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RESUM  
 

El present projecte final de grau, consisteix en desenvolupar una avaluació energètica d’un edifici situat 

a Granollers, Barcelona.   

 

Aquest estudi consta de quatre fases: 

 

• Aixecament de dades 

Aquest primer punt, ens mostra la configuració inicial de l’edifici amb l’objectiu d’aproximar-nos 

a totes les característiques que poden influir amb el consum final de l’establiment. 

• Avaluació 

Aquest apartat és l’encarregat d’analitzar el resultats obtinguts després d’un exhaustiu procés 

d’aixecament de dades.  

• Diagnosi i línies d’actuació 

El tercer apartat ens serveix per recapitular punt per punt l’avaluació de l’edifici i així poder 

comprovar quins punts funcionen o bé quins cal millorar. 

• Propostes d’intervenció 

Aquesta última fase ens dóna solucions als problemes sorgits durant els processos anteriors. 

D’aquesta manera si s’apliquen les millores correctives garantirem un funcionament òptim de 

l’edifici. 

 

Així doncs,  queda definit el projecte que veurem tot seguit i amb aquest mètode buscarem una manera 

més eficient de dur a terme l’activitat destinada a l’edifici.  

 

La intenció d’aquest treball, com ja hem comentat, és buscar solucions sostenibles per l’edifici estudi 

d’aquest projecte, per tal que funcioni d’una manera més “verda”, així com també conscienciar a 

l’usuari per a que l’utilitzi de la manera més eficient possible. 

 

Per últim, comentar, que hem decidit fer en anglès els capítols 6, 7 i 8 perquè inclouen tota la tipologia 

específica del contingut d’aquest projecte amb la qual cosa hem aconseguit enriquir el nostre lèxic en 

aquesta tercera llengua. El mateix hem fet amb la part gràfica de plànols, la qual cosa ha permès 

utilitzar l’anglès amb la terminologia pròpia dels projectes arquitectònics.   
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1 GLOSSARI I ACRÒNIMS 
 

• ACS: Aigua calenta sanitària. 

 

• Alucobond: Marca líder mundial dels panells composts d'alumini. El nom de la marca ha derivat 

a nom de producte. 

 

• BIE: Boca d’incendi equipada. 

 

• Calener: És l’aplicació per  la implementació informàtica del programa de qualificació energètica 

d'habitatges i edificis terciaris petits i mitjans. Aplicació dissenyada per a la descripció 

geomètrica, constructiva i operacional dels edificis i les seves instal·lacions de climatització, 

aigua calenta sanitària (A.C.S.) i il·luminació (per a edificis no residencials). Duent a terme tots 

els càlculs necessaris per a la seva qualificació energètica, d'acord a la normativa vigent. 

 

• Demanda energètica: Energia necessària per mantenir a l'interior de l'edifici unes condicions 

de confort definides reglamentàriament en funció de l'ús de l'edifici i de la zona climàtica. 

 

• DIAlux: Software complet i gratuït per crear projectes d'il·luminació professionals i destaca per 

està obert a les lluminàries de tots els fabricants.  

 

• Em: Luminància mitjana mantinguda. Ens defineix el valor límit recomanat per a cada activitat 

en condicions visuals normals. 

 

• Icaen: Institut Català d’Energia, és l’organisme competent encarregat de la inscripció i registre 

de certificacions a Catalunya. 

 

• Lider: Aplicació informàtica que permet complir amb l'opció general de verificació de l'exigència 

de Limitació de Demanda Energètica establerta en el Document Bàsic de l'Habitabilitat i Energia 

del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE-HE1) i està patrocinada pel Ministeri d'Habitatge i per 

l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDEA). Aquesta eina està dissenyada per 

realitzar la descripció geomètrica, constructiva i operacional dels edificis, així com per dur a 

terme la major part dels càlculs recollits en el CTE-HE1 i per a la impressió de la documentació 

administrativa pertinent. 

 

• Lux: Unitat d'il·luminació d'una superfície. La il·luminació d'1 lux correspon al flux lluminós d'1 

lumen distribuït per la superfície d'1 m2. 

 

• Protocol de Kyoto: Conveni internacional de la prevenció del canvi climàtic, auspiciat per 

l'(ONU) dins de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic(CMNUCC) i 

signat el 2002 per la Unió Europea, que té com a objectiu que els països industrialitzats 

redueixin les seves emissions un 8 % per sota del volum del 1990, ja que els que estan en vies 

de desenvolupament no tenen cap restricció, com es el cas de la Xina, l'Índia, o el Brasil, per 

citar-ne els més contaminants. Els governs signataris pactaren reduir en un 5,2 % de mitjana de 

les emissions contaminants entre 2008 i el 2012, prenent com a referència els nivells del 1990. 

L'acord va entrar en vigor el 16 de febrer de 2005 després de la ratificació per part 

de Rússia el 18 de novembre del 2004. 

 

• Rack: Suport metàl·lic destinat a allotjar equipament electrònic, informàtic i de comunicacions. 

 

• Transmitància tèrmica: La transmitància tèrmica és una magnitud que expressa la quantitat de 

calor que travessa un cos. Quant menor és la transmitància implica que el pas de calor a través 

d'aquest tancament és menor i per tant està millor aïllat. 

 

• VEEI: L'eficiència energètica d'una instal·lació d'il·luminació d'una zona, la qual es determina 

mitjançant el valor d'eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) per cada 100 lux. 
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2 INTRODUCCIÓ 

 
Les energies renovables, la sostenibilitat i tots els conceptes relacionats en preservar el medi ambient, 

són temes de debat en tots els països i cada vegada prenen més importància en la nostra societat. 

Aquesta tendència es manifesta igualment en el sector de la construcció i per això nosaltres ens 

centrarem en aquest tema, per posar el nostre granet de sorra i intentar millorar les edificacions.  

 

Tots sabem de la importància de la sostenibilitat i de tots els conceptes afins amb el medi ambient, la 

contaminació, etc. Però totes aquestes idees a l'hora de construir es veuen diluïdes ja sigui per un 

pressupost ajustat que no permet fer ús de materials amb menys impacte ambiental, per 

desconeixença de sistemes constructius més ecològics o si més no perquè la construcció sostenible 

encara està en una fase experimental.  

 

El nostre projecte parteix d’un edifici existent que aparentment no funciona massa bé energèticament 

parlant. En farem un estudi i veurem en quins punts falla i n’intentarem buscar millores. N'avaluarem els 

consums, les emissions de CO2 i tots aquells paràmetres que ens serveixin per fer una avaluació 

energètica.  

Aquest anàlisi el farem en gran manera comparant el nostre edifici amb un de referència generat pel 

programa informàtic LIDER/CALENER que compleix amb els paràmetres que entenem com a 

sostenibles i respecte la normativa vigent en aquest sector. D’aquesta manera trobarem els punts 

febles del nostre edifici i en donarem possibles solucions que el propietari de l’establiment podria 

aplicar amb tota seguretat ja que els resultats són contrastats. 

 

Aquest tema és molt interessant, i tot i que fa anys que se'n parla encara està en una fase inicial o de 

desconeixença per gran part de la societat. Per això creiem que és un bon punt de partida per a 

començar el projecte. 
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3 CONTEXT HISTÒRIC I MARC NORMATIU 
 

L'Eficiència Energètica es pot definir com la reducció del consum d'energia mantenint els mateixos 

serveis energètics, sense disminuir el grau de confort i qualitat de vida, protegint el medi ambient, 

assegurant el proveïment i fomentant un comportament sostenible en el seu ús. 

 

El sector de la construcció és clau en el consum d'energia estimant-se que els edificis representen al 

voltant del 40% del consum d'energia, i l'estalvi potencial d'energia que es pot desenvolupar en els 

mateixos supera el 20%.  

El malbaratament energètic de la societat actual està comportant greus conseqüències al medi 

ambient. A la forta explotació dels recursos naturals, s’hi sumen les negatives derivades de la 

contaminació atmosfèrica, que van de la mà amb el que avui en dia està en boca de tothom, el canvi 

climàtic. 

Quan la societat s’adonà del deteriorament del sistema van començar aparèixer reglaments per aturar 

aquest desgast els quals expliquem a continuació: 

 

El protocol de Kyoto i la Directiva Europea sobre Eficiència en els Edificis suposen un punt de partida 

per aconseguir una disminució del consum energètic i les emissions de CO2 que deterioren l’atmosfera.  

Conscients des de la CE que bona part de les emissions de CO2 (el 40% a nivell Europeu) són culpa de 

les edificacions, sorgeix la necessitat de regular aquest factor, d’aquesta imminent necessitat i del 

conveni signat a Kyoto el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea aproven la Directiva 

2002/91/CE el dia 16 de desembre de 2002, relativa a l'eficiència energètica dels edificis. 

 

Espanya també començà a mirar una mica pel medi ambient, posant-se en marxa un seguit de 

normativa per equiparar-se i complir amb la normativa Europea: 

L’entrada en vigor del “Código Técnico de  la  Edificación (RD 314/2006 del 17 de març) Documento 

Básico de Ahorro Energético DB-HE”. Dins de l'apartat d'habitabilitat el Codi Tècnic de l'Edificació 

inclou el document bàsic, on s'estableixen les exigències en eficiència energètica i energies renovables 

que hauran de complir els nous edificis i els que sofreixin rehabilitació. Aquestes exigències bàsiques 

són: 

 

HE1 : Limitació de la demanda energètica  

HE2 : Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

HE3 : Eficiència Energètica de les instal·lacions d'il·luminació 

HE4 : Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 

HE5 : Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica  

 

El Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d’Instal·lacions tèrmiques als 

edificis. Aquest Reial modifica el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), aprovat 

pel Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol. 

 

També cal destacar l’aplicació de la Certificació Energètica (RD 47/2007 de 19 de  gener), pel qual 

s’aprova la Certificació energètica d’edificis nous. Aquest certificat, obligatori per nous edificis, inclou 

informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis, de forma que es pugui valorar 

la seva eficiència energètica.  

En aquest certificat, i mitjançant una etiqueta d'eficiència energètica, s'assignarà a cada edifici una 

Classe Energètica d'eficiència, que variarà des de la classe A, pels energèticament més eficients, a la 

classe G, pels menys eficients. 

 

Pel que fa a casa nostre, a Catalunya, el 27 % de l'energia consumida correspon als edificis del sector 

residencial i terciari (dades ICAEN 2003). 

Per això va sorgir el Decret d'ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya (Decret 21/2006 de 14 de 

febrer) pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eficiència energètica en els edificis. 

 

Els municipis també van posar-se amb el tema i aleshores aparegueren les ordenances solars 

municipals, les quals tenien la missió de regular l’obligatorietat d’incorporar sistemes de captació i 

utilització d’energia solar tèrmica per la producció d’aigua calenta en els edificis i construccions 

situades dins el terme municipal. 

 

L'elevat consum energètic, a causa de les noves exigències de confort, i a l'increment de construcció 

d'edificis, provoca de forma directa unes emissions elevades de CO2, al voltant del 40 % tenint en 

compte la construcció i ús de l'edifici. No obstant això, se sap que hi ha un potencial d'estalvi al voltant 

del 20 % amb actuacions de reducció de la demanda energètica i d'eficiència energètica dels equips i 

sistemes. 

Per aquest motiu ha sorgit tot aquest marc normatiu i amb la investigació i l’esforç de la humanitat 

podrem reduir les elevades emissions de CO2 per fer un món millor. 

 

Així doncs aquest és el punt de partida d’aquest projecte final de grau, l’objectiu del qual és dur a la 

pràctica una avaluació energètica d’un edifici existent per tal de millorar-ne el rendiment i fer-lo més 

sostenible i respectuós amb el medi ambient. 
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4.1 AIXECAMENT DADES ESTÀTIQUES 
 

4.1.1 ARQUITECTURA 
 

Aquest apartat ens dóna la primera imatge del nostre edifici, ens permet conèixer les característiques 

que presenta, on està situat i de quina manera. En definitiva, ens serveix per familiaritzar-se amb tots 

els seus elements i sistemes.  

 

4.1.1.1 GENERALITATS 

 

L’edifici consisteix en una nau industrial aïllada de planta baixa i altell, destinada a l’exposició, venda i 

instal·lació d’equips i sistemes de climatització. Situat al Carrer Galieu Galilei, concretament a la 

parcel·la 26 del Polígon industrial “Coll de la Manya” , Sector G, Subsectors 1,2,5 i 6 de Granollers 

(08403). 

 

La nau consta d’una superfície total construïda de 1.410,42 m²  (1.023,86 m² en planta baixa i 386,56 

m²  en planta altell).  

 

L'accés a l’establiment amb mitjans rodats es pot realitzar mitjançant dues portes seccionals de 4,74 m 

i 4,00m. d'amplada situades a cada una de les façanes longitudinals. Per a l’accés de persones, 

existeixen dos portes batents; una de 2,00 m. d’amplada i una de 0,90 m. d’amplada ubicades en les 

mateixes façanes. 

 

Situació per coordenades U.T.M. 

UTM-X........................ 438.803,44 

UTM-Y........................ 4.605.130,19 

 

Les llindes actuals són: 

Nord: Vial d’incorporació a la N-152, a la seva derivació cap a Granollers. 

Est: Veí parcel·la 25. 

Sud: Carrer Galileu Galilei. 

Oest: Vial “Connexió Carretera 2”. 

 

Tota aquesta informació referent a la ubicació de l‘edifici la podem veure detallada de forma gràfica als 

plànols que ens acompanyen, concretament als plànols nº 1 i 2. 

 

Figura 4.1. Situació. Veure plànol número 1. 
 

 

Figura 4.2. Emplaçament. Veure plànol número 2. 
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Pel que fa a les característiques generals urbanístiques, cal dir que el sector que ens ocupa, està 

classificat com “ZONA INDUSTRIAL “ i segueix els paràmetres següents:  

 

Acompliment dels paràmetres urbanístics 

Superfície total de la parcel·la (m²) 2.094,05 

Superfície total construïda (m2) 1.410,42 

Ocupació (m²) 1.023,86 

Volum edificat computable (m³) 6.550,38 

 

Taula 4.1.  Acompliment dels paràmetres urbanístics. 

 

4.1.1.2 DISPONIBILITAT D’ACCESSIBILITAT A LES DADES 
 

Informació planimètrica 

Pla Complets Incomplets Observacions 

Alçats 
 

Sí Mal dibuixats 

Plantes Sí 
 

Incongruències 

Seccions 
 

Sí Mal dibuixades 

Instal·lacions 
 

Sí Algunes no corresponen 

Envolvent 

 
Sup.Total % Ple % Buit Orientació Materials 

Façana A 364,04m² 66,50% 33,50% NORD-OEST Paret de bloc + Panell 

Façana B 229,21m² 66,60% 33,40% SUD-OEST Paret de bloc + Panell 

Façana C 364,04m² 80,85% 19,15% SUD-EST Paret de bloc + Panell 

Façana D 229,21m² 100% 0% NORD-EST Paret de bloc + Xapa ondulada 

Coberta 1023,86m² 89,10% 10,90% ----- Sandwich i Deck 

 

Taula 4.2.  Resum de les característiques arquitectòniques. 

 

La informació que vàrem aconseguir en cap cas va ser suficient per poder tirar endavant aquest 

projecte. A nivell de plànols va haver-hi molta feina d’adequació dels espais ja que no corresponien 

amb la realitat. Vàrem haver de revisar pràcticament tot l’edifici per corregir diferents errors de dibuix. El 

resum d’instal·lacions que ens van facilitar tampoc corresponien, ja que la propietat havia fet 

modificacions en el projecte i ens van donar la part antiga. Així doncs l’aixecament de dades ha estat 

un procés força feixuc, però ens ha servit per conèixer millor l’edifici. 

 

4.1.1.3 CONDICIONS HIGIÈNIC - SANITÀRIES 

 

El local que ens ocupa, posseeix les característiques higiènic - sanitàries següents: 

 

- Superfície útil:   1.309,96 m2. 

- Volum:    6.283,12 m3. 

- Alçada lliure:  6,50 m. d’alçada en el magatzem. 

     2,90 m. i 2,70 m. d’alçada sota falç sostre de planta baixa. 

     3,20 m. en el magatzem de recanvis. 

2,60 m. d’alçada sota fals sostre en totes les dependències de la 

planta altell. 

- Subministra d'aigua:  Potable procedent de la xarxa pública. 

- Ventilació:   Natural: mitjançant portes i finestres. 

- Artificial:    Extractors en serveis sanitaris. 

- Enllumenat:  Natural: mitjançant portes, finestres, obertures de la façana i       

    claraboies a coberta. 

Artificial: mitjançant fluorescents i altres tipus de lluminàries de 

fluorescències i projectors halògens. 

- Evacuació d'aigües:  Pluvial  xarxa general de sanejament. 

     Fecals  xarxa general de sanejament. 

- Serveis sanitaris:   Aquestes dependències van revestides de materials impermeables 

    de fàcil neteja, fins al fals sostre.                   

- Punts de consum d’aigua: 

 

Descripció Lavabos WC Urinaris Dutxes 

Servei sanitari planta baixa 1 1 - - 

Serveis sanitari dones 1 1 - - 

Serveis sanitari homes 1 1 - - 

Vestidor 3 2 3 2 

TOTAL 6 5 3 2 

 

Taula 4.3.  Punts de consum d’aigua. 
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4.1.2 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
 

Apartat molt important que ens defineix constructivament l’edifici, per saber com funciona i com els 

seus elements interactuen amb l’entorn. Resumint, ens dóna la tipologia constructiva del edifici. 

 

4.1.2.1 ESTRUCTURA 
 

Estructura:  

Pilars de formigó in situ de secció 30x30 cm. a la seva gran majoria, excepte els pilars  centrals que 

són perfils HEB 220 d’acer laminat.  

La coberta està formada mitjançant cavalls i corretges metàl·liques. 

 

4.1.2.2 PARAMENTS VERTICALS 
 

Tancament exterior:      

Les façanes estan formades per bloc de formigó revestides a base de planxes d’alumini tipus 

“Alucobond”, amb una finestra correguda que envolta la nau, a excepció de la façana posterior, l’acabat 

de la qual és de xapa ondulada prelacada. 

 

Les finestres de façana són d’alumini lacat i els seus respectius vidres són dobles amb cambra d’aire 

interior.  

 

Paraments divisoris interiors:   

Les divisions interiors, són mixtes; d’obra de fàbrica o d’envans prefabricats, segons  el cas. Tots els 

paraments d'obra, són enguixats per ambdues cares o bé arrebossats en les zones amb ús de 

magatzem.  

Als serves sanitaris, els paraments van enrajolats fins al fals sostre. 

 

Pel que fa a la planta baixa, a les zones de magatzem i recepció els  paraments són a base de bloc de 

formigó de 20 cm. La zona de recepció va folrada amb trasdossat de cartró guix per la seva cara 

interior i la zona de stock es defineix amb un tancat de reixa. 

Pel que fa el servei sanitari i vestíbul previ de la zona de recepció són a base d’envans de totxana de 

10 cm de gruix. 

El vestíbul previ i el servei sanitari aniran enrajolats per la seva part interior. Les sales de visites 1 i 2 es 

defineixen amb mampara de vidre. 

