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Aquest treball neix a partir de l’enorme inquietud de
l’alumne per aprendre coses noves i millorar dia a dia en
una professió tan àmplia com cadascú se la imagini.
L’escrit intenta aplicar de forma pràctica els
coneixements assolits a durant la realització de
l’avaluació i aquells assolits al llarg de la vida
professional.
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RESUM
El present projecte final de grau és l’avaluació energètica del centre geriàtric “RESIDÈNCIA SANT
MIQUEL” de Viladecavalls i proposa una sèrie d’actuacions per tal de millorar l’eficiència energètica de
l’edifici.
L’objectiu del document és fer entendre, als gestors del centre, de manera entenedora i amb rigor
tècnic, les mancances que té l’edifici, les seves instal·lacions i la seva gestió, així com la despesa
energètica que s’està malbaratant. I a la vegada mostrar les grans possibilitats de millora que es poden
aplicar i justificar que la inversió li serà profitosa, encara que l’edifici no sigui de titularitat.
La metodologia triada per dur a terme l’avaluació energètica és la desenvolupada per les professores
Rodríguez Cantalapiedra i Bosch González i la UPC, després d’analitzar gran quantitat d’edificis durant
gairebé 10 anys.
Després de més d’un any de seguiment del centre i a mida que s’avança en el desenvolupament de
l’avaluació es van veient els punts febles de l’edifici i el ventall de possibles mesures a prendre. Amb la
diagnosi i les línies d’actuació s’analitzen la totalitat d’aquestes amb criteris econòmics i
mediambientals. I s’arriba a la definició d’un conjunt d’actuacions que realitzades de manera racional
fan que en un període relativament curt, es pugui recuperar la inversió realitzada amb la reducció de
consum dels recursos energètics (gas i electricitat) i l’aigua, reduint a la vegada les emissions i fent que
a partir d’aquest moment el centre tingui una altra vessant de negoci.
Destaquen algunes actuacions de gran senzillesa tècnica i econòmica i amb un sorprenent cop en
l’estalvi, així en d’altres com la formació i la informació als gestors, essencial per aconseguir els
objectius, i que mica en mica faran que es prengui consciència de la necessitat i viabilitat de les
actuacions i dels resultats.

Els documents que conformaran el següent PFG s’estructuren en les següents parts:

DOCUMENT 1 – AVALUACIÓ ENERGÈTICA

DOCUMENT 2 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DOCUMENT 3 – ANNEXES

DOCUMENT 4 – TRANSLATED DOCUMENTS
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BENESTAR TÈRMIC: Condicions interiors de temperatura, humitat i velocitat de l'aire establertes
reglamentàriament que es considera que produeixen una sensació de benestar adequada i suficient als
seus ocupants.

PERMEABILITAT A L’AIRE: És la propietat d'una finestra o porta de deixar passar l'aire quan es troba
sotmesa a una pressió diferencial. La permeabilitat a l'aire es caracteritza per la capacitat de pas de
l'aire, expressada en m3/h, en funció de la diferència de pressions.

CALENER: El Programa informàtic CALENER és una eina promoguda pel Ministeri d'Indústria, Turisme
i Comerç, a través del IDAE , i pel Ministerio de Vivienda, que permet determinar el nivell d'eficiència
energètica corresponent a un edifici.

RECINTE HABITABLE: Recinte interior destinat a l'ús de persones la densitat de les quals d'ocupació i
temps d'estada exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat adequades.

