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Resum 

Avui dia, les comunitats de veïns són una fórmula de convivència i de gestió de la propietat molt 

habitual. Quan es compra un habitatge s'adquireixen també certs equipaments comuns a tot l'edifici, 

com ara la producció d'aigua calenta sanitària centralitzada amb plaques tèrmiques, la il·luminació de 

les zones comuns, els ascensors, les piscines, entre d'altres. Aquest conjunt de serveis o 

d’instal·lacions col·lectius necessiten d'un determinat consum d'energia i aigua. El fet de gestionar-

los de forma eficient pot representar un important estalvi en la despesa energètica i econòmica de 

tot el veïnat.  

L’objectiu principal d’aquest treball és la creació d’una guia que permeti analitzar les necessitats i les 

despeses energètiques de l’edifici, així com el consum d’aigua dels elements comuns,  i que estableixi 

un conjunt de mesures que afavoreixin un ús més eficient de l’energia i millor gestió de les 

instal·lacions comunes. Els principals elements considerats en l’estudi són la il·luminació, l’estalvi 

d’aigua de piscines, dutxes o fonts, el consum energètic en aparcaments, els ascensors, el correcte 

aïllament de les instal·lacions i la optimització de la factura elèctrica de la comunitat.  

Tot seguit, inclou l’aplicació pràctica a dues comunitats de veïns a través de l’estudi de les seves 

instal·lacions i la proposta de mesures d’estalvi i de millora de l’eficiència energètica dels elements 

comuns de l’edifici.  Així com l’estudi econòmic que permet determinar la viabilitat de realitzar 

inversions per reduir la demanda energètica de les comunitats amb períodes de retorn adequats.  
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1. Glossari  

 Terminologia general 

Comunitat de propietaris: És el conjunt de persones que comparteixen la propietat d'un o de 

diversos bens. En aquest cas, són el conjunt de persones que son propietaris d'un pis, local o 

pàrquing dins d'un edifici. 

Comunitat de veïns: El mateix concepte que el de comunitat de propietaris, però restringit només a 

les persones que viuen en un mateix edifici. 

Registre de la propietat: Oficina pública que recull els canvis que afecten la propietat d'immobles, els 

seus drets (càrregues, drets, etc.), i la titularitat. 

Elements privatius: Locals i espais físics que poden ésser objecte de propietat separada i que tenen 

independència funcional perquè disposen d’accés propi a la via pública, sigui directe o a través d’un 

element comú d’utilització no restringida.  

 Terminologia lumínica 

Enllumenat d’emergència: és aquell previst per a ser utilitzat quan no funcioni l'enllumenat habitual. 

És un circuit d'enllumenat automàtic i independent que s'utilitza també per a senyalitzar les zones 

d'evacuació en cas d'emergència. La posada en servei de l'alimentació d'emergència no depèn de la 

intervenció d'un operador. 

Eficàcia lluminosa: Coeficient entre el flux lluminós emès i la potència elèctrica de la font. Unitat: 

lumen/W. 

Flux lumínic: Quantitat de radiació lluminosa visible emesa per una font de llum, sense especificar ni 

intensitat ni direcció. Unitat: lumen (lm).  

Equip auxiliar: Equips elèctrics o electrònics associats a la làmpada, diferents per a cada tipus de 

làmpada. La seva funció és l’encesa i control de les condicions de funcionament d’una làmpada. 

Aquests equips auxiliars, menys quan són electrònics, estan formats per combinació 

d’engegador/encebador, balast i condensador.  

Balast: És un equip auxiliar que serveix per mantenir un flux de corrent estable a les làmpades, ja 

sigui un tub fluorescent, làmpada de vapor de sodi, etc.  

Il·luminància: Coeficient del flux lluminós que incideix en un pla (vertical, horitzontal o obliquo) per 

unitat de superfície. Unitat: lux (1 lux=1 lumen/m2). 
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Temperatura de la llum/tonalitat de la llum: La forma en que es percep l’ambient depèn sovint de la 

tonalitat de la llum que emet la font lumínica. Unitats: K.  

Índex de rendiment del color (Ra): És la manera en que la llum d’una làmpada reprodueix els colors 

dels objectes il·luminats. El color que presenta un objecte depèn de la distribució de l’energia 

espectral de la llum amb que està il·luminada i de les característiques reflexives del objecte. Unitat: 

adimensional 

Índex d’enlluernament unificat (UGR): Índex d’enlluernament molest procedent directament de les 

lluminàries d’una instal·lació d’il·luminació interior, definit en la publicació CIE nº 117 (Comissió 

Internacional d’Enllumenat).  Unitat: adimensional 

Hores de vida útil: Temps de durada mitja de la làmpada expressada en hores de funcionament. 

 Terminologia gestió d’aigua 

Perlitzador d’aigua: També coneguts com atomitzadors d’aigua. És una peça que es col·loca en 

aixetes o dutxes que barreja l’aigua amb aire provocant que les gotes d’aigua surtin amb forma de 

perles, reduint la quantitat d’aigua sense perdre cabal.  

Temporitzador d’aigua: És un dispositiu que permet controlar el temps que surt aigua d’una aixeta. 

Electròlisi salina: Reacció per la qual a partir de l’adició de determinades quantitats de sal comuna a 

la piscina es produeix hipoclorit sòdic (lleixiu, desinfectant) in situ. 

Skimmer de la piscina:  El skimmer és una boca de succió instal·lada a les parets de la piscina, a un 

nivell proper a la superfície de la mateixa, i que permet el correcte filtrat de l’aigua. 

Desinfecció ultraviolada: La desinfecció UV és un procés físic que neutralitza els microorganismes 

instantàniament quan aquests passen a través de les làmpades ultraviolades. El procés no afegeix res 

a l’aigua tret de llum UV i per tant no té impacte sobre la composició química.  

 Terminologia energètica i tèrmica 

Transmitància (U): És el flux de calor, en règim estacionari, dividit per l’àrea i la diferència de 

temperatures dels mitjanats situats a cada costat de l’element que es considera. Unitat: W/m2·K 

Permeabilitat a l’aire: defineix la quantitat d’aire que passa, per causa de la pressió, a través d’una 

finestra o porta tancada. L’aïllament és millor quant menor sigui la permeabilitat a l’aire. Unitats: 

m3/h. 

Factor solar: és la relació entre l’energia solar que travessa una superfície transparent i la que 

incideix sobre aquesta mateixa superfície. L’aïllament és millor quan menor sigui el factor solar. 
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Unitats: %.  

 Terminologia maquinària 

Màquines gearless:  Tipus de maquinària utilitzades per a ascensors amb les quals s’aconsegueix 

reduir les principals fonts de soroll i vibracions que tenen altres tipus de màquines convencionals, ja 

que aquestes funcionen a un règim molt baix de revolucions. Tampoc necessiten ventilació forçada i 

incorpora un silenciós sistema de frenat de tipus disc, això contribueix a uns nivells molt reduïts 

d’emissió sonora. 

 Terminologia factura elèctrica 

Potència contractada: És la quantitat màxima d'energia que contracta el client segons les 

característiques de la seva instal·lació elèctrica i l'ús que faci dels aparells elèctrics. El preu de la 

potència és fix depenent de la potència que es contracti i és independent del consum d'energia que 

es tingui. Unitats: kW.  

Energia reactiva:  L’energia reactiva és la demanda extra d’energia que alguns equips de caràcter 

inductiu com a motors, transformadors, lluminàries, necessiten per al seu funcionament.  

 Terminologia per a pressupostos 

Període de retorn:  El període de retorn o “pay-back” representa el nombre d’anys que es triga a 

recuperar la inversió feta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S’utilitzarà aquest símbol quan es comenti algun apartat relacionat amb normativa o legislació 

fora del propi apartat dedicat a aquest fi.  
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Les anàlisis desenvolupades en la PROENCAT 2030, així com en els exercicis de prospectiva 

energètica més reconeguts de l’àmbit internacional publicats recentment, posen de manifest 

l’esgotament progressiu dels recursos energètics fòssils, fonamentalment del petroli, que comporta 

previsions de preus a futur cada vegada més elevats dels combustibles fòssils, sense descartar 

problemes puntuals en l’abastament mundial d’aquest tipus de combustibles. 

D’altra banda, amb relació als impactes de l’energia sobre el medi ambient, el Quart Informe 

d’Avaluació de l’IPCC de final del 2007, mostra la necessitat urgent de canviar el model energètic 

actual a tot el món per lluitar contra el canvi climàtic. A Catalunya, que no disposa de recursos fòssils 

significatius, és urgent elaborar polítiques que redueixin radicalment la dependència del país dels 

combustibles fòssils i portin el model energètic actual a un nou model energètic sostenible en el 

període de temps més curt possible. S’ha d’actuar fonamentalment sobre la demanda energètica i 

alhora garantir-ne la cobertura amb una d’oferta d’energia més coherent amb l’aposta que es fa per 

un futur sostenible. 

Aquest canvi implica un objectiu doble: una economia-societat de «baixa intensitat energètica» en el 

vessant de la demanda i de «baixa emissió de carboni» en el vessant de l’oferta. 

En aquest sentit, el govern de la Generalitat de Catalunya ha de liderar la transició cap a un nou 

model energètic, dins l’àmbit de Catalunya, aplicant l’estratègia definida en l’Escenari Aposta de la 

PROENCAT 2030. Es tracta d’avançar cap a una economia de baixa intensitat energètica i de baixa 

emissió de carboni, amb una preponderància manifesta de les tecnologies d’estalvi i eficiència 

energètica, amb un baix consum d’hidrocarburs fòssils i on, dins de l’oferta d’energia, es maximitza la 

utilització de les energies renovables. (1) 

Darrerament ha estat publicat el Reial Decret 235/2013 que obliga a noves construccions, lloguers o 

vendes d’edificis o unitats d’aquests a disposar d’un certificat energètic de l’habitatge. Aquesta 

legislació neix en el marc de la creixent preocupació per reduir la nostra demanda d’energia actual i 

pot permetre en el futur la imposició d’un nivell mínim d’eficiència pels habitatges.   

Segons dades del EUROSTAT al 2012 un 41,6% de la població dels estats EU-28 i un 65% de la 

població espanyola viuen en blocs de pisos degut a la massificació de les ciutats i la necessitat de 

construir habitatges que, ocupant el mínim terreny possible, proporcionin habitacle al màxim de 

persones. (2) 
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Tenint en compte l’elevat percentatge de la població que actualment viu en blocs de pisos en què els 

usuaris disposen, a més del seu habitatge, d’una sèrie d’instal·lacions comunes, es va decidir que 

podia ser interessant estudiar les possibilitats d’incorporar l’eficiència energètica i la millor gestió 

dels recursos en aquests elements comuns de les comunitats de veïns. Aquest fet permet per una 

banda avançar en reduir la dependència energètica actual dels habitatges i per l’altra, pot suposar un 

important estalvi econòmic pels usuaris.  

Primerament caldrà conèixer les tecnologies i aplicacions actuals per millorar la gestió dels recursos 

en l’edificació, sempre considerant que l’àmbit d’aplicació seran les comunitats de veïns. Després 

realitzar un treball per conèixer les necessitats de recursos dels elements comuns dels edificis veïnals 

per definir les possibilitats de millora de gestió d’aquests instal·lant les diferents tecnologies 

conegudes.  Per últim,  fer accessible l’estudi i la proposta d’optimització de les seves instal·lacions a 

dues comunitats que serviran d’exemple pràctic d’aplicació.  

 

2.2. Requeriments previs 

Abans d’iniciar aquest Treball Final de Grau calia cercar quina informació o treballs existien 

actualment en la temàtica de l’eficiència energètica en comunitats de propietaris, per conèixer de 

quina base i coneixements es partia.   

A dia d’avui, existeixen diverses guies que tracten sobre l’eficiència en comunitats de veïns, sobre 

possibles millores a introduir en edificis per millorar la seva eficiència, bones pràctiques per reduir el 

consum d’energia i aigua, guies per millorar l’eficiència energètica en edificis públics, etc. També es 

poden trobar guies sobre aplicacions concretes com ara ascensors, ventilació de pàrquings, 

calefacció. Principalment es poden trobar s guies creades per les pròpies empreses que venen 

productes que milloren l’eficiència de l’edifici, així com d’altres creades per organismes públics que 

busquen promoure la reducció de la demanda energètica entre la seva població.  

Les aplicacions que milloren l’eficiència energètica d’edificis s’estan desenvolupant constantment i 

existeixen molts sistemes i tecnologies que permeten una gestió més eficient de la il·luminació, 

climatització, ús de l’aigua, etc. Fàcilment es poden trobar en el mercat productes de diferents 

qualitats i preus que permeten estalviar recursos en els edificis. 

Si hom es fixa en les comunitats de propietaris, en general, trobarà poques que apostin per realitzar 

aquest canvi cap a l’eficiència energètica i la millor gestió dels recursos. Això pot ser degut a una 

baixa  consciència de la necessitat de disminuir la demanda energètica, a la manca de recursos per 
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iniciar aquest canvi,  a la inexistència d’una legislació que obligui a les comunitats de veïns a complir 

certs paràmetres d’eficiència, etc. Tot i així, si que existeix un cert interès per part de l’administració 

pública per fomentar aquesta transició doncs actualment, s’ha posat en marxa un pla d’ajuda per 

millorar l’eficiència energètica d’habitatges residencials que es comentarà més endavant en el 

projecte.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest Treball Final de Grau és la redacció d’una guia que permeti analitzar les 

necessitats i despeses energètiques i de recursos d’una comunitat de veïns i estableixi un conjunt de 

mesures que afavoreixin un ús més eficient de l’energia i una millor gestió tant de les instal·lacions 

com de la factura energètica.  

Un cop redactada la guia es procedirà a realitzar dues aplicacions pràctiques en comunitats de veïns 

que consistiran en una anàlisi de la situació actual de l’edifici i una proposta de millores amb el 

conseqüent estudi econòmic.  

 

3.2. Abast del projecte 

Cada regió adapta el seu estil i característiques arquitectòniques a les condicions climàtiques de la 

zona, els materials autòctons, la tradició arquitectònica, etc. També les normatives en matèria 

d’habitatge i d’energia són diferents per a cada comunitat autònoma o país. Per aquests motius es 

decideix que la guia d’aquest treball sigui d’aplicació a comunitats de veïns dins del territori català, 

doncs s’agafarà de referència la legislació d’aplicació catalana. Si bé moltes de les mesures són 

aplicables a altres comunitats i a altres tipus d’edificis sempre estudiant les necessitats i possibilitats 

de cada cas.  

Els exemples pràctics que inclourà la guia seran propostes de projectes per reduir el consum 

energètic i d’aigua de les comunitats, cercant mesures de fàcil aplicació en què l’estalvi pugui ser 

ràpidament notable. No es podrà avaluar l’aplicació de les mesures proposades ja que és decisió de 

la comunitat el realitzar la inversió o no, però seria altament interessant poder veure els resultats 

reals dels estudis.  
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4. Les comunitats de propietaris 

Degut al gran creixement de població que han experimentat les ciutats en els darrers segles i la 

necessitat de donar habitatge a un important nombre de persones ocupant el mínim terreny possible 

les comunitats de veïns han esdevingut una forma de gestió de la propietat molt comú. Per donar 

resposta a les necessitats d’organització d’aquestes i alhora  regular la seva activitat hi ha diversa 

legislació al respecte, que es pot trobar a l’apartat de Normativa i Legislació d’aquest projecte. En 

aquest apartat es comentaran les línies generals que defineixen una comunitat de propietaris.  

La comunitat de propietaris és l’òrgan que regula les relacions entre els propietaris dels habitatges 

d’un mateix edifici i gestiona les possibles incidències que puguin sorgir. El seu principal objectiu és 

vetllar perquè tots els propietaris compleixin les seves obligacions com a tals, les quals es poden 

resumir en els punts següents: 

- Respectar els elements comuns i les instal·lacions generals. 

- Mantenir en bon estat el seu pis i les instal·lacions privatives. 

- Contribuir a les despeses generals, tant ordinàries de conservació com extraordinàries de 

reparació, segons la quota assignada. 

L’òrgan de direcció de la comunitat de propietaris és la junta de propietaris, formada per tots els 

propietaris dels pisos i locals de l’edifici. Els seus màxims representants són el president, el 

vicepresident i el secretari.  

Cada propietari que constitueix la junta té un coeficient de participació, que expressa el valor en % 

proporcional de cada pis o local de l’immoble i que fixa la quota de participació en les despeses. 

Aquest coeficient es determina en funció de la superfície útil de cada pis o local i una vegada fixades 

les quotes només es poden modificar per unanimitat de tots els copropietaris o per resolució judicial.  