 

La planta altell es sectoritzarà respecte la zona de taller amb una paret de bloc de formigó de 20 cm., 

Tot el perímetre interior de l’altell anirà folrat de cartró guix. Els serveis sanitaris són a base de maó de 

10cm. i l’envà que els separa és de 7cm. 

Les oficines estan definides amb prefabricats tipus mampara d’estructura d’alumini i doble cara de 

melamina, unes opaques o vidriades segons el cas. 

Es col·locarà un fals sostre practicable realitzat amb plaques de guix tipus Amstrong suportat amb la 

corresponent perfilaria d’alumini a totes les zones d’oficines. 

 D’altra banda, les parets de les cares interiors dels serveis sanitaris i els seus vestíbuls previs seran 

enrajolades fins al fals sostre. 

 

4.1.2.3 PARAMENTS HORITZONTALS 
 

Forjat altell:        

El forjat de l'altell és de biguetes prefabricades de formigó, revoltons i capa de compressió amb malla 

electrosoldada amb un cantó total 30 cm., suportat per una estructura metàl·lica. 

 

Fals sostre:          

En les dependències administratives de la planta altell i en la zona d’exposició, el fals  sostre és de 

cartró guix practicable, de 600x600 mm. recolzades en  estructura de perfilaria oculta. 

 

Paviment:          

En els magatzems de la planta baixa hi ha una solera de formigó HA-20 de 15 cm. de  gruix amb malla 

electrosoldada d'acer B-500 T amb un tractament superficial antipols aplicant-hi una capa de quars. La 

resta de dependències el paviment serà de gres porcellànic. 

 

Tota la informació relativa a acabats dels paraments verticals la podem trobar reflectida de forma 

gràfica ens els plànols del Document 2, en aquest cas en els plànols número 3 i 4. 
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4.1.2.4 PARAMENTS INCLINATS 

 

La coberta és inclinada i està constituïda per dues zones clarament diferenciades: 

 

La zona de magatzem 

La coberta en aquesta zona és formada amb Panell Sandwich prelacat a les dues cares amb aïllament. 

Aquesta coberta porta aproximadament un 15% de la superfície en lluernes, constituïts per una planxa 

de polièster transparent interior i una de policarbonat difusor a l’exterior, formant ambdues una cambra 

aïllant. 

 

La zona d’oficines 

La coberta d’aquesta zona està formada per una coberta Deck sense claraboies. 

 

4.1.2.5 TANCAMENTS EXTERIORS DE LA PARCEL·LA 

 

Els tancaments exteriors de la parcel·la estan dividits en 2 zones: 

 

Façana nord 

Constituïda per muret a base de blocs de formigó de 20x20x40 cm amb una alçada de 60 cm, a partir 

dels quals, hi ha un filat rígid de malla d’acer d’1,00 m d’alçada. 

 

Façanes oest i sud 

Trobem la mateixa tanca descrita a la façana nord a sobre del mur de contenció de terres actual. 

 

En les següents fotografies podem observar les façanes amb l’acabat de panell d’Alucobond i les 

finestres corregudes. 

També podem observar la tipologia de coberta que consta de dos parts ben diferenciades com acabem 

d’explicar. 

 

Podem trobar més informació als plànols que acompanyen aquesta memòria per entendre una mica 

millor com funciona l’estructura i l’embolcall d’ aquest edifici. 

 
Figura 4.3. Vista aèria de l’edifici. 

 

 

Figura 4.4. Vista aèria de l’edifici. 
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4.1.3 INSTAL·LACIONS 
 

Aquest apartat recull els sistemes i aparells amb els quals l’edifici procura donar resposta a la demanda 

de confort i servei dels seus usuaris. 

 
4.1.3.1 FORÇA 
 

Núm Descripció Ut. kW Total kW 

1 Ordinador 19 0,40 7,600 

2 Impressora 5 0,32 1,60 

3 Fax 1 0,25 0,500 

4 Fotocopiadora 1 0,75 0,750 

5 Rack 1 0,40 0,400 

6 Central Alarma Antirobatori 1 0,10 0,100 

7 Central Telefònica 1 0,10 0,100 

8 Central Alarma Contra Incendis 1 0,10 0,100 

9 Extractor S&P Mod: EDM-80 5 0,01 0,050 

10 Extractor S&P Mod: MIXVENT TD 160/100 1 0,04 0,040 

11 Extractor S&P Mod: MIXVENT TD 350/125 10 0,05 0,500 

12 Extractor S&P Mod: MIXVENT TD 500/150 1 0,06 0,060 

13 Termos elèctric 3 1,50 4,500 

14 Nevera 1 0,25 0,250 

15 Cafetera 1 0,63 0,630 

16 Extractor Industrial Motoritzat FUTURVENT 2 0,65 1,300 

POTÈNCIA TOTAL [kW] 18,48 KW 

  

Taula 4.4. Descripció de la maquinària de consum (Font: Enginyeria constructora.). 
 

Aquesta taula és un resum de tots els aparells configuren l’edifici. Són els punts de consum elèctric, els 
quals el trobem representats en els plànols número 10 i 11. 
 

 
 
 
 

4.1.3.2 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ 

 
L’establiment disposa d’un sistema de climatització mitjançant el sistema bomba de calor VRV. Es 

disposa de tres grups (màquines exteriors) que s’enllacen amb els evaporadors interiors, ja siguin de 

cassette o per conductes. A continuació expliquem una mica com funciona aquest sistema. 

 

Bomba de calor 

La bomba de calor permet adequar l'ambient d'un recinte tant a l'estiu com a l'hivern, en ser un element 

capaç de proporcionar aire fred o aire calent. El funcionament de la bomba de calor aire-aire (s'extreu 

calor de l'aire per cedir-ho a l'aire) és similar al d'un aparell convencional d'aire condicionat. Un 

compressor augmenta la pressió del gas refrigerant. Aquest gas a alta pressió es dirigeix cap a un 

bateria (condensador), on es liqua i cedeix la seva calor latent de condensació a un corrent d'aire 

forçada mitjançant un ventilador. Seguidament, el líquid refrigerant passa per una vàlvula d'expansió on 

disminueix la seva pressió, arribant a evaporar-se de nou una petita part del mateix. El líquid a baixa 

pressió es dirigeix a una altra bateria (evaporador) on passa a estat gasós i absorbeix la seva calor 

latent de vaporització d'un altre corrent d'aire generada per un ventilador. Així, en una zona de la 

bomba de calor hi ha un corrent d'aire que es refreda i en l'altra part hi ha un corrent que s'escalfa. La 

incorporació d'una vàlvula de 4 vies entre el compressor i un dels dos bescanviadors permet invertir el 

sentit de flux del fluid refrigerant. Això significa que qualsevol de les dues bateries pot actuar com a 

condensador o evaporador, permetent introduir aire calent o fred de manera independent a l'interior del 

recinte. Es pot apreciar el funcionament de la bomba de calor en la figura de més avall. 

 

 
 

Figura 4.5. Esquema de funcionament bomba de calor (Font: Catàleg Frigicoll 2007). 

 

 



AUDITORIA ENERGÈTICA D’UN EDIFICI SITUAT A GRANOLLERS                   13 

13 
El sistema VRV 

 

Les inicials VRV signifiquen “Volum de Refrigerant Variable”. Són sistemes el funcionament dels quals 

és anàleg al de la bomba de calor, explicada anteriorment. A diferència de la bomba de calor, els 

sistemes VRV tenen la capacitat de poder variar el cabal de refrigerant aportat a les bateries 

d'evaporació-condensació, controlant així més eficaçment les condicions de temperatura dels locals a 

climatitzar. Els sistemes VRV de condicionament d'aire han resultat de l'evolució dels sistemes “Multi-

Split”. Són sistemes de bomba tèrmica reversible que permeten connectar diverses unitats interiors 

amb una sola unitat exterior a través de dues canonades de coure per on circula el fluid refrigerant. 

 

 
 

Figura 4.6. Esquema de funcionament bomba de calor. (Font: Catàleg Frigicoll 2007). 

 
El sistema VRV basa el seu funcionament en el motor del compressor. Aquest motor que fa funcionar al 

compressor albergarà un sistema de variació de freqüència (entre 20 i 100 Hz). Així, el compressor 

treballarà a menor o major rendiment depenent de la informació rebuda del sistema de control del local 

(termòstats i sondes). Quan el compressor treballa a menor potència se subministra un cabal de 

refrigerant menor cap a l'evaporador/condensador, disminuint la quantitat de calor absorbida/cedida a la 

sala. Així el control de temperatura del local és molt més precís. Aquest control freqüencial del 

compressor disminueix els aturs i posades en funcionament que són motiu de desgast del mateix. Amb 

aquest sistema s'aconsegueix gaudir d'una independència climàtica a cada sala climatitzada. Cada 

unitat interior treballarà de forma independent de les altres, sol·licitant la quantitat de refrigerant que 

necessiti. Una vàlvula d'expansió electrònica deixarà passar la quantitat justa de fluid refrigerant que 

haurà d'entrar en la bateria. Amb el sistema VRV es disposa d'un control climàtic més precís. Els 

compressors dels sistemes de condicionament d'aire convencionals són regulats per una acció tot res, 

és a dir, el compressor es posa en funcionament quan el termòstat percep una temperatura inferior a la 

del seu punt de consigna i es para quan detecta una temperatura superior. En canvi, en els sistemes 

VRV la regulació de la temperatura és proporcional. La quantitat de fluid refrigerant bombat a les 

bateries augmenta o disminueix proporcionalment a la proximitat de la temperatura del local respecte 

del punt de consigna.  

 

La instal·lació de climatització està formada pel següents components: 
 

Sistema 
(exterior) 

 
Unitats terminals 

(interior) 
Estança Ut. 

Consum 
teòric 

exterior 
(Kw) 

Consum 
teòric 

interior 
(Kw) 

GRUP 1 
Bomba de calor 

Hitachi 

RAS 8 FSN V.R.F. 

RPI 3 FSN 
Conductes 

Recepció 2 

5,88 

0,40 

RCIM 1 FSN 
Cassette 

Sala visites 1 1 0,04 

RCIM 1 FSN 
Cassette 

Sala visites 2 1 0,04 

RCIM 1 FSN 
Cassette 

Despatx magatzem 1 0,04 

GRUP 2 
Bomba de calor 

Hitachi 

RAS 8 FSN V.R.F 

RPI 3 FSN 
Conductes 

Despatx direcció 1 1 

5,88 

0,20 

RPI 2,5 FSN 
Conductes 

Despatx direcció 2 1 0,19 

RCIM 1 FSN 
Cassette 

Office 1 0,04 

RPI 4 FSN 
Conductes 

Sala de reunions 1 0,38 

RPI 2,5 FSN 
Conductes 

Arxiu 1 0,19 

GRUP 3 

Bomba de calor 
Hitachi 

RAS 10 FSN V.R.F 

RPI 5 FSN 
Conductes 

Oficina general 2 7,35 0,80 

Total  19,11kw 2,32 Kw 

 

Taula 4.5. Components del sistema de climatització. (Font: Catàleg Frigicoll 2007). 
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4.1.3.3 SISTEMES D’ENLLUMENAT 

 

Per analitzar l’enllumenat de l’establiment farem ús d’uns fitxes descriptives que ens defineixen la 

lluminària, el tipus, on es troba, la quantitat i la potència que tenen. Així podem explicar la composició 

lumínica de l’edifici d’una manera més gràfica. 

 
4.1.3.3.1 LLUMINÀRIES 

 
Lluminària Tipus Estança Quantitat Potència 

 

 
TROLL 732TC/236/CP 

Fluorescent 

Vestuari 10 

67 Vestidor 2 

Sala de 

reunions 
8 

Total 20 1340 W 

 

 
TROLL 0441 

Halogen 

Sala de 

visites 2 
2 

53 

Recepció 5 

Despatx 

direcció 2 
3 

Despatx 

direcció 1 
3 

Total 13 689 W 

 
 

 

 

Lluminària Tipus Estança Quantitat Potència 

 

 
 

TROLL 0142 

Halogen 

Servei sanitari 

PB 
4 

53 

Servei sanitari 

PA 
8 

Total 12 636 W 

 

 
TROLL 5004 

Incandescent Recepció 2 50 

Total 2 100 W 
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Lluminària Tipus Estança Quantitat Potència 

 

 
 

TROLL 0642/70  

Halogen 

Recepció 9 

84 

Despatx direcció 1 1 

Despatx direcció 2 1 

Total 11 924 W 

 

 
 

TROLL 7731/224/CP 

Fluorescent 

Oficina general 48 

51 

Office 4 

Despatx 

magatzem 
4 

Despatx direcció 1 5 

Despatx direcció 2 5 

Arxiu 6 

Sala annexa 2 

Total 214 10914 W 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aquestes són totes les lluminàries presents en l’establiment objecte del nostre estudi, però caldria citar 

que hem obviat la instal·lació lumínica referent al magatzem i taller ja que al LIDER al tractar-se 

d’espais no habitables no contempla dita instal·lació. 

 
Amb l’ús d’aquestes taules hem descrit les lluminàries que configuren l’edifici, definint la referència de 

la marca subministradora, l’estança on es troben ubicades, les unitats i la potència total.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluminària Tipus Estança Quantitat Potència 

 

 
TROLL EL0253C 

Fluorescent 

Sala de visites 

2 
6 

54 
Sala de visites 

1 
4 

Recepció 23 

Total 33 1782 W 
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4.1.3.3.2 FUNCIONAMENT 

 
Un cop analitzada la instal·lació de lluminàries passem a veure’n el seu funcionament. La instal·lació 

com ja hem vist es basa majoritàriament en fluorescents, més eficients que les bombetes 

incandescents o les halògenes. Aquest fet és un bon punt de partida però encara que l’enllumenat sigui 

eficient pot ser  el seu funcionament no ho és i per això farem èmfasi en aquest punt.  

 

El funcionament de l’enllumenat el tractarem des de tres punts de vista: 

 

Sectoritzacions 

Enceses 

Ús / Temps 

 

Pràcticament tots els espais estan sectoritzats, és a dir, no cal obrir tots els llums a l’hora, sinó que hi 

ha la possibilitat de fer-ho per fases.  

 

Un exemple ben clar el tenim en recepció. En aquesta estança hi ha uns llums que il·luminen 

l’aparador, uns altres al punt de treball i per últim uns que enfoquen el mostrari. A banda també hi ha 

els fluorescents repartits uniformement per donar llum a tota la zona, els quals es poden obrir per fases. 

Així doncs en aquest espai hi ha varies maneres de funcionar. La primera  seria obrint tots els llums 

amb el gasto que això suposaria. Una altra opció seria només obrir els fluorescents (generals) o ve els 

halògens (específics). I la tercera opció seria combinar els uns amb els altres. 

En primera instància la millor opció sembla que seria la dels fluorescents. Però cal tenir present que la 

zona es força gran i no calen tots a la vegada. Per això el més eficient seria obrir la fase dels generals 

que ens fes falta i si haguéssim d’anar a un punt poc il·luminat per un termini de temps curt obrir els 

halògens, ja que els fluorescents presenten un temps de resposta al engegar-se i no és un tipus de 

lluminària que funcioni bé apagant i obrint-se reiteradament.  

 

La sectorització és una bona manera de reduir consum energètic ja que no sempre han d’estar tots els 

llums oberts. En el nostre establiment pràcticament totes les estances estan sectoritzades. 

 

Una altra manera de reduir costos és amb enceses automàtiques en lloc de les manuals. Aquest 

sistema fa que només es consumeixi quan algú ho sol·liciti indirectament amb la presència.  

 

Un exemple d’això el tenim al vestuari. Aquesta estança consta d’un detector de presència que engega 

els llums quan entra en funcionament. El problema és que al marxar l’usuari pot quedar-se l’espai amb 

la il·luminació en funcionament, per això és important una bona programació per fer-lo el més eficient 

possible. Per desgràcia aquest sistema només el tenim al vestuari, la resta d’estances totes les 

enceses són manuals. 

 

Un altre punt ha destacar és l´ús que se’n fa de l’enllumenat. Normalment en oficines els llums no es 

paren mai amb l’elevat consum que això deriva. Quan una persona surt d’una estança en la qual no hi 

ha ningú més hauria de parar els llums però això no és sempre així.  

 

Passem al nostre cas, en recepció i a l’oficina  els llums no paren mai, és a dir s’obren a primera hora 

del matí i s’aturen quan acaba la jornada laboral. Aquestes circumstàncies representen un handicap en 

el consum de l’edifici, però és delicat fer-lo més eficient intentant parar i encendre llums depenent de 

l’ocupació interior, ja que normalment sempre hi h algú treballant. 

Com això pràcticament és impossible el que es fa és utilitzar un 

tipus d’enllumenat que treballi bé amb un ús de llarga durada i a la 

vegada sigui eficient, és a dir, els fluorescents. Aquests no donen 

la llum instantàniament i no van massa bé per encendre i apagar 

reiteradament, sinó que ofereixen més rendiment amb llargs 

períodes d’utilització. 

 

En canvi en les estances individuals els usuaris si que estan ben 

conscienciats en utilitzar els llums només quan hi treballen. I això 

es pot fer  ja que només hi ha una persona encarregada de l’encesa i a apagada de l’enllumenat.  

 

Donada la importància de l’enllumenat en el consum global de l’edifici és important que el personal ho 

tingui en ment i intentar buscar solucions o mètodes per reduir-ne el consum a la mínima expressió. 

 

En aquest edifici l’enllumenat és prou eficient, de tal manera que per fer un edifici més sostenible ens 

hem de basar molt amb l’ús que se’n fa. 
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4.1.4 PERFIL D’ÚS 

 
Aquest apartat ens defineix el perfil d’ús teòric de l’edifici, el qual està concebut pel comportament dels 

seus usuaris i de l’ocupació teòrica que en fan de l’espai.   

La informació obtinguda serà clau per fer una estimació de la demanda energètica, analitzar possibles 

millores en la gestió i extreure’n un perfil d’ús teòric.  

 

4.1.4.1 DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI 

 

Dependències Superfície útil 
(m2) 

Volum 
(m3) 

 
Planta Baixa 

Recepció 122,5 340 

Sala de visites 1 7,6 20 

Sala de visites 2 7,6 20 

Servei sanitari 5,8 15 

Magatzem 202,7 663 

Despatx magatzem 10,3 27 

Taller 444,9 3.308 

Stock 117,9 866 

Vestuari 41,1 111 

 
Planta altell 

 

Sala d’espera / accés oficina 7,3 19 

Oficina General 162,4 422 

Despatx  direcció 1 26,8 69 

Despatx  direcció 2 24,6 64 

Sala Annexa 16,9 44 

Office 14,1 36 

Servei sanitari homes 4,1 10 

Servei sanitari dones 4,1 10 

Passadís 4,6 12 

Traster 2,7 7 

Sala de reunions 37,5 97 

Vestidor 11,1 28 

Arxiu 32,4 84 

TOTAL 1.309 m2 6.272 m3 

 
Taula 4.6. Superficies útils i volums per dependències. 

4.1.4.2 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

Per entendre l’ús que es dóna a l’edifici, en primer lloc és important saber que s’hi fa. En aquest cas 

estem parlant d’un establiment on es desenvolupa una activitat destinada la venda d'equips i sistemes 

de climatització i condicionament de l'aire. D’altra banda també és important tenir present la gestió 

administrativa i comercial de l'empresa, així com, l'emmagatzematge de material i eines de treball. 