CONDUCTIVITAT TÈRMICA (λ): És una mesura de transferència de calor a través dels materials. En
W/(K m).
COMPONENTS DE L'EDIFICI: S'entenen per components de l'edifici els que apareixen en el seu
envolupant edificatòria: tancaments, buits i ponts tèrmics.
DEMANDA ENERGÈTICA: És l'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 en la qual se
situï. Es compon de la demanda energètica de calefacció, corresponents als mesos de la temporada de
calefacció i de refrigeració respectivament.
EDIFICI DE REFERÈNCIA: Edifici obtingut a partir de l'edifici objecte, la demanda energètica del qual
ha de ser major, tant en règim de calefacció com de refrigeració, que la de l'edifici objecto. S'obté a
partir de l'edifici objecto substituint els tancaments per uns altres que compleixen els requisits de l'opció
simplificada.
EDIFICI OBJECTE: Edifici del que es vol verificar el compliment de la reglamentació.
ENVOLUPANT EDIFICATÒRIA: Es compon de tots els tancaments de l'edifici.
ENVOLUPANT TÈRMICA: Es compon dels tancaments de l'edifici que separen els recintes habitables
de l'ambient exterior i les particions interiors que separen els recintes habitables dels no habitables que
estiguin en contacte amb l'ambient exterior.
ESPAI HABITABLE: Espai format per un o diversos recintes habitables contigus amb el mateix ús i
condicions tèrmiques equivalents agrupats a l'efecte de càlcul de demanda energètica.
ESPAI NO HABITABLE: Espai format per un o diversos recintes no habitables contigus amb el mateix
ús i condicions tèrmiques equivalents agrupats a l'efecte de càlcul de demanda energètica.
HUMITAT RELATIVA: És la fracció de la pressió de saturació que representa la pressió parcial del
vapor d'aigua en l'espai o ambient exterior en estudi. Es té en compte en el càlcul de les
condensacions, superficials i intersticials en els tancaments.
LIDER: LIDER és l'aplicació informàtica que permet complir amb l'opció general de verificació de
l'exigència del DB HE1 i està patrocinada pel Ministerio de Vivienda i per l'Instituto para la
Diversificación i Ahorro de Energía (IDAE).
PONT TÈRMIC: Es consideren ponts tèrmics les zones de l'envolupant de l'edifici en les quals
s'evidencia una variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi de l'espessor del
tancament, dels materials emprats, per penetració d'elements constructius amb diferent conductivitat,
etc., la qual cosa comporta necessàriament una minoració de la resistència tèrmica respecte a la resta
dels tancaments. Els ponts tèrmics són parts sensibles dels edificis on augmenta la possibilitat de
producció de condensacions superficials, en la situació d'hivern o èpoques fredes.

RECINTE NO HABITABLE: Recinte interior no destinat a l'ús permanent de persones o l'ocupació de
les quals, per ser ocasional o excepcional i per ser sota el temps d'estada, només exigeix unes
condicions de salubritat adequades.
RESISTENCIA TÈRMICA (R): Representa la capacitat d'un material per oposar-se al flux de la calor.
En el cas de materials homogenis és la raó entre el gruix i la conductivitat tèrmica del material, en
materials no homogenis la resistència és l'invers de la conductància tèrmica. En m2 K/ W.
SEVERITAT CLIMÀTICA: La severitat climàtica d'una localitat és el quocient entre la demanda
energètica d'un edifici qualsevol en aquesta localitat i la corresponent al mateix edifici en una localitat
de referència. Es defineix una severitat climàtica per a estiu i una per a hivern.
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA (U): És el flux de calor, en règim estacionari, dividit per l'àrea i per la
diferència de temperatures dels mitjans situats a cada costat de l'element que es considera. En W/ m2
ºK.
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Els geriàtrics son un conjunt d’edificis amb uns condicionants especials que els fan molt adequats per a
dur a terme accions de millora energètica.
A mida que analitzem residències dels anys 70 o 80, ens adonem que moltes d’aquestes no han estat
dissenyades per l’ús que tenen actualment. Molt edificis han passat de ser habitatges unifamiliars,
col·legis, etc, a geriàtrics, amb una adaptació de mínims a la nova activitat, sense prendre gaire
importància en molts altres condicionants que afecten de manera directa a la despesa energètica.
La Residència Sant Miquel, no és una excepció. Aquest edifici construït l’any 1979 ha passat de ser un
aparta hotel a un geriàtric passant per un edifici de d’habitatges de lloguer, un restaurant o una sala de
festes. Amb cadascun d’aquest usos s’han realitzat modificacions en els tancaments, instal·lacions, etc
amb criteris poc estudiats.
Per la seva antiguitat, pels diferents canvis d’ús i per les modificacions en l’envoltant i en les
instal·lacions, fan que aquest centre sigui molt apte per implantar millores en l’eficiència energètica i
pugui servir d’exemple per centres de característiques similars.
El punt de partida és aprofitar la necessitat interna de millorar mediambientalment els edificis,
especialment amb relació a les seves condicions d’eficiència energètica.
Els objectius que persegueix l’avaluació són:
• Comprendre com s’utilitza l’energia per fer un ús racional,
• Entendre els factors que afecten al consum i com controlar les despeses,
• Detectar les àrees on hi pot haver malbarataments i aquelles on es poden introduir millores,
• Treure-li un millor partit a les instal·lacions i sistemes existents i promoure el canvi a tecnologies
d’alta eficiència i energies renovables,
• Avaluar i endreçar les diferents possibilitats d’estalvi, prioritzant en el confort dels usuaris i tenint
en compte els objectius dels gestors,
• Fer partícips als gestors dels beneficis econòmics i mediambientals.
El present estudi i anàlisi ha detectat i caracteritzat les carències i les possibilitats de millora que el
centre ofereix, per tal de plantejar les mesures més adients per garantir el confort als usuaris, sens
oblidar el confort ambiental i tractar que aquestes actuacions no signifiquin un augment del consum de
recursos.
En base a aquest estudi és podrà establir un pla de treball i unes propostes de millora que donin suport
al gestor del centre a l’hora d’establir les polítiques i definir les línies d’actuació per millorar la qualitat
d’ús, l’estalvi i l’eficiència en el consum dels recursos energètics i d’aigua en la Residència Sant Miquel.
Seguint l’experiència de l’EPSEB i la UPC, l’esquema bàsic de l’avaluació energètica s’ha organitzat en
quatre grans fases diferenciades, més la prèvia Fase 0 de Pre-diagnòstic que és la que serveix per
definir l’escenari d’inici dels treballs.
•
•
•
•
•