Per a la realització d'obres en els elements comuns dels edificis cal la unanimitat de tots els 

propietaris. Per a realitzar obres per crear noves instal·lacions i serveis o millores de la finca no es 

requereix la unanimitat de la junta, es poden acordar per majoria de propietaris i quotes. En cas de 

no unanimitat, els que han votat en contra, no estan obligats a pagar les despeses si l’import és 

superior a una mensualitat de les despeses comunes, però no podran utilitzar les noves instal·lacions 

o serveis i, per fer-ho, hauran de pagar.  (3) 



Guia per millorar l’eficiència energètica en comunitats de veïns Pág. 15 

 

5. Guia per millorar l’eficiència energètica en comunitats de 

propietaris 

5.1. Introducció 

Avui dia, les comunitats de veïns són una fórmula de convivència i de gestió de la propietat molt 

habitual. Quan es compra un habitatge s'adquireixen també certs equipaments comuns a tot l'edifici. 

Aquest conjunt de serveis o d’instal·lacions col·lectius necessiten d'un determinat consum d'energia.  

L’eficiència energètica té com a objectiu la millora de la gestió de les instal·lacions per tal de reduir el 

seu consum energètic i per tant disminuir l’impacte ambiental de l’edifici. A més, aquest estalvi 

energètic es tradueix en un estalvi econòmic en la factura dels veïns.  

Per tal de millorar l’eficiència energètica de la comunitat de veïns caldrà contemplar dos aspectes 

fonamentals que permeten optimitzar el cost de l’energia, i per tant, maximitzar el benefici per la 

comunitat. 

- Optimització de les instal·lacions: 

1. Anàlisi de les instal·lacions. 

2. Detecció de punts de millora. 

3. Establiment de plans de millora. 

4. Valoració econòmica de la millora. 

- Optimització de la factura elèctrica 

1. Revisió dels contractes d’energia.  

2. Disminució de la potència contractada. 

 

5.2. Zones d’una comunitat de propietaris i necessitats d’aquestes 

Són elements comuns d’una comunitat de propietaris el solar, els jardins, les piscines, les estructures, 

les façanes, les cobertes, els vestíbuls, les escales, els ascensors, les antenes i, en general, les 

instal·lacions i els serveis situats parets enfora dels elements privatius, que es destinen a l’ús 

comunitari o a facilitar l’ús dels elements privatius.  

Per realitzar l’estudi que permeti millorar l’eficiència energètica i la millor gestió dels recursos d’una 
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comunitat de propietaris, cal primer repassar quins són els elements que constitueixen les zones 

comuns de la comunitat i conèixer quin ús es fa d’aquestes per tal de poder extreure quines 

necessitats tenen i com es poden optimitzar aquestes instal·lacions per cobrir les necessitats amb un 

mínim consum de recursos. 

A la taula següent es recullen les zones comunes d’una comunitat genèrica de propietaris i 

s’analitzen els seus usos, i les necessitats energètiques, d’aigua o de recursos humans que tenen. Cal 

tenir en compte però, que cada edifici tindrà unes característiques diferents.  

 Zona Ús 
Necessitats energètiques o 

recursos 

Jardins 

Espai d’ús comú emprat per a oxigenar 
la càrrega urbanística de la comunitat de 

forma ornamental. Poden o no tenir 
altres usos com a espai de lleure per a 

infants i famílies. En alguns casos podem 
trobar jardins amb ús productiu o horts. 

Electricitat: Il·luminació, eines 
de jardineria. 

Aigua: Reg i neteja. 

Recursos humans: persona 
encarregada de la cura de les 
plantes en tot el seu procés. 

Zones comunes 
exteriors 

Espai de trobada o distribuïdor d’accés 
als habitatges. O espais d’ús col·lectiu 

(parc, zona de taules, zona de reunions). 

Electricitat: Il·luminació. 

Aigua: Neteja. 

Pàrquing 
Zona d’aparcament o espai 

d’emmagatzematge d’objectes poc 
utilitzats o relacionats amb el vehicle. 

Electricitat: Il·luminació, 
sistemes d’extracció i portes 

elèctriques. 

Portal 

Espai destinat a distribuir l’accés als 
habitatges. Acostumen a acumular les 

bústies dels pisos als què donen 
entrada. També hi podem trobar els 

intèrfons i les portes d’accés als 
ascensors 

Electricitat: Il·luminació, 
intèrfon. 

Aigua: Neteja. 

Recursos humans: En alguns 
casos trobem un porter que es 

dedica  a rebre les visites i 
adreçar-les al seu lloc de destí. 

També pot assumir funcions 
de manteniment i neteja a 

l’immoble.  

Escales Emprades per a accedir al pis desitjat. 
Electricitat: Il·luminació. 

Aigua: Neteja. 

Replans 
Lloc d’on surten les escales. Donen 

accés a les diferents portes d’un mateix 
nivell en un bloc de pisos. 

Electricitat: Il·luminació, 
timbres dels pisos. 

Aigua: Neteja. 
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 Zona Ús 
Necessitats energètiques o 

recursos 

Ascensors 
Aparell per a pujar i baixar persones i 
altres càrregues d’un pis a un altre. 

Electricitat: Motors, 
il·luminació i comandaments. 

Recursos humans: 
Manteniment. 

Piscina Usos majoritàriament recreatius. 

Electricitat il·luminació, 
sistemes de bombeig i 

climatització en el cas de ser 
cobertes. 

Aigua: Per omplir la piscina, 
reg de zona enjardinada, 

neteja. 

Sales comunes 
Espai de trobada: bé de reunió o 

d’activitats lúdiques. 

Electricitat: il·luminació, 
climatització. 

Aigua: Neteja i consum  de 
sanitaris si n’hi ha. 

Sales de màquines 

Zona que comprèn tot tipus de 
maquinària sigui de comptabilització del 

consum –(electricitat, gas, aigua), 
sistemes de bombeig d’aigua, 

maquinària de climatització o fossa 
sèptica. 

Electricitat: Il·luminació i 
consum de la maquinària. 

Recursos humans: 
Manteniment.  

Terrat 

Reservat per a usos molt diversos 
(estendre la roba, solàrium, zona 

d’actes). També pot allotjar maquinària 
diversa, com climatització per aire o 

plaques fotovoltaiques. 

Electricitat: il·luminació, 
funcionament maquinària. 

Aigua: neteja. 

 

5.3. Optimització de les instal·lacions 

5.3.1. Il·luminació 

Per escollir el millor sistema d’il·luminació, cal tenir en compte la quantitat i qualitat de llum 

necessària per a cada zona segons l’activitat que en ella es realitza i les necessitats de l’espai.  Per tal 

de millorar l’eficiència lumínica de la comunitat de veïns caldrà escollir una làmpada d’alta eficiència, 

una correcta distribució de les lluminàries i una gestió correcta d’aquestes a través de l’ús de sensors 

i sistemes de control.  

Els elements que conformen el sistema d’il·luminació són: 
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- Fonts de llum/làmpada: el tipus de làmpada utilitzada determinarà el tipus de llum i les 

necessitats elèctriques. 

- Lluminària: serveix  per dirigir el flux lluminós i adequar la llum segons la necessitat de l’espai. 

- Sistema de control i regulació: que permet adequar el temps i la intensitat d’ús segons les 

necessitats de l’espai. 

 

5.3.1.1. Làmpades  

Les làmpades són l’element del sistema de il·luminació que proporciona el focus lluminós. Avui dia, 

existeixen molts tipus diferents de làmpades des de les tradicionals incandescents nascudes de la mà 

de Thomas Alva Edison l’any 1880 fins a l’actual tecnologia dels LEDs que està en procés de 

desenvolupar-se per esdevenir una solució més eficient per a moltes aplicacions.  

Dins del sistema d’il·luminació la làmpada és l’element que consumeix més potència elèctrica, per 

tant és important l’elecció d’aquella que s’adeqüi més a les necessitats de cada zona. Per realitzar 

aquesta selecció caldrà tenir en compte els següents paràmetres (4): 

- Eficàcia lluminosa: Coeficient entre el flux lluminós emès i la potència elèctrica de la font. 

Unitat: lumen/W.  

- Hores vida útil: Temps de durada mitja de la làmpada expressada en hores de funcionament.  

- Tonalitat de la llum: La forma en que es percep l’ambient depèn sovint de la tonalitat de la 

llum que emet la font lumínica. La temperatura del color s’expressa en graus Kelvin i es 

refereix a les diferents tonalitats que pot tenir una llum. Quan més baixa és la temperatura 

més càlida és la llum.  

Tipus llum Característiques Aplicació 

Llum groga 
<3400K 

Comparable amb la llum d’una 
bombeta incandescent. No es 

distorsionen els colors. 

Confortable, calidesa, 
hospitalitat, menjadors, 
restaurants, hotels, etc. 

Llum natural 
3500K 

Simula la llum solar. 
Espais de treball, oficines, 

sales de conferències, 
biblioteques, etc. 

Llum blanca 
>3600K 

Dóna sensació de major 
lluminositat. Cansa menys la vista. 

Locals industrials, oficines, 
hospitals, etc. 

Taula 1. Tonalitats de la llum i les seves característiques (5) 
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- Índex de rendiment del color (Ra): És la manera en que la llum d’una làmpada reprodueix els 

colors dels objectes il·luminats. El color que presenta un objecte depèn de la distribució de 

l’energia espectral de la llum amb que està il·luminada i de les característiques reflexives del 

objecte. Unitat: adimensional 

- Encesa immediata: Algunes làmpades assoleixen la seva màxima potència lluminosa en 

encendre’s i, d’altres, en encendre’s van guanyen potència lumínica fins que passat un 

període de temps, arriben al seu màxim.  

La taula següent  recull les principals característiques dels diferents tipus de làmpades existents per 

facilitar la seva comparació. 
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Làmpada 

Eficàcia 
(lm/W) 

Duració 
mitja (h) 

Color Encesa Equip auxiliar Ra Observacions 

In
ca

n
d

es
ce

n
ts

 Incandescents de gasos nobles 7,5-11 1000 Blanc càlid 2700K 
Reencesa 

immediata 
No 100 Generació de calor 

Incandescents de buit 10-20 1000 Blanc càlid 2700K 
Reencesa 

immediata 
No 100 Generació de calor 

Incandescents amb halogenurs 20-30 2000-6000 Blanc neutre 3200K 
Reencesa 

immediata 
Les BT necessita 
transformador 

100 Generació de calor i UV 

D
es

cà
rr

eg
a 

Fluorescents tubulars 60-90 8000-12000 
Variada 2700K-

6500K 
Reencesa 

immediata 
Necessita equip auxiliar 80-90 Baixa generació calor 

Fluorescents compactes 50-80 5000-8000 
Variada 2700K-

5000K 
Reencesa 

immediata 
Necessita equip auxiliar 63-85 Baixa generació de calor 

Vapor de mercuri d’alta pressió 40-60 12000 
Variada 3000K-

4000K 
Reencesa no 
immediata 

Necessita balast, 
arrencador o encebador 

40 Residu sòlid important 

Halogenurs metàl·lics 70-100 10000 Variada 3000-5000K 
Reencesa no 
immediata 

Necessita equip auxiliar 75-90 Preu elevat 

VSBP (Vapor Sodi Baixa Pressió) 130-200 18000 Càlida 1800K-2000K 
Reencesa no 
immediata 

Necessita equip de 
balast 

0 
Gran comoditat i agudesa visual, 
bona percepció de contrastos.. 

Gran grandària 

VSAP (Vapor Sodi Alta Pressió) 80-130 30000 Càlida 2000K-2300K 
Reencesa no 
immediata 

Necessita equip auxiliar 25-60 Gran grandària 

In
d

u
cc

ió
 

Inducció 60-80 60000 
Variada 2700K-

7500K 
Reencesa 

immediata 
Necessitat d’equip 80 Preu elevat 

LE
D

 

LEDs 70-100 
25000-
100000 

Variada 3000K-
5000K 

Reencesa 
immediata 

Necessita equip auxiliar 80 
Preu elevat. Tecnologia en 

desenvolupament 

Taula 2. Característiques dels diferents tipus de làmpades (4) 
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Làmpada Imatge 

Incandescents de 
buit o gasos nobles 

 

Figura 1. Bombetes incandescents de buit o gasos nobles (6) 

Incandescents amb 
halogenurs 

 

Figura 2. Bombetes incandescents amb halogenurs (7) 

Descàrrega 

 

Figura 3. Làmpades de descàrrega (Fonts varies) 

Inducció 

 

Figura 4. Làmpades d'inducció (8) 

LEDs 

 

 

Figura 5. Làmpades LED (9) 
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Els passos a seguir per seleccionar la millor làmpada per a cada instal·lació seran:  

1. Seleccionar aquelles làmpades que compleixin els paràmetres de tonalitat de llum i encesa 

immediata.   

2. De totes les làmpades que compleixin les condicions anteriors, seleccionar les de major 

eficiència, és a dir les de major valor de lm/W. Per fer-ho es cercarà l’equivalència de les 

làmpades en la següent taula que indica l’equivalència de lúmens per diferents tipus de 

bombetes i es cercarà preferentment, la que tingui potència més baixa per igual valor de 

lúmens.  

 

Figura 6. Taula d’equivalències de potències per diferents tipus de làmpades donats els mateixos lúmens (10) 
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3. Per últim, si existeix la possibilitat, seleccionar la làmpada amb major vida mitja i tenir en 

compte la variable preu.  

 

5.3.1.2. Lluminàries 

Són els equips que distribueixen, filtren o transformen la llum emesa per una o vàries làmpades i 

permeten adaptar-la a les necessitats de l’espai a il·luminar. Estan formades per tots els mecanismes 

necessaris per a suport, fixació i protecció de les làmpades i, en cas necessari, els circuïts de connexió 

a la xarxa elèctrica. 

Per la selecció de les lluminàries més adequades per a cada aplicació caldrà tenir en compte:  

- Òptica de les lluminàries: classifica les lluminàries segons la quantitat de flux lluminós emès 

per sobre i per sota del pla horitzontal que travessa la làmpada. Això permet conèixer com es 

distribuirà la llum en l’espai i escollir la distribució que més s’adeqüi a les necessitats de l’espai.  

 

Figura 7. Distribució de la quantitat de flux lluminós segons tipus de làmpada (11) 

- Característiques mecàniques de la làmpada: Les lluminàries tenen una classificació segons el 

grau de protecció contra la pols, líquids i cops. Aquesta classificació segons les normes 

nacionals UNE 20324, designen la lluminària amb les lletres IP i tres dígits. El primer dígit de 0 

(sense protecció) a 6 (màxima protecció) indica la protecció contra l’entrada de pols o cossos 

estranys. El segon va de 0 a 8 i indica el grau de protecció contra la penetració de líquids. 

L’últim dígit indica el grau de resistència contra els xocs.  

 

Figura 8. Nomenclatura de la classificació IP de lluminàries (11) 
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- Manteniment necessari: Depèn de la depreciació lluminosa de la lluminària que és la pèrdua 

d’il·luminància que pateix la instal·lació al llarg del temps. El manteniment suposarà netejar la 

pols o brutícia en la lluminària que s’acumularà en major o menor quantitat segons sigui la 

geometria  i l’ambient de treball.  

- Rendiment de la lluminària: Relació entre el flux lluminós que surt de la lluminària i el flux 

lluminós de la làmpada. 

η =
Flux lluminària

Flux làmpada
%       (12) 

- Aspecte estètic: Segons quina sigui l’aplicació de la lluminària cal no descuidar l’aspecte estètic 

i d’harmonia amb l’entorn,  doncs suposarà un important factor de satisfacció per l’usuari. A 

més, la geometria i disseny de la lluminària determina en certa mesura el grau de 

manteniment per neteja que necessitarà aquesta.  

- Cost econòmic: Actualment existeixen lluminàries amb preus molt variats per tant pot ser un 

element de decisió a l’hora d’escollir-ne una.  

 

5.3.1.3. Sistemes d’encesa i apagada 

Els sistemes de control i regulació de la il·luminació redueixen els consums energètics i de 

manteniment de la instal·lació i regulen les lluminàries segons el tipus d’activitat que es realitza en 

l’espai. 

Existeixen els següents tipus de regulació i control:   

Interruptors 
manuals 

Permeten a l’operador encendre i apagar l’enllumenat de forma 
manual. 

Interruptors a 
distància 

L’encesa i apagada es fa mitjançant rajos infrarojos, radio, 
mòdem, etc. Pot haver-hi operador manual o no. 

Temporitzadors 
Es dóna la senyal d’encesa i manté el servei fins passat un cert 
temps programable.  

Interruptors 
crepusculars 

L’interruptor encén les làmpades quan la il·luminació ambiental 
descendeix per sota d’un nivell mínim o les apaga quan es torna a 
superar el nivell.  

Detectors de 
moviment 

Avaluen la lluminositat en el moment que detecten moviment en 
el seu radi de detecció i mantenen l’encesa per un temps 
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Taula 3. Sistemes de control i regulació (4) 

Actualment existeixen en el mercat diverses aplicacions combinades dels sistemes de control i 

regulació esmentats anteriorment. A continuació es recullen alguns que poden ser d’interès per 

l’aplicació en diferents zones d’una comunitat de propietaris.  