 

La part de l'activitat relacionada amb la instal·lació d'equips de climatització es realitzarà sempre a 

domicili o en les diverses obres, mai en la nau. Ara bé, s'utilitzarà una petita zona destinada a proves 

de funcionament i de forma esporàdica a petites reparacions de manteniment. 

 

4.1.4.3 HORARIS D’OCUPACIÓ 
 

L’activitat es realitza en horari diürn, dins la franja compresa entre les 8:00 hores fins a les 13:00 hores i 

de les 15:00 hores fins les 18:00 hores de dilluns a divendres. Tot i que durant els mesos de juliol i 
agost el divendres tarda no es treballa i les hores perdudes es recuperen durant la setmana. 

Aquests horaris són molt flexibles per part dels operaris, ja que aquests compleixen la seva jornada 
laboral fora l’empresa i en ocasions es queden més o menys estona per acabar una feina i així no 
haver-hi de tornar. 

 
4.1.4.4 PERSONAL 

 
El personal és variable ja que la feina durant l’estiu s’incrementa notablement i aleshores els directius 
es veuen obligats a contractar treballadors per fer front aquestes puntes de treball. 
 

El número de treballadors és el que mostra la taula següent tot i que es pot veure incrementat durant 
l’època estival. 

Personal Núm. 
Directius 2 

Tècnics / Administratius 9 

Instal·ladors 19 

TOTAL.................................... 30 
 

Taula 4.7. Personal de l’empresa . 
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4.1.4.5 ZONIFICACIÓ PER TIPUS D’ÚS 
 

Tot seguit mostrem com està configurat l’edifici en quan a usos. D’aquesta manera podem aprofundir  

més en el teòric perfil d’ús de l’edifici i veure’n la seva configuració: 

 

 Figura 4.7. Esquema de zonificació per usos. Planta Baixa. 

 

 

Figura 4.8. Esquema de zonificació per usos. Planta Altell. 
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4.2 AIXECAMENT DE DADES DINÀMIQUES  
 

4.2.1 SEGUIMENT DEL CONSUM 
 

Aquest apartat ens serveix per conèixer la demanda d’electricitat i aigua que sol·licita l’establiment per 

dur a terme a seva activitat i com varia aquest consum al llarg del temps. 

Aconseguir assignar cada aparell consumidor d’energia o punt d’aigua quina part de responsabilitat de 

consum global li correspon ens permetrà precisar amb més detall l’eficiència energètica de 

l’establiment. 

 

4.2.1.1 RECURSOS ENERGÈTICS 

 

L’establiment com a recursos energètics necessaris té l’electricitat i l’aigua. En aquest cas no tenim gas 

ni cap altre recurs que suposi un consum. 

 

Tot seguit presentem unes taules que ens mostren el consum tan d’electricitat com d’aigua durant 

l’últim any.  

 

 

Electricitat 

Comptador 

Tipus Potència 
Nº Pòlissa 

Consum anual Consum anual 

Individ/Conjunt Contractada Activa Reactiva Any 

Individual 42,5 kw 446883061 79113 KWH 0 KWH 

 

Taula 4.8. Característiques electricitat. 

 

Aigua 

Comptador 

Tipus 
Ús Nº Pòlissa 

Consum 

Individ/Conjunt anual 

Individual Sanitari --- 66m3 

 

Taula 4.9. Característiques aigua. 

 

 

4.2.1.2 CONSUM ENERGÈTIC 

 

La maquinària que composa aquesta nau és la tradicional que podem trobar en un edifici d’oficines. 

Ordinadors, impressores, fax, etc. constitueixen una gran quantitat d’aparells però realment els més 

importants són aquells que presenten un consum més elevat, en el nostre cas, els aparells de 

climatització. La suma de tots ells consumeix pràcticament el 40% de l’energia elèctrica de l’edifici. 

 

 
 

Figura 4.9. Consum elèctric per components. 

 

En aquest gràfic podem veure com la climatització constitueix el nucli més important d’energia 

consumida per l’edifici. Aquest fet es fa palès ja que aquesta empresa utilitza aquests aparells tant per 

escalfar com per refredar l’ambient, cosa que fa que el consum elèctric es dispari. Per exemple, altres 

edificis a diferència d’aquest, utilitzen les màquines d’aire condicionat a l’estiu i calderes de gas-oil a 

l’hivern. Això els hi suposa un estalvi elèctric, tot i que, per altra banda consumeixen una altra font 

d’energia. En comparativa s’hauria der fer una anàlisi per veure quin sistema sortiria més eficient, però 

aquesta empresa, per l’activitat que realitzen, es van veure obligats a emprar aquets sistema. 

L’enllumenat també suposa un consum energètic força elevat en comparació a la resta de components. 

Les oficines tenen els llums pràcticament sempre encesos durant la seva jornada laboral i això fa que el 

consum també sigui força elevat.  

La ventilació, els aparells elèctrics com ordinadors, impressores i altres components, tot i registrar-ne 

moltes unitats, els consums són més moderats i per tant no són tant importants a l’hora de realitzar 

aquesta auditoria. 
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4.2.1.2.1 CONSUM ELÈCTRIC 

 

És important saber el consum real de l’empresa, és a dir el que paguen i no una estimació o hipòtesis 

del que poden arribar a gastar. Per això hem demanat les factures dels últims tres anys per fer-ne una 

comparativa i veure els seus consums. 

 

 
 

Figura 4.10. Consum d’ electricitat dels darrers tres anys. 

 

La gràfica el que ens mostra és el consum en KWH dels darrers tres anys detallat per mesos. 

D’aquesta manera podem fer una comparativa de l’evolució del consum al llarg dels anys. 

 

Com hem comentat anteriorment, és la climatització de l’edifici, el factor que més dispara el consum, i 

això també es veu reflectit en el gràfic. Durant els mesos on el clima és mes extrem, ja sigui hivern o 

estiu, els consums són més elevats degut a la posta en marxa dels aparells de climatització. En canvi 

ens els mesos més temperats els nivells de consum són més moderats.  

 

 

 

 

Anem ha explicar això més gràficament: 

 

 

 

 
Figura 4.11. Resum del consum en relació als mesos de l’any. 
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4.2.1.2.2 CONSUM D’AIGUA 

 

De la mateixa manera que amb l’electricitat vàrem obtenir les factures d’aigua  dels darrers tres anys 

per fer-ne un estudi.  

 

 
Figura 4.12. Consum d’aigua dels darrers tres anys. 

 

El primer que em crida l’atenció és la pujada de consum que va haver-hi l’any 2009 durant el tercer 

trimestre. La diferència és enorme en comparació amb els altres trimestres. Vàrem preguntar a la 

propietat a què era degut aquesta davallada i ni se n’havien adonat. Diuen que les rutines de consum 

d’aigua han estat sempre les mateixes i no vàrem trobar un perquè d’aquest augment. 

També es pot observar que l’any 2009, sense tenir en compte la punta que acabem de comentar, és 

l’any on més es va consumir. Els anys següents la tendència va baixar una mica i això és degut a les 

reiterades vegades que el gerent va demanar estalvi en tots els termes, 

 

Descripció Lavabos WC Urinaris Dutxes 

Servei sanitari planta baixa 1 1 - - 

Serveis sanitari dones 1 1 - - 

Serveis sanitari homes 1 1 - - 

Vestidor 3 2 3 2 

TOTAL 6 5 3 2 

 

Taula 4.10. Punts de consum d’aigua. 

4.2.2 INTENSITAT D’ÚS 
 

La intensitat d’ús pot fer variar molt el consum d’un edifici per això és molt important saber les 

tendències d’ocupació i com ocupen aquest espai. 

 
4.2.2.1 CONTROL DE L’OCUPACIÓ 

 
L’activitat d’aquesta empresa és l’exposició, venda i instal·lació d’equips i sistemes de climatització. 

Aquesta activitat es desenvolupa sempre a domicili o a les diverses obres. Ara bé, s'utilitzarà una petita 

zona destinada a proves de funcionament i de forma esporàdica a petites reparacions de manteniment.  

Per tant, durant el dia la majoria de treballadors són fora, de tal manera que l’ocupació és baixa. Així 

doncs en planta baixa només trobem l’encarregat del magatzem i la secretaria. Això és diferent entre 

les 8 i les 9 hores del matí on l’ocupació arriba en el seu punt més alt ja que tots els tècnics carreguen 

el material per donar inici a la jornada laboral. 

En planta altell, la zona d’administració, la cosa és ben diferent. Com que pràcticament tothom treballa 

al despatx, el nivell d’ocupació es manté constant, excepte a les hores d’entrada i sortida com és 

evident. 

 

  
 

Figura 4.13. Ocupació de l’edifici durant una jornada laboral. 
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4.2.2.2 ZONIFICACIÓ PER INTENSITATS 

 

Aquest apartat ens serveix per saber quines són les estances on hi ha més ocupació. 

A continuació es poden veure la Planta Altell i Planta Baixa respectivament les quals mostren amb un 

degradat de color la intensitat d’ocupació de l’edifici. Quant més fort és el color representa que hi ha 

més intensitat d’ocupació i quant més suau menys intensitat.  

 

Passem a veure-ho 

:  

Figura 4.14.Zonificació per intensitat d’ocupació. Planta Altell. 

Figura 4.15.Zonificació per intensitat d’ocupació. Planta Baixa. 

 

 
 

Per fer aquest estudi sobre la intensitat d’ocupació, hem pres una hora hipotètica com podrien ser les 

onze del matí. Aquesta empresa té la peculiaritat que gran part del personal dur a terme la seva 

activitat fora de la nau, per això hem escollit una franja horària en la qual dits treballadors no es troben 

a l’edifici. Si ho haguéssim fet al revés la intensitat d’ocupació seria ben diferent. 

 

En primer lloc podem veure la planta altell de l’edifici estudi del nostre projecte. Amb una intensitat més 

forta podem veure tota la zona d’oficines que és on el personal passa la major part del dia.  

En segon lloc podem observar l’office i els serveis sanitaris. Aquestes estances també són força 

freqüentades, ja que al menys tot usuari hi passa una vegada al dia. 
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I per últim, en Planta Altell, la zones menys freqüentades, serien l’arxiu, el vestidor, la sala annexa al 

despatx de gerència i la sala de reunions. Aquests recintes tenen un ús més secundari  i poden passar 

dies sense que ningú en faci ús. 

 

En planta baixa l’ocupació és força més baixa comparada amb planta altell. 

La recepció i el despatx del magatzem són les zones amb un índex d’ocupació més elevat, ja que 

sempre o quasi sempre hi trobem la persona que hi treballa. 

En un segon esglaó hi ha els serveis sanitaris, magatzem i taller. Aquestes estances presenten una 

freqüència d’utilització més baixa però el personal en fa un ús constant. 

En canvi, els vestuaris i les dos saletes de reunions, el seu grau d’ocupació és més baix. Aquestes 

sales de reunions s’utilitzen en casos en que les trobades són d’escassos minuts i amb poc personal 

assistint-hi. Pel que fa el vestuari, com que el personal treballa fora de la nau, la seva intensitat també 

és força baixa. 

La zona on la intensitat d’ocupació és mes baixa és el magatzem de stock en el qual només hi te accés 

el cap del magatzem i la seva freqüència d’us és escassa. 

 

4.2.3 GESTIÓ 
 

L’objectiu d’aquest punt és saber com es duu a terme la gestió de l’edifici, ja sigui en caires de 

manteniment o de les instal·lacions i també analitzar les rutines d’utilització dels seus usuaris. 

Moltes vegades no ens adonem de la importància de la gestió en termes d’eficiència energètica, ja que 

possiblement abans es pensi en com funciona la pell o les característiques que presenten les 

instal·lacions. Cal tenir present que podem tenir unes instal·lacions molt respectuoses amb el medi 

ambient però un mal ús d’aquestes pot derivar a ser menys sostenibles. Per aquest motiu analitzarem 

la gestió i en traurem les pertinents conclusions. 

 

4.2.3.1 MESURES CORRECTORES 

 
En primer lloc, cal destacar les mesures correctores que es van adoptar des d’un bon principi per evitar 

molèsties i perillositat tant en l'entorn com en l’interior. Tot i no ser un paràmetres relacionats 

directament en la gestió de recursos per fer els processos més eficients, creiem oportú citar-los, ja que 

l’empresa els hi dóna certa importància: 

 
• La maquinària susceptible de vibracions va col·locada sobre esmorteïdors, a efectes de reduir-

les als nivells legalment previstos en les Normes i Ordenances sobre aquest tipus d'accions.  

• Els nivells màxims sonors emesos per l'activitat estaran d'acord amb la següent taula: 

 

NIVELL SONOR 

MÀXIM (dBA) 

EXTERIOR (ambiental) 

Dia Nit 

55 45 
 

Taula 4.11. Límits sonors.(Font: Enginyeria constructora). 

 

• L'augment del nivell sonor, amb l'activitat en marxa no serà superior a 3 dB(A), sobre el de 

l'exterior. 

• Les zones d'emmagatzematge seran clarament definides, deixant el corresponent passadís 

de circulació, en el que no pot haver-hi cap tipus de matèria. 

• La ventilació de l'establiment es farà d'acord amb les exigències de la Instrucció tècnica de 

l'Ordenança Municipal de Granollers. 

• Les prestatgeries existents estaran fixades al terra i/o a les parets, de forma que no es 

produeixi el bolcament de les mateixes. 

• No estarà autoritzada l'entrada al magatzem a persones alienes al mateix. 

• Per evitar l'acumulació de residus propis de l'activitat es seguirà un pla de neteja i es 

disposarà de contenidors adequats per a tal fi.  

• Queda prohibit abocar olis, dissolvents, etc. a la xarxa de clavegueram.  

• La instal·lació elèctrica estarà protegida d'acord amb les normes del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries. 

• El personal haurà de posseir, en tot moment, els certificats de revisió de llurs instal·lacions 

tècniques (elèctriques, protecció, prevenció i extinció d'incendis i d'altres exigibles segons la 

legislació vigent) amb el termini de validesa en vigor, que hauran d' ésser exhibits a petició 

dels inspectors municipals. 

 

Aquestes mesures correctores defineixen una manera de funcionar en l’edifici, les quals si s’adopten, 

es poden desenvolupar les tasques assignades a cadascú amb la tranquil·litat que s’estan fent les 

coses ben fetes, de tal manera que contribueix directament a la millora general de l’edifici i aquest amb 

el medi ambient. 
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4.2.3.2 GESTIÓ DELS SISTEMES 

 

Aquest punt s’ha de tenir en compte per tal de millorar l’eficiència energètica sense perdre els 

paràmetres de confort. Per aconseguir-ho seria bo flexibilitzar el funcionament i la gestió dels sistemes 

per tal d’ajustar-los a les demandes, que varien segons els nivells d’ocupació, l’ús que es fa dels espais 

i de les condicions climatològiques. 

 

En aquest projecte els sistemes serien la climatització i l’enllumenat, deixant de banda l’aigua ja que 

se’n fa molt poc ús. 

 

La climatització d’aquest establiment està molt ben controlada ja que es disposa del CS Net Web. 

Aquest aparell és un control central autònom capaç de controlar fins a 512 unitats d'interior i fins a 64 

unitats d'exterior connectades al sistema de comunicació H-LINK de Hitachi.  Usant el seu port 

Ethernet, CS Net Web es connecta a la xarxa d'àrea local o Internet (usant un router), que permet fer 

un seguiment o control remot dels paràmetres. S'accedeix directament al programari de client  

mitjançant Internet Explorer i usa una aplicació Java per al control i seguiment remot.  

 

En altres paraules, aquest sistema ens permet gestionar tota la climatització mitjançant un programa 

informàtic. Això suposa molts avantatges respecte del sistema tradicional. Passem a veure-ho: 

 

1- El primer punt que hem assenyalat ens mostra la planta primera i la planta segona. Si 

escollim, per exemple, la planta primera a la finestra del costat ens deixa veure les estances 

que s’acullen aquesta. 

 

2- Aquesta taula ens dóna molta informació. La primera columna ens diu quina unitat exterior té 

assignada una estança. La segona, pel contrari, ens diu la unitat interior. La tercera columna 

ens mostra la planta i la quarta l’estança. La columna següent ens diu si la màquina està en 

funcionament o no, i la sisena si està bloquejada i només es pot controlar amb l’ordinador o 

bé es pot regular des del termòstat. Les següents columnes ens mostren la temperatura de 

consigna, el mode ja sigui en fred, calent o ventilació, la potència de vent que ens pot bufar, 

la posició del deflector i, per últim, el temporitzador. 

 

3- Aquest calendari forma part del temporitzador i podem escollir quins dies volem que 

s’engegui o no, depenent de l’horari laboral de l’empresa.  

 

 

4- Aquesta taula en mostra com està configurada una estança. En aquest cas les màquines 

comencen a treballar a les 10:00 a 26ºC. A les 16:00 baixa fins el 25ºC i a les 20:00 hores es 

para. Es pot observar que a les 23:30 l’ordinador dóna l’ordre de parar de nou les 

instal·lacions. Això no és res més que un sistema de seguretat que en cas de que a les 

20:00 h no es paressin les màquines per algun motiu doncs ho farien a les 23:30. Aquest 

sistema de seguretat és molt bo ja que sempre estàs segur que durant la nit el sistema esta 

en repòs.  

 

 
Figura 4.16. Software per a la gestió de la climatització. 

 

Amb aquest sistema és molt fàcil dur una bona gestió de la climatització i així obtenir una bona 

eficiència energètica. 

 

 

 

 

 



AVALUACIÓ ENERGÈTICA D’UN EDIFICI SITUAT A GRANOLLERS                  25 

25 

 

La persona que gestiona el sistema informàtic em va resumir com el regulava en funció de les 

condicions ambientals. 

 

 Hora d’encesa Hora d’apagada Temperatura de consigna 

Estiu 10:00 h 20:00 h 25ºC 

Hivern 7:30 h 10:00 h 24ºC 

 

Taula 4.12. Horari de funcionament climatització.(Font: Personal de l’empresa). 

 

Aquesta taula ens mostra com regulen la temperatura en funció de l’època de l’any en la qual ens 

trobem.  

Un punt que m’agradaria comentar  és que, per tal d’estalviar, durant aquest darrer any l’empresa  posa 

en marxa l’aire condicionat a les 10:00 h mentre que en anys anteriors el posaven a les 7:30 h. 

D’aquesta manera hi ha un descens del consum i per tal de suplir la manca de la climatització obren les 

finestres a primera hora. Aquestes són conductes molt eficients que haurien d’anar a més, i ja no per la 

crisi actual sinó per respectar més el medi ambient. 

 

Passant a la gestió de l’enllumenat, val a dir que no tenen cap sistema intel·ligent que el reguli i per 

això amb aquest tema estan una mica més descuidats.  

En planta baixa l’enllumenat està normalment parat menys en recepció que hi ha uns llums que cremen 

permanentment, encara que no hi hagi ningú. El mateix passa en l’oficina general de planta altell on els 

llums funcionen durant tota la jornada laboral i només es paren quan acaba aquesta. 

Val a dir que la il·luminació exterior que es basa amb el rètol de façana i un focus si que estan 

programats, amb una horari que comença a les 18:00 h de la tarda a l’hivern i a les 20:30 h a l’estiu i es 

paren a les 12:00 h de la nit. 