Fase 0:
Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:

Pre-diagnòstic
Aixecament de dades
Avaluació
Diagnosi i línies d’actuació
Propostes d’intervenció
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El procediment per realitzar una avaluació energètica la podem organitzar en quatre grans fases
diferenciades, més la prèvia Fase 0 de Pre-diagnòstic que és la que serveix per definir l’escenari d’inici
dels treballs.
•
•
•
•
•

Fase 0: Pre-diagnòstic
Fase 1: Aixecament de dades
Fase 2: Avaluació
Fase 3: Diagnosi i línies d’actuació
Fase 4: Propostes d’intervenció

Fase 0: Pre-diagnòstic
El pre-diagnòstic és la primera fase de tot el procés, i està orientat a descobrir les disfuncions
energètiques presents en un edifici.
Qualsevol iniciativa que pretengui definir criteris de millora, estalvi o eficiència energètica necessita
emmarcar, prèviament, l’escenari de partida sobre el qual valorar el potencial de millora i la viabilitat
dels objectius. Si l’objectiu, per exemple, és reduir el 50% del consum d’un edifici, cal saber respecte a
quin paràmetre: al consum anual? al consum total de recursos? al consum per una banda d’usos
energètics? per m2?
Aquest escenari requereix d’una informació suficient per poder identificar la tendència del consum de
recursos, els factors que s'intueix poden estar condicionant aquestes tendències i, segons el nivell de
detall de la informació que es disposi, identificar línies d’actuació específiques que puguin
desenvolupar-se.
Com es tracta de definir l'escenari de sortida a partir de la informació disponible, el que fem en realitat
és un pre-diagnòstic, ja que el diagnòstic pròpiament dit serà el resultat que obtinguem un cop s’hagi
fet l’estudi, amb una anàlisi molt més detallada i a un altre nivell després de la recollida de tota la
informació específica.
El pre-diagnòstic es realitza en funció de la informació disponible.
o Nivell 1: Anàlisi del consum de recursos a partir de les dades proporcionades pels gestors.
o Nivell 2: Anàlisi del consum de recursos per tipologies d’ús
o Nivell 3: Anàlisi del consum de recursos per edificis.
D’acord amb la valoració de les dades analitzades es podran definir possibles línies d’actuació
“genèriques”:
o Actuacions relacionades amb el tipus de recurs energètic que es consumeix:
o Substitució de fonts energètiques.
o Incorporació d’energies renovables.
o Actuacions relatives a la gestió dels recursos:
o Xarxa de seguiment del consum de recursos.
o Actuacions específiques en els edificis:
o Auditories energètiques
o Anàlisi de la qualitat de l’aire interior
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al màxim pels gestors i diferents usuaris dels edificis. En aquest sentit, nosaltres hem considerat que
podem establir tres tipus d’accessibilitat:
•
•
•

Accessibilitat a nivell bàsic NB: pels edificis amb escassa informació o dades que cal
verificar.
Accessibilitat a nivell mitjà NM: pels edificis amb disponibilitat de dades parcial i de les que ha
de millorar-se la quantitat i la qualitat.
Accessibilitat a nivell detallat ND: pels edificis amb gran disponibilitat de dades, de bona
qualitat, i que només cal constatar.