Taula 4. Sistemes detectors de moviment (13) 

 Segons la UNE EN-1838:2000 sobre enllumenat d’emergència, els recorreguts generals 

determinat 

Detectors de 
presència 

Avaluen la lluminositat constantment mentre detecten presència 
dins del seu radi de detecció i mantenen l’encesa mentre calgui 
més lluminositat i hi hagi presència.  

Interruptors horaris 
Permeten programar un horari d’encesa i apagada de la 
il·luminació.  

Sistema de control i regulació Imatge Característiques 

Detector de moviment 
muntatge al sostre, 360° 

 

Muntatge adossat al sostre 

Detecció de moviment de 360º 

Inhibició diürna 

Retard de desconnexió ajustable 

Nivell de llum ambiental ajustable 

Rang de sensibilitat ajustable a 3-12m 

Detector de moviment 
muntatge en paret o sostre, 
360° (180° en paret) 

 

Muntatge adossat en paret o sostre 

Detecció de moviment de 360º (180º en paret) 

Mode Auto/On/Off 

Inhibició diürna 

Retard de desconnexió ajustable 

Nivell de llum ambiental ajustable 

Detector de moviment 
muntatge mural (3 fils) 
substitució interruptor, 110° 

 

Muntatge adossat en paret, substituint 
interruptor 

Detecció de moviment de 110º 

Mode Auto/Off 

Retard de desconnexió ajustable 

Nivell de llum ambiental ajustable 

Inhibició diürna 
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d’evacuació de zones destinades a usos residencials han d’estar il·luminats amb lluminària 

d’emergència  que garanteixi en les rutes d’evacuació a nivell de terra i en l’eix dels passos principals 

una il·luminància mínima d’1 lux. Amb les tecnologies actuals és recomanable optar per sistemes 

d’emergència de làmpades LED doncs suposa un estalvi energètic d’un 45% (en encesa permanent)-

47% (en no permanent) i evita la substitució cada 11 mesos aproximadament del tub fluorescent de 

les convencionals (14). 

 

5.3.2. Estalvi d’aigua 

L’aigua és un recurs molt valuós i escàs del qual és important fer un consum eficient i responsable 

evitant usos innecessaris i possibles pèrdues. Per reduir el consum de la comunitat, cal analitzar 

quines instal·lacions comunes consumeixen aigua i què podem fer per reduir el seu consum.  

A més, és interessant que els veïns en facin un ús responsable tant des de l’ús personal dels seus 

habitatges com l’ús que facin de les instal·lacions comunes.  

 

5.3.2.1. Piscines 

Una piscina comunitària proporciona una àrea d’esbarjo pels veïns i permet gaudir de l’estiu dins de 

la comunitat. Però a l’hora suposa una gran despesa d’aigua i altres recursos destinats al seu 

manteniment. 

Aquestes són algunes de les mesures a aplicar per reduir el consum d’aigua en la piscina: 

- Sistemes de bombeig: han d’estar correctament dimensionats i preferiblement de màxima 

eficiència. Cal fer un bon manteniment d’aquests per evitar fuites.  

- Dutxes: Per reduir el consum d’aigua a les dutxes de les piscines es poden instal·lar 

temporitzadors  per evitar aixetes obertes i perlitzadors per reduir el cabal de sortida reduint 

fins a un 50% de l’aigua utilitzada.  
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Imatge Descripció 

 

Figura 9. Perlitzadors d'aigua per dutxa (15) 

Regulador VM LTC1: ECO Regulador d’aigua 
de dutxa anticalcari 
Material: Crom 
Rosca: M/H standard 1/2x1/2 
Consum: 10 l / min 
Estalvi d’aigua: 30% aprox. 

 

Taula 5. Sistema per reduir l'aigua del cabal de sortida 

- Piscines salades:  L’electròlisi salina permet allargar la vida de l’aigua a la piscina a l’hora que 

es prescindeix de l’ús de productes químics utilitzant només sal per la desinfecció de l’aigua.  

- A l’hivern: Quan acaba la temporada d’estiu cal preparar el període en que la piscina deixarà 

d’estar en ús per tal d’assegurar que la posada a punt de l’any vinent serà el més senzilla 

possible. Aquest procés s’ha d’iniciar quan la temperatura de l’aigua està per sota dels 15ºC, 

(16). 

 Preparar la piscina per l’època d’hivern netejant les parets i fons meticulosament, 

netejant el filtre de la piscina, assegurar el pH entre 7,2 i 7,6.  

 En les localitats en que nevi o geli durant l’hivern es poden deixar algun tipus de 

flotadors a l’aigua per evitar el dany en l’estructura per formació de gel. 

 Qualsevol aparell de dosificació o tractament com un clorador salí o dosificador de 

pH s’haurà d’apagar ja que l’acumulació de clor i àcid causat per la nul·la evaporació 

en aquesta època produirà la decoloració de la làmina que el protegeix.  

 Utilitzar productes d’hibernació que permeten aprofitar l’aigua d’una temporada per 

l’altra, evitant haver de buidar i reomplir la piscina, i prevenint la putrefacció de 

l’aigua i la proliferació d’algues.  

 Disminuir les hores de filtratge per l’hivern. Una hora per dia és suficient per evitar 

que el motor es bloquegi.  

 En cas de disposar de netejador de fons automàtic caldrà treure’l de l’aigua, rentar-lo 

i guardar-lo per la propera temporada. 
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 Revisar el nivell de la piscina per assegurar que es troba com a mínim per sobre del 

punt inferior del skimmer per evitar que es quedi sense aigua ja que sinó entraria 

aire al circuit hidràulic podent provocar una avaria al motor en treballar en buit.  

- Equips de neteja complementaris al clor: 

 Equips de desinfecció ultraviolada: Redueixen el consum de clor en un 30%, 

disminuint la necessitat de compra d’aquest producte. A més proporcionen major 

durabilitat a l’aigua, estalviant fins un 50% de l’aigua de reposició.  

 Netejador de fons electrònic: Ofereixen un estalvi important en l’aigua utilitzada per 

la neteja del filtre. A més afegeixen una comoditat ja que es realitza la neteja de la 

superfície de la piscina sense cap esforç. 

 

5.3.2.2. Jardins 

Les zones enjardinades proporcionen un espai verd on els veïns poden desenvolupar diverses 

activitats a l’aire lliure i estèticament aporten un valor afegit a l’immoble.  Cal ser conscients quan es 

dissenya l’espai, d’adequar la distribució de la vegetació d’acord amb les seves necessitats de llum i 

humitat i sobretot, escollir espècies autòctones ja que tindran un manteniment més senzill. A més, 

caldrà dissenyar un sistema de reg eficient i adaptat a les necessitats de cada jardí en particular.  

A continuació una sèrie de consells per estalviar en l’aigua de reg dels jardins (17). 

 Intentar recollir aigua de pluja en un petit dipòsit per usos de neteja i jardins. 

 Dissenyar el jardí agrupant les especies segons la seva demanda d’aigua i sol. 

 Escollir espècies autòctones que amb la pluja poden sobreviure sense necessitat de rec. 

 Instal·lar sempre que sigui possible rec degoteig preferible als aspersors o rec manual.  

 Plantar a principis de tardor per afavorir que les pluges de tardor s’ocupin del rec i 

s’estableixin durant l’hivern. Les plantes tropicals millor a la primavera. 

 Utilitzar retenidors d’aigua (polímers absorbents o hidrogels). 

 Hi ha especies cespitoses especialment resistents a la sequera com el Cynodon dactylon, 

Pennisetum clandestinum, Stenotaphrum secundatum, Zoysia japonica, Paspalum notatum. 

 Instal·lar sensors de pluja que tallin automàticament el rec si està plovent. 

 Regar molt d’hora al matí o quan es posa el sol, mai al sol. 
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 Eliminar males herbes ja que competeixen amb la resta de plantes per l’aigua del terra.  

Algunes comunitats tenen fonts d’aigua instal·lades als seus jardins. Es recomanable instal·lar: 

- Aixetes temporitzades: per evitar aixetes obertes per descuit. 

- Atomitzadors a les aixetes: per reduir el volum d’aigua sense reduir el cabal aparent.  

En general, tant per piscines com per al consum de les àrees enjardinades serà necessari l’ús de 

bombes i canonades per distribuir l’aigua. Degut al deteriorament d’aquests sistemes, al mal 

manteniment o a descuits accidentals es poden produir fuites d’aigua que, no només suposen una 

despesa d’aigua innecessària sinó que poden produir altres avaries més costoses. 

Actualment en el mercat trobem dispositius de seguretat per evitar fuites i controlar el consum d’aigua 

com el següent: 

Imatge Descripció 

 

Figura 10. Sistema per evitar fuites i 
controlar el consum d’aigua (18) 

Dispositiu que pot substituir la clau de pas general d’aigua i 
registra els consums instantanis d’aquesta. Quan detecta 
un consum anòmal talla el pas d’aigua i pot tornar-se a 
posar en marxa manualment en qualsevol moment.  

Preu: 395€ 

Rang de temperatures:  0ºC i 30ºC  

Rang de pressions: 1 i 6 bars.  

Sensibilitat 0,2 litres/minut amb una pèrdua de càrrega 
menyspreable. 

Taula 6. Sistemes de seguretat per fuites (18) 

 

5.3.3. Calefacció i aigua calenta centralitzades  

Un edifici interactua constantment amb el seu entorn des del punt de vista energètic.  La forma, 

volum, orientació, situació geogràfica, distribució d’espais, materials constructius, color de la façana, 

grandària de les obertures, etc., són característiques que influeixen sobre el comportament tèrmic i 

les condicions de confort que ofereix als seus usuaris. Totes aquestes característiques s’han 

d’adaptar a la zona climàtica per minimitzar el consum final d’energia.  

Les necessitats de calefacció depenen, en primer lloc, de les condicions ambientals exteriors i 

interiors, que augmenten quan major sigui la temperatura interior dels habitatges. Per aquest motiu 
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es recomana fixar una temperatura màxima entre els 21ºC i 23ºC pels habitatges en ús. El consum de 

calefacció també depèn de les pèrdues a través dels tancaments dels habitatges. Així doncs a major 

grandària més necessitat de calefacció, a més, cal considerar que la primera i última planta tenen 

majors necessitats de calefacció doncs presenten pèrdues pel terra i la coberta. Així doncs, la millor 

manera d’estalviar en calefacció és aïllar adequadament l’edifici.  

El funcionament bàsic d’una instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària (ACS, en endavant) es 

basa en una o més calderes que aporten calor i en dos circuits de distribució separats que 

distribueixen aigua calenta per calefacció i per l’ACS per tota la comunitat de veïns. En edificis de 

nova construcció o rehabilitats la caldera pot comptar amb l’ajuda tèrmica de captadors solars.  

Quan l’edifici té una instal·lació solar tèrmica, els captadors es troben situats a la coberta de l’edifici 

amb orientació al sud i escalfen l’aigua mitjançant uns intercanviadors de calor. L’aigua de 

l’escalfador solar posteriorment es porta als depòsits de les calderes per aconseguir les temperatures 

de consigna.  

 

Figura 11. Esquema general d'una instal·lació de calefacció i ACS en un edifici d’habitatges (19) 

La xarxa de calefacció disposa d’elements de regulació que adeqüen la temperatura d’impulsió a les 

condicions exteriors i a la informació de temperatures i horaris programada al termòstat de cada 

usuari. A més, el sistema de distribució es divideix en circuits que depenen de la orientació geogràfica 

de cada habitatge, doncs la façana nord sempre rep menys radiació solar que la sud. 

Una caldera és un conjunt format pel cos de calderes i pel cremador destinat a transmetre a l’aigua la 

calor alliberada per una combustió. La Directiva Europea 94/42 CEE classifica les calderes segons la 

temperatura mínima de retorn amb la que poden treballar i el rendiment de generació. 

- Calderes estàndard: la temperatura mitja de funcionament es limita a partir del seu disseny. 

- Calderes de baixa temperatura: poden funcionar contínuament amb temperatures entorn els 

35ºC a 40ºC i en determinades circumstàncies poden produir condensació. S’inclouen les 
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calderes de condensació de combustibles líquids. 

- Calderes de gas de condensació: dissenyades per poder condensar de manera permanent 

una part important dels vapors d’aigua continguts en els gasos de combustió.  

Quan la instal·lació comunitària compta amb ACS, des dels col·lectors de la sala de calderes surt un 

circuit exclusiu que transporta la calor produïda fins el consum d’aigua. L’aigua d’ambdós circuits ha 

d’estar separada per un intercanviador, ja que l’aigua de les calderes no pot estar en contacte amb la 

de consum.  

Per escollir una nova caldera primerament és molt importat identificar quin tipus de caldera és 

l’existent, de quin any i quin tipus de regulació té la instal·lació. S’aconsella la substitució de les 

calderes amb més de 15 anys sempre que aquestes no compleixin les exigències de seguretat i estalvi 

energètic, doncs aquests equips han experimentat una gran evolució en els darrers anys.  

El sistema de regulació ha de disposar de tres funcions bàsiques fonamentals: regulació de la 

temperatura d’impulsió als radiadors en funció de les condicions exteriors, possibilitat de diferents 

temperatures en diferents horaris, diaris i setmanals; i el tall del servei de calefacció a partir d’una 

temperatura exterior prefixada. Si la regulació està obsoleta i no disposa d’aquestes funcions cal 

substituir-la. Respecte a les calderes han de seleccionar-se aquelles de màxim rendiment energètic. A 

la figura 12 s’indiquen els rendiments mínims que han de complir les calderes.  

 

Figura 12. Rendiments mínims de les calderes segons tipus i potència segons Directiva Europea 94/42 CEE (19) 

En qualsevol cas és necessari l’assessorament d’un professional ja que és una decisió que 

condicionarà la factura energètica i econòmica de la comunitat per 15 anys o més. Per això cal 

analitzar la rendibilitat  de la proposta, considerant no només el cost de la nova caldera sinó també el 

consum d’energia al llarg de la seva vida útil. També caldrà comprovar l’estat de la xemeneia ja que 

en alguns casos serà necessari substituir-la.  

És interessant estudiar la possibilitat d’implantar una instal·lació d’energia solar tèrmica per ACS. Per 
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això cal comprovar l’espai disponible a la coberta amb orientació favorable, sud o desviacions de fins 

a 45º est o oest. La instal·lació solar preescalfa l’ACS que posteriorment assoleix les condicions de 

consigna a la instal·lació central. En èpoques favorables es pot escalfar tot l’ACS gràcies al sol.  

Un dels majors problemes de les instal·lacions centrals existents, en especial les més antigues, són els 

desequilibris entre habitatges. És habitual que les instal·lacions antigues només disposin d’un únic 

circuit de calefacció per tot l’edifici, fet que comporta queixes per diferències de temperatures entre 

les orientacions nord i sud. En aquests casos com a primera mesura poden instal·lar-se vàlvules 

d’equilibrat que permeten aconseguir un repartiment més uniforme dels cabals. A més, sol ser 

relativament senzill mantenir la distribució existent per una zona i realitzar-ne de noves per altres 

zones, fet que permet adequar les temperatures de cadascuna a les diferents necessitats.  

  Segons l’esborrany de decret que transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu, 

tots els edificis existents que utilitzin una instal·lació centralitzada de calefacció/refrigeració o 

estiguin abastits per una xarxa de calefacció urbana o una instal·lació que doni servei a diversos 

edificis hauran d’instal·lar comptadors de consum individuals per a cada habitatge. Queden exclosos 

d’aquesta llei els edificis que demostrin que és tècnicament inviable la seva instal·lació, com per 

exemple en els edificis amb distribució per muntants. La data límit per instal·lar aquests comptadors 

serà el 31 de desembre de 2016. Això permetrà una major implicació dels veïns en reduir el seu 

consum ja que pagaran directament per allò que consumeixin.  

 

5.3.4. Ascensors eficients  

Per iniciar l’apartat d’ascensors caldrà una primera introducció a alguns conceptes fonamentals que 

permetran entendre millor els consums existents en els ascensors i per tant, les mesures que es 

poden aplicar per disminuir aquest. 

Un ascensor té dos tipus de consum: 

- Energia de funcionament: consistent de un cicle complet de baixada i pujada i dos cicles 

d’obertura i tancament de portes.  

- Potencia de repòs: l’energia que utilitza l’ascensor quan no està en funcionament.  

Aquests dos tipus de potència es poden desglossar a més en necessitats energètiques dins de 

l’ascensor i necessitats energètiques demandades pel funcionament de l’ascensor però que estan 

instal·lades fora d’aquest.   
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Conegudes les necessitats energètiques d’un ascensor, a la següent taula es recullen les solucions 

possibles per dotar de més eficiència al sistema segons quin sigui l’objecte de la modernització. Es 

separen millores del sistema en funcionament i del sistema en repòs, i a més, millores que són del 

circuit d’energia principal (maniobra, motor, convertidor, fre i portes) i millores pel circuit d’energia 

auxiliar ( enllumenat i altres).  