El manteniment de l’enllumenat no el porten al dia ja que en diferents visites que he realitzat he vist 

algun que altre llum fos o bruts, amb la ineficiència que això suposa. 
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4.2.3.3 CANVIS EN L’ESTAT DE L’EDIFICI  

 
Una vegada recopilada la informació necessària per dur a terme el projecte, i després d’algunes visites 

in situ, cal dir que part de la distribució interior de l’edifici, majoritàriament mobiliari, havia patit alguns 

canvis respecte la informació que havíem obtingut en un principi.  

 

Amb una simbologia de colors hem descrit  la nova distribució de color vermell. D’aquesta manera és 

molt fàcil identificar la evolució que ha patit el nostre edifici. 

 

En la gestió de l’edifici, cal tenir present l’estat actual, per poder fer-ne un bon ús i d’aquesta manera un 

bon manteniment i conservació del conjunt. 

 

 
Figura 4.17. Nova distribució. Planta Baixa. 

 
Figura 4.18. Nova distribució. Planta Altell. 
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4.2.4 CONDICIONS DE CONFORT 
 

Són els paràmetres que ha de complir l’edifici perquè els seus usuaris puguin desenvolupar la seva funció amb unes òptimes condicions de confort, les quals venen determinades per la temperatura, humitat i nivell 

d’il·luminació.                                                                         

 
4.2.4.1 MONITORATGE        

 
A continuació podem observar un seguit de quatre gràfics que ens mostren les variacions de temperatura i humitat que pateix el nostre edifici per veure si difereix molt amb les condicions de confort ideals. Aquesta 

informació l’hem extret d’uns aparells (Easy Log usb 5.5) que mesuren els canvis de temperatura i humitat durant un període d’onze dies amb una freqüència de minut a minut. Hem col·locat un total de quatre 

sondes repartides per l’edifici i ens el punts que més ens interessaven: Sonda 1 → Oficines, Sonda 2 → Recepció, Sonda 3 → Magatzem, Sonda 4 → Taller.  

 

El primer aparell anomenat “Sonda 1” ha estat l’encarregat d’enregistrar-nos 

el què passava en la zona d’oficines. 

Comença el mesurament a les 17:44 de la tarda del dia 2 de novembre. La 

temperatura és de 25º. A mesura que arriba la nit la temperatura va baixant 

fins arribar als 22,5º que correspon a les 07:43 del dia 3. A partir d’aquest 

moment com a les oficines hi comença arribar la gent i la bomba de calor 

comença a funcionar la temperatura incrementa de la mateixa manera fins 

tornar arribar els 25º corresponent a les 19:57. A partir d’aquest punt la 

temperatura torna a baixar ja que comença el fred de la nit fins les 7:50 del 

dia 4 on la temperatura es para als 22º. De la mateixa manera que el dia 

anterior la temperatura es torna ha enfilar fins els 24,5º corresponents a les 

14:07. Aquesta temperatura es manté constant fins les 19:00 on torna a 

baixar un altre cop. Aquest és el tarannà en la zona d’oficines, pujada de 

temperatura des de primera hora fins mitja tarda, on després comença a 

baixar fins el matí del dia següent. 

Aquest és l’esquema de temperatura exceptuant el cap de setmana on la 

temperatura no remunta massa durant el dia ja que la calefacció no queda 

oberta. 

Pel que fa la humitat segueix la inversa de la temperatura, és a dir, quan més 

puja la temperatura més baixa és la humitat, i quan la temperatura toca fons 

la humitat presenta el seu punt més alt. 

En cap cas arribem al punt de condensació del vapor d’aigua (dew point) ja 

que com mostra el gràfic no talla mai amb la temperatura. 

 

Figura 4.19. Sonda 1. 
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El segon aparell, anomenat “sonda 2” ha estat l’encarregat 

d’enregistrar-nos el que passava a recepció.  

Aquest aparell va començar la presa de mostres el dia 2 de 

novembre a les 17.48h, amb una temperatura inicial de 25 graus i 

una humitat del 63%. La temperatura va començar a descendir 

progressivament fins als 16,2 graus corresponents a la 01.07h de la 

matinada. Aquesta temperatura es va mantenir constant fins les 

13.00h, on va pujar mig grau. A partir de les 19.49h, que estàvem a 

23,5 graus, la temperatura va començar a disminuir progressivament 

fins arribar als 20,5 graus corresponent a les 06.08h de la matinada 

del 7 de novembre.   

Del primer dia la temperatura va seguir una tendència cap a la baixa, 

que corresponia al cap de setmana. Quan van començar els dies 

laborables, l’esquema del gràfic va començar a mostrar que durant 

les nits baixava la temperatura i que la humitat, en canvi, pujava. I 

durant el dia es produïa a la inversa: La temperatura pujava i la 

humitat baixava. Això és degut al funcionament de la bomba de 

calor, la qual ens donava temperatura però absorbia humitat.  

Les pluges que van haver-hi durant la setmana van fer que la humitat  

restés força elevada. 

Aquesta gràfica pot haver estat alterada degut a que el nostre sensor 

es trobava a prop de la porta d’entrada de l’edifici, fet que podria 

produir canvis de temperatura i humitat procedents de l’exterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Sonda 2. 

 

 

 

 



AVALUACIÓ ENERGÈTICA D’UN EDIFICI SITUAT A GRANOLLERS                  29 

29 

 

La Sonda 3 ha estat l’aparell encarregat d’enregistrar el que 

passava en el magatzem de la planta baixa.  

A partir de les 18.00h del 2 de novembre, el mercuri marcava 

25,5 graus i la humitat restava a un nivell del 63%. A causa, però, 

de la pluja constant durant la setmana, la temperatura va 

disminuir notablement, arribant als 21 graus de mínima i, 

contràriament, la humitat va augmentar fins al 70%. Pel que fa la 

temperatura, en un primer moment va produir-se un fort descens, 

passant dels 25,5 als 23 graus i, posteriorment, aquest va seguir 

fins arribar als 21 graus. Pel que fa la humitat, després d’assolir 

els màxims, va començar a descendir fins arribar al 54%.  

Aquesta actitud va finalitzar el 8 de novembre, quan a partir de 

les 11.46h, i corresponent ja a la jornada laboral, la temperatura 

es va enfilar fins els 23 graus i la humitat va baixar fins els 

51,5%. Les pujades durant el dia i les baixades durant la nit van 

ser l’esquema predominant fins el darrer dia, sense diferir massa 

d’un dia respecte l’altre. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Figura 4.21. Sonda 3 
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Aquesta ha estat la sonda emprada per mesurar el que passava en el  

magatzem d’estoc, corresponent a la zona de taller.  

Uns 26,5 graus i 65% d’humitat és el que ens marcava el nostre 

aparell el dia 2 de novembre a les 17.57h de la tarda. A partir d’aquí, i 

semblant la Sonda 3,  degut a les pluges d’aquells dies, la humitat 

pujà notablement fins els 77%; en canvi, la temperatura baixà fins els 

17 graus. A partir d’aquí, i amb l’inici de la setmana, els canvis de 

temperatura i humitat es van fer palesos, pujant la temperatura durant 

el dia i baixant durant la nit. A l’inici de la jornada laboral és quan 

incrementava la temperatura fins aproximadament a les 15:00 hores 

on arribava als 20,5 graus i la humitat baixava fins al 60%. A partir 

d’aquesta hora tot girava una altra vegada baixant la temperatura fins 

els 17,5 graus i pujant la humitat fins el 67%. Aquests és l’esquema 

normal que va enregistrar el nostre aparell fins el darrer dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Sonda 4 
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4.2.4.2 CONCLUSIONS DE LES CONDICIONS DE CONFORT 

 

Amb la informació extreta dels sensors explicats en les pàgines anteriors i amb la realització d’algunes 

enquestes, hem pogut extreure’n unes conclusions: 

 

Climatització: 

- A primera hora les condicions no són les idònies ja que a l’estiu fa calor i a l’hivern fred. 

- A l’estiu es passa una mica de fred i a l’hivern una mica de calor quan les màquines porten 

una estona en funcionament. 

- En general el nivell de confort tèrmic és força bo tot i que es podria ajustar una mica. 

- De tant en tant utilitzen la ventilació per mitjà de les finestres per evitar així l’ús dels aparells 

de climatització i el resultat és satisfactori, ja que gran part dels treballadors estan d’acord 

amb aquest sistema. 

- A l’oficina general troben que el fet que només una persona reguli la temperatura és una 

mica controvertit,  ja que no tothom té el mateixa sensació de confort. Això és així perquè en 

una estança on hi treballa tanta gent és difícil arribar a un acord. 

- En les estances individuals, com ara despatxos i sales de visites això no passa,  ja que el 

termòstat no està bloquejat i l’usuari pot posar la temperatura al seu gust. 

 

Enllumenat: 

- Les condicions de confort són satisfactòries en termes generals. 

- Alguna persona s’ha queixat d’algun llum fos o defectuós. 

- En alguns casos es podria treballar només amb llum natural però això no s’esdevé massa 

sovint. 

- Altres vegades el sol els enlluerna, fet que els complica les condicions de treball. 

 

Aquestes conclusions són basades pràcticament en el que passa a les oficines de planta altell que és 

on es troba el nucli de personal, ja que en planta baixa pràcticament no hi ha ningú, degut a que els 

operaris realitzen la seva jornada laboral fora de l’establiment. 

 

Tot seguit mostrem un exemple d’enquesta realitzada a diferents treballadors de l’empresa i contestada 

amb els valors més repetits per prendre-la com a referència. 

 

 

 

 

Enquesta condicions de confort 

1. Quantes persones utilitzen aquest espai habitualment?  10 

2. Horaris d'ocupació: 8:30h – 13:30h     16:00h – 20:30h  

3. Se sent confortable amb el nivell de climatització de les zones comuns? (1=poc, 5=molt) 

1 2 3 4 5 

4. I amb la climatització del seu despatx o zona de treball? (1=poc, 5=molt) 

1 2 3 4 5 

5. Hi ha elements  de control de temperatura? 

Sí No 

6. Regula vostè mateix/a la temperatura? 

Sí No 

7. Obre les finestres per regular la temperatura? 

Sí No 

8. I amb la climatització funcionant? 

Sí No 

9. Utilitza les persianes per regular la temperatura? 

Sí No 

10. La calefacció està sempre encesa o per trams? 

SE PT 

11. La refrigeració està sempre encesa o per trams? 

SE PT 

12. Indiqui l’ús de climatització segons el mes de l'any: (F=Fred, C=Calor) 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

C C C C C-F F 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

F F F F C C 

13. La il·luminació és adequada per treballar? (1=insuficient, 5=Excessiva) 

1 2 3 4 5 

14. Té control sobre la il·luminació? 

Sí No 

15. Durant el dia pot treballar sense llum artificial? 

Sí No 

 

Taula 4.13. Enquesta condicions de confort 
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5 FASE 2: AVALUACIÓ 
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5.1 AVALUACIÓ DE LA DEMANDA 
 

5.1.1 AVALUACIÓ DE LA DEMANDA TÈRMICA–QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 
 

El que pretenem és fer una avaluació de la demanda tèrmica de l’edifici, per tal d’esbrinar quines són 

les necessitats energètiques que té i així proporcionar les condicions de confort que els usuaris 

requereixen. 

Per resoldre les necessitat energètiques del nostre establiment hem cregut oportú realitzar una 

qualificació d’eficiència energètica, que es determina d’acord amb una metodologia de càlcul i 

s’expressa amb indicadors energètics mitjançant  una etiqueta d’eficiència energètica, la qual es 

composa d’una lletra que va de “A” fins la “G” de més a menys eficient. 

 

Per realitzar aquest càlcul es pot fer de dues maneres, amb l’opció general o la simplificada. L’elecció 

no dependrà solament de nosaltres sinó també de les característiques de l’edifici. 

 

- Opció general: A base d’uns programes informàtics anomenats LIDER i CALENER. 

- Opció simplificada: Procediment simplificat per edificis d’habitatges que compleixen 

estrictament l’opció simplificada de l’HE1. 

 

Després d’analitzar els dos mètodes vàrem veure que amb l’opció simplificada no complíem els 

requisits mínims i per això vam escollir la general.  

Després d’un fort aprenentatge dels programes, ja que són força complexos, n’hem extret els següents 

resultats: 

Demanda de calefacció 154,50% NO COMPLEIX 

Demanda de refrigeració 105,80% NO COMPLEIX 

 
Figura 5.1. Resultats LIDER. 

 

Aquest primer punt ens indica els resultats de la demanda de calefacció i refrigeració de l'edifici objecte 

respecte al de referència, en percentatge i en un diagrama de barres. 

En el nostre edifici, es comprova que la demanda de calefacció és del 154,50% respecte a la de l'edifici 

de referència, mentre que la refrigeració és del 105,80%. respecte de l'edifici de referència. La barra és 

de color blau per a l'edifici de referència, i per a l'edifici objecte és de color verd si la seva demanda és 

menor que la de l'edifici de referència o de color vermell si és major. Per tant segons la nomenclatura 

establerta, ens passem en els dos casos ja que el límit seria el 100%.  

 

El programa també ens determina quins paraments són els que no compleixen amb els requisits 

mínims del CTE-HE1. D’aquesta manera és més fàcil fer les correccions per millorar el conjunt. 

Tot seguit es mostra la qualificació energètica del nostre edifici. Així en podem observar les demandes i 

emissions que genera i la lletra de qualificació, en aquest cas una “C”. 

 

 
Figura 5.2. Resultats CALENER. 

 

També ens mostra les demandes i emissions de l’edifici de referència que són les que hauríem 

d’aconseguir. Aquesta informació i altres extretes del programa les veurem més detallades en els 

Annexes. 
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5.1.2 AVALUACIÓ DE LA DEMANDA LUMÍNICA 
 

El que pretenem és determinar la demanda lumínica de l’edifici a partir de les dades característiques de 

cada local i dels aparells dels quals disposa. És a dir,  volem aconseguir la demanda lumínica teòrica 

per tal de veure si garanteix els paràmetres de confort que requereixen els usuaris amb les necessitats 

d’us de cada espai. 

 

Segons la UNE 12464.1 “Norma Europea sobre iluminación para interiores” un bon enllumenat en un 

edifici d’oficines serà aquell que proporciona la llum adequada, durant el tems adequat i en el lloc 

adequat. Això farà que els treballadors que es trobin en ell, puguin realitzar la seva feina eficientment i 

sense grans esforços o fatigues visuals. A part d’això, un bon enllumenat pot realçar un ambient 

agradable i contribuir a la creació d’atmosferes diferents, adequades a les múltiples tasques que avui 

en dia es poden dur a terme en unes oficines. 

 

Estudis científics ens diuen que la llum no només millora l’ambient en una oficina, sinó que també 

influeix a la realització de les feines, ja que determina l’estat d’ànims dels treballadors ajudant-los a 

concentrar-se i a millorar la productivitat. 

 

Per tots aquests motius és molt important tenir present la il·luminació i per això en farem èmfasi. Per 

dur a terme l’avaluació de la demanda ho hem fet per mitja de dos mètodes, informàticament i “in situ”. 

 

El programa informàtic per l’anàlisi de l’enllumenat es diu DIALux. Aquest software ens permet recreà 

els espais del nostre establiment amb les lluminàries reals que aquest conté i així treure’n unes 

conclusions molt realistes. El programa és força senzill d’utilitzar; el primer que fem és determinar 

l’espai del nostre local amb l’alçada corresponen, a continuació definim el mobiliari, les finestres, els 

colors i acabats de parets, terres i sostres. Tot seguit i punt més important, és inserir les lluminàries. 

Aquestes es descarreguen de la pàgina web del fabricant, que normalment té un apartat de 

descàrregues on les trobem. El nostre cas l’empresa de lluminàries és Troll. És molt important definir-

les molt bé, ja que d’elles depèn el resultat. Particularment,  com que vàrem fer un bon aixecament de 

dades, la seva busca i introducció no ha estat molt feixuga, però sinó es segueix un metodologia de 

treball pot derivar més feina de la necessària. Així doncs, després d’introduir el llums ja podem calcular 

i extreure’n la informació necessària.  

 

Com ja hem comentat,  l’avaluació de la demanda lumínica també l’hem analitzada “in situ” amb un 

luxímetre. Aquest ens ha permès saber la lluminositat real del cada espai i així veure si garanteix amb 

els requisits mínims que es marquen per normativa i de pas fer la comparativa amb el DIALux. 

Estança Mètode Lux Recomanat Observacions Observacions 

Recepció 
Luxímetre 346 

300 
Compleix Hi ha 2 tipus d’enllumenats. 

Per separat compleixen, junts 
estan sobredimensionats. Dialux 828 Sobredimensionat 

Sala de visites 1 
Luxímetre 515 

500 
Compleix - 

Dialux 755 Compleix - 

Sala de visites 2 
Luxímetre 497 

500 
No Compleix Falta de manteniment. 

Dialux 724 Compleix - 

Servei sanitari 1 
Luxímetre 630 

100 
Sobredimensionat Mesurat sota mirall. Aquest 

fet fa que in situ trobem més 
lux. Dialux 330 Compleix 

Despatx magatzem 
Luxímetre 590 

500 
Compleix - 

Dialux 529 Compleix - 

Vestuari 
Luxímetre 400 

300 
Compleix - 

Dialux 724 Sobredimensionat - 

Despatx direcció 1 
Luxímetre 540 

500 
Compleix - 

Dialux 590 Compleix - 

Despatx direcció 2 
Luxímetre 540 

500 
Compleix - 

Dialux 490 No compleix Amb petits ajustos complim. 

Sala annexa 
Luxímetre 330 

100-300 
Compleix - 

Dialux 154 Compleix - 

Office 
Luxímetre 630 

300 
Compleix - 

Dialux 350 Compleix - 

Servei sanitari 2 
Luxímetre 525 

100 
Sobredimensionat - 

Dialux 652 Sobredimensionat - 

Oficina general 
Luxímetre 

505-
733 500 

Compleix Diferents punts de presa de 
dades degut a les 

dimensionss de l’espai. Dialux 671 Compleix 

Sala de reunions 
Luxímetre 843 

500 
Sobredimensionat Hi ha 2 tipus d’enllumenats. 

Per separat compleixen, junts 
estan sobredimensionats. Dialux 843 Sobredimensionat 

Vestidor 
Luxímetre 428 

100-300 
Compleix - 

Dialux 418 Compleix - 

Arxiu 
Luxímetre 303 

300 
Compleix - 

Dialux 280 No Compleix Amb petits ajustos complim. 

Taula 5.1. Avaluació demanda lumínica 
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Taula 5.2. Magnituds mínimes per estances.(Font: NORMA UNE-EN 12464-1:2003) 

 

Un cop comprovats els valors de la il·luminació mitjançant el luxímetre i el DIALux hem arribat a la 

conclusió que l’estat de confort lumínic és força bo tot i que hi ha alguns matisos que s’haurien de 

comentar.  

 

En molts casos complim amb la normativa i estem en uns nivells adequats d’ Em però hi ha altres casos 

que estem per sota o molt per sobre. Les estances que no assoleixen els nivells mínims és per falta de 

manteniment de les instal·lacions, ja sigui perquè hi ha algun llum fos o per la brutícia que s’hi acumula. 

Arribem a aquesta conclusió ja que la il·luminació mínima no s’aconsegueix per molt poc. 