També s’han de diferenciar els tipus de dades recollides com a “dades estàtiques” i “dades
dinàmiques” segons les modificacions que registren al llarg del temps. Així, tenim les característiques
arquitectòniques de l’edifici, que en principi no variaran i que es consideren “estàtiques”, mentre que la
intensitat d’ús o les condicions de confort d’un edifici es consideren “dinàmiques”. Fem aquesta
diferenciació perquè cadascuna d’aquestes dades necessita d’un treball de camp diferent i haurà de
reflectir-se, també, en uns formats de documents específics.
Com ja hem dit, el procés d’aixecament de dades té com a objectiu recollir tota aquella informació de
l’edifici que ens permeti entendre com funciona, en quines condicions es troba, i quins consums de
recursos està generant. Per aquest motiu hem de distingir clarament el que seran: “dades
arquitectòniques”, que ens ajudaran a entendre com funciona l’edifici envers l’entorn (l’orientació, el
volum, o les ombres que es produeixen sobre la façana, per exemple); “dades constructives”, que
han de donar-nos la informació sobre com treballa l’edifici per si sol i quin paper té l’envoltant en el
balanç energètic (la disposició de les obertures, els tipus de tancaments, els materials que hi
intervenen...); i les “dades referides a les instal·lacions”, com els tipus de sistemes de refrigeració i
calefacció, si existeix sectorització de xarxes, o la qualitat lumínica assolida, etc.
Finalment hi ha una valoració de les dades que es recullen que nosaltres diferenciem entre quantitat i
qualitat. Per tal d’implementar la quantitat de dades, sota criteris raonables, es pot: millorar la
informació que ofereixen els plànols disponibles de l’edifici, realitzar seccions constructives, fer
fotografies, i en casos concrets realitzar cales. Un cop s’ha tingut accés al màxim de dades cal millorarne la qualitat, el que aconseguirem transformant a formats digitals els plànols en suport paper, fent
enquestes als usuaris de l’edifici per a detectar conflictes o desconforts, etc.
Les dades que recollim en origen i les que puguem aconseguir durant l’aixecament són determinants ja
que marcaran la direcció en que hem d’enfocar el procés d’anàlisi complet, la direcció de les nostres
conclusions i ens permetran també albirar les propostes d’intervenció que se’n puguin derivar. Cal,
això sí, ser realistes i procurar ajustar-se a les possibilitats i peculiaritats de l’edifici a estudiar per tal
d’extreure’n el màxim profit de les seves singularitats.
Fase 2: Avaluació
Un cop feta la tasca de recollida de dades que, com ja hem indicat, és la més entretinguda i exigeix un
grau de precisió important per tal que la documentació sigui fiable, cal fer-ne una avaluació que ens
servirà, a la fi, per realitzar el diagnòstic de l’edifici que s’estigui estudiant.
Es tracta doncs de processar les dades recollides per tal d’avaluar els següents conceptes:

Fase 1: Aixecament de dades
És la primera fase de tot l’exercici, i en depèn el bon resultat i la fiabilitat que se’n puguin derivar en les
següents fases de treball. Cal doncs que l’accessibilitat a les diferents fonts d’informació sigui facilitada

•
•
•

Els consums de recursos a partir de la monitorització de comptadors quan sigui possible.
Els consums de recursos a partir de la lectura i informatització de dades de les factures.
La caracterització dels sistemes i aparells que consumeixen energia i que cobreixen la demanda
per a Climatització, Il·luminació i l’ús propi de l’edifici.
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•

I quan sigui possible, les condicions de Funcionament (pel que fa a l’Ocupació, el Manteniment i
la Gestió, i als Paràmetres de Confort)