Abans de passar a la taula convé conèixer els tipus d’ascensors existents actualment: 

- Ascensor elèctric: És el mecanisme més utilitzat. Pot tindre motors amb o sense engranatges i 

necessiten una sala de màquines que generalment està ubicada a l’últim pis.  En dues cares 

oposades del forat de l’ascensor s’ubiquen uns riells a través dels quals es desplaça una estructura 

molt similar a la d’un tren convencional. Per poder desplaçar la cabina es necessari un contrapès 

equivalent al pes de la cabina més el pes màxim permès. A la sala de màquines existeix un motor de 

tracció que actua com a politja, un controlador de maniobres i un motor elèctric principal. Un 

regulador de velocitat controla la tracció del motor i la politja per que els moviments de la cabina 

siguin suaus.  

- Ascensors sense sala de màquines: Disposen d’un motor de grandària molt reduïda que fa circular 

el cable fixat a la part superior del forat de l’ascensor.  

- Ascensors hidràulics: són més lents que els elèctrics i consumeixen major electricitat però tenen 

l’avantatge de poder baixar a la planta baixa en cas d’un tall d’energia de l’edifici. La cabina puja i 

baixa mitjançant un pistó impulsat per un fluid hidràulic que es bombejat per una bomba al cilindre. 

Ascensor Edifici 

Interruptor principal de 
potència 

Interruptor del circuit de 
enllumenat - Enllumenat del forat 

- Endolls de sala de màquines i 
fosa 

- Enllumenat de sala de 
màquines 

- Sistema d’extracció de fums 

- Aire condicionat de sala de 
màquines 

- Maniobra 

- Motor, convertidor i fre 

- Portes 

- Enllumenat de cabina 

- Endoll sostre cabina 

- Ventilador cabina 

- Sistema d’alarma i 
monitorització 

- Font d’alimentació 
d’emergència 

Taula 7. Punts de necessitat energètica d'un ascensor (20) 
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Taula 8. Solucions per la millora de l'eficiència energètica d'un ascensor (20) 

 Substitució completa Modernització parcial 

Ascensor tracció gearless Maniobra Tracció Cabina 

Fu
n

ci
o

n
am

e
n

t 

Energia 
principal 

- Maquinària gearless 
- Variador regeneratiu 
- Gestió eficient del trànsit 

- Gestió eficient del transit 
- Variador regeneratiu 

Tracció elèctrica: 
- Maquina gearless 
- Variador regeneratiu 
- Tracció hidràulica: 
- Vàlvula electrònica 
- Variador regeneratiu 
- Acumulador de pressió 

 

Energia 
auxiliar 

- Il·luminació LED   

- Cabines estàndard amb il·luminació 
LED 
- Sostres LED 
- Làmpades LED 

R
e

p
ò

s 

Energia 
principal 

- Autoapagada maniobra - Autoapagada maniobra   

Energia 
auxiliar 

- Autoapagada il·luminació i 
consums auxiliars 

-Autoapagada il·luminació i 
consums auxiliars 

 
- Il·luminació LED 
- Autoapagada / atenuat llum 
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S’explicaran en més detall les possibles millores a introduir a continuació: 

- Màquines gearless: La utilització de motors de baixa velocitat amb una tracció regulada fan 

innecessari el reductor mecànic podent suposar un estalvi d’entre un 30 i un 40% de l’energia 

principal de funcionament.  

- Variador regeneratiu: Els ascensors amb variadors convencionals dissipen l’energia generada 

per l’ascensor en els estats favorables de càrrega (quan es mou per efecte de la gravetat) 

mentre que amb un variador regeneratiu aquesta energia es retorna a la xarxa d’alimentació.  

- Maniobra amb autoapagada: Els ascensors amb tracció regulada convencionals mantenen el 

variador en funcionament fins i tot quan l’ascensor no està en ús. La maniobra amb 

autoapagada apaga tots els sistemes per reduir el consum al mínim aconseguint estalvis d’un 

50% del consum en repòs.  

- Maniobra amb gestió eficient: Una gestió eficient del tràfic de l’ascensor consisteix en què, 

per un mateix nivell de servei, el número d’arrancades i temps de funcionament sigui menor i 

per tant el consum sigui menor. Per fer-ho en substituir els quadres de maniobra cal escollir 

la gestió del tràfic que millor s’adapti a les necessitats de l’edifici.  

- Il·luminació LED + autoapagada: Combinar el canvi a il·luminació LED amb la autoapagada 

pot suposar un estalvi de fins un 99% d’estalvi en el consum d’il·luminació. La autoapagada 

és més recomanable per ascensors de poc ús ja que en els moments de no ús no es 

consumirà energia per il·luminació.  

- Modernització hidràulica: Els ascensors hidràulics tenen un consum elevat i per tant cal 

limitar-los a aplicacions molt concretes en que el nivell d’ús sigui molt baix. Cal tenir en 

compte el realitzar una modernització bàsica consistint en incorporació de vàlvula de control 

electrònic i substituir la il·luminació per LEDs  que pot suposar un 40% d’estalvi o realitzar 

una substitució per un ascensor amb millor qualificació energètica que pot suposar un estalvi 

de fins a un 80%.  

 

5.3.5. Aparcaments  

El consum d’energia dels aparcaments o garatges prové de: il·luminació principal i d’emergència, 

extracció de fums, alimentació del sistema de detecció d’incendis, accessos automàtics, etc. Les 

partides d’il·luminació i extracció de fums són les que més consumeixen, per tant els esforços hauran 

d’anar dirigits a disminuir aquest consum escollint sistemes més eficients. 
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5.3.5.1. Il·luminació 

El sistema d’il·luminació que s’utilitza majoritàriament en pàrquings són tubs fluorescents, degut a 

l’elevada qualitat de color que proporcionen i que tenen un consum de funcionament relativament 

baix. Els tubs fluorescents en l’encesa produeixen un pic de consum d’aproximadament el 20% del 

consum normal i a més es redueix la seva vida útil, per tant no són adequades per enceses i apagades 

continues.  

Recentment degut a l’avanç de les noves tecnologies existeixen tubs LEDs que permetrien substituir 

aquesta aplicació dels fluorescents en aparcaments. La utilització dels tubs LEDs no està encara 

massa estesa degut a l’elevat preu d’aquests.  

Per aconseguir estalvis en la il·luminació de pàrquings sovint es separen per sectors les làmpades i es 

deixen algunes en funcionament continu per il·luminar lleugerament i de manera general el 

pàrquing,  evitant que la zona estigui a les fosques quan els veïns hi accedeixen. La resta de làmpades 

funcionen amb interruptor manual amb temporitzador permetent d’aquesta manera il·luminar 

completament la zona. També és interessant l’obertura d’espais de ventilació natural que permetran 

l’entrada de llum natural i disminuiran la necessitat de consum elèctric.  

 

5.3.5.2. Ventilació 

El sistema de ventilació d’un aparcament té tres objectius principals: 

- Diluir els contaminants procedents dels gasos d’escapament dels vehicles de manera que la 

concentració d’aquests dins de l’aparcament es trobi dins d’uns nivells innocus per a l’esser 

humà.  

- Evitar el risc d’explosió.  

- Extracció de fums en cas d’incendi. 

La ventilació en un pàrquing tancat consisteix en introduir aire de l’exterior de suficient qualitat i 

extreure l’aire contaminat produït per les emissions dels vehicles, especialment el monòxid de 

carboni, per tal de reduir els contaminants a nivells que siguin acceptables per la salut de les 

persones. La ventilació forçada sorgeix degut a les limitacions imposades per l’arquitectura per 

realitzar una ventilació natural i el disseny de l’aparcament està directament relacionat amb aquesta. 

Per tant per aconseguir un estalvi energètic en la ventilació cal integrar criteris coherents amb 

l’estalvi en el disseny arquitectònic d’aquest.  

El motor que menys consumeix és aquell que està parat, per tant s’ha de cercar minimitzar les 
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necessitats de ventilació forçada tant per l’aprofitament de la ventilació natural quan sigui possible 

com mitjançant el disseny de recorreguts que minimitzin la permanència de motors encesos.  

La norma UNE100-166-92 fixa els criteris pel càlcul de ventilació mecànica en aparcaments i indica 

que la ventilació requerida per la dilució de CO a nivells acceptables per la salut de les persones és 

suficient per controlar satisfactòriament la resta de substàncies contaminants. Per tant seran els 

nivells de CO el valor que s’haurà de considerar per dimensionar els sistemes de ventilació.  

Per aconseguir estalvis en el sistema de ventilació d’un aparcament ja existent s’hauran de 

considerar les següents opcions.  

- Ventilació natural : S’ha d’aprofitar la possibilitat de crear obertures naturals que puguin, en 

cas de complir les necessitats marcades per les normatives que es comentaran més 

endavant, eliminar la necessitat de ventilació forçada. O en el seu defecte que complementi 

la existència de la ventilació forçada possibilitant una menor utilització d’aquesta. 

- Sistemes de detecció i mesura de CO: Gestionar el funcionament dels ventiladors d’extracció 

mitjançant una centraleta d’un sistema de detecció de CO, de manera que no estigui en 

funcionament continu sinó únicament quan els nivells de CO es trobin per sobre del desitjat.  

Aquest sistema es pot complementar amb uns ventiladors de caudal variable que introduiran 

un estalvi encara més gran tal com s’observa a la gràfica següent:  

 

Figura 13. Estalvis energètics en sistemes de ventilació d'aparcaments amb ventiladors de cabal constant, cabal 

constant amb encesa i apagada i cabal variable. (21) 

 La ventilació als aparcaments a Catalunya, ve regulada per: 
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-  La Resolució d’11 de novembre de 1988 de la Direcció General de Seguretat i Qualitat 

Industrial, per la qual s’aprova la Instrucció, de 28 de juny de 1988, interpretativa de la MI 

BT, capítol 9, relativa a les estacions de servei, garatges i tallers de reparació de vehicles a 

motor. 

- L’NBE-CPI-96 sobre Condicions de protecció contra incendis als edificis, especialment a 

I’article 18. 

- Les Ordenances municipals. Per exemple a la ciutat de Barcelona: Les Ordenances 

Metropolitanes art. 1 17 i la Ordenança sobre aparcaments, de I’Ajuntament de Barcelona. 

- Norma UNE-1 00-9 

La taula següent recull els requeriments que determinen cadascuna d’aquestes regulacions pel que 

fa a ventilació d’aparcament: 
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Taula 9.Requeriments de la ventilació de pàrquings segons normatives d’aplicació a Catalunya (22) 
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5.3.6. Estalvi energètic per aïllament adequat  

És interessant dotar les zones comunes de les comunitats d’un confort que promogui el seu ús. Per 

això és important que la sensació tèrmica dins de halls, escales, replans, sales comunes, etc. sigui 

l’adequada. Per aconseguir aquest fet, entre altres coses, cal tenir en compte un correcte aïllament 

dels espais que permetrà millorar el confort i el benestar de l’usuari, a més redueix la necessitat de 

calefacció, per tant redueix el consum d’energia i les emissions de CO2, elimina condensacions i 

millora l’aïllament acústic.   

 

5.3.6.1. Aïllament termoacústic  

Aïllar tèrmicament un edifici consisteix en aconseguir que els seus elements en contacte amb 

l’exterior augmentin la seva resistència al pas de calor. Això s’aconsegueix incorporant materials 

aïllants en murs exteriors, cobertes, terres, etc. Els elements en què es pot realitzar una obra per 

millorar l’aïllament de l’edifici són:  

- Aïllament de façanes: instal·lant un material aïllant tèrmic en murs, ja sigui per exterior o 

interior o injectant dins del mur. 

- Aïllament de cobertes: instal·lant un material aïllant tèrmic a la coberta. 

- Aïllament de terres i sostres: instal·lant un material aïllant tèrmic en sostres en contacte 

amb espais habitables, sols en contacte amb espais no habitables o sobre el terreny o en 

contacte amb l’aire exterior.  

- Aïllament de parets interiors i de separació entre habitatges i parets i/o separacions amb 

zones comunes de l’edifici: 

- Aïllament de les instal·lacions (canonades): instal·lant un material aïllant tèrmic en 

canonades de conducció d’aigua calenta o freda, de les calderes, etc. dels edificis per evitar 

pèrdues de calor en el transport.  

 

5.3.6.2. Aïllament de finestres 

Els factors determinants per seleccionar una finestra que disposi d’un bon sistema d’aïllament són: 

- La capacitat aïllant del perfil: El perfil de la finestra és fonamental per aconseguir un bon 

aïllament tèrmic. Això depèn del material del qual està fet el perfil i de la transmitància 

tèrmica d’aquest. La transmitància tèrmica d’un material indica la facilitat que té per 
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transferir calor a través seu, per tant, quan menor sigui la transmitància més aïllant serà el 

material i per tant, millors condicions d’aïllament oferirà el marc.  Els perfils amb ruptura del 

pont tèrmic (RPT) contenen un material aïllant entre la part interna i l’externa del marc que 

permet evitar les pèrdues de calor al marc de la finestra.  

Segons dades de UNE-EN ISO 10077-1 la transmitància dels marcs segons el material del que 

estan fabricats són:  

 

 

 

 

 

- El cristall: l’elecció del vidre també és determinant. Actualment existeixen finestres de doble 

o triple vidre que possibiliten un millor aïllament tèrmic ja que disminueixen la transmitància 

tèrmica d’aquestes, és a dir, disminueixen el calor intercanviat mantenint la transmissió de 

llum.  

- Etiquetatge eficiència energètica de la finestra: És un eina d’etiquetatge estandaritzat que 

permet distingir la qualitat i eficiència de les finestres. Dividida en dos parts, l’esquerra indica 

la classificació d’hivern i a la dreta la d’estiu. A més, incorpora informació complementària de 

les prestacions tècniques de la finestra. 

Metàl·lic 5,7 W/m2K 

Metàl·lic RPT 4,0 W/m2K 

Fusta 2,2 W/m2K 

PVC 1,8 W/m2K 

Taula 10. Transmitància tèrmica de marcs segons el material (23) 
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Figura 14. Etiqueta energètica d'una finestra (24) 

- Transmitància tèrmica  de la finestra: representa la quantitat de calor que travessa una 

finestra per àrea i per diferència de temperatura.  L’aïllament és millor quan menor sigui la 

transmitància tèrmica. Unitats: W/m2K 

- Permeabilitat a l’aire: defineix la quantitat d’aire que passa, per causa de la pressió, a través 

d’una finestra o porta tancada. L’aïllament és millor quant menor sigui la permeabilitat a 

l’aire. Unitats: m3/h. 

- Factor solar: és la relació entre l’energia solar que travessa una superfície transparent i la 

que incideix sobre aquesta mateixa superfície. L’aïllament és millor quan menor sigui el 

factor solar. Unitats: %.  

 

5.3.6.3. Altres possibilitats de control solar  

Per regular la radiació solar d’algunes zones es poden fer servir tècniques de control solar estacional. 

- Vegetació: La plantació de vegetació caduca propera a grans finestrals afectats per una gran 

radiació solar permet que:  a l’estiu, el fullatge protegeix de la radiació i l’increment de 

temperatura de l’interior de l’edifici, i a l’hivern la caiguda de les fulles permet que la radiació 

incideixi sobre el cristall, transmetent calor a l’interior de l’edifici.  

- Tendals: Serveixen per evitar la radiació solar directe en determinats moments del dia i 

poden accionar-se de manera manual o elèctrica.  
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5.4. Optimització de la factura elèctrica  

Aquest apartat explicarà quins són els elements de la factura elèctrica i quines possibilitats 

d’optimització d’aquesta estan a l’abast de la comunitat de veïns o d’un propietari d’un habitatge per 

tal de reduir la seva despesa.  

Primerament cal identificar els conceptes que apareixen en aquest document.  

 

Figura 15. Elements de la factura elèctrica [Elaboració pròpia a partir d’una factura d’electricitat de la llar] 

Les diferents opcions que permetran optimitzar la factura elèctrica són: 

- Revisió de la potència: Per minimitzar el cost de potència facturada, la potència demandada 

per la instal·lació ha de tenir un valor situat en el rang entre el 85% i el 105% de la potència 

contractada. Per tant s’ha de realitzar un estudi de la potència de la instal·lació global de la 

comunitat i segons aquest escollir la potència del contracte. Si es contracta menor potència 

perquè la instal·lació així ho permet, el preu per dia és inferior.  

- Revisió de reactiva:  En els consumidors que disposen de motors, làmpades amb reactància, 

etc., la companyia càrrega un sobrecost per l’energia reactiva que demanden aquests 

aparells. A través d’un estalviador d’energia reactiva, consistent en una bateria de 

condensadors, es pot suprimir o reduir aquest consum aconseguint importants estalvis. 

Caldrà estudiar si la comunitat té aquest tipus de penalització i si és econòmicament viable la 

instal·lació d’un estalviador d’energia reactiva, amb un cost d’entre 329 i 565 €. (25) 
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- Revisió de la tarifa: Cada comercialitzadora està especialitzada en una determinada tarifa, en 

una franja horària o és més o menys barata a partir d’un cert consum. Caldrà estudiar quina 

s’adapta millor a les necessitats en cada cas.  