 

El cas de sobre-dimensionament tampoc és un problema greu,  ja que en la majoria de casos és 

perquè l’estança disposa de dos tipus de il·luminació. Per separades compleixen però treballant 

conjuntament el flux de llum és elevat. Un cas d’això el podem trobar a recepció. Una opció seria 

treballar amb els fluorescents i l’altre amb els punt incandescents. Els primers són d’ús més generals i 

els segons més pensats per la lectura o feines de més precisió. D’aquesta manera s’explica el cas 

d’excés d’il·luminació. 

 

Per tot això que hem explicat s’ha de prendre un especial atenció al tema de la il·luminació i cal 

recordar la seva importància i els efectes que té sobre els treballadors: 

 

- Realitzen les feines correctament i estaran en general més motivats i a la vegada seran mes 

productius. 

- Estaran més atents i seran més precisos, el que produirà menys errors i accidents. 

- Experimentaran una sensació general de benestar , comportant la reducció del absentisme. 

 

Tots aquests factors ens portaran a millorar l’eficiència energètica del nostre edifici. 
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5.2 AVALUACIÓ DELS SISTEMES 
 

5.2.1 AVALUACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ 
 

Aquest apartat serveix per conèixer les característiques del nostre sistema de climatització i com 

aquest respon davant la demanda tèrmica que es sol·licita. Així compararem els consums teòrics de 

l’establiment amb els seus índex de referència als quals s’haurien d’aproximar.  

 

Com ja hem comentat en l’aixecament de dades, en el nostre establiment tenim un sistema de 

climatització VRV. Aquest sistema és un dels més eficients en termes de climatització i per això creiem 

oportú explicar-ne les raons: 

 

El principal avantatge dels VRV és la possibilitat d'obtenir un notable estalvi d'energia. Els aparells 

s'emmotllen a les necessitats momentànies dels locals.  

Una característica important és la seva capacitat de controlar de manera precisa la temperatura d'un 

local. Les variacions respecte a la temperatura de consigna amb sistemes d'aquest tipus són molt 

menors i suaus que en altres sistemes de condicionament d'aire. A més, poden seleccionar-se 

aquestes condicions ambientals de manera individualitzada a cada sala. La possibilitat de poder variar 

la potència del compressor en tot moment evita parades innecessàries del mateix. Cal recordar que els 

successius aturs i engegades són els principals motius de desgast de qualsevol motor. Destaca la 

facilitat en la instal·lació d'aquests sistemes. 

 

L'inconvenient d'aquests sistemes és el seu elevat cost inicial dels aparells i de la instal·lació auxiliar. 

Cal assegurar-se que la rendibilitat energètica obtinguda arribi a compensar la inversió necessària per 

instal·lar-los. 

 

En aquest cas tenim tres unitats exteriors i dotze unitats interiors. D’aquesta manera climatitzem gran 

part de l’edifici excepte la zona de taller i magatzem. Podem veure aquesta informació a les imatges de 

més avall. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 
(exterior) 

 
Unitats terminals 

(interior) 
Estança Ut. 

Consum 
teòric 

exterior 
(Kw) 

Consum 
teòric 

interior 
(Kw) 

GRUP 1 
Bomba de calor 

Hitachi 

RAS 8 FSN V.R.F. 

RPI 3 FSN 
Conductes 

Recepció 2 

5,88 

0,40 

RCIM 1 FSN 
Cassette 

Sala visites 1 1 0,04 

RCIM 1 FSN 
Cassette 

Sala visites 2 1 0,04 

RCIM 1 FSN 
Cassette 

Despatx magatzem 1 0,04 

GRUP 2 

Bomba de calor 
Hitachi 

RAS 8 FSN V.R.F 

RPI 3 FSN 
Conductes 

Despatx direcció 1 1 

5,88 

0,20 

RPI 2,5 FSN 
Conductes 

Despatx direcció 2 1 0,19 

RCIM 1 FSN 
Cassette 

Office 1 0,04 

RPI 4 FSN 
Conductes 

Sala de reunions 1 0,38 

RPI 2,5 FSN 
Conductes 

Arxiu 1 0,19 

GRUP 3 
Bomba de calor 

Hitachi 
RAS 10 FSN V.R.F 

RPI 5 FSN 
Conductes 

Oficina general 2 7,35 0,80 

Total  19,11kw 2,32 Kw 

 

Taula 5.3. Components del sistema de climatització. (Font: Catàleg Frigicoll 2007). 

 

Així una vegada analitzat el sistema passem a l’estudi de les demandes. Aquest càlcul l’hem fet amb el 

CALENER. En ell definim completament el sistema de climatització i aleshores en dóna els resultats 

d’un hipotètic edifici de referència que hem de comparar amb l’edifici objecte, el nostre. Per tant si 

aquest edifici de referència té uns consums per sobre del nostre anem bé, però d’altra banda si l’edifici 

estudi del nostre projecte és superior no complim amb el CTE-HE1. 
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Aquests són els resultats:  

 

Demanda de calefacció 154,50% NO COMPLEIX 

Demanda de refrigeració 105,80% NO COMPLEIX 

 

Figura 5.3. Resultats LIDER. 

En aquest cas, i com ja hem explicat anteriorment es veu com el nostre edifici, tant en la calefacció com 

en refrigeració és superior al límit que marca la referència. La refrigeració pràcticament compleix amb 

els requisits mínims que es sol·liciten per normativa (105,80%) per tant el nostre sistema funciona força 

bé. El problema és amb la calefacció on superem amb escreix l’índex de referència. 

 

Passem a veure de manera més detallades els resultats per poder extreure’n les conclusions 

pertinents. 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Demandes Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

Calefacció 71,5 40873,7 46,3 26467,9 

Refrigeració 47,9 27382,5 45,2 25839,1 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Consums Energia 

final 
Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

Calefacció 22,1 12625,1 69,6 39796,1 

Refrigeració 11,9 6784,1 18,7 10713,7 

 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Consums Energia 

primària 
Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

Calefacció 57,5 32863,2 75,3 43019,6 

Refrigeració 30,9 17658,9 48,8 27887,7 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Emissions KgCo2/m2 KgCo2/any KgCo2/m2 KgCo2/any 

Calefacció 14,3 8174,8 20,0 11433,2 

Refrigeració 7,7 4401,8 12,2 6974,3 

 

Taula 5.4. Resultats CALENER. 

 

Després d’analitzar aquestes taules resum podem arribar a les següents conclusions: 

- El problema recau en les demandes on són superiors a l’edifici de referència. En refrigeració 

no està massa per sobre però amb calefacció si que s’incrementa notablement. 

- Els consums d’energia final són inferiors  als índex de referència, per tan són correctes. 

- De la mateixa manera, els consums d’energia primària són correctes, ja que estan per sota 

dels índex de referència. 

- Les emissions que produeix l’edifici de referència són superiors al nostre, per això també 

presentem uns bons balanços. 

 

Una vegada analitzada tota la informació sobre la climatització podem afirmar que el sistema que 

configura el nostre edifici és correcte tot i que a l’hivern la demanda és molt superior a la que hauria de 

ser. Això pot ser degut a altres problemes que presenta l’edifici en el seu embolcall com ara ponts 

tèrmics o transmitàncies elevades.  

 

El sistema VRV que hi ha instal·lat dóna uns resultats òptims i en aquests temps en què la climatització 

comença a jugar un paper decisiu en el conjunt de les instal·lacions de locals domèstics, comercials i 

industrials, els avanços en aquest sector adquireixen una importància cada vegada major. Els sistemes 

VRV han aprofitat els enormes avanços de l'electrònica per controlar millor les condicions climàtiques 

dels edificis i/o habitatges. 
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5.2.1.1 SECTORITZACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ 

 

Aquestes figures ens mostren les estances climatitzades i les que no ho estan. Gran part de planta 

baixa no presenta cap sistema de regulació de temperatura, ja que és una zona de caire industrial i el 

confort tèrmic no és prioritari. En canvi, aquelles zones on el personal ha d’estar-hi més estona, si que 

hi ha climatització per tal de garantir-hi unes condicions òptimes de confort. 

 

Gràcies a aquestes imatges podem comprendre millor com funciona la climatització en l’edifici. 

 

 

 
Figura 5.4. Representació estances climatitzades/no climatitzades de Planta Baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5. Representació estances climatitzades/no climatitzades de Planta Altell. 
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5.2.2 AVALUACIÓ DE L’ENLLUMENAT 
 

L’objectiu d’aquest apartat és determinar quin és el grau de resposta que el sistema d’enllumenat 

ofereix davant de la demanda lumínica que l’edifici sol·licita. 

 

El que farem es caracteritzar el sistema d’enllumenat i avaluar l’eficiència energètica dels seus 

elements instal·lats, d’aquesta manera podrem arribar al objectiu que és saber com respon la nostra 

instal·lació davant la demanda i si compleix amb els requisits mínims que es demanen. 

 

En primer lloc i forma informativa a partir dels resultats del CALENER mostrem tres taules que ens 

resumeixen els consums i emissions del nostre sistema d’il·luminació. 

 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Consums 

Energia final 
Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

Il·luminació 15,0 8583,4 22,2 12712,4 

 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Consums Energia primària Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

Il·luminació 39,1 22342,5 57,9 33090,5 

 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Emissions KgCo2/m2 KgCo2/any KgCo2/m2 KgCo2/any 

Il·luminació 9,8 5602,3 14,4 8250,4 

 

Taula 5.5. Resultats CALENER. 

Com es pot veure en els tres apartats estem per sota dels paràmetres que ens marca l’edifici de 

referència i aquest és un bon punt de partida per començar amb l’anàlisi de l’enllumenat. 

 

Per tal de determinar els elements que defineixen la demanda lumínica i els índex més significatius, 

que ens permetran detectar les desviacions del nostre sistema d’enllumenat respecte a un sistema 

energèticament eficient, hem creat unes taules que ens definiran tots aquests paràmetres i ens 

ajudaran ha entendre com funciona el sistema d’enllumenat present en l’edifici objecte d’estudi. 

 

Abans però, cal saber com trobar aquests índex d’eficiència energètica , els quals estan definits al CTE 

DB HE: Ahorro de energia - Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

El procediment per l’avaluació del sistema d’enllumenat consta de 3 fases: 

 

- Càlcul del valor d'eficiència energètica de la instal·lació VEEI a cada zona, constatant que no 

se superen els valoris límit consignats en la Taula 2.1. 

 

 
 Taula 5.6. Valors límit d’eficiència energètica de la instal·lació (Font: CTE DB HE-3) 
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- Comprovació de l'existència d'un sistema de control i, si s’escau, de regulació que optimitzi 

l'aprofitament de la llum natural. 

- Verificació de l'existència d'un pla de manteniment. 

 

 

Tot seguit expliquem el procés d’avaluació punt per punt: 

 

En el primer cas ens disposem a trobar el valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI). 

Aquest índex es determinarà mitjançant el valor d'eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) 

per cada 100 lux mitjançant la següent expressió: 

 

!""# = !"#$$
!"#$  

On: 

P la potència de la làmpada més l’equip auxiliar (W) 

S superfície il·luminada (m2) 

Em il·luminació mantinguda (lux)  

 

La primera idea va ser calcular aquest paràmetres i extreure’n el VEEI,  però investigant una mica vam 

arribar a un segon mètode. Aquest consisteix amb el programa ja comentat en altres apartats DIALUX. 
Aquest software definint el local i els paràmetres i/o components de la instal·lació ens dóna el VEEI 

però a la vegada ens nodreix de molta més informació que pot ser molt útil pel projecte. Un exemple 
d’això pot ser la il·luminació mantinguda, un valor que ens pot ser molt útil per comparar-lo amb el 
mínim que es demana per normativa (UNE 12464.1. ) i així veure si tenim una instal·lació curta o 

sobredimensionada. 
 
Per acabar amb aquest primer punt, saber que en la taula 2.1 trobem els valors mínims d’eficiència 

energètica, i que a l’hora de comparar és millor fer-ho amb els del primer grup ja que són valors més 
baixos i a la vegada més eficients. El primer grup dóna més importància a criteris com el nivell 

d'il·luminació, el confort visual, la seguretat i l'eficiència energètica. En canvi el segon grup, passa en 
primer lloc el disseny, imatge o l'estat anímic.  
 

El segon punt, ens marca com a objectiu la comprovació de l'existència d'un sistema de control i, si 

escau, de regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural. 

Les instal·lacions d'il·luminació han de complir amb les següents condicions tal i com dictamina el CTE: 
 
a) tota zona disposarà almenys d'un sistema d'encès i apagat manual, quan no disposi d'un altre 

sistema de control, no acceptant-se els sistemes d'encès i apagat en quadres elèctrics com a 

únic sistema de control. Les zones d'ús esporàdic disposaran d'un control d'encès i apagat 

sistemàticament de detecció de presència o sistema de temporització; 
 

L’establiment que estem estudiant va patir una reforma no fa masses anys, per això disposa d’un 
sistema d’enllumenat ben regulat amb enceses simples i commutades per a cada espai i en algun altre 
cas, com ara en el vestuari, consta d’un detector de presencia que controla l’encesa i l’apagada de 

forma automàtica. Per això podem afirmar que l’apartat “a” complim amb solvència. 
 

b) s'instal·laran sistemes d'aprofitament de la llum natural, que regulin el nivell d'il·luminació en 

funció de l'aportació de llum natural, en la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una 
distància inferior a 3 metres de la finestra, i en totes les situades sota una claraboia. 

 
En cap cas tenim un sistema d’enllumenat que s’autoreguli depenent de la llum natural que entra a 
l’edifici. Aquest és un punt feble que hem detectat i serà estudiat en les propostes de millora que es 

desenvoluparan és endavant. 
 
El tercer i últim punt a tractar, és la verificació de l’existència d’un pla de manteniment. 

Aquest ens serviria per garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres 
luminotècnics adequats i l'eficiència energètica de la instal·lació VEEI. S’hauria d’elaborar un pla de 

manteniment de les instal·lacions d'il·luminació que contemplaria, entre altres accions, les operacions 
de reposició de llums amb la freqüència de reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia 
prevista i la neteja de la zona il·luminada, incloent en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla 

també hauria de tenir en compte els sistemes de regulació i control utilitzats a les diferents zones. 
 
Aquest punt tampoc es compleix, per tan, seria bo desenvolupar aquest pla de manteniment a fi 

d’obtenir i preservar els valors d’eficiència energètica estimats.  
 

Tot seguit mostrem les taules amb els valors obtinguts. Com es veurà el primer exemple va detallat 
amb una imatge renderitzada que s’obté del Dialux, però per no fer més feixuc aquest punt les altres 
imatges les trobarem en els Annexes corresponents: 
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Estança Model 
Tipus de 

làmpada 
Unitats 

Potència 

total 

instal·lada  

(w) 

Veei Dialux 

(w/m2) 

 

Veei C.T.E. 

(w/m2) 

 

Em.  

(il·luminació al pla 

de treball) 

 

Il·luminació mínima 

recomanada 

(lux) 

Observacions 

Recepció 

Troll 0441 Halogen 5 

2363 2,36 3,5 828 300 Sobredimensionat 
Troll 0642/70 Halogen 9 

Troll 5004 Incandescent 2 

Troll el0253c Fluorescent 23 

 

Taula 5.7. Avaluació de l’enllumenat (Font: Dialux.) 

 

 

 

 

Figura 5.6. Render de l’enllumenat (Font: Dialux.) 
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Estança Model Tipus de làmpada Unitats 

Potència 

total instal·lada 

(w) 

Veei Dialux 

(w/m2) 

Veei C.T.E. 

(w/m2) 

Em. 

(il·luminació al pla de treball) 

 

Il·luminació mínima 

recomanada 

(lux) 

Observacions 

Sala de visites 1 Troll el0253c Fluorescent 4 216 3,02 3,5 755 500 Correcte 

Sala visites 2 

 

Troll 0441 
Halogen 2 

430 4,05 3,5 724 500 Correcte 
 

Troll el0253c 
Fluorescent 6 

Servei sanitari 1 

 

Troll 0142 

 

Halogen 4 212 9,66 4,5 330 100 Correcte 

Despatx magatzem Troll 7731/224/CP Fluorescent 4 204 3,72 3,5 529 500 Correcte 

Vestuari Troll 732tc/236/cp Fluorescent 10 670 2,14 4,5 724 100 Sobredimensionat 

Despatx direcció 1 

Troll 0441 Halogen 3 

498 3,20 3,5 590 500 Correcte Troll 0642/70 Halogen 1 

Troll 7731/224/cp Fluorescent 5 

Despatx direcció 2 

Troll 0441 Halogen 3 

498 3,85 3,5 490 500 Insuficient Troll 0642/70 Halogen 1 

Troll 7731/224/cp Fluorescent 5 

Sala annexa Troll 7731/224/cp Fluorescent 2 102 4,20 5 154 300 Insuficient 

Oficina general Troll 7731/224/cp Fluorescent 48 2448 2,92 3,5 515 500 Correcte 

Office Troll 7731/224/cp Fluorescent 4 204 4,11 5 350 300 Correcte 

Servei sanitari 2 Troll 0142 Halogen 4 212 7,93 4,5 652 100 Sobredimensionat 

Arxiu Toll 7731/224/CP Fluorescent 6 306 3,32 5 280 300 Insuficient 

 

Vestidor 

Troll 

732TC/236/CP 
Fluorescent 2 134 2,84 5 418 300 Correcte 

Sala de reunions 

Troll 030354/83 Fluorescent 2 

772 2,41 3,5 843 500 Correcte Troll 

732TC/236/CP 
Fluorescent 8 
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5.3 AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT 
 

5.3.1 AVALUACIÓ DE L’OCUPACIÓ 

 
En aquest apartat el que es pretén és dur a terme una comparació amb el perfil d’us teòric aconseguit 

durant l’aixecament de dades amb l’ocupació real i la seva distribució en temps i espai. 
 

Aquest anàlisi ens permetrà determinar la intensitat d’ús del nostre edifici i veure com afecta al consum 
final i així determinar el grau d’eficiència energètica. 
 

Per dur a terme aquest experiment, el primer que vàrem fer vas ser recomptes in situ del personal 
durant un dia per definir el perfil real d’ocupació. 
 

 
Figura 5.7. Ocupació real durant un dia. 

El que ens va cridar més l’atenció després de la visita a l’edifici va ser que les dades de personal que 

ens havien facilitat no quadraven amb les reals. Vàrem preguntar a que era degut aquest fet i ens van 

respondre que hi havia hagut acomiadaments per causa de la crisi que afecta el nostre país i de retruc 

a l’empresa.  

Aquests valors són molt subjectius ja que aquesta empresa té la peculiaritat que gran part del seu 

personal desenvolupa les seves feines fora de l’edifici. 

 

Tot seguit mostrem l’evolució de personal que ha experimentat l’edifici i així podrem entendre com 

influeix en l’ocupació. 

 

2011 

Personal Núm. 

2012 

Personal Núm. 

Directius 2 Directius 2 

Tècnics / Administratius 9 Tècnics / Administratius 9 

Instal·ladors 19 Instal·ladors 12 

TOTAL 30 TOTAL 23 

Taula 5.8. Personal de l’empresa 

 

 

Figura 5.8. Ocupació per estances. 