Amb aquestes dades es poden extreure el que anomenem índex o valors significatius, que permeten
caracteritzar l’edifici.
No hem d’oblidar que l’avaluació global de l’eficiència energètica d’un edifici es realitza mitjançant la
comparació entre la demanda energètica teòrica i el consum efectiu que s’observa a través de la
facturació anual. L’anàlisi del que consumeix l’edifici, respecte al que hauria de consumir teòricament,
permetrà valorar el potencial d’estalvi i les oportunitats de millora.
Així mateix, l’estudi de les rutines en la gestió i el manteniment dels sistemes de l’edifici és útil per
detectar mancances en el funcionament de les instal·lacions i, alhora, permet determinar l’ajust entre el
nivell d’ocupació real i el grau de resposta dels sistemes a la seva demanda d’energia i recursos. Les
possibles desviacions en aquests aspectes poden oferir la resposta a la diferència entre la demanda
teòrica i el consum real enregistrat.
Finalment, la valoració del consum de recursos no ha de deixar de banda la valoració del confort dels
usuaris de l’edifici: es tracta de conèixer si l’edifici és eficaç atenent les necessitats energètiques, però
el que és més important, si és eficient en relació als recursos que consumeix per a assolir-ho.
Amb els Índexs o valors significatius aconseguirem transformar les dades aixecades, en diferents
unitats i amb diverses eines, en valors unificats i comparables (kWh/ m2, lux/espai, etc) amb els d’altres
edificis semblants. Donat que existeixen molts tipus d’índexs que busquen caracteritzar energèticament
els edificis, caldrà escollir els més adients en funció dels objectius de l’anàlisi.
Arribats aquí és quan l’aixecament de dades cobra sentit, ja que la tasca mecànica de recollida i
registre es transforma en uns Índexs significatius que permeten comparar l’edifici amb aquells Índexs o
paràmetres de referència, que ens ajudaran a definir l’escenari de partida des del qual poder identificar
les oportunitats de millora de l’edifici.
En aquesta fase del treball ja es pot realitzar la diagnosi, a la que s’arriba després d’avaluar les dades i
de comparar-les amb els valors de referència i, a partir d’aquí, es poden definir les línies d’actuació en
que cal intervenir.
Fase 3: La diagnosi:
El reconeixement del comportament energètic de l’edifici i de les seves possibilitats de millora s’obté
dels diagnòstics parcials de cadascun dels àmbits analitzats: l’envoltant arquitectònica, els sistemes
energètics, l’ús i la gestió. Aquest diagnòstic pot començar a definir les línies d’actuació amb que
millorar l’eficiència energètica i el consum de recursos de l’edifici, sempre tenint en compte la seva
viabilitat, tant tècnica, com econòmica i logística
Amb el diagnòstic hem de ser capaços de detectar les diferents possibilitats de millora en cadascun
dels àmbits d’actuació esmentats, i també hem de poder valorar les propostes en funció de les
dificultats que comporti la seva execució. En el cas d’un edifici en que s’identifiquin actuacions de
millora tant en l’envoltant com en el funcionament dels aparells de climatització, i en el supòsit que
ambdues proporcionin un estalvi energètic similar, caldrà determinar la inversió necessària per a
cadascuna, tant en costos com en logística, abans de decidir una proposta d’intervenció.
Per tant, l’adequació i el grau de certesa de la diagnosi dependran directament de: la qualitat de la
informació recollida durant l’aixecament de dades, i del rigor amb que s’hagi fet l’avaluació dels
resultats

Fase 4: Les línies d’actuació
Finalment, a partir de la diagnosi es poden identificar les mancances de l’edifici i, per tant, es poden
començar a plantejar les accions específiques per tal de solucionar-les. Les diferents propostes caldrà
agrupar-les en el que anomenem línies d’actuació, que venen determinades per la metodologia
emprada durant l’aixecament de dades i l’avaluació. Així definirem:
•

Actuacions relacionades amb l’envoltant: que son aquelles que tenen a veure amb les
característiques arquitectòniques i constructives de l’edifici i específicament amb la seva
envoltant (tancaments exteriors verticals, cobertes, soleres, etc.). Aquest tipus d’actuacions
actuen sobre la demanda energètica amb l’objectiu de reduir-la.

•

Actuacions relacionades amb els sistemes i les instal·lacions: on es recolliran totes aquelles
intervencions que poden millorar el funcionament dels aparells i dels sistemes que atenen la
demanda energètica de l’edifici (lluminàries, aparells de climatització, reguladors de fluxos, etc.).

•

Actuacions relacionades amb la gestió dels recursos energètics: que agruparan aquelles
actuacions identificades amb les característiques d’ocupació de l’edifici i als seus usos i
funcions (horaris, períodes, etc.).