 

5.5. Normativa i legislació   

En aquest apartat es recull la normativa i legislació que pot ser d’aplicació en la realització dels 

projectes de millora de l’eficiència de les comunitats de veïns per apartats.  

 Legislació referent a les comunitats de propietaris i la seva eficiència energètica:  

- La Llei 8/1999, de 6 d’abril, de reforma de la Llei 49/1960, del 21 de juliol, sobre la propietat 

horitzontal.  

- El Reial Decret 187/2010 sobre inspecció tècnica dels edificis d’habitatges. 

- El Reial Decret 8/2011 sobre mesures d’impuls a la rehabilitació, on es dicten mesures pel 

foment de les actuacions de rehabilitació i estableix la obligació, a nivell nacional, de realitzar 

la ITE a tots els edificis de 50 o més anys d’antiguitat. 

- El Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de 

l’eficiència energètica dels edificis.  

Legislació referent a enllumenat: 

- La secció HE3  del Codi Tècnic de l’Edificació sobre Eficiència energètica de les instal·lacions 

d’il·luminació.   

- El Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 4 del Codi Tècnic de l’Edificació 

sobre seguretat front al risc causat per il·luminació inadequada.  

- UNE 12464.1: Norma Europea sobre la il·luminació per interiors.  

- El Reial Decret 838/2002 pel qual s’estableixen els requisits d’eficiència energètica dels 

balestres de làmpades fluorescents.  

Legislació referent a piscines comunitàries: 

- El Reial Decret 742/2013 regula criteris tècnic-sanitaris de piscines, té per objecte establir els 

criteris bàsics tècnico-sanitaris de qualitat de l’aigua i l’aire de les piscines amb la finalitat de 

protegir la salut i els usuaris de possibles riscos físics, químics o microbiològics derivats de 

l’ús de les mateixes.  

Legislació referent a calefacció i aigua calenta sanitària: 
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- Decret 352/2004, de 27 de juliol,  pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per 

a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

- El Reial Decret 2027/2007, del 20 de juliol sobre reglament d’instal·lacions tèrmiques en 

edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques (IT).  

- El Reial Decret 1826/2009, del 27 de novembre, sobre modificació del Reglament 

d’instal·lacions tèrmiques en edificis aprovat pel Reial Decret 1027/2007, del 20 de juliol.    

- El Reial Decreto 238/2013, de 5 de abril,   pel qual es modifiquen determinats articles i 

instruccions tècniques del Reglamento d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel 

Reial Decreto 1027/2007, de 20 de juliol. 

Legislació referent a instal·lacions d’aigua: 

- El Document Bàsic  HE del Codi Tècnic de l’Edificació sobre estalvi energètic. 

- Decret 202/1998, de 30 de juliol,  pel qual s'estableixen mesures de foment per a l'estalvi 

d'aigua en determinats edificis i habitatges.  

Legislació referent a ascensors:  

- Document bàsic HR. Codi Tècnic d’Edificació 

- Document bàsic SI. Codi Tècnic d’Edificació 

- Document bàsic SUA. Codi Tècnic  d’Edificació 

- Ordre de 18 de febrer de 1986,  de normalització lingüística dels rètols utilitzats en la 

senyalització d'aparells i instal·lacions El Reial Decret 1314/1997, del 1 d’agost, pel qual es 

dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 

95/16/CE sobre ascensors.  

- Instrucció 6/06  de la Secretaria d'Indústria per la qual es regula la instal·lació i conservació 

de plataformes elevadores verticals  per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

- El Reial Decret 1644/2008, del 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per la 

comercialització i posada en servei de les màquines.  

- Real Decreto 88/2013, de 8 de febrer,  pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementaria AEM 1 "Ascensors" del Reglamento d’ aparells d’elevació i manutenció, 

aprovat por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre.  

Legislació sobre aparcaments: 

- La Resolució d’11 de novembre de 1988 de la Direcció General de Seguretat i Qualitat 

Industrial, per la qual s’aprova la Instrucció, de 28 de juny de 1988, interpretativa de la MI 

BT, capítol 9, relativa a les estacions de servei, garatges i tallers de reparació de vehicles a 
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motor. 

- L’NBE-CPI-96 sobre condicions de protecció contra incendis als edificis. 

- Les Ordenances Metropolitanes art. 1 17 i la Ordenança sobre aparcaments, de I’Ajuntament 

de Barcelona. 

- La norma UNE-1 00-9 
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6. Aplicació de la guia en una comunitat de veïns 

L’objectiu d’aquest apartat consisteix en la realització d’una auditoria sobre dues comunitats de veïns 

per identificar els punts de millora que permetran aconseguir una gestió més eficient dels elements 

comuns i, per tant, reduir el cost pels veïns. 

Per la realització de l’auditoria s’ha elaborat un pla de recollida de dades (ANNEX 1)  i s’han realitzat 

varies visites a les comunitats per tal de conèixer en detall les instal·lacions i el seu funcionament. 

Durant aquestes visites s’han realitzat fotografies per il·lustrar l’auditoria, així doncs totes les imatges 

d’aquest apartat, si no s’indica expressament, són de font pròpia. En ambdues visites s’ha disposat 

de  l’ajuda bé del conserge, bé d’uns veïns per l’accés a les instal·lacions i per conèixer quin és el 

funcionament d’aquestes. Gràcies a aquests contactes, s’han pogut aconseguir liquidacions i 

pressupostos de la comunitat que s’han utilitzat en l’auditoria.  

L’estudi de la comunitat es centrarà  en els dos principals consums de recursos en una comunitat: 

aigua i electricitat. Pel que fa al consum elèctric, s’estudiarà per una part en la il·luminació ja què és 

un dels principals elements en què es pot incidir fàcilment per reduir el consum. Després s’avaluaran 

la resta d’elements de consum elèctric com poden ser ascensors, motors, sistemes de ventilació, etc. 

Pel que fa a consum d’aigua s’estudiaran els elements que requereixen d’aquest recurs i quins 

elements de millora es poden introduir per fer-ne un consum més responsable. Finalment, s’avaluarà 

econòmicament la viabilitat de les mesures de millora presentades i  la despesa de realització de 

l’estudi.  

En ambdós casos no ha estat possible aconseguir la factura d’electricitat de la comunitat, és per això 

que no es podrà realitzar l’optimització de la factura elèctrica tal com està explicat a l’apartat 5.4 i 

s’estimarà el consum de €/kWh en 0,24 incloent preu del kW, potència i impostos. 

 



Pág. 48  Memòria 

 

6.1. Cas 1. Edifici el Garbí 

 

Figura 16. Façana principal de l'Edifici el Garbí 

L’edifici d’estudi es troba situat a la localitat de Vilassar de Mar a la comarca del Maresme. La 

situació geogràfica de l’edifici és la següent: 

Carrer Aduana, 101 – 105 

Vilassar de Mar – 08340 

Barcelona 

 

 Figura 17. Localització de la comunitat extreta del GoogleMaps 

La comunitat de veïns objecte d’estudi està constituïda per tres blocs de pisos de 5 nivells, terrat i 

planta subterrània de pàrquing. Té una porta d’accés al carrer que dóna a una entrada enjardinada 

amb camins que distribueixen a les tres entrades independents de cada bloc. Cadascun compta amb 

el seu hall, ascensor i escales per accedir als dos habitatges per nivell que hi ha. En total 10 famílies 

vivint a cada bloc, 30 en tota la comunitat. Els tres blocs estan comunicats pel terrat, que s’estén per 

tota la planta de l’edifici i pel pàrquing, que també és comú pels tres blocs.  
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A la cara est de les zones comuns exteriors hi ha una gran zona enjardinada on es troba la piscina de 

la comunitat amb dues dutxes. A la zona de darrere de l’edifici hi ha un parc infantil i una petita pista 

amb una cistella de basquet. A la cara oest de l’edifici el terra està enrajolat enlloc de la gespa i en 

aquesta zona es troba la caseta del conserge on es guarden les eines de manteniment.  

Un punt important a destacar és que aquesta comunitat compta amb un conserge que es dedica al 

manteniment de l’edifici en jornada completa de dilluns a divendres. Això permet fer un bon 

seguiment del funcionament de les instal·lacions, introduir mesures de millora, fer un bon 

manteniment de l’edifici, etc. Tota la informació recollida en aquest cas ha estat proporcionada pel 

conserge, fet que ha facilitat la recollida de dades i el coneixement en profunditat de la comunitat.  

 

1. IL·LUMINACIÓ 

La il·luminació és el principal consum elèctric de la comunitat.. En aquest apartat primerament caldrà 

identificar els sistemes d’il·luminació actual per després, davant les necessitats de cada espai, fer una 

proposta de millora de làmpades, lluminàries o sistemes de control per tal de reduir el consum 

respecte a exercicis passats. 

1.1. Il·luminació exterior 

L’entrada que dóna accés des del carrer al jardí de la comunitat que porta als diferents blocs està 

il·luminada per dos fanals instal·lats a les columnes de l’entrada. Aquests fanals, així com la 

il·luminació del jardí, funcionen amb un interruptor horari, la programació del qual és ajustada pel 

conserge segons les hores de sol de la temporada. Durant l’hivern s’encén des de les 18:00 fins les 

00:00h i a l’estiu des de les 22:00 fins a les 01:00, graduant-se en els períodes entremitjos perquè 

comenci a funcionar quan no hi ha prou llum solar.  

Punts d’ il·luminació de l’entrada des del carrer 

 
Número 2 

Làmpada Baix consum 23W 

Sistema de control Interruptor horari  

Potència unitària 23 W 

Potència total 46 W 

h/dia 4,5* 

Wh/dia 207,00 

kWh/any 75,56 

€/any 18,13 

* Es considera la mitjana d’hores en funcionament segons les hores que funciona a l’hivern i a l’estiu.  
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El jardí està il·luminat per les faroles de la següent taula formades per tres lluminàries de baix 

consum que funcionen les mateixes hores que la il·luminació de l’entrada des del carrer. 

Punts d’ il·luminació del jardí 

 Número 15 

Làmpada Baix consum 

Sistema de control Interruptor horari 23W 

Potència unitària 23 W 

Potència total 345 

h/dia 4,5 

Wh/dia 1552,50 

kWh/any 566,66 

€/any 136,00 

A més en determinats punts compta també amb unes lluminàries de paret de baix consum. 

Punts d’ il·luminació del jardí paret 

 

Número 5 

Làmpada Baix consum 23W 

Sistema de 
control 

Interruptor horari 

Potència unitària 23 W 

Potència total 115,00 W 

h/dia 4,5 

Wh/dia 517,50 

kWh/any 188,89 

€/any 45,33 

L’entrada a cada bloc de pisos té una il·luminació exterior formada per 5 làmpades LEDs que 

funcionen amb un interruptor crepuscular.  

Punts d’ il·luminació d’entrada als portals 

 

Número 15 

Làmpada LEDs 6W 

Sistema de control Interruptor crepuscular 

Potència unitària 6 W 

Potència total 90 W 

h/dia 10,5* 

Wh/dia 945,00  

kWh/any 344,93 

€/any 82,78 

*El càlcul d’hores al dia es calcula fent la mitjana de tot l’any, considerant que l’interruptor 

crepuscular posa en funcionament la il·luminació 13 hores a l’hivern i 8 hores a l’estiu.  
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A més, disposa de dues parets amb grans finestrals que permeten l’aprofitament de la llum solar al 

seu interior. 

 

Figura 18. Entrada a un dels blocs de la comunitat de veïns 

L’entrada al pàrquing des del carrer està il·luminada per un punt de llum que funciona amb 

interruptor crepuscular.  

Punts d’ il·luminació de l’entrada al pàrquing 

 

Número 1 

Làmpada Focus LEDs 20W 

Sistema de control Interruptor crepuscular 

Potència unitària 20 W 

Potència total 20 W 

h/dia 10,5 

Wh/dia 210 

kWh/any 76,65 

€/any 18,40 

La pista de bàsquet està il·luminada per un focus que funciona en el mateix horari que la il·luminació 

del jardí i de l’entrada, amb interruptor horari programat pel conserge. Durant la visita el conserge va 

comentar que tenien intenció de substituir aquest focus per un amb millors prestacions d’eficiència.  

Punts d’ il·luminació de la pista 

 

Número 1 

Làmpada Halogen metàl·lic 100W 

Sistema de control Interruptor horari 

Potència unitària 100 W 

Potència total 100 W 

h/dia 4,5 

Wh/dia 450 

kWh/any 164,25 
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€/any 39,42 

L’interior de la piscina està il·luminat per 4 punts d’halògens en carcassa submergible que funcionen 

amb interruptor manual amb temporitzador que s’activa ocasionalment a l’estiu.  

Punts d’ il·luminació de la piscina 

 

Número 4 

Làmpada Halògens 100W 

Sistema de control  Interruptor manual amb 
temporitzador Potència unitària 100 W 

Potència total 400 W 

h/dia 0,05 

Wh/dia 20 

kWh/any 7,30 

€/any 1,75 

El terrat disposa d’unes lluminàries de paret com les del jardí que funcionen amb interruptor manual 

amb temporitzador. 

Punts d’ il·luminació del terrat 

 

Número 5 

Làmpada Baix consum 23W 

Sistema de control 
Interruptor manual amb 

temporitzador 

Potència unitària 23 W 

Potència total 115 W 

h/dia 0,1 

Wh/dia 11,50 

kWh/any 4,20 

€/any 1,01 

 

1.2. Il·luminació interior 

El portal de cada bloc disposa d’un punt de llum que permet la il·luminació de la zona quan no entra 

prou llum pels finestrals.  
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Punts d’ il·luminació del portal 

 

Número 3 

Làmpada Halògens metàl·lics 80W 

Sistema de control Interruptor amb temporitzador 

Potència unitària 80 W 

Potència total 240 W 

h/dia 10,5 

Wh/dia 2520 

kWh/any 919,80 

€/any 220,75 

Així mateix cada replà disposa de d’un punt d’il·luminació que funciona amb el mateix interruptor 

que la il·luminació del portal . El fluorescent que il·lumina la porta d’accés a l’ascensor funciona de 

manera permanent. 

Punts d’ il·luminació dels replans 

 

Número 18 

Làmpada Halògens metàl·lics 80W 

Sistema de control Interruptor amb temporitzador 

Potència unitària 80 W 

Potència total 1440 W 

h/dia 1,5* 

Wh/dia 2160 

kWh/any 788,40 

€/any 189,22 

 

Número 18 

Làmpada Fluorescent 13W+3W balast 

Sistema de control Permanent 

Potència unitària 16 W 

Potència total 288 W 

h/dia 24 

Wh/dia 6912 

kWh/any 2522,88 

€/any 605,49 

*Les hores de funcionament es calculen considerant que hi ha 10 pisos per bloc, amb 3 persones per 

habitatge i que surten dos cops al dia de casa, considerant que l’interruptor funciona durant 1,5 

minuts. Això suposarien 3h de funcionament diari, però tenint en compte que durant el dia no és 

necessari, en principi, encendre aquestes lluminàries doncs es disposa de llum natural i els 

fluorescents.  
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Les escales disposen d’una lluminària igual a la dels replans que també funciona amb l’interruptor del 

portal i els replans.  

Punts d’ il·luminació de les escales 

 

Número 18 

Làmpada Halògens metàl·lics 80W 

Sistema de control Interruptor amb temporitzador 

Potència unitària 80 W 

Potència total 1440W 

h/dia 1,5 

Wh/dia 2160 

kWh/any 788,40 

€/any 189,22 

L’interior  de  cada ascensor disposa d’un sostre amb lluminària que està encesa permanentment.  

Punts d’ il·luminació de l’ascensor 

 

Número 12 

Làmpada Fluorescents 13W+3W 

Sistema de control Funcionament permanent 

Potència unitària 16W 

Potència total 192,00 W 

h/dia 24 

Wh/dia 4608 

kWh/any 1681,92 

€/any 403,66 

A l’últim pis es troba la sala on està instal·lada la maquinària de l’ascensor. Aquesta sala només 

s’utilitza quan es realitzen visites de manteniment que són una cada quinze dies contractades a una 

empresa externa.  

Punts d’ il·luminació de la sala de màquines 

 

 

Número 1 

Làmpada Baix consum 36W 

Sistema de control Interruptor manual 

Potència unitària 36 W 

Potència total 36  W 

h/dia 0,13 

Wh/dia 4,68 

kWh/any 1,71 

€/any 0,41 
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1.3. Il·luminació pàrquing 

Al pàrquing s’hi pot accedir des del carrer en cotxe o des de cada bloc de la comunitat per escales o 

bé per l’ascensor. Així doncs, les tres portes d’accés al pàrquing de les tres comunitats compten amb 

un punt d’il·luminació sobre aquestes i el pàrquing està il·luminat per 5 fluorescents de funcionament 

permanent,  3 que funcionen amb interruptor crepuscular i 10 amb interruptor manual amb 

temporitzador.  