Aquest gràfic ens ajuda a veure quines són aquelles estances que més consumeixen degut a la seva 

utilització. El taller és la zona on trobem una concentració de personal més alta, però són poques hores 

al dia, ja que aquesta estança és concorreguda pels instal·ladors i aquests realitzen les seves feines 

fora de l’edifici. Deixant de banda el taller, l’estança més rellevant és la oficina general, la qual presenta 

el nucli més alt de treballadors i és per això que s’ha de tenir en consideració perquè possiblement és 

la que presenta una demanda energètica més gran. 
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5.3.2 AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ I MANTENIMENT 
 

L’objectiu d’aquest apartat és determinar com es gestiona l’edifici amb els sistemes dels que disposa 

per garantir la funcionalitat i adaptar-se als a les necessitats dels usuaris. 

 

L’anàlisi de la gestió i manteniment normalment es centra en com fer ús dels sistemes d’ enllumenat i  

climatització. Però també és molt important pensar en canvis substancials d’enllumenats, de reformes 

interiors per aprofitar i gestionar millor els sistemes dels que disposem o fins i tot canvis que puguin 

afectar a l’embolcall de l’edifici. 

 

En primer lloc comentar que l’edifici no presenta cap pla de gestió i/o manteniment per escrit, tot i que 

si que es realitzen algunes operacions de gestió i manteniment. 

 

Pel que fa a la il·luminació hi ha un bon sistema de gestió basat en enceses commutades i detectors de 

presencia, però segurament faltaria en algun punt, un detector de lluminositat, que regulés la intensitat 

d’il·luminació depenen de la llum natural que entres.  

En termes de manteniment, ja no funciona tan bé, ja que en diferents visites que hem fet a l’establiment 

s’ha vist que hi ha algun que altre llum fos o amb molta brutícia acumulada. 

 

D’altra banda la climatització presenta un estat òptim de conservació ja que aquesta empresa es dedica 

aquest sector. El manteniment esta a l’ordre del dia i almenys una vegada l’any es fa una revisió 

general on es netegen les màquines, es canvien filtres, es carrega el gas corresponent, i es dóna un 

cop d’ull a les temperatures d’aire que bufen les màquines. En el tema de la gestió també estan molt 

avançats ja que es regula tot informàticament, de manera que el sistema esta ben programat i no hi ha 

errors de consigna. 

 

L’edifici estudi del nostre projecte és un establiment força nou, i de moment no contemplen canvis en 

distribució i/o embolcall que puguin millorar les condicions per tal d’aprofitar millor els sistemes dels que 

es disposa. 

 

A nivell de gestió s’ha de considerar  l’opció de focalitzar l’ocupació en un mateix espai per aprofitar tan 

la il·luminació com la climatització i així evitar la dispersió del personal amb l’augment dels consums 

que això comporta. En aquest edifici pràcticament tot el personal es troba en l’oficina general i això 

ajuda a contenir el consum i a millorar en aspectes d’eficiència energètica. 

 

Tot seguit mostrem unes taules resum del sistema de gestió i manteniment que es dur a terme en 

aquest edifici. 

 

Sistema Control Revisions Reparació d’averies Neteja 

Enllumenat Sí Esporàdicament Quan es fan malbé Rarament 

Climatització Sí Un cop l’any Un cop l’any Un cop l’any 

 

Taula 5.8. Gestió dels sistemes 

 

Resumint, pel que fa l’enllumenat, es dur a terme un control mitjançant enceses per detecció i 

programació d’il·luminació en exterior. D’altra banda, el gerent que és la última persona en marxar de 

l’edifici s’encarrega de tancar l’interruptor general per assegurar-se de que cap llum quedi obert. Aquest 

també instrueix els demes treballadors perquè no deixin llums encesos sinó és realment necessari. 

Aquest és el control que es dur a terme, pràcticament tot de manera manual. 

Per un altre costat també val a dit que no es fan mai revisions ni neteja. Quan un llum s’ha malmès 

doncs el canvien i llestos, però no revisen la instal·lació per evitar possibles problemes i tampoc es dur 

cap mena de neteja, amb la ineficiència que això comporta. 

 

Pel que fa la climatització està molt controlada. El fet que es dediquin això es veu reflectit amb una 

tasca de revisions i manteniment previst entre una i dues vegades l’any. Aquest manteniment es basa 

amb neteja exhaustiva i petites verificacions per veure que el sistema rendeix a ple rendiment. 

Normalment degut aquesta tasca de supervisió no hi ha grans problemes, però les poques vegades 

que n’han tingut s’han solucionat el més ràpid possible per no alterar el bon funcionament de l’empresa. 
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També s’ha dut a terme una enquesta contestada pel gerent i cap de manteniment per veure el grau de 

gestió que es duu a terme: 

 

    SI NO NS/NC Valor 

1 S'hi han fet reformes? Any    X   

 2 Grau d’aïllament de les instal·lacions de climatització  X     

 3 Tipus de paret de tancament        Bloc For. 

4 Gruix parets exteriors (cm)      X 

 5 Disposa d’instal·lació de gas per escalfar l'aigua?    X   

 6 Disposa d’instal·lació de gas per a calefacció?    X   

 7 Calefacció gas: potència instal·lada     X   

 8 Tipus de caldera i any d’instal·lació  X     Elèctrica 

9 Protocols d’encesa i apagada de calderes    X   

 10 Temperatures de consigna estiu/hivern      X 

 11 Ubicació dels termòstats  X     

 12 Disposen d'estufes. (W).  X     

 13 Aire condicionat (W)  X     

 14 Ventiladors  X     

 15 Calefacció elèctrica: Potencia (w)  X     

 16 Protocols d’encesa i apagada sistemes il·luminació  X     

 17 W bombetes de baix consum / W total bombetes    X   

 18 Maquinaria (PC's, impressores, fotocopiadores....) (?) w  X     18,48KW 

19 Els aparells s'apaguen al final del dia?  X     

 20 Ventilació natural/renovació d’aire  X     

 21 Ventilació forçada amb el sistema d’aire condicionat?  X     

 22 Disposen de plaques solars?    X   

 23 Disposen de bateries per emmagatzemar corrent nocturna?    X   
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Disposa de butlletí de reconeixement d’instal·lacions 

elèctriques de baixa tensió?   X     

 25 Disposen de sensors de llum? 

 

 X   

 26 Hi ha reciclatge de paper, plàstic, piles, cartutxos de tinta, etc.    X   

  

Taula 5.9. Enquesta sobre la gestió de l’edifici. 

 

Aquesta enquesta ens permet saber el grau de coneixement que presenta el gerent i el cap de 

manteniment de les seves instal·lacions i també ens fa coneixedors d’alguns punts que podrien fer 

l’edifici més sostenible. 

Repassant l’enquesta ens n’hem extret les següents conclusions: 

 

• No s’han fet reformes en el sentit literal de la paraula, però s’han dut a terme algunes 

modificacions de mobiliari que poden influir en el confort dels usuaris i això repercutir en el 

consum global de l’edifici. 

• No coneixen amb exactitud el tipus de paret exterior que configura l’edifici. 

• L’edifici no disposa d’instal·lació de gas, per tant no se’n estudien els consums. 

• Saben que hi ha dos termos elèctrics però no saben les potències ni els litres dels que 

disposen. 

• Les temperatures de consigna tenen una aproximació dels valors que hi ha, però no els saben 

amb exactitud ja que tot està informatitzat i ho gestiona una única persona. 

 

Coses a millorar: 

 

• Haurien de tenir uns protocols d’encesa i apagada dels sistemes d’il·luminació més estipulats. 

• Haurien de fer ús de bombetes de baix consum o leds en lloc dels halògens i bombetes 

incandescents. D’aquesta manera millorarien molt el consum de l’edifici. 

• S’haurien d’instal·lar plaques solars per l’aigua calenta sanitària. D’aquesta manera tindrien un 

sistema molt més eficient. 

• Una bona solució també seria la de posar bateries per emmagatzemar corrent nocturna, ja que 

és més barata. 

• Els sensors de llum també serien uns bons elements a instal·lar, així aprofitarien més la llum 

natural. 

• El reciclatge de paper, plàstic, piles, cartutxos de tinta, etc. És un punt molt desfavorable en 

paràmetres de sostenibilitat. Tota empresa ho hauria de tenir. 
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5.3.3  AVALUACIÓ DELS PARÀMETRES DE CONFORT 
 

Aquest apartat avalua les condicions de confort tèrmic i lumínic que trobem en l’edifici per veure si 

difereixen molt de les condicions teòriques de confort. 

Aquest estudi sobre els paràmetres de confort és força important ja que a vegades per arribar a les 

condicions desitjables pel usuaris, l’edifici presenta un índex d’ineficiència massa elevat. Tampoc hem 

d’arribar a l’extrem d’obtenir uns nivells de confort baixos i així ser més respectuosos amb el medi 

ambient sinó que s’ha de trobar el punt mig, on els usuaris de l’establiment treballin a gust i els nivells 

de contaminació no sobrepassen els límits establerts. 

 

Com ja hem citat, el confort es basa en dos paràmetres; el confort tèrmic i el confort lumínic.  

Per saber si els usuaris passen fred o calor, cal mesurar la temperatura i humitat que hi ha a l’ambient 

per saber realment en quin punt ens trobem. Aquesta tasca ja s’ha realitzat en punts anteriors i hem 

comprovat que les condicions són força bones. 

 

Amb el confort lumínic s’ha fet tres quars del mateix. Amb un luxímetre hem fet comprovacions in situ 

per veure el grau d’il·luminació dels espais i els hem comparat amb els nivells teòrics.  

 

De totes maneres, encara que hàgim fet les pertinents comprovacions de les condicions de confort,  

hem realitzat una enquesta on es valoren diferents punts per veure si l’anàlisi que hem realitzat 

s’aproxima a la realitat. En aquest estudi ens hem centrat en l’oficina general, ja que és on hi ha el nucli 

de persones més elevat i és d’on podem treure’n més conclusions. 

 

Així, després d’analitzar l’enquesta podem extreure’n alguns resultats: 

- La climatització està ben gestionada però caldria ajustar una mica la temperatura de 

consigna a l’hivern. 

- Anirien molt bé unes persianes/cortines que ens aïllessin de les condicions exteriors. 

- A l’estiu hi ha persones que es posen la jaqueta perquè estan just sota el difusor. Caldria 

pujar una mica la temperatura o replantejar la distribució de taules. 

- S’haurien de canviar les bombetes d’incandescència per les de baix consum. 

- S’hauria de conscienciar al personal a que apaguessin els llums quan no es facin servir. 

- Manca de neteja i/o manteniment de l’enllumenat. Si aquesta es realitzés el rendiment seria 

més elevat i el consum més baix. 

- S’hauria de ventilar l’espai al menys 10 minuts al dia per garantir unes bones condicions. 

 

Qüestionari avaluació del confort en l'ús (oficina general) SI NO Comentaris 
La climatització a l'espai de treball       
Existeix termòstat en el espai X 

  
La temperatura a l'estiu està a 25ºC X 

  
La temperatura a l'hivern està a 20ºC 

 
X A 24ºC 

A l'hivern cal obrir finestres per excés de calor 
 

X 
 

L'espai s'escalfa amb radiació solar 
 

X 
 

L'espai s'escalfa amb combustible gas 
 

X 
 

L'espai s'escalfa amb energia elèctrica X 
  

Les finestres són estanques X 
  

La finestra està encarada a sud 
   

La finestra està encarada a nord 
   

La finestra està encarada a est 
   

La finestra està encarada a oest 
   

Les finestres disposen de persianes 
 

X 
 

La caixa de persiana està aïllada i és estanca 
 

X 
 

Les persianes es poden pujar/baixar per l'usuari 
 

X 
 

Les finestres disposen de cortines? X 
  

A l'estiu cal portar jaqueta? 
 

X Sota el difusor sí 
L'espai disposa de ventilador de sostre X 

  
L'espai disposa de ventilador de peu o de taula? 

 
X 

 
La calefacció és centralitzada de gas? 

 
X 

 
Els radiadors tenen claus pròpies? 

 
X 

 
Els radiadors tenen vàlvules termostàtiques? 

 
X 

 
Els radiadors estan coberts pel mobiliari? 

 
X 

 
Es disposa de calefacció elèctrica? X 

  
Es disposa de calefacció per terra radiant? 

 
X 

 
La il·luminació de l'espai de treball 

   
Existeixen bombetes d'incandescència? X 

  
Les bombetes d'incandescència es canvien per bombetes de 
baix consum?  

X 
 

Existeixen làmpades de fluorescent compacte? X 
  

Existeixen tubs fluorescents? X 
  

S'apaguen les llums quan no són necessàries? 
 

X 
 

S'apaguen els aparells elèctrics quan no es fan servir? 
 

X 
 

Es fa un manteniment o neteja d'aparells? 
 

X 
 

La qualitat ambiental 
   

L'espai disposa de ventilació natural? X 
  

Es té cura de ventilar l'espai (10 minuts/dia)? 
 

X 
 

 

Taula 5.10. Qüestionari de l’avaluació del confort en l'ús. 
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5.4  AVALUACIÓ DELS CONSUMS 
 

5.4.1 AVALUACIÓ DEL CONSUM ELÈCTRIC 
 

L’anàlisi del consum elèctric ens dóna a conèixer la quantitat d’energia elèctrica necessària per 

alimentar els diferents sistemes per satisfer la demanda elèctrica. 

 

Al llarg del projecte ja s’ha anat analitzant el consum elèctric de l’edifici per això en farem un breu 

resum. 

 

 
Figura 5.9. Consum elèctric per components. 

 

Com es pot veure, la climatització i l’enllumenat són els components de la instal·lació elèctrica que més 

consumeixen. Per això cal fer un fort èmfasi amb aquest sistemes per gestionar-los de la millor manera 

possible, d’aquesta manera veurem reduir els seus consums i les factures corresponents. 

 

En la següent taula podem observar el consum elèctric dels darrers tres anys. És fàcil veure que en els 

mesos més extrems els consums es disparen ja que la climatització ha de contrarestar les 

temperatures exteriors. Així es pot apreciar el que cabem d’explicar, la importància de la climatització 

en el consum de l’edifici. Només aquest sistema ens pot dibuixar un calendari on en els mesos més 

freds i/o caloroses les demandes toquen sostre. 

 
Figura 5.10. Consum d’ electricitat dels darrers tres anys. 

 

També és important veure com varia el consum elèctric en les diferents estances de l’edifici, i justament 

en aquelles on hi ha més ocupació és on també trobem els consums més elevats. 

 

 
Figura 5.11. Consum elèctric per estances. 
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L’oficina general és l’estança que més consumeix i té la seva lògica ja que és on es concentra el nucli 

més elevat de personal. En aquesta estança hi trobem com a sistemes de consum més importants la 

il·luminació i la climatització, però també altres aparells com ordinadors, impressores, fotocopiadores, 

etc. Per tots aquests motius s’ha de fer una bona gestió d’aquest espai ja probablement és on hi ha un 

marge de millora més gran. 

 

 

5.4.2 AVALUACIÓ DEL CONSUM D’AIGUA 
 

Aquest apartat pretén conèixer quin és el consum d’aigua que es fa a l’edifici i veure’n els canvis de 

tendència que s’originen, d’aquesta manera evitarem el malbaratament d’aquest recurs tan apreciat i 

cada vegada més escàs. 

 

Tenint en compte les característiques d’utilització i d’ocupació de l’edifici en trobarem el perfil teòric i el 

compararem amb el consum real, d’aquesta manera podrem avaluar si el consum de l’edifici estar en el 

nivells establerts o ve se’n fa un ús excessiu. 

 

Les dades disponibles per aquest recurs són únicament les factures que ens subministra la companyia 

d’aigua, ja que l’obtenció de dades in situ, en diferents punts de la xarxa de distribució no acostuma a 

ser possible.  

 

Primer de tot intentarem trobar el perfil teòric de consum de l’edifici. Per això hem creat una taula amb 

les diferents accions de consum d’aigua, de tal manera podrem saber el consum total a final de mes. 

 

Activitat Consum  Vegades al dia Total 1 dia Total trimestre 

Cisterna vàter 10 litres 20 200 litres 

60 dies 

Rentamans 1,5 litres 20 30 litres 

Dutxa 30 litres 6 180 litres 

Beure 0,5 litres 30 15 litres 

Neteja 15 litres 1 7  litres 

Total   432 litres 25.920 litres 

 

Taula 5.11. Consum d’aigua per activitats.(Font: Ministerio de Educación). 

 

Aquesta taula representa el perfil teòric que es dur a terme al nostre establiment. La informació de 

consums de cada activitat s‘ha extret d’una web del “Ministerio de Educación” 

(http://recursostic.educacion.es). Hem fet un recompte aproximat de les vegades que es fan les 

activitats tenint en compte el personal de l’empresa i hem arribat a uns 25.920 litres de consum a final 

de trimestre. 

 

Aquest perfil teòric s’aproxima força  amb la realitat ja que els valors no difereixen gaire, vegem-ho: 

 

 
 

Figura 5.12. Consum d’aigua per anys i mesos. 

 

La gràfica ens mostra el consum d’aigua dels darrers tres anys amb litres. Deixant de banda el consum 

del tercer trimestre de l’any 2009 que va ser exagerat i trenca amb el tarannà de consum de l’edifici, 

podem observar que els valors es mouen al voltant dels 25000l als 30000l al trimestre.  

 

Així doncs, el perfil teòric s’assimila molt al consum real de l’edifici, per això podem dir que la tendència 

de consum és acceptable hi no hi ha motius per preocupar-se. 
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6 FASE 3: DIAGNOSI I LÍNIES D’ACTUACIÓ 
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Aquest apartat pretén resumir el treball realitzat al llarg del procés d’avaluació. Aquest document és 

l’etapa final de l’auditoria energètica i realitza una valoració dels diferents aspectes que defineixen 

l’edifici per tal de millorar-ne l’eficiència energètica trobant les oportunes possibilitats de millora. 

 

El que farem és comparar els valors obtinguts en el nostre edifici amb els valors de referència que 

hauríem d’aconseguir per tal d’obtenir un bona qualificació energètica. Per dur a terme aquest 

procediment farem ús dels programes LIDER i CALENER.  

 

La diagnosi la separem per àmbits d’aplicació: 

 - Diagnòstic de l’envoltant de l’edifici. 

 - Diagnòstic dels sistemes. 

 - Diagnòstic sobre la gestió dels recursos energètics. 

 - Diagnòstic sobre el consum de recursos. 

 - Diagnòstic sobre les condicions de confort. 

 

Diagnòstic de l’envoltant de l’edifici 

En aquest punt tractarem la pell de l’edifici, és a dir tots els paraments exteriors, compostos per 

tancaments verticals, coberta, sostres, finestres, etc. Per dur a terme aquesta operació farem ús de 

LIDER el qual ens detecta el següents problemes en l’embolcall: 

 

Transmitàncies elevades: 

Façana tipus 1(bloc i panell): U = 1.16W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

Façana tipus 2 (bloc i xapa): U = 2.58W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

Aïllament Perimetral de la Solera": U = 1.95W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

Forjat zona 1: U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

Mitjanera: U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

Envà tipus 1: U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

 

Condensacions superficials: 

Façana bloc i xapa: fRsi = 0.35 fRsi_minimo = 0.69 

 

Condensacions superficials en ponts tèrmics: 

Pilar: fRsi = 0.62 fRsi_minimo = 0.69 

Forat finestra: fRsi = 0.63 fRsi_minimo = 0.69 

 

 

 

Diagnòstic dels sistemes 

Aquest punt ens mostra l’estat actual dels sistemes de què l’edifici disposa per poder atendre la 

demanda energètica, que es basa pràcticament amb l’enllumenat i la climatització. 