Cadascuna de les actuacions identificades haurà de ser valorada en tres aspectes: pel que fa a la seva
incidència sobre la demanda energètica de l’edifici, en quant al consum global o percentatge d’estalvi
que pot significar i per la seva viabilitat tant tècnica com econòmica.
El Quadre de prioritats:
Una vegada identificades les oportunitats de millora en cada àmbit i valorades les diferents viabilitats
tècniques, econòmiques i logístiques, és necessari fer un quadre de prioritats per tal que els recursos
disponibles siguin invertits de la manera més efectiva i eficient possible.
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3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI.
1. EMPLAÇAMENT
La Residència Sant Miquel està situada a l’Avinguda de l’Eucaliptus, 19 a la localitat de
Viladecavalls, comarca del Vallès Occidental a la província de Barcelona.

La Residència Sant Miquel és un edifici d’us residencial públic situat a l’avinguda de
l’Eucaliptus, 19 de Viladecavalls, on es desenvolupen les activitats pròpies d’un centre
geriàtric. Les seves principals característiques són les següents:
- Tipologia d’ús:

Residencial Geriàtric.

- Data de construcció:

1979

- Tipologia arquitectònica:

Es tracta d’un edifici en forma de “L” de planta baixa i
dues plantes pis, amb façanes interiors orientades a
sud. A la planta baixa trobem la zona diürna amb les
sales d’estar, el menjador, el gimnàs, cuina i els
lavabos entre d’altres. A planta primera i segona
trobem 10 apartaments per planta amb tres o quatre
llits per apartament.

- Tipologia constructiva:

-Estructura a planta baixa amb pilars i jàsseres
metàl·liques i sostres unidireccionals de biguetes de
formigó i revoltons ceràmics i a planta primera i
segona, parets de càrrega i sostres unidireccionals de
biguetes de formigó i revoltons ceràmics.
-Tancaments exteriors ceràmics de 33 cm de gruix
amb fulla exterior, cambra d’aire i fulla interior i
tancament practicables de fusta i alumini.
-Coberta inclinada de teula plana de ciment.

- Superfície solar:

3.760 m2

- Superfície construïda:

2.074, 16 m2 segons aixecament, 1.758 m2 segons
cadastre.

La construcció de l’edifici data del 1979.

- Usos energètics

L’ús original pel que va ser dissenyat va ser l’hoteler, amb un total del 20 apartaments amb
dues habitacions i un sala d’estar. Amb el pas del temps i possiblement per la seva ubicació
aquest ús passà de l’hoteler a restaurant per casaments i comunions fins a bar- discoteca amb
habitacions.

- Climatització (fred i calor)
- Enllumenat
- Producció d’aigua calenta sanitària
- Equipaments

- Sistemes de condicionament:

- Calefacció: El sistema de calefacció combina
radiadors amb una caldera central alimentada per gas
natural.
- Refrigeració: Localitzada en algunes dependències
amb equips de refrigeració aire-aire individuals.
- Producció ACS: Mitjançant caldera central
alimentada per gas natural.

Figura 1.1.Vista aèria de l’edifici i la parcel·la.

2. CONTEXT HISTÒRIC.

L’any 1988 l’edifici va prendre el seu ús actual com a geriàtric amb la gestió a càrrec de la
societat Residencies 88, S.L.
Actualment la Residència Sant Miquel disposa de 80 llits, repartits en un total de 20
apartaments distribuïts a planta primera i planta segona i unes àmplies zones comuns a planta
baixa.
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4. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DELS CONSUMS ENERGÈTICS I DE LES EMISSIONS
ASSOCIADES.
Durant l’any 2011 la Residència Sant Miquel ha consumit 64.294 kWh d’energia elèctrica i
21.549 m3 de gas (230.577,15 kWh), en total 294.871,15 kWh.

Figura 4.3. Emissions associades al consum de gas i electricitat de l’any 2011

Analitzant el consum mensual de gas i electricitat s’observa un cert paral·lelisme entre els
mesos en diferents anys, amb puntes de consum que s’hauran d’analitzar, tal com posen de
manifest les Figures 4.4 i 4.5.