Aquesta separació dels fluorescents permet que el pàrquing estigui il·luminat permanentment ja 

sigui per 5 fluorescents i llum natural o per 5 fluorescents i 3 amb interruptor crepuscular. Això 

possibilita que els veïns no es trobin a les fosques quan entren al pàrquing i d’aquesta manera, no 

tinguin la necessitat d’encendre tota la lluminària cada cop doncs l’encesa i apagada continua dels 

fluorescents provoca pics de consum i redueix el temps de vida d’aquests.  

Punts d’ il·luminació del pàrquing 

 

Número 5 

Làmpada Fluorescent 36W+6Wbalast 

Sistema de control Funcionament permanent 

Potència unitària 42 W 

Potència total 210W 

h/dia 24 

Wh/dia 5040 

kWh/any 1839,60 

€/any 441,50 

 

Número 3 

Làmpada Fluorescent 

Sistema de control Interruptor crepuscular 

Potència unitària 42 W 

Potència total 126 W 

h/dia 10,5 

Wh/dia 1474,20 

kWh/any 538,08 

€/any 129,14 

 

Número 10 

Làmpada Fluorescent 36W+6W balast 

Sistema de control 
Interruptor manual amb 

temporitzador 

Potència unitària 42 

Potència total 420 

h/dia 0,5* 
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Wh/dia 5250 

kWh/any 1916,25 

€/any 459,90 

 

Número 3 

Làmpada Fluorescent 36W+6W balast 

Sistema de control Permanent 

Potència unitària 42 W 

Potència total 126 W 

h/dia 24 

Wh/dia 3024,00 

kWh/any 1103,76 

€/any 264,90 

*Considerant 10 enceses al dia.  

 

2. ALTRES ELEMENTS DE CONSUM ELÈCTRIC 

2.1. Ascensor 

Els ascensors d’aquesta comunitat són de la casa Cruxent elèctrics convencionals amb maquinària a 

dalt. D’una potència de 4,5 kW i un ús estimat de 1 h/dia. 

2.2. Tractament de la piscina 

Els sistema d’hidròlisi salina amb que es tracta la piscina disposa de dos punts de consum per una 

banda la bomba que extreu l’aigua de la piscina i la porta als filtres de sílice i per l’altra l’equip 

d’hidròlisi. La bomba d’aigua té un consum de 1,96 kW i està en funcionament de 8:00 a 19:00 hores 

durant la temporada de piscina, i de 8:00 a 12:00  hores fora de temporada.  L’equip d’hidròlisi té un 

consum de 350 W i funciona al 100% en temporada d’ús, i al 10% en temporada de no ús.   

 

Figura 19. Sala de màquines de manteniment de la piscina 
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2.3. Ventilació pàrquing 

El pàrquing que dóna una plaça de cotxe per cadascun dels 30 veïns de la comunitat. Disposa 

d’obertures a la paret que permeten la renovació de l’aire interior del pàrquing per tal d’evitar que la 

concentració dels gasos de combustió dels cotxes superin els valors permesos.  

A més, disposa d’un sistema d’extracció que s’activa automàticament quan els detectors de fum 

detecten concentracions massa altes de CO. El sistema d’extracció rarament es posa en ús, 

generalment amb la ventilació natural és suficient per tant no es considerarà el consum d’aquest 

dispositiu.  

 

3. GESTIÓ DE L’AIGUA 

Les principals despeses d’aigua de la comunitat són el reg de la gran zona enjardinada de la finca, la 

piscina, les dutxes i la font. Un punt important a destacar és que, l’Edifici el Garbí disposa d’un pou 

d’aigua natural gràcies al qual poden abastir la piscina i el reg sense despeses, a més s’utilitza per la 

neteja de les zones comuns per tant existeix un estalvi econòmic en aigua molt important. En 

l’exercici de 2013 la comunitat va tenir una despesa de 431,65 € en consum d’aigua. 

De tota manera no s’ha de perdre la visió d’intentar reduir el consum d’aigua doncs és un recurs que 

cal fer servir amb responsabilitat.  

 

Figura 20. Zona de jardí i piscina 

En els darrers anys la comunitat ha canviat la forma de tractament de la  piscina per tractar-la amb 

hidròlisi salina ja que suposa un important estalvi de manteniment i reactius. La hidròlisi descomposa 

l’aigua produint agents oxidants com l’oxigen, peròxids, hidroxils, etc. a mesura que l’aigua passa per 
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la cèl·lula d’hidròlisi. Mitjançant la hidròlisi es combaten, oxiden i eliminen la totalitat de la matèria 

orgànica present a l’aigua. Després, els oxidants generats es transformen en aigua, no existint 

elements residuals i funcionant en sistema tancat. Per aconseguir una major efectivitat del sistema 

és necessari aconseguir una conductivitat adequada, motiu pel qual s’afegeix una petita quantitat de 

sal en la posada en funcionament del sistema, però sense requerir cap reactiu més durant el 

funcionament d’aquest. Aquesta mètode de tractament per la piscina integra l’acció de desinfecció, 

floculant i l’algicida sense afegir productes químics a l’aigua i amb un manteniment totalment 

automàtic. Els únics consums d’aigua de la piscina són per compensar les pèrdues produïdes sobretot 

a l’estiu pel seu ús i per netejar els filtres de sílice, ambdós consums difícils de reduir.  

Tant les dutxes com la font disposen d’aixeta amb polsador temporitzat fet que suposa que no es 

puguin deixar aixetes obertes per descuits provocant pèrdues d’aigua innecessàries. Cap de les dues 

però, compta amb sistemes que redueixen el cabal d’aigua que surt per l’aixeta. 

 

  

Figura 21. Font i dutxes de la comunitat de veïns 

Pel reg de les plantes de la comunitat s’utilitza l’aigua del pou natural amb aspersors per la zona de la 

piscina que disposa de gespa i amb mànega per la resta. Tot i que aquesta aigua no suposa una 

despesa econòmica de la comunitat es realitzaran alguns comentaris sobre mesures que 

possibilitarien una gestió més eficient d’aquest recurs.  

L’espai comunitari està cobert per gespa del gènere Poa a mode de moqueta en la zona de piscina. 
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També hi ha plantes de port mig i alt de orígens diversos en tot l’exterior de l’edifici tant directament 

al sòl com en testos. La gespa és la planta que per les seves necessitats hídriques i la seva extensió, 

consumeix més aigua. Reduir la superfície  on hi ha gespa plantada reduiria el consum d’aigua de la 

comunitat en la mateixa mesura. La resta de plantes, tant de port mig com alt, no tenen tanta 

significació a l’hora del consum d’aigua tot i que hi ha diverses espècies tropicals que podrien 

substituir-se per d’altres amb menys necessitat d’aigua.  

 

4. PROPOSTES DE MILLORA 

La proposta per millorar l’eficiència de la comunitat de veïns es centrarà per una banda en el consum 

elèctric i per l’altra en el consum d’aigua. En cadascuna es farà una proposta de millora que busca 

primer reduir el consum de les instal·lacions i després introduir elements que facilitin l’ús de les 

instal·lacions als veïns.  

4.1. Consum elèctric 

La major part de la despesa de la comunitat prové del consum elèctric, que inclou el  d’il·luminació i 

el del consum de motors. En l’exercici de 2013 la factura d’electricitat va ser de  5.505,90€.  

En general, en comptar amb una persona encarregada del manteniment de les instal·lacions,  s’han 

anat introduint mesures per reduir el consum energètic i estalviar en la factura de la comunitat. Així 

doncs, es consideren alguns punts que el conserge té planificats per la millora de les instal·lacions i 

s’afegeixen alguns detectats durant la visita.  

Es proposa substituir el focus de la pista per un sistema de les mateixes característiques però amb 

tecnologia LED i seguir amb la gestió d’horari de funcionament programat pel conserge.  

La sectorització de porta, replans i escales i la implementació de detectors de moviment consisteix en 

separar els interruptors de cada planta i incorporar un sensor que en detectar moviment en la zona 

activi només l’interruptor d’aquella planta. A més, reduint el temps d’encesa de la lluminària des que 

es detecta el moviment i s’encén fins a quan s’apaga a uns 30 segons s’aconsegueix que no estigui en 

ús quan no es fa servir.  

Per aquesta instal·lació caldrien: un sensor per portal i planta baixa, altre sensor per cada planta i un 

Punts d’ il·luminació de la pista 

Núm
ero 

Lluminària Sist. control P Total h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

1 
Focus LEDs 

20W 
Interruptor 

horari 
20W 4,5 90 32,85 7,88 
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altre per accés al pàrquing. Això són 7 sensors per cada bloc de pisos que es consideraran en el 

pressupost.   

Per optimitzar aquesta aplicació es considera que seria més funcional escollir unes làmpades que 

ofereixin la seva màxima lluminositat en encendre’s i que tinguin molt baix consum tant en l’encesa 

com en el seu funcionament doncs les halògenes actuals no tenen eficiència òptima. És per això que 

es proposa el canvi a bombeta de LEDs amb lluminositat equivalent a l’existent.   

Punts d’ il·luminació del portal  

Núm
ero 

Lluminària Sist. control P total h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

3 LEDs 10W 
Detector 
presència 

30W 1,5 45 16,42 3,94 

 

Punts d’ il·luminació del  replans 

Núm
ero 

Lluminària Sist control P total h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

18 LEDs 10W 
Detector 
presència 

180 W 1,5 270 98,55 23,65 

18 
Emergència 

LED 4W 
Permanent 72 W 24 1728 630,72 151,37 

 

Punts d’ il·luminació de les escales 

Núm
ero 

Lluminària Sist control P total h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

18 LEDs 10W 
Detector 
presència 

180 W 1,5 270 98,55 23,65 

La il·luminació de l’interior de l’ascensor formada per 4 tubs fluorescents pot millorar-se amb la 

instal·lació d’un sostre amb làmpades LEDs i amb detector de presència de manera que només entrin 

en funcionament quan s’utilitzi l’ascensor.  

Punts d’ il·luminació del ascensor 

Núm Lluminària Sist control P total h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

12 
Fluorescent 

LED 10W 
Detector 
presència 

120 W 1,2 144 52,56 12,61 

 

4.2. Estalvi d’aigua 

Tot i que la comunitat compta amb aigua d’un pou natural per les principals despeses d’aigua dels 

elements comuns, és important no perdre de vista la necessitat de fer un ús responsable de l’aigua i 

reduir el seu consum.  
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El càlcul de l’estalvi d’aigua és complicat de fer doncs depèn de les pluges de l’estació, el calor de la 

temporada, l’ús que es faci de la piscina, l’ús que es faci de la font, etc.  A més, en tractar-se d’una 

comunitat que té accés a una font d’aigua natural l’estalvi econòmic amb aquestes mesures i la 

viabilitat de les mesures per reduir el consum d’aigua no es poden quantificar econòmicament.  És 

per això que, s’enumeraran les propostes de millora però sense fer una valoració econòmica 

d’aquestes. Els principals punts detectats per aconseguir reduir el consum d’aigua són:  

- Dutxes de la piscina. Les dutxes actuals funcionen amb un capçal de dutxa normal. Instal·lant 

un capçal de dutxa de baix consum es poden aconseguir estalvis de fins al 50% del consum.  

- Propostes per reduir el consum d’aigua destinada a reg. Reduir l’espai de gespa substituint les 

zones on la gespa no sigui necessària, com per exemple, als peus de la resta de vegetació, per 

grava volcànica o augmentant la cantonada enrajolada de la piscina dels 30 cm que té ara a 1,5 

m que a més permetria evitar l’esquitxat i deteriorament de la gespa al voltant de la piscina. A 

més, les plantes d’origen tropical que requereixen més aigua poden substituir-se per Baladre, 

planta mediterrània de port mig amb flors blanques i vermelles, molt resistent a la sequera -hi 

ha un únic exemplar en tota la comunitat, seria avinent plantar força més exemplars- o 

Siempreviva, planta mediterrània de port mig i fulles grogues i verdes. Ja és molt present a 

l’espai comunitari. 

 

Figura 22. Imatge d’una zona de la comunitat on la gespa és utilitzada per cobrir el camí, on es trepitja 

contínuament. Seria ideal de substituir-la per grava volcànica.  Cal notar també la presència de la Siempreviva 

als marges de camí. 
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5. PRESSUPOST  

Finalment en aquest apartat es realitzarà l’estudi econòmic de l’auditoria a la comunitat El Garbí. 

Primer analitzant l’estalvi econòmic de la factura elèctrica un cop implantades les mesures 

recomanades i després considerant el cost de realitzar físicament aquestes millores. Caldrà valorar si 

el període de retorn és adequat. 

Tot i que el consum de l’exercici del 2013 indica un consum de  5505,90 € (ANNEX 2), en l’estudi 

s’han realitzat diverses aproximacions d’hores d’ús i no s’han considerat porters automàtics, sensors 

crepusculars existents, etc., perquè suposen un consum molt petit. És per això que el consum estimat 

i l’indicat en les liquidacions dels veïns difereixen lleugerament. L’estimació dels consums 

d’electricitat que s’ha realitzat es resumeix en la següent taula.  

Consum actual 

Zona Tipus de llum Ud W/Ud W h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

Entrada carrer Baix consum 23W 2 23 46 4,5 207,00 75,56 18,13 

Faroles jardí Baix consum 23W 15 23 345 4,5 1552,50 566,66 136,00 

Portal exterior LEDs 6W 15 6 90 10,5 945,00 344,93 82,78 

Il·luminació 
accés pàrquing Focus LEDs 20W 1 20 20 10,5 210,00 76,65 18,40 

Il·luminació 
jardí paret Baix consum 23W 5 23 115 4,5 517,50 188,89 45,33 

Focus pista 
Halogenurs 
metàl·lics  100W 1 100 100 4,5 450,00 164,25 39,42 

Piscina interior Halògens 100W 4 100 400 0,05 20,00 7,30 1,75 

Portal 
Halogenurs 
metàl·lics  80W 3 80 240 10,5 2520,00 919,80 220,75 

Replans 
Halogenurs 
metàl·lics 80W 18 80 1440 1,5 2160,00 788,40 189,22 

Porta Ascensor  Fluorescents 16W 18 16 288 24 6912,00 2522,88 605,49 

Escales 
Halogenurs 
metàl·lics 80W 18 80 1440 1,5 2160,00 788,40 189,22 

Ascensor Fluorescents 16W 12 16 192 24 4608,00 1681,92 403,66 

Sala màquines Baix consum 36W 1 36 36 0,13 4,68 1,71 0,41 

Pàrquing I 
Fluorescents 
(fixos) 5 42 210 24 5040,00 1839,60 441,50 

Pàrquing II 
Fluorescents (amb 
sensor) 3 42 126 10,5 1474,20 538,08 129,14 

Pàrquing III 
Fluorescents (amb 
temporitzador) 10 42 420 0,5 5250,00 1916,25 459,90 

Portes pàrquing Fluorescents 3 42 126 24 3024,00 1103,76 264,90 

Il·luminació 
terrat paret Baix consum 5 23 115 0,1 11,50 4,20 1,01 

Hidròlisi 
 

1 350 350 6 2100,00 766,50 183,96 
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Les millores proposades en l’auditoria sobre els elements de consum elèctric consisteixen 

principalment en una renovació de les làmpades per altres més eficients i una millor gestió de la 

lluminària disponible. El desglossament dels consums elèctrics després d’introduir aquestes millores 

es recull a la següent taula.  

Consum anual amb la nova instal·lació 

Zona Tipus de llum Ud W/Ud W 
h/di

a 
Wh/dia 

kWh/an
y 

€/any 

Entrada carrer Baix consum 23W 2 23 46 4,5 207,00 75,56 18,13 

Faroles jardí Baix consum 23W 15 23 345 4,5 1552,50 566,66 136,00 

Portal exterior LEDs 6W 15 6 90 10,5 945,00 344,93 82,78 

Il·luminació accés 
pàrquing Focus LEDs 20W 1 20 20 10,5 210,00 76,65 18,40 

Il·luminació jardí paret Baix consum 23W 5 23 115 4,5 517,50 188,89 45,33 

Focus pista Focus LEDs 20W 1 20 20 4,5 90,00 32,85 7,88 

Piscina interior Halogen 4 100 400 0,05 20,00 7,30 1,75 

Portal LEDs 10W 3 10 30 1,5 45,00 16,42 3,94 

Replans LEDs 10W 18 10 180 1,5 270 98,55 23,65 

Porta Ascensor Emergència LEDs 4W 18 4 72 24 1728,00 630,72 151,37 

Escales LEDs  10W 18 10 180 1,5 270 98,55 23,65 

Ascensor Tub LED 10W 12 10 120 1,2 144 52,56 12,61 

Sala màquines Baix consum 36W 1 36 36 0,13 4,68 1,71 0,41 

Pàrquing I Fluorescents (fixos) 5 42 210 24 5040,00 1839,60 441,50 

Pàrquing II 
Fluorescents (amb 
sensor) 3 42 126 10,5 1474,20 538,08 129,14 

Pàrquing III 
Fluorescents (amb 
temporitzador) 10 42 420 0,5 5250,00 1916,25 459,90 

Portes pàrquing Fluorescents 3 42 126 24 3024,00 1103,76 264,90 

Il·luminació terrat paret Baix consum 5 23 115 0,1 11,50 4,20 1,01 

Detector de presència 
 

21 3 63 1,5 94,50 34,49 8,28 

Hidròlisi 
 

1 350 350 6 2100,00 766,50 183,96 

Motor piscina 
 

1 1960 1960 5 9800,00 3577,00 858,48 

Motor ascensor   3 4500 
1350

0 
1 

13500,0
0 

4927,50 
1182,6

0 

 

16898,7
2 

4055,6
9 

 

Motor piscina 
 

1 1960 1960 5 9800,00 3577,00 858,48 

Motor ascensor   3 4500 13500 1 13500,00 4927,50 1182,60 

 
22800,2287 5472,05 
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Així doncs, la proposta final suposa un estalvi de 1416,36 € en la factura elèctrica.  
 