 

Enllumenat: 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Consums Energia final Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

Il·luminació 15,0 8583,4 22,2 12712,4 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Consums Energia primària Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

Il·luminació 39,1 22342,5 57,9 33090,5 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Emissions KgCo2/m2 KgCo2/any KgCo2/m2 KgCo2/any 

Il·luminació 9,8 5602,3 14,4 8250,4 

 

Taula 6.1. Consum i emissions enllumenat.(Font: CALENER). 

Climatització: 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Demandes Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

Calefacció 71,5 40873,7 46,3 26467,9 

Refrigeració 47,9 27382,5 45,2 25839,1 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Consums Energia final Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

Calefacció 22,1 12625,1 69,6 39796,1 

Refrigeració 11,9 6784,1 18,7 10713,7 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Consums Energia primària Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

Calefacció 57,5 32863,2 75,3 43019,6 

Refrigeració 30,9 17658,9 48,8 27887,7 
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 Edifici objecte Edifici de referència 

Emissions KgCo2/m2 KgCo2/any KgCo2/m2 KgCo2/any 

Calefacció 14,3 8174,8 20,0 11433,2 

Refrigeració 7,7 4401,8 12,2 6974,3 

 

Taula 6.2. Consum i emissions climatització.(Font: CALENER). 

ACS: 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Consums Energia final Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

ACS 18,8 10752,1 11,0 6277,9 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Consums Energia primària Kwh/m2 Kwh/any Kwh/m2 Kwh/any 

ACS 49,0 27987,7 28,6 16341,3 

 

 Edifici objecte Edifici de referència 

Emissions KgCo2/m2 KgCo2/any KgCo2/m2 KgCo2/any 

ACS 12,2 6974,3 7,1 4058,8 

 

Taula 6.3. Consum i emissions ACS.(Font: CALENER). 

 

De mateixa manera que amb la pell de l’edifici el diagnòstic dels sistemes també s’ha fet amb el 

LIDER/CALENER. Aquest software ens compara els valors de l’edifici objecte amb una edifici de 

referència que genera el qual compleix amb els requisits mínims establerts. D’aquesta manera podem 

veure si estem per sobre dels índex de referencia o bé complim amb normativa. 

 

En aquest cas en termes de il·luminació no tenim problemes però en climatització i ACS si ja que les 

demandes superen a les de referència. Aquests punts s’han de resoldre d’alguna manera, els quals 

seran motiu d’estudi en propostes de millora. 

 

Diagnòstic sobre la gestió dels recursos energètics 

La gestió és un punt molt important a l’hora de fer un diagnòstic, si la passem per alt encara que 

tinguem un edifici molt eficient podríem arribar a consums molt elevats amb les consegüents emissions 

de Co2 que això suposaria. D’altra banda, també hi ha la possibilitat que tinguem un edifici poc 

respectuós amb el medi ambient, però amb una bona gestió, podríem arribar a fer-lo més eficient del 

que era a primera instància. Aquest és el motiu de la importància de la gestió dels recursos energètics. 

En el nostre cas la climatització està molt ben gestionada ja que només una persona té accés a la seva 

programació i a més es fa informàticament, de manera que no hi poden haver errors ni descuits. Així 

doncs com ja s’ha explicat anteriorment no hi ha massa marge de millora en aquest apartat. 

 

A diferència de la climatització, l’enllumenat si que podria regular-se més eficientment. Hi ha algunes 

estances que sovint tenen els llums oberts sense personal que l’aprofitin. També es podrien posar 

detectors d’il·luminació i ens els casos on la llum natural fos abundant aquests regulessin la seva 

potència per reduir-ne el consum. 

 

Caldria també dissenyar un pla de manteniment pel que fa a l’enllumenat, d’aquesta manera el sistema 

oferiria un rendiment més elevat i una reducció de consum considerable. 

 

Però per no dir només les coses a millorar, també podem dir que l’edifici presenta les enceses 

necessàries per controlar l’enllumenat amb condicions òptimes i que en algun cas hi ha detectors de 

presencia per fer-ne de l’enllumenat un sistema més eficient. 

 

La distribució de l’espai i l’ocupació que en fa el personal és correcte,  en el seu dia ja es va pensar en 

el consum i per això trobem els treballadors centralitzats en l’oficina general. D’aquesta manera 

s’unifiquen les demandes en un sol punt i aquest fet provoca que no haguem de tenir tot l’edifici ben 

condicionat amb la reducció del consum que això suposa. 

 

Diagnòstic sobre el consum de recursos 

Els consums els podríem dividir en elèctrics i d’aigua.  

 

Els primers els podem classificar en enllumenat, climatització i ACS. Aquests valors els hem descrit en 

llurs apartats, i no són desproporcionats per l’activitat que es duu a terme en aquest edifici, tot i que 

sempre es pot millorar.  

 

Pel que fa al consum d’aigua al tractar-se només per ús sanitari no considerem un dispendi prou elevat 

per fer-ne èmfasi o donar-li importància. 

 

Diagnòstic sobre les condicions de confort 

Segons les enquestes que hem realitzat i les dades “in situ” que hem pres podem, assegurar que les 

condicions de confort tant tèrmiques com lumíniques són les idònies per treballar. Aquestes dades les 

podem veure reflectides en l’estudi lumínic i tèrmic que hem realitzat en punts anteriors. Val a dir que 

les condicions de confort són molt personals i pot ser que tothom no n’estigui satisfet, però en termes 

generals quest edifici presenta unes condicions de confort molt bones. 
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7 FASE 4: PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 
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Fins ara només hem analitzat l’edifici, però no hem donat solucions per reduir els consums i les 

emissions de C02 que aquest genera. Per això en aquest últim punt de l’auditoria energètica donarem 

un seguit d’idees que es podrien aplicar en l’edifici estudi del nostre projecte per tal de reduir-ne 

l’impacte ambiental. 

Aquestes propostes d’intervenció han de contemplar un anàlisi del seu potencial d’estalvi en termes 

energètics, la seva complexitat tècnica i logística i la seva viabilitat econòmica. 

 

En primer lloc mostrem les condicions actuals de l’edifici per comparar-les amb les millores dels 

sistemes proposats. 

 

 
Figura 7.1. Resultats CALENER. 

 

Aquests són els valors de l’edifici estudi del nostre projecte i el que intentarem és reduir-los per fer-ne 

un establiment més sostenible. 

 

Tot seguit explicarem un conjunt d’actuacions que ajudarien a l’edifici a reduir el seu impacte ambiental. 

 

 

 

7.1 INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS PER L’ACS 
 

Amb la integració de plaques solars a la coberta de l’edifici podríem reduir el consum elèctric que 

necessiten els termos per generar l’aigua calenta.  

Com ja hem vist en el diagnosi l’ACS és un punt a millorar en aquest edifici. Els resultats del CALENER 

ens demostren que els consums d’energia i les emissions que necessita l’establiment per satisfer les 

necessitats dels personal són superiors a les de referència.  

Per això hem cregut oportú realitzar el càlcul del nombre de  captadors solars necessaris per cobrir les 

necessitats de l’edifici i una simulació dels resultats que obtindríem amb la utilització de l’energia solar. 

 

Càlcul del nombre de captadors solars: 

 

El primer pas és el càlcul de la demanda anual d'ACS a una temperatura de 60 ºC. Utilitzem la següent 

fórmula: 

Demanda anual ACS = demanda dia persona x persones x 365 dies. 

 

La demanda diària per persona l'extraiem del CTE apartat HE-4 taula número 3.1, que té en compte el 

tipus d'edifici, en nostre cas vestuari. El nombre de persones  s'extreu de valors contrastats per 

l’experiència o recollits per fonts de reconeguda solvència. 

 

Demanda anual ACS = 15 litres ACS/dia a 60 ºC x 10 persones x 365 dies = 54.750 litres/any. 

 

El següent pas és el càlcul de la demanda energètica anual d'ACS de l'edifici en KWH/any, que resulta 

de la següent fórmula: 

 

EACS = demanda anual ACS x salt tèrmic entre tª ACS i tª xarxa x calor específica de l'aigua x 

densitat de l'aigua. 

 

La temperatura de la xarxa s'especifica en la norma UNE 94002:2005 que atribueix a la província de 

Barcelona una tª de xarxa de 13.75 º C. 

 

EACS = 54.750 x (60-13.75) x 0.001163 x 1 = 2.944,93 KWH/any. 

 

Ce: Calor específic de Llagua (0,001163 KWh/ ºC kg) = 1 Kcal/ºC kg = 4,187 J/ºC kg) 
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Ara hem d'establir la demanda energètica anual d'aportació d'energia solar exigida para ACS en 

KWH/any. 

EACSsolar = EACS x CS 

 

On CS és la contribució solar mínima en %, que extraiem del CTE document bàsic HE-4 taula 2.1, que 

té en compte la demanda total d'ACS de l’edifici i la zona climàtica on ens trobem, que en el nostre cas 

és la zona III. 

EACSsolar = 2.944,93 x 70 % = 2061,45 KWH/any 

 

Seguim determinant l'àrea total de captadors necessària, amb la fórmula: 

 

Àrea total de captadors = EACSsolar / (radiació solar x coeficient de reducció per orientació i inclinació x 

coeficient de reducció per ombres x rendiment mitjà anual de la instal·lació). 

 

El valor de radiació solar s'extreu de l'Atles de radiació solar a Catalunya. Edició 2000. ICAEN. Escollim 

el valor més desfavorable que en el nostre cas correspon al mes de desembre.  

Cal tenir en compte que en el nostre projecte les plaques estarien disposades en una inclinació igual a 

la latitud de Barcelona, 41.5º, i orientades completament a sud. 

A més la ubicació de les plaques en la coberta permet ignorar el coeficient de reducció per ombres, que 

considerarem = 1.  

El rendiment anual de la instal·lació es considera 0.35, ja que l'acumulació de la instal·lació és 

individual. 

 

Àrea total de captadors = 2061,45 / (1.193,34 x 1 x 1 x 0.35) = 4.92 m² 

Determinem el nombre de captadors, tenint en compte que cada placa genèrica té una superfície de 

2m². 

Nº de captadors = 4.92 / 2 = 2,46~ 3 captadors. 

 

Estudi d'estalvi energètic i amortització (Comparativa amb Termo Elèctric). 
 

Nº usuaris: 10 (Equivalent a un consum amb termo elèctric 200 litres/dia aprox.) 

Sistema energia auxiliar: electricitat  

Dades de l'equip solar 

Marca: Termicol 

Model: equip solar termosifónico de 200 litres. 

Captadors: t25s d'alt rendiment amb tractament selectiu de titani. 

Nº captadors: 1 

Superfície de captació: 1 x 2,4 m2 = 2,4 m2 

Nº litres usuaris al dia segons CTE.= 15 litres usuari/dia 

Consum diari d'ACS: 180 litres/dia 

Aportació solar anual de l'equip: 6,47 GJ (1.798 kwh) 

Preu actual d'energia elèctrica: 0,149594 €/kwh 

Estalvi energètic anual en electricitat per a ús d'ACS amb la instal·lació de  l'equip solar : 

Aportació energètica x preu del kwh = 1.798 kwh x 0,149594 €/kwh = 268,97 €/any 

Estalvi energètic mensual en electricitat per a ús d'ACS amb la instal·lació de  l'equip solar = 268,97 

€/any/12 mesos = 22,41 €/mes 

Amortització de l'equip: 

Preu equip / estalvi elèctric anual : 1.500 € /268,97 €/any= 5,5 anys 

 

Simulació de la proposta de millora. 

 

 
Figura 7.2. Resultats CALENER. 

 

Aquesta és la qualificació obtinguda després de simular les millores amb la instal·lació de plaques 

solars. Els resultats són molt satisfactoris ja que hem passat d’una qualificació de 43,9 C a 35,6 C. 
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7.2 INSTAL·LACIÓ DE CORTINES EXTERIORS  
 

En l’oficina general de l’edifici és on es consumeix més en termes de climatització, ja que és una de les 

estances més gran i on es genera més activitat. Aquest espai té un handicap molt important, disposa 

d’una finestra correguda de punta a punta que dóna a cara sud, això representa una incidència solar 

molt forta, cosa que fa incrementar molt la temperatura interior.  

 

En el seu dia a l’edifici no s’hi van instal·lar  cortines per controlar la incidència solar, les quals haurien 

anat molt bé i haurien suposat una millora en el confort interior de l’edifici. 

 

 
Figura 7.3. Incidència solar. 

 

En aquest exemple gràfic, podem veure la incidència solar en la franja horària on el sol és més 

contundent. A les 12:00 AM quan el sol esta en el punt més alt la incidència és més paral·lela a façana i 

no entra tan a l’edifici. Però a mesura que passen les hores la incidència és més perpendicular i és 

quan entrarien en joc les cortines.  

El problema de les cortines interiors és que deixen entrar la radiació solar a l’edifici amb els 

inconvenients que això deriva. 

 

Per tant, la nostra idea, a diferència del que s’acostuma a fer, és posar unes cortines a la part exterior, 

que dotaran al conjunt d’unes condicions de confort més elevades. 

 

Amb la instal·lació d’una cortina per l’exterior de la finestra, 

evitaríem que la radiació solar entrés a l’edifici i així podríem 

augmentar les temperatures de consigna a l’estiu amb l’estalvi 

energètic que això suposaria. 

 

 

Figura 7.4. Incidència solar. 

En aquest gràfic és pot observar com el sol incideix pràcticament de manera perpendicular a façana, 

però gràcies a la protecció exterior la radiació no penetra a l’edifici i el manté fresc durant més temps. 

Controlant la cortina exterior es poden obtenir unes condicions de confort molt superiors a les que 

obtindríem si quests elements reguladors no hi fossin. 

Per veure els resultats de la cortina exterior hem simulat aquest sistema amb el LIDER/CALNER i els 

resultats són els següents: 

 

Simulació de la proposta de millora. 

 

 
Figura 7.5. Resultats CALENER. 

 

Com es pot observar les demandes de refrigeració han baixat substancialment amb la reducció de 

consums i emissions de C02 que això comporta. Per tan podem estar satisfets dels resultats obtinguts 

amb les proteccions solars exteriors. 
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Estudi d'estalvi energètic i amortització 

 

Consum estat inicial: 

• Demanda de calefacció: 40873,7 kwh/any 

• Demanda de refrigeració: 27382,5 kwh/any 

• Total: 68256,2 kwh/any 

 

Consum estat reformat: 

• Demanda de calefacció: 41388,2 kwh/any 

• Demanda de refrigeració: 23838,2 kwh/any 

• Total: 65226,4 kwh/any 

 

Estalvi energètic: 3029,8 kwh/any 

Preu actual d'energia elèctrica: 0,149594 €/kwh 

Estalvi econòmic: 453,22 €/any  

Amortització de l'equip: Preu equip / estalvi elèctric anual : 10.019 € /453,22 €/any= 22,10 anys 

 

Aquestes cortines presenten una amortització a partir dels 22 anys d’ús, però la seva funció és 

indispensable per poder treballar amb les condicions òptimes a les oficines, ja que sinó el sol incideix 

amb molta força i no es pot treballar a gust a causa de la reflexió i de la sensació de calor que es dóna. 

 

7.3 REDUCCIÓ DE TRANSMITÀNCIES 
 

Després d’haver realitzat la simulació de l’edifici amb el LIDER ens adonem d’un problema molt 

important, les elevades transmitàncies que presenta l’establiment. 

Per transmitància entenem com la quantitat de calor que travessa un cos. Quant menor és la 

transmitància, implica que el pas de calor a través d'aquest tancament és menor i per tant està millor 

aïllat. Així dons podem observar que tenim alguns elements que superen les transmitàncies límit i per 

minorar aquesta magnitud ens disposarem a millorar l’aïllament.  

 

Transmitàncies elevades: 

Façana tipus 1(bloc i panell): U = 1.16W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

Façana tipus 2 (bloc i xapa): U = 2.58W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

Aïllament Perimetral de la Solera zona taller: U = 1.95W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

Forjat zona 1: U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

Mitjanera: U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

Envà tipus 1: U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

 

Aquests són els resultats que ens dóna el software i tot seguit veurem en quins punts aplicarem canvis 

constructius per millorar-ne la transmitància.  

 

La façana tipus 2 (bloc i xapa) no compleix amb els paràmetres establerts, però al trobar-se en una 

zona no habitable de l’edifici no hi intervindrem.  

El mateix passa amb l’aïllament perimetral de solera i amb el forjat zona 1, els quals no són objecte 

d’estudi pel mateix motiu. En la mitjanera tampoc no hi intervindrem perquè el valor de transmitància 

que presenta no és molt superior al valor límit. L’envà tipus 1, si que supera amb escreix el límit 

estipulat, però al tractar-se d’una superfície poc representativa i situada a l’interior de l’establiment els 

canvis que suposaria entrevindre-hi serien poc significatius.  

 

On hauríem d’actuar de forma imminent és a la façana tipus 1 (bloc i panell). Aquest element contacta 

directament  amb l’exterior i presenta una transmitància prou elevada per considerar-lo objecte amb un 

potencial marge de millora. 

La nostra proposta per contrarestar 

aquestes transmitàncies tan elevades, 

és la utilització d’un aïllament a base de 

cel·lulosa.  

Els aïllaments juguen un paper crucial 

en la construcció, un aïllament no 

solament ens protegeix dels agents 

externs (calor, fred, sorolls…), si no que 

a més contribueix de manera molt 

important a la reducció d'energia en les 

nostres llars i llocs de treball.  

 

La cel·lulosa és l'aïllament idoni per a totes les èpoques de l'any. Ens protegeix de la calor i el fred. Així 

mateix les seves propietats el converteixen en un aïllant acústic excepcional. Combina la protecció 

tèrmica, acústica i control de condensacions en un sol material. 

  

En benefici de les seves excel·lents propietats, aconseguim una disminució molt significativa del 

consum d'energia. Amb això, contribuïm de forma important a la protecció dels recursos naturals i a la 

reducció de l'emissió de CO2 a l’atmosfera. 
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L'aïllament de cel·lulosa és un veritable producte de reciclatge. La matèria primera la compon paper de 

diari pre-seleccionat de primera qualitat i sals bòriques d’origen natural. El paper es tritura i es barreja 

amb les sals bòriques, i així s'obté l'aïllament de cel·lulosa. Les sals serveixen com a protecció contra 

el foc i com a mitjà de conservació i no són en absolut nocives per a la salut. 

 

Aquest aïllament deriva de fibres naturals de la fusta, per la qual cosa posseeix característiques 

similars. Les oscil·lacions de temperatura a l'interior de l'habitatge es minimitzen, al no deixar 

traspassar la calor, aquesta es queda dins de l'habitatge a l'hivern, mentre que a l'estiu, l’alta capacitat 

d’absorció de la calor, ens proporciona una temperatura fresca a l'interior. 