Figura 4.1. Consum de gas i electricitat de l’any 2011

Analitzant la tendència del consum de gas durant dels anys 2008 al 2011, segons la Figura
4.2, s’observa que es bastant constant, amb uns valors entre 230.000 i 238.00 kWh, al 2010 hi
ha una punta que arriba als 280.000 kWh degut a la severitat de l’ hivern. La mateixa
tendència de consum constant tenim amb l’electricitat amb valors entre 64.000 i 73.000 kWh.
No s’ha tingut en compte el consum elèctric de 2008 degut a les errades en la facturació.

Figura 4.4. Consum mensual de gas durant els anys 2008-2011

Figura 4.2. Consum de gas i electricitat durant els anys 2008- 2011

Pel que fa als consums per usos energètics, la proporció és gairebé d’un 22% d’electricitat
respecte al 88 % de gas, el que suposa un important consum especialment per la climatització
en calefacció.
Les emissions de CO2 associades al consum energètic de l’edifici l’any 2011 s’han traduït en
88,76 Tn de CO2 emeses a la atmosfera. Aproximadament un 47 % correspon a l’electricitat i
un 53 % al gas, tal com posa de manifest la Figura 4.3.
Figura 4.5. Consum mensual d’electricitat durant els anys 2009-2011
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5. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DEL CONSUM D’AIGUA.

6. ANÀLISI DELS PRINCIPALS INDICADORS DEL CONSUM DE RECURSOS

Durant l’any 2011 la Residència Sant Miquel ha consumit 2.382 m3 d’aigua i analitzant la
tendència de consum en els darrers anys, del 2008 al 2011, es manté bastant constant, amb
valors entre 2.500 i 3.000 m3.

S’han seleccionat els següents indicadors per valorar el nivell de consum dels recursos i
emissions associades respecte a la intensitat d’us, al perfil d’ocupació, i a la superfície
construïda de l’edifici:
• kWh/m2-any i m3/m2-any: relaciona el consum total anual de recursos amb la superfície
construïda.
• kg CO2/m2-any: relaciona les emissions associades de CO2 amb la superfície
construïda.
• kWh/usuari-any i usuari-dia i m3/usuari-any i usuari-dia: relaciona el consum total de
recursos energètics amb la intensitat d’ocupació de l’edifici al llarg de l’any i dia.
• kg CO2/usuari-any i usuari-dia: relaciona les emissions associades de CO2 amb la
intensitat d’ocupació de l’edifici al llarg de l’any.
• kWh/dia i hora d’ús-any i m3/dia i hora d’ús-any: relaciona el consum total de
recursos al llarg de l’any amb els dies i hores d’utilització de l’edifici.
• kg CO2/dia i hora d’ús-any: relaciona els mateixos paràmetres d’utilització de l’edifici
però amb les emissions de CO2 associades al consum de recursos.
Per tal de realitzar aquest anàlisi, s’ha considerat una superfície construïda de 2.074,16 m2 ,
una ocupació de 80 usuaris i una utilització de 365 dies i 8760 hores.

Figura 5.1. Consum mensual d’aigua durant els anys 2008-2011

Analitzant la tendència s’observa un consum constant bastant constant durant l’any, amb
puntes que fan incrementar molt el consum anual i que caldrà analitzar en detall.

Figura 6.1. Ratis de consum de gas i electricitat durant els anys 2009-2011

Figura 6.2. Ratis d’emissions associades al consum de gas i electricitat durant els anys 2009-2011
Figura 5.2. Consum mensual d’aigua durant els anys 2008-2011
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Figura 6.3. Ratis de consum d’aigua durant els anys 2008-2011

7. CONCLUSIONS
La tendència de consum de la Residència Sant Miquel és molt constant durant els últims anys,
amb algunes pujades que caldrà analitzar de manera detallada.
A més de les tendències de consum, un dels punts febles de l’edifici és la seva l’envoltant.
Serà interessant estudiar la relació entre comportament energètic de l’edifici i els seus
tancaments, per tal d’esbrinar quines conseqüències tenen aquests en el consum d’energia
per la climatització.
Tanmateix, els sistemes de climatització i enllumenat s’hauran de revisar per comprovar si els
rendiments, manteniment i gestió són els adequats.
Aquestes circumstàncies justificarien l’elaboració d’una avaluació energètica que permetés
identificar les oportunitats de millora en l’eficiència energètica de l’edifici.
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1. ANTECEDENTS I DOCUMENTACIÓ PRÈVIA.
1.1 Emplaçament
La Residència Sant