Consum anual actual 5472,05 € 

Consum anual amb la nova instal·lació 4055,69 € 

Estalvi anual 1416,36 € 

El cost de realitzar la implementació de les mesures proposades en aquesta auditoria es resumeix a 

la següent taula. El detall dels elements proposats es pot trobar a l’ANNEX 3.  

Cost de l’actualització 

Zona Tipus de llum Ud Preu Ud (€/Ud) Preu total (€) 

Portal LEDs 10W 3 20,24 60,72 

Replans i escales LEDs 10W 36 20,24 728,64 

Ascensor Fluorescent LED 10W  12 22,98 275,76 

Porta Ascensor Emergència LEDs 4W 18 28 504 

Focus pista Focus LEDs 20W 1 22,95 22,95 

Varies Detectors moviment 21 9,95 208,95 

Ma d'obra   1 560* 560 

    
2361,02 

*La mà d’obra es calcula considerant dos dies de treball d’un electricista i un auxiliar considerant el 

preu mig d’electricistes de 20€ (26) i l’auxiliar amb un 75% d’aquesta retribució.  

La realització d’aquest estudi suposa unes hores de treball de l’estudiant d’últim curs del Grau en 

Enginyeria en Tecnologies industrials que queden repartides en hores de visita a la comunitat i hores 

de treball d’oficina. Al còmput cal afegir també les despeses de material d’oficina i de desplaçaments. 

En aquest cas no hi ha despeses de desplaçament doncs la comunitat visitada es troba al mateix 

poble de residència de l’estudianta.  

 

 

 

 

 

Considerant totes les dades anteriorment exposades, el període de retorn de la inversió és de 2,34 

anys i l’estalvi que s’aconsegueix en la factura és d’un 25,88 %.  

Total cost inversió 3321,02 € 

Estalvi anual 1416,36 € 

Retorn inversió 2,34 anys 

Cost 

Concepte Unitats (hores) Preu Ud (€) Preu Total 

Hores de visita 5 20 100 

Hores d'auditoria 40 20 800 

Desplaçaments - - 0 

Oficina (electricitat, impressions, etc) 1 60 60 

  
TOTAL 960 
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És important considerar que aquesta comunitat disposa d’un conserge que actualment realitza 

funcions de lampista que podria encarregar-se de la mà d’obra d’instal·lació de les noves lluminàries, 

reduint la inversió necessària i per tant, el període de retorn.  

En el cas en què es considerés que el conserge de la comunitat s’encarrega de la part de mà d’obra 

d’aquesta millora, l’estudi quedaria de la següent manera: un període de retorn de menys de dos 

anys (1,95) amb un estalvi respecte a la factura elèctrica anterior de 25,88%.  

 

Total cost inversió 2761,02 € 

Estalvi anual 1416,36 € 

Retorn inversió 1,95 anys 
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6.2. Cas 2. Edifici Monturiol 

 

Figura 23. Façana principal de l'Edifici Monturiol 

L’Edifici Monturiol es troba situat a la mateixa localitat que l’anterior a Vilassar de Mar, aquest cop 

situat a la Riera d’en Cintet. 

La comunitat que s’estudiarà en aquest es troba a la següent localització: 

Riera d’en Cintet, 43-49 

Vilassar de Mar – 08340 

Barcelona 

 

Figura 24. Localització comunitat extreta de GoogleMaps 

Aquesta comunitat està formada per tres blocs de pisos de 6 nivells i diversos locals als baixos. Dos 

dels blocs es troben orientats de cara a la riera i el tercer a la cantonada. L’entrada des del carrer és 

independent per a cada bloc, com ho són les escales i els ascensors. Des de cada bloc hi ha una porta 

d’accés a la zona comunitària que es troba a la cara sud de l’edifici on hi ha la piscina, la zona 
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enjardinada, un petit parc i una porta d’accés al pàrquing. Al pàrquing, comú pels tres blocs,  s’hi pot 

accedir des dels tres ascensors, des de l’entrada a la zona comunitària o des del carrer.  

Per la realització d’aquest estudi no són d’interès els locals situats a les plantes baixes, doncs aquests 

no participen de la utilització o les despeses de les zones comuns de la comunitat.  

 

1. IL·LUMINACIÓ 

Els veïns actualment paguen un consum d’electricitat de 4785,65 €/any, dades de l’exercici del 2013. 

Primerament caldrà identificar els sistemes d’il·luminació actual per després, davant les necessitats 

de cada espai, fer una proposta de millora d’aquestes instal·lacions.  

1.1. Il·luminació exterior 

La zona de jardí, parc i piscina tenen poca il·luminació doncs no s’utilitzen habitualment en horari 

nocturn i, a més, s’aprofita la llum que proporciona l’enllumenat del Carrer del Mont.  

Els únics punts de llum d’aquesta zona són tres fanals de paret com el que s’observa a la imatge que 

proporcionen il·luminació a l’espai exterior comú.  

Punts d’il·luminació de jardí 

 

Número 3 

Làmpada Incandescents 100W 

Sistema de control Interruptor crepuscular 

Potència unitària 100W 

Potència total 300W 

h/dia 10,5* 

Wh/dia 3150 

kWh/any 1149,75 

€/any 275,94 

*El càlcul d’hores al dia es calcula fent la mitjana de tot l’any, considerant que l’interruptor 

crepuscular posa en funcionament la il·luminació 13 hores a l’hivern i 8 hores a l’estiu.  

Des d’aquesta zona exterior hi ha unes escales que permeten l’accés al pàrquing i que estan 

il·luminades per:  
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No existeix cap altre punt d’il·luminació en les zones exteriors tot i disposar d’un espai de parc i joc. 

Pot ser interessant potenciar l’ús d’aquest espai mitjançant una millor il·luminació.  

1.2. Il·luminació interior 

La porta d’accés  des del carrer dóna accés al portal. Aquesta porta en ser de metall forjat amb vidre 

permet l’entrada de llum natural al portal essent possible prescindir de la il·luminació en hores en 

què hi hagi suficient llum solar. La il·luminació del portal actualment s’utilitza quan manca 

il·luminació solar i és activada pels veïns que arriben mitjançant un interruptor amb temporitzador.  

Aquest interruptor encén les llums del portal, del passadís d’accés al jardí i de tots els replans durant 

un període d’1,5 minuts. Està constituïda per dues lluminàries de tres bombetes incandescents.  

En tractar-se d’una comunitat amb tres escales independents caldrà multiplicar per tres els consums 

de portal, replans i passadís d’accés al jardí.  

*Les hores de funcionament s’estimen considerant tres veïns per cada habitatge, que surten de casa 

un cops al dia (2 enceses doncs en horari diürn no s’usen), pels 12 habitatges de cada escala. Aquest 

Punt d’il·luminació a la porta d’accés al pàrquing des del jardí 

 
Número 1 

Làmpada Fluorescent 36W+6W balast 

Sistema de control Interruptor crepuscular 

Potència unitària 42W 

Potència total 42W 

h/dia 10,5 

Wh/dia 441 

kWh/any 160,96 

€/any 38,63 

Punts d’ il·luminació del portal 

 

Número 18 

Làmpada Incandescent 100W 

Sistema de control Interruptor manual amb temporitzador 

Potència unitària 100W 

Potència total 1800W 

h/dia 2 

Wh/dia 3600 

kWh/any 1314 

€/any 315,36 
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valor a més s’ha perfilat considerant la despesa elèctrica de l’exercici 2013 i els valors obtinguts 

segons els elements de consum elèctric estudiats.  

En el passadís que surt del portal i condueix a la porta d’accés a la zona de jardí i piscina hi ha dos 

punts d’il·luminació que s’accionen amb el mateix interruptor que la il·luminació del portal. Aquesta 

porta d’accés és de fusta i vidre fet que fa innecessari l’accionament d’aquestes quan hi ha llum 

solar.  

Punts d’ il·luminació del accés a la zona de jardí 

 

Número 6 

Làmpada Incandescent 100W 

Sistema de control Interruptor manual amb temporitzador 

Potència unitària 100W 

Potència total 600W 

h/dia 2 

Wh/dia 1200 

kWh/any 438 

€/any 105,12 

En els replans, hi ha una lluminària de sostre igual que les de la zona anterior que s’encén quan es 

prem l’interruptor que acciona tot el sistema portal, replans i escales. I un tub fluorescent sobre la 

porta de l’ascensor d’encesa permanentment. Així doncs, en la planta baixa i els 6 nivells de cada 

bloc hi ha instal·lat actualment la següent il·luminació.  

Punts d’ il·luminació dels replans 

 

Número 21 

Làmpada Incandescent 100W 

Sistema de control Interruptor manual 
temporitzador Potència unitària 100W 

Potència total 2100W 

h/dia 2 

Wh/dia 4200 

kWh/any 1533 

€/any 367,92 

 

Número 21 

Làmpada Tub fluorescent 10W+3W balast 

Sistema de control Funcionament permanent 

Potència unitària 13 

Potència total 273 

h/dia 24 

Wh/dia 6552 
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kWh/any 2391,48 

€/any 573,96 

Actualment les escales estan il·luminades per la llum que entra de les finestres que donen a una 

petita galeria dels habitatges. Aquestes galeries s’utilitzen com a despensa o per guardar coses, 

motiu pel qual en algunes escales la llum és escassa i en horari nocturn no disposen de cap 

il·luminació. Aquest fet converteix les escales en una zona poc il·luminada sobretot quan no hi ha 

llum solar.  

 

Figura 25. Finestra que proporciona llum a l'espai de les escales 

La il·luminació dins de l’ascensor és proporcionada mitjançant un tub fluorescent de funcionament 

permanent.   

Punt d’il·luminació a l’ascensor 

 

Número 3 

Làmpada Fluorescent 10W+3W balast 

Sistema de control Funcionament permanent 

Potència unitària 13W 

Potència total 39 

h/dia 24 

Wh/dia 936 

kWh/any 341,64 

€/any 81,99 

Des de l’últim replà de l’edifici hi ha una porta d’accés a l’altell, que és un passadís amb porta d’accés 

des de cada bloc de veïns on es troba la sala de màquines de l’ascensor, il·luminat per quatre punts 

de llum.  

  



Guia per millorar l’eficiència energètica en comunitats de veïns Pág. 71 

 

Punts d’ il·luminació de la sala de màquines 

 

Número 4 

Làmpada Incandescent 100W 

Sistema de control Interruptor manual 

Potència unitària 100W 

Potència total 400W 

h/dia 0,13* 

Wh/dia 52 

kWh/any 18,98 

€/any 4,56 

* Les hores de funcionament de la il·luminació de la sala de màquines s’han aproximat considerant 

que es realitza una visita de manteniment cada 15 dies.  

1.3. Il·luminació pàrquing 

El pàrquing està il·luminat per fluorescents de funcionament permanent i un punt d’il·luminació 

sobre les tres portes que donen accés des de cada bloc.    

Punts d’ il·luminació del pàrquing 

 

Número 16 

Làmpada Tub fluorescent 36W+6W balast 

Sistema de control Funcionament permanent 

Potència unitària 42W 

Potència total 672W 

h/dia 24 

Wh/dia 16128 

kWh/any 5886,72 

€/any 1412,81 

 

Número 3 

Làmpada Baix consum 13W 

Sistema de control Funcionament permanent 

Potència unitària 13W 
 Potència total 39W 

h/dia 24 

Wh/dia 936 

kWh/any 341,64 

€/any 81,99 
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2. ALTRES ELEMENTS DE CONSUM ELÈCTRIC 

2.1. Ascensor 

L’ascensor de la comunitat és de tipus hidràulic, és a dir, rep l’energia necessària per l’elevació de la 

càrrega mitjançant una bomba amb motor d’accionament elèctric que transmet un fluid hidràulic a 

un cilindre que actua sobre la cabina.  El motor elèctric que bombeja el fluid, i per tant que mou 

l’ascensor,  és de 7,7 kW. Tot i que existiria la possibilitat d’introduir un sistema de variador per 

minimitzar el consum de l’ascensor o fer el canvi a altres tipologies d’elevadors més eficients, no es 

considerarà per aquesta proposta doncs suposaria una inversió inicial elevada.  

Es considera que l’ascensor funciona 1,5 hores al dia.  

2.2. Motor de la piscina 

El motor de la piscina bombeja l’aigua des de la piscina fins als depòsits de filtració de sílice. En 

aquest cas està instal·lada una bomba de 1960 W en funcionament durant 4h hores al dia, 

considerant que en temporada d’ús funciona 9h diàries i fora de temporada 2h diàries.  

2.3. Ventilació pàrquing 

El pàrquing de la comunitat es troba a la planta subterrània de l’edifici i dóna cabuda a les 36 places 

de la comunitat. Disposa d’unes obertures amb reixeta que donen al jardí per on es produeix una 

circulació d’aire que permet que no es concentrin els gasos de combustió dels cotxes. La porta de 

l’aparcament també és enreixada, per tant, també permet la renovació d’aire per aquest canal.  

De tota manera el pàrquing disposa de detectors de concentracions què, en cas de sobrepassar els 

nivells de gasos permesos, activen una alarma que posa en funcionament automàticament el sistema 

d’extracció de fums.  

3. GESTIÓ DE L’AIGUA 

El consum  d’aigua de la comunitat és de 1120,53 € en l’exercici del 2013. Els principals consums 

d’aigua de la comunitat provenen de la piscina, dutxes i el reg.  
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Figura 26. Piscina de l’Edifici Monturiol 

La piscina es tracta amb pastilles de clor per evitar la formació d’algues o microorganismes. Durant 

l’època de funcionament de la piscina es realitza una analítica diària a partir de la qual es coneixen 

les necessitats de clor. Segons aquestes necessitats es col·loquen les pastilles al skimmer de la piscina 

de manera que no siguin de fàcil accés pels usuaris doncs és un producte irritant. Des del skimmer 

l’aigua va cap a un filtre de sílice on es filtra l’aigua i es retorna la piscina.   

 

Figura 27. Esquema de tractament de la piscina [http://www.atas.it/images/skimmer.gif] 

Per l’època l’hivern s’utilitza un producte d’hibernació que prevé la formació d’algues i 

microorganismes durant la temporada de no ús de la piscina, facilitant la posada a punt per el proper 

estiu. 

Les dutxes són d’ús obligatori abans d’entrar a la piscina per aconseguir minimitzar la brutícia que 

entra a la piscina portada pels usuaris. Actualment no disposen de cap mesura d’estalvi d’aigua.  
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Figura 28. Dutxes de la piscina de la comunitat 

El reg de la zona de piscina amb gespa es realitza amb aspersors que en època d’ús de la piscina 

funcionen un cop al dia i la resta de l’any un cop a la setmana. La resta de zones enjardinades es 

reguen  manualment amb mànega amb  freqüència casi diària a l’estiu i primavera, i  setmanalment a  

la tardor i hivern.  

La distribució de plantes de la comunitat es pot observar clarament en la Figura 29. En la zona de la 

piscina hi ha una catifa de gespa  del gènere Poa. Existeixen un conjunt de plantes entre les quals hi 

ha una Olivera, Palmito Europeu, Siempreviva, etc...que es reguen amb el mateix sistema de reg que 

la gespa.  

 

Figura 29. Imatge del jardí de la comunitat en què es pot observar les zones de vegetació 
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4. PROPOSTES DE MILLORA 

La proposta per millorar l’eficiència energètica de la comunitat de veïns es centrarà per una banda en 

el consum elèctric i per l’altra en el consum d’aigua. En cadascuna es farà una proposta de millora 

que busca primer reduir el consum de les instal·lacions i després introduir elements que facilitin l’ús 

de les instal·lacions als veïns.  

4.1. Consum elèctric 

La major part de la despesa de la comunitat prové del consum elèctric, que inclou consum de 

il·luminació i consum de motors.  

En il·luminació, existeixen diversos punts on aconseguir millores tant pel que fa al canvi a làmpades 

més eficients com a l’ús de sistemes de control que permetin una gestió més eficient de la lluminària. 

Sempre que sigui possible s’optarà per aprofitar la llum solar.  