 

 

S’instal·la fàcilment en la càmera d’aire que tenim en façana 

mitjançant el procés d’injectat. El material és introduït dins de l'espai a 

través d'un tub, i  queda repartit formant un bloc de massa homogeni 

lliure de juntes, que garanteix que el material no s'endureix amb el 

pas del temps. Aquest sistema és ideal per rehabilitació energètica en 

edificacions que disposin de càmeres d’aire, ja que s'evita perduda de 

metres en l’interior de l'habitatge i la realització d'obres molestes. 

 

Figura 7.6. Detall col·locació aïllament. 

 

 

Hem escollit aquest sistema per diferents motius: 

 

• És sostenible ja que procedeix de diaris reciclats. 

• Preu molt competitiu en el mercat. 

• El procés d’aplicació no és gents costós ja que no s’han de fer obres ni quelcom especial, 

simplement és injectar la cel·lulosa en la cambra d’aire existent mitjançant unes petites 

obertures que es fan a la paret interior. 

• Les propietats que genera són excel·lents; baix coeficient de conductivitat, ignífug, combat els 

ponts tèrmics, etc. 

• Reducció del consum d’energia.  

 

 

 

 

Tot això està molt bé, però per comprovar-ho farem la simulació amb el LIDER i en compararem els 

resultats. D’aquesta manera veurem la millora que s’ha generat a l’edifici.  

 

• Estat inicial: 

Façana tipus 1(bloc i panell): U = 1.16W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

• Estat reformat amb aïllament de cel·lulosa: 

Façana tipus 1(bloc i panell): U = 0.30W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K 

 

El primer punt que hem analitzat és la transmitància en la façana afectada. Es pot observar com el 

valor de 1.16W/m2K baixa fins a 0.30W/m2K. Aquest sistema dóna uns resultats excel·lents, ja que ha 

reduït la transmitància en una tercera part. 

 

Tot seguit passem a veure com afecta això en el conjunt de l’edifici i no només en l’element concret. 

 

En els resultats veiem com els nivells de C02 totals disminueixen i també com millora l’eficiència 

energètica, que passa de 43,9C a 43,3C. 

 

Simulació de la proposta de millora. 

 

 
Figura 7.7. Resultats CALENER. 
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Una vegada més podem observar com la proposta de millora condiciona l’edifici i el dota d’unes 

característiques superiors a les inicials. 

 

Estudi d'estalvi energètic i amortització 

 

Amb la col·locació de l’aïllament de cel·lulosa la reducció del consum es fa palès amb la climatització 

de l’edifici, on minva el seu consum. 

 

 

Consum estat inicial: 

• Calefacció: 40873,7 kwh/any 

• Refrigeració: 27382,5 kwh/any 

• Total: 68256,2 kwh/any 

 

Consum estat reformat: 

• Calefacció: 38529,9 kwh/any 

• Refrigeració: 28240,0 kwh/any 

• Total: 66769,9 kwh/any 

 

Estalvi energètic: 1486,3 kwh/any 

Preu actual d'energia elèctrica: 0,149594 €/kwh 

Estalvi econòmic: 222,34 €/any  

Amortització de l'equip: 

Preu equip / estalvi elèctric anual : 8.780 € /222,34 €/any= 39,5 anys 

 

No és factible aquesta actuació degut a l’elevat cost que genera. Les seves propietats són excel·lents 

però l’elevat preu de la intervenció fa que l’amortització s’allargui molts anys. Però com a aïllament 

sostenible, és dels millors que podem trobar,  ja que és totalment reciclat i no té un impacte ambiental 

associat degut al seu procés de construcció.  

Havíem escollit aquest sistema ja que és totalment sostenible i no malmet el medi ambient, tot i que a 

vegades la sostenibilitat surt cara. 

 

 

 

 

 

 

7.4 ÚS I MANTENIMENT 
 

L'ús i manteniment d'una oficina involucra molts nivells de consum d'energia degut al ús d'equipaments, 

il·luminació i aire condicionat i un consum significatiu d'aigua. 

Tot seguit donarem uns consells i possibles propostes de millora molt específiques, les quals amb poca 

intervenció poden donar uns resultats molt satisfactoris. 

 

Consum d'energia de l'equipament d'oficina 

En el nostre edifici l'electricitat consumida pels equips pot superar el 20% del consum total d'energia. 

Els ordinadors personals són els principals consumidors.  

 

Vegem les recomanacions per reduir el consum d'energia en l'oficina: 

- Apagar l'ordinador quan s’abandona l'oficina durant un període de temps llarg: reunions, hores 

de menjar, final de la jornada laboral, caps de setmana o festius. L'empresa ha de promoure 

aquesta mesura, comunicant-ho als seus empleats. 

- Si l'ordinador té el logotip “Energy  Star”, significa que és capaç de passar a un estat de baixa 

energia transcorregut un temps determinat, que se sol estar establert en 30 minuts. 

- Es recomana configurar el “salvapantallas” amb fons tot negre; això permet un estalvi enfront de 

qualsevol altre “salvapantallas” amb animació. 

- Apagar  la impressora i la fotocopiadora en abandonar l'oficina i utilitzar, si és que disposen 

d'ella, de la modalitat d'estalvi d'energia. 

 

La il·luminació també consumeix un porció important d'energia.  

Ajustar la intensitat i la qualitat de la il·luminació a les necessitats dels treballadors pot ajudar a 

estalviar diners. En moltes empreses la il·luminació pot representar més del 50% del total de la factura 

elèctrica. La il·luminació normalment es deixa en mans del responsable de manteniment; no obstant 

això els treballadors haurien d'involucrar-s’hi també. Escoltant les necessitats dels treballadors podem 

identificar les millores en la planificació, gestió i manteniment del sistema d'il·luminació.  

 

Recomanacions: 

- Utilitzar equips d'il·luminació eficients, preferentment fluorescents i bombetes de baix consum o 

leds. 

- Evitar l'ús de bombetes convencionals, halògenes i de vapor de mercuri. 

- Evitar la contaminació lumínica exterior. 
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- Instal·lar sistemes de regulació i control que permetin adaptar-se al major nombre d'usos 

possibles o necessitats diferents. Alguns d'aquests mecanismes són: 

o Instal·lació d'interruptors temporitzats o detectors de presència en zones amb un ús 

puntual (per exemple, els banys). 

o Sectoritzar la sala a il·luminar, separant línies d'enllumenat. 

o Disposar de l'opció d'encès parcial dels punts de llum que permetin una il·luminació 

diferenciada en diferents zones d'un mateix espai en funció de les necessitats. 

 

Criteris prioritaris per al manteniment dels equips d'Il·luminació: 

- Accessibilitat a les lluminàries per facilitar la substitució dels llums. 

- Durabilitat de les lluminàries i facilitat de neteja. 

- Estandardització dels aparells a instal·lar. Disponibilitat de models. 

- Localització i possibilitat de modificació dels mecanismes de manera fàcil. 

 

La climatització és una de les principals causes de consum d'energia.  

Existeixen diverses opcions per reduir el consum d'energia a través del bon manteniment dels sistemes 

de climatització. D'acord amb un estudi recent de la Societat Americana d'Enginyers de Calefacció, 

Refrigeració i Aire condicionat (ASHRAE), un aire condicionat adequat per a les oficines podria 

representar un estalvi net de €400 per persona a l'any. En aquest estudi es va avaluar l'absentisme i la 

productivitat dels treballadors. També es va verificar que als edificis on els paràmetres de confort es 

tenien en compte (humitat relativa, temperatura, qualitat de l'aire, ventilació, etc) la productivitat 

augmentava un 5% en comparació a les oficines on només es controlaven les temperatures. El disseny 

de l'oficina influencia significativament en les necessitats de la climatització.  

 

Climatització de l'oficina 

Tenint en compte els criteris de disseny de l'oficina (orientació solar, distribució d'estades, il·luminació 

natural, aïllants tèrmics) es necessitarà un menor equipament i energia externa per mantenir les 

condicions de confort a l'interior de l'oficina. En el cas que s'hagi de climatitzar, els valors de confort 

obligatoris segons el RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis) són: 

A l'hivern: 20-23 ºC de temperatura i 40-60% d'Humitat Relativa. 

A l'estiu: 23-25ºC i 40-60% d'Humitat Relativa. 

Aquests valors són els que s'han d'utilitzar per dimensionar els equips de climatització de les oficines. 

També s'ha de tenir en compte que si les necessitats de calor-fred durant tot l'any són similars, es pot 

utilitzar un mateix equip per a tots dos serveis (calor / fred). 

 

 

Recomanacions per a l'ús dels sistemes de climatització: 

- Complir amb la normativa actual (RITE) sobre qualitat de l'aire i ventilacions. 

- Reduir al mínim els cabals de renovació d'aire ja que provoquen la major part de les pèrdues 

tèrmiques. 

- Instal·lar els termòstats en zones representatives i separades de les fonts de calor o fred. 

- Realitzar una correcta sectorització de l'edifici a climatitzar, agrupant les sales o zones de 

l'oficina amb temperatures i horaris similars. 

- Utilitzar sistemes de recuperació de temperatura de l'aire de ventilació per escalfar l'aire de 

renovació. 

Criteris prioritaris per al manteniment dels equips de climatització 

- Netejar i canviar amb regularitat els filtres d'aire dels equips. 

- Dur a terme inspeccions i neteges regulades dels conductes d'aire. 

- Neteja de les safates de recollida d'aigua de condensació. 

 

Reducció del consum d'aigua sanitària  

El manteniment i neteja implica un consum important de productes higiènics i d’aigua. Aquests 

productes haurien de ser comprats tenint en compte els criteris de compra verda.  

L'aigua és un recurs escàs i el procés de depuració per fer-la apta per al consum comporta una gran 

despesa energètica i ambiental.  

 

Consells per reduir el consum d'aigua sanitària: 

- Utilitzar aixetes amb temporitzadors i difusors en els punts de consum. Amb això es pot reduir 

fins a un 50% del consum i amb una inversió molt petita. 

- Instal·lar cisternes de doble descàrrega. També es redueix un 50% amb una inversió molt 

petita. 

- Disposar de sensors de presència per accionar l'aigua dels serveis. 

- Instal·lar sistemes de reaprofitament de les aigües grises per a les cisternes dels serveis. 

Disseny de l'oficina 

Alguns aspectes relacionats amb el disseny de l'oficina afecten directament al seu consum energètic . 

Si es tenen en compte aquests aspectes durant el disseny es podrà reduir el consum d'energia. També 

haurien de tenir-se en compte en el cas que es necessiti una nova ubicació per a les oficines. 
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Orientació de l'edifici i protecció solar 

La situació de l'edifici en relació a la llum del sol serà un factor decisiu per al consum energètic. 

Es recomana: 

- Afavorir la circulació d'aire entre la part nord i sud de l'edifici possibilita la ventilació creuada de 

l'aire i estalvia energia en climatització i alhora, millora les condicions dels espais interiors. 

- En les façanes nord, est i oest (tèrmicament les més problemàtiques) és aconsellable no 

col·locar moltes finestres i sempre que siguin de doble vidre. 

 

Aïllants tèrmics 

La millora dels aïllants tèrmics permet obtenir uns avantatges molt considerables: depenent de les 

condicions climàtiques locals, un increment d'1 cm d'aïllant pot comportar una disminució de fins a un 

15% del consum en calefacció. 

Es recomana: 

- Complir amb la normativa vigent en cada municipi en relació a l'aïllament tèrmic d'edificis. 

- Millorar els aïllants de les finestres, ja que són els elements que tenen més pèrdua de calor. 

- Minimitzar les infiltracions d'aire exterior. 

Distribució de les estances  

Les diferents estances s'han de distribuir de la manera més adequada, per a això s'han de tenir en 

compte les activitats que es realitzaran a cada sala. 

Es recomana: 

- Les sales d'ús continu seran les que necessitin condicions més confortables i, per tant, es 

recomana situar-les a la zona sud. 

- Les sales d'ús intermitent no requereixen condicions tan confortables i poden ser situades a la 

zona nord. 

Il·luminació natural 

És convenient aprofitar al màxim la llum solar per reduir així el consum elèctric en il·luminació. Per a 

això s'ha de disposar de sistemes de captació de llum natural, com a finestres, patis interiors etc. 

Es recomana: 

- Utilitzar pintures de color clar per a parets i sostres ja que permeten un estalvi important de llum 

artificial. 

 

 

7.5 VALORACIONS DE LES PROPOSTES DE MILLORA 
 

Una vegada finalitzada la tasca de trobar possibles millores en l’edifici hauríem de fer dos coses: 

• Un quadre de prioritats 
• Englobar totes les millores i analitzar-ne els resultats. 

Totes les actuacions que hem proposat produeixen un estalvi a l’edifici però no per això totes són 

serien factibles a l’hora de la veritat. El cost d’algunes intervencions podrien fer enrere a la propietat 

encara que l’estalvi energètic fos molt gran. En canvi, petites actuacions més econòmiques, no són 

mirades amb tan mals ulls. És per això, que després de fer aquest estudi, jo proposaria el següent 

quadre de prioritats: 

 

Prioritat Actuació Inversió Estalvi anual Amortització 

1 Ús i manteniment - - - 

2 Cortines exteriors 10.019,44€ 453,22 € 22,10 anys 

3 Plaques solars per ACS 1.500€ 268,97 € 5,5 anys 

4 Reducció de transmitàncies 8.780 € 222,34 € 39,5 anys 

 

Taula 7.1. Prioritats d’actuacions de millora. 

 

La primera intervenció seria la de cost cero, és a dir, fer un bon ús i un pla de manteniment de l’edifici. 

D’aquesta manera seria més eficient i la inversió nul·la. Relació qualitat preu immillorable. 

 

Les cortines exteriors com podem veure representen un estalvi anual força bo i tot i que s’amortitzen 

amb molts anys, tot i això són del tot recomanables per obtenir unes bones condicions tèrmiques i 

lumíniques interiors. 

 

Les plaques solars, també són una opció força interessant, ja que la inversió no és molt costosa i 

l’amortització no es demora molts anys. En 5,5 anys ja s’hauria amortitzat, de tal manera que no és una 

idea gens descabellada, tot i que, en altres edificis amb consums més elevats podria funcionar millor. 

 

La última intervenció que proposaríem seria la col·locació de l’aïllament de cel·lulosa per reduir les 

transmitàncies. Aquesta intervenció ens sortiria molt cara i amb una amortització molt lenta. Sinó fos 

per l’elevat preu seria una opció a contemplar, ja que no presenta un impacte ambiental associat i els 

resultats són molt satisfactoris. 
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Una vegada escollides les prioritats, passem a veure el canvi que patiria l’edifici amb totes les 

actuacions a l’hora. En els punts anteriors ho havíem fet per separat i ja es veia una millora substancial 

de l’establiment, però ara ho analitzarem conjuntament. Recordem que en l’estat inicial teníem una 

qualificació energètica de 43,9C. 

 

 

Estat final (Resultats obtinguts del CALENER): 

 
Figura 7.8. Resultats CALENER. 

 

Aquests resultats són la combinació de les propostes de millora sense tenir en compte l’ús i 

manteniment. Així doncs,  el resultat no és 100% real sinó que encara hi hauria un marge de millora. 

De totes maneres podem observar que l’edifici ha millorat molt en termes d’eficiència energètica, així 

ho fa palès la lletra que l’identifica i els valors associats. 
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8 CONCLUSIONS 
 

La construcció d'un edifici dins d'un espai suposa una alteració de l'entorn i per tant un impacte 

ambiental associat. Tradicionalment l'home ha tingut en compte les condicions climàtiques i d'entorn a 

l'hora de dissenyar els edificis, i ha condicionat la seva forma per tenir el màxim de confort ambiental 

interior intentant buscar el màxim confort tèrmic i lumínic.  

Amb l'augment de la població, l'ocupació del territori i l'increment de les exigències de confort, el 

disseny passiu dels edificis no ha estat suficient per preservar les condicions òptimes de confort i s'han 

incorporat els sistemes actius, és a dir les instal·lacions, per arribar a nivells de confort més elevats. 

 

El disseny passiu de l'edifici, suposa incorporar solucions arquitectòniques i constructives adequades al 

clima i a l'ecosistema de la zona on s'implanta l'edifici per poder aconseguir confort interior, reduint al 

màxim les aportacions energètiques que suposin consum energètic, tot el contrari que els sistemes 

actius, on el consum energètic és necessari per crear un micro clima adequat. 

 

Les condicions de confort a l'hivern i a l'estiu són molt diferents igual que ho són per a climes humits o 

climes secs. Els paràmetres que s'hauran de controlar són: temperatura, moviment de l'aire, humitat, 

qualitat de l'aire, nivell d'il·luminació i enlluernament. Per tant s'han de preveure estratègies per a 

cadascuna de les situacions .Per controlar les necessitats energètiques, les estratègies a l'hivern són 

limitar les pèrdues (amb aïllament) i promoure els guanys (orientació finestres, inèrcia). Les estratègies 

a l'estiu són limitar els guanys (protecció i control solar) i facilitar les pèrdues (ventilació). En el nostre 

clima, utilitzant elements de captació solar a l'hivern i de refrigeració i ventilació natural a l'estiu, els 

edificis consumirien molt poca energia per arribar a les condicions de confort ambiental interior.  

 

Finalment fa falta insistir que perquè els sistemes passius funcionin correctament i s'obtinguin els 

beneficis energètics i de confort ambiental és important una participació activa i responsable dels 

usuaris. Avui dia amb els sistemes electrònics de la domòtica que permeten regular i controlar de forma 

automàtica aquests sistemes, és més fàcil fer-ne un bon ús i ser més sostenibles. 

 

Amb aquest Projecte final de Grau hem pogut analitzar tot això que acabem d’explicar detalladament i 

hem vist quins són els punts de consum més importants i quin potencial de millora hi ha en l’edifici.  

Amb el programes informàtics  LIDER i CALANER que ens ha posat a l’abast l’IDAE  s’ha pogut fer una 

simulació de l’estat actual de l’edifici amb els corresponents consums i emissions de CO2 que genera. 

Un cop detectat els punts més flacs de l’edifici hem desenvolupat unes propostes per corregir-los i hem 

tornat a fer una simulació per veure’n els resultats. Així doncs  hem donat unes opcions de millora 

contrastades, que sabem segur que funcionen, amb una prima de risc molt baixa. Aquestes canvis 

s’han basat  tan en els sistemes passius com en els actius, i els resultats han estat molt satisfactoris.  

 

En tot moment s’ha tingut present la Directiva 2010/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 

de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica dels edificis. 

Els Estats membres tenen l'obligació d'adoptar, a nivell nacional o regional, una metodologia de càlcul 

de l'eficiència energètica dels edificis que té en compte determinats elements, en especial: 

- les característiques tèrmiques de l'edifici (capacitat tèrmica, aïllament, etc.); 

- la instal·lació de calefacció i d'aigua calenta; 

- les instal·lacions d'aire condicionat; 

- la instal·lació d'il·luminació incorporada; 

- les condicions ambientals interiors. 

 

Aquests punts han estat estudiats i analitzats amb els ja anomenats programes LIDER/CALENER i 

d’aquesta manera donem per conclòs aquest treball amb la satisfacció que hem trobat un marge de 

millora en un edifici per fer-lo més respectuós amb el medi ambient. 

 

Per últim només ens queda dir que si tots posem una mica de la nostra part podrem fer un món més 

eficient, i no només aplicat en l’edificació, sinó en tots els actes de la nostra vida quotidiana.  
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