De la il·luminació exterior es proposa substituir les bombetes incandescents dels fanals de paret per 

bombetes de baix consum i introduir un element d’il·luminació per a la zona de piscina i parc. Per 

l’element de piscina i parc es proposa l’adquisició de fanals LEDs solars que per una banda es poden 

moure i instal·lar fàcilment segons les necessitats de cada estació i per altra, no suposaran cap 

consum elèctric extra doncs funcionen íntegrament amb energia solar.  

Punts d’ il·luminació del jardí 

Ud Lluminària Sist control P Ud h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

3 
Baix consum 

20W 
Interruptor  
crepuscular 

20W 10,5 630 229,95 55,19 

Pel que fa a la il·luminació de l’interior es planteja primerament la sectorització de la il·luminació de 

manera que funcionin independentment el portal, el passadís d’accés al jardí i cada replà. L’objectiu 

d’aquesta mesura serà que només s’utilitzi la il·luminació de les zones en ús. L’encesa d’aquestes 

zones es realitzarà a partir de sensors de detecció de moviment instal·lats a cada zona, això suposa la 

necessitat de 8 sensors de moviment. 

Es proposa substituir les làmpades de les lluminàries antigues del portal formades per tres bombetes 

incandescents per unes làmpades tipus LEDs de lluminositat equivalent.  

Punts d’ il·luminació del portal 

Ud Lluminària Sist control P Ud h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

18 LEDs 15W 
Detector 
presència 

15W 3,4 918 335,07 80,42 

Com s’ha vist en l’apartat de il·luminació interior, el tipus de làmpada i lluminària del passadís que 
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dóna accés al jardí i dels replans és el mateix. S’optarà per mantenir la lluminària i netejar-la, doncs 

s’ha vist que en algunes s’acumula brutícia que disminueix el seu poder lluminós. La làmpada es 

substituirà per una de LEDs que proporcioni la mateixa lluminositat.  

 Punts d’ il·luminació del passadís d’accés a la zona de jardí 

Ud Lluminària Sist control P Ud h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

6 LEDs 15W 
Detector 
presència 

15W 0,2 18 6,57 1,58 

A més als replans es proposa la substitució dels actuals fluorescents de funcionament permanent per 

un sistema que faci funció de llum d’emergència. Aquest sistema és una lluminària que incorpora una 

bateria que es carrega de manera que en cas de tall elèctric la làmpada de LEDs pot seguir funcionant 

amb aquesta bateria.  

Punts d’ il·luminació dels replans 

Ud Lluminària Sist control P Ud h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

21 LEDs 15W 
Detector 
presència 

15W 1,5 472,50 172,46 41,39 

21 
LED 

emergència
4W 

Funcionament 
permanent 

4W 24 2016 735,84 176,60 

Es proposa substituir el fluorescent actual de l’ascensor per un tub LED de 10 W de potència 

funcionant amb un detector de presència.  

Punts d’ il·luminació de l’ascensor 

Ud Lluminària Sist control P Ud h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

3 
Tub LED 

10W 
Detector 
presència 

10W 0,2 18 6,57 1,58 

La sala on es troba la maquinària de l’ascensor s’utilitza ocasionalment per revisió de manteniment 

del sistema. És per aquest motiu que es prescindirà de realitzar cap canvi i es seguirà funcionant amb 

les bombetes incandescents que hi ha actualment.  

4.2. Estalvi d’aigua 

L’estalvi d’aigua en la comunitat permetrà fer un ús més responsable d’aquesta i reduir el seu 

consum. Degut a la dificultat de calcular l’estalvi de aigua que es pot produir introduint aquestes 

mesures, s’enumeraran les propostes de millores però sense fer una valoració econòmica d’aquestes. 

Els principals punts detectats per aconseguir reduir el consum d’aigua són:  

- Dutxes de la piscina. Les dutxes actuals funcionen amb un capçal de dutxa normal i una 

aixeta de rosca. Instal·lant un capçal de dutxa de baix consum i garantint que l’aixeta es 
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tanqui sempre quan no s’utilitza es poden aconseguir estalvis de fins al 50% del consum.  

  

Figura 30. Detall de les dutxes de la comunitat 

- Distribució de plantes. Les jardineres al voltant de la zona de parc actualment estan 

plantades amb roses que podrien substituir-se per baladres (nerium oleander) que fa flor i és 

més resistent i no necessita ni manteniment ni aigua, o bé qualsevol planta crassa (estil 

cactus) com aloe vera o el carprobotus edulis. 

 

PRESSUPOST  

Tot i que el consum de l’exercici del 2013 indica un consum de  4785.65  € (ANNEX 2), en l’estudi 

s’han realitzat diverses aproximacions d’hores d’ús i no s’han considerat porters automàtics, sensors 

crepusculars existents, etc., perquè suposen un consum molt petit. És per això que el consum estimat 

i l’indicat en les liquidacions dels veïns difereixen lleugerament.  L’estimació dels consums 

d’electricitat que s’ha realitzat es resumeix en la següent taula.  
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Introduint les millores proposades en l’auditoria sobre  els elements de consum elèctric que 

consisteixen principalment en una renovació de les làmpades per altres de més eficients i una millor 

gestió de la lluminària disponible, el desglossament dels consums elèctrics es recull a la següent 

taula.  

Consum amb la nova instal·lació 

Zona Tipus de llum Ud W/Ud W h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

Jardí Baix consum 20W 3 20 60 10,5 630 229,95 55,19 

Entrada pàrquing jardí 
Fluorescent 
36W+6W 

1 42 42 10,5 441 160,965 38,63 

Portal LEDs 15 W 18 15 270 2 540 197,1 47,30 

Accés a la zona de jardí LEDs 15 W 6 15 90 0,2 18 6,57 1,58 

Replans LEDs 15 W 21 15 315 1 315 114,975 27,59 

Porta ascensor 
Emergència LED 
4W 

21 4 84 24 2016 735,84 176,60 

Pàrquing permanent 
Fluorescent 
36W+6W 

5 42 210 24 5040 1839,6 441,50 

Pàrquing temporitzador 
Fluorescent 
36W+6W 

7 42 294 0,5 3675 1341,38 321,93 

Porta accés pàrquing Baix consum 13W 3 13 39 24 936 341,64 81,99 

Pàrquing emergència Emergència 8W 5 8 40 24 960 350,4 84,10 

Sala de màquines Incandescent 4 100 400 0,13 52 18,98 4,56 

Consum actual 

Zona Tipus Ud W/ud W h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

Jardí 
Incandescent 
100W 

3 100 300 10,5 3150 1149,75 275,94 

Entrada 
pàrquing jardí 

Fluorescent 
36W+6W 

1 42 42 10,5 441 160,965 38,63 

Portal 
Incandescent 
100W 

18 100 1800 2 3600 1314 315,36 

Accés a la zona 
de jardí 

Incandescent 
100W 

6 100 600 2 1200 438 105,12 

Replans 
Incandescent 
100W 

21 100 2100 2 4200 1533 367,92 

Porta ascensor 
Fluorescent 
10W+3W 

21 13 273 24 6552 2391,48 573,96 

Pàrquing 
Fluorescent 
36W+6W 

16 42 672 24 16128 5886,72 1412,81 

Pàrquing 
emergència Emergència 8W 

5 8 40 24 960 350,4 84,10 

Portes accés 
pàrquing 

Baix consum 
13W 

3 13 39 24 936 341,64 81,99 

Ascensor 
Fluorescent 
10W+3W 

3 13 39 24 936 341,64 81,99 

Sala de 
màquines 

Incandescent 
100W 

4 100 400 0,13 52 18,98 4,56 

Motor piscina   1 1960 1960 5 9800 3577 858,48 

Motor ascensor Motor hidràulic 3 7700 23100 1,5 34650 12647,3 3035,34 

       30150,8 7236,20 
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Consum amb la nova instal·lació 

Zona Tipus de llum Ud W/Ud W h/dia Wh/dia kWh/any €/any 

100W 

Ascensor 
Fluorescent LED 
10W 

3 10 30 1,5 45 16,425 3,94 

Detectors de presència   25 3 75 2 150 54,75 13,14 

Motor piscina   1 1960 1960 5 9800 3577 858,48 

Motor ascensor   3 7700 23100 1,5 34650 12647,3 3035,34 

  
     

21632,8 5191,88 

Les millores introduïdes suposen un estalvi anual que serà el que permetrà rendibilitzar aquesta 

inversió.  

Consum anual actual 4522,77 € 

Consum anual amb la nova instal·lació 7236,20 € 

Estalvi anual 2044,32 € 

El cost  de làmpades i material per realitzar la millora de les instal·lacions elèctriques s’estima en el 

següent pressupost. El detall dels elements proposats es pot trobar a l’ANNEX 3.  

Cost 

Zona Tipus de llum Ud Preu Ud (€/Ud) Preu total (€) 

Jardí Baix consum 20W 3 3,31667 9,95 

Portal LEDs 15W 18 8,47 152,6 

Accés a la zona de jardí LEDs 15W 6 8,47 50.85 

Replans LEDs 15W 21 8,47 178 

Porta ascensor Emergència LED 4W 21 28 588 

Ascensor Fluorescent LED 10W 3 22,95 68,94 

Parc i jardí Pack 4 solars inoxidable 1 24,95 24,95 

Varies Detectors de presència 25 9,95 248,75 

Varies Instal·lació i ma d'obra 1 840* 840 

2162 

*La mà d’obra es calcula considerant tres dies de treball d’un electricista i un auxiliar considerant el 

preu mig d’electricistes de 20€ (26) i l’auxiliar amb un 75% d’aquesta retribució.  

La realització d’aquest estudi suposa unes hores de treball de l’estudiant d’últim curs del Grau en 

Enginyeria en Tecnologies industrials que queden repartides en hores de visita a la comunitat i hores 

de treball d’oficina. Al còmput cal afegir també les despeses de material d’oficina i de desplaçaments. 

En aquest cas no hi ha despeses de desplaçament doncs la comunitat visitada es troben al mateix 

poble de residència de l’estudianta.  

  

http://www.bombillasytubos.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=philips-669715
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Cost de realització de l’estudi 

Concepte Unitats (hores) Preu Ud (€/Ud) Preu Total (€) 

Hores de visita 5 20 100 

Hores de treball d’oficina 40 20 800 

Desplaçaments - - 0 

Oficina (electricitat, impressions, etc) 1 60 60 

  
TOTAL 960 

Considerant totes les dades anteriorment exposades, el període de retorn de la inversió és de 1,53 

anys que és realment atractiu doncs en menys d’un any i mig s’ha recuperat la inversió i es produeix 

un estalvi d’un 28,25 % respecte a la factura elèctrica anterior.   

Total cost inversió 3121,96 € 

Estalvi anual 2044,32 € 

Retorn inversió 1,53 anys 

Estalvi anual % 28,25 % 
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7. Ajudes per la rehabilitació energètica d’edificis 

Existeix per part de les institucions públiques una creixent preocupació per avançar cap a una 

economia de baixa intensitat energètica. En aquest sentit s’estan promocionant diverses ajudes per 

permetre als usuaris la incorporació de dispositius per reduir el seu consum en diverses àrees: 

mobilitat, eficiència energètica, energies renovables, etc.  

El cas que interessen per l’objecte d’estudi són:  

 El Programa PAREER del “Instituto para la Diversificació y Ahorro de la Energía” (IDAE) del 

Ministeri d’Industria, Energia i Turisme (27). Aquest programa d’ajudes per la rehabilitació 

energètica d’edificis existents del sector residencial pretén promoure actuacions integrals 

que afavoreixin la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en edificis 

existents del sector residencial.  

Les actuacions que poden acollir-se a aquesta ajuda hauran d’enquadrar-se en una o més de 

les tipologies següents: 

- Millora de l’eficiència energètica de l’evolvent tèrmica. 

- Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació. 

- Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques. 

- Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions.  

 Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de La Generalitat. La convocatòria està 

dotada amb un pressupost de 15,9M€, dels quals 4,6 formen part de la convocatòria 

específica per als barris de Canyelles i Sudoest del Besòs, afectats per patologies estructurals, 

ja publicada el 17 de març. 

Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria son totes aquelles, no 

iniciades, que afectin a l’edifici: 

- Patologies estructurals: amb especial atenció als barris de Turó de la Peira i 

Barceloneta. 

- Accessibilitat: instal·lació d’ascensors, supressió de barreres arquitectòniques. 

- Rehabilitació energètica: l’evolvent o embolcall dels edificis (façanes, cobertes, 

mitgeres i celoberts), sistemes de microgeneració com per exemple la generació 

d’aigua calenta mitjançant energia solar tèrmica. 
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- Es podran sol·licitar ajuts per a la instal·lació d’endolls per la càrrega de vehicles 

elèctrics als pàrquings. 

 Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior de La 

Generalitat (27). L’objecte de l’ajut és la realització d’actuacions d’adequació de les 

instal·lacions d’il·luminació exterior existents que estiguin situades en espais que, d’acord 

amb el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya , es trobin en: 

- Zones de protecció màxima envers la contaminació lluminosa (E1). 

- Zones de protecció alta (zona E2) que estiguin a una distància màxima de 2 km 

d’una zona de protecció màxima (E1). 

- Zones de protecció moderada (zona E3) envoltades per una zona E1. 

- Espais situats en zones de protecció alta (zona E2) a primera línia de mar o a la 

riba d’aigües continentals. 

i que incloguin alguna de les accions següents: 

- Substitució de les làmpades d’incandescència, vapor de mercuri d’alta i/o baixa 

pressió i halogenurs metàl·lics per làmpades de vapor de sodi d’alta i/o baixa pressió 

o per làmpades tipus LED ambre. 

- Substitució dels pàmpols de llums que emetin un flux d’hemisferi superior instal·lat 

superior a l’1% per d’altres que emetin com a màxim l’1%. 

- Instal·lació de reguladors horaris. 

- Instal·lació de reguladors de flux lluminós. 

És important estar a l’aguait per trobar les noves convocatòries d’aquestes ajudes o d’altres que 

puguin ser d’interès.  

Per tal de sol·licitar aquest tipus d’ajudes cal obtenir el certificat d’eficiència energètica de l’edifici. El 

procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis queda recollida en el Reial 

Decret 235/2013 del 5 d’abril.  Actualment l’estudi que permet obtenir aquest certificat el realitzen 

nombroses empreses i particulars que després poden o no, realitzar el tràmit per obtenir el certificat 

d’eficiència energètica.  

Cal tenir en compte que aquest estudi només té en compte els habitatges de l’edifici i no consideren  

les zones comuns d’aquest. És per això que, tot i que pot ser necessari per la sol·licitació d’ajudes, no 

reflecteix les millores que es persegueixen en aquest estudi.  
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Conclusions  

Durant la realització d’aquest projecte s’ha constatat que hi ha nombroses tecnologies existents i en 

desenvolupament que permeten reduir la dependència elèctrica de la nostra societat aplicables tant 

a comunitats de veïns, com a habitatges particulars, oficines, centres comercials, etc. Tot i disposar 

aquestes possibilitats, aparentment no hi ha un interès generalitzat per introduir aquest tipus de 

mesures doncs es destinen els recursos econòmics i el temps a altres assumptes més urgents.  Per 

avançar en l’eficiència energètica i l’eficiència en la utilització de recursos en general, primer, cal una 

conscienciació i una implicació real per part de tota la ciutadania. Després, les iniciatives que 

impulsen ajudes per a la rehabilitació energètica dels edificis són eines positives que promouen la 

introducció d’aquests sistemes. Convé ressaltar que en aquestes matèries sovint cal que actuï la 

legislació perquè realment es prenguin aquestes mesures de manera generalitzada.  

Un fet curiós sobre els certificats energètics, dels quals tant se’n parla actualment, és que quan es vol 

obtenir el certificat d’eficiència energètica per tot l’edifici, en el cas de les comunitats de veïns, no es 

tenen en compte els elements comuns com portals, escales, ascensors, replans, etc. En el futur, seria 

interessant que aquests es consideressin per tal que el certificat recollís el més fidelment possible el 

funcionament de l’edifici. D’aquesta manera es podria controlar el nivell d’eficiència de cada 

comunitat de veïns i establir uns mínims.  

Amb la realització dels casos pràctics ha estat possible adquirir uns coneixements i metodologia que 

permetrien realitzar auditories futures amb més facilitat. Per avançar en el desenvolupament 

d’aquest projecte, seria molt útil poder realitzar l’aplicació pràctica d’un estudi per poder realitzar 

una valoració de la validesa de les mesures proposades i millorar el procés d’anàlisi. 

Durant les visites a les comunitats, els veïns han mostrat molt d’interès en conèixer els resultats 

d’aquest treball i alguns coneguts han temptejat l’idea de realitzar l’estudi bé per comunitats o bé 

per habitatges individuals. Veient les possibilitats de mercat existents tant pel que fa a gestories de 

comunitats de veïns que no ofereixen aquest servei, com de particulars interessats, seria bo estudiar 

les possibilitats de oferir aquest servei real a les comunitats.  
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aquells qui m’han estat donant suport i ànims durant llargues hores de feina. 

I sobretot a la meva família per ser el meu constant suport en aquest trajecte de 4 anys i mig.  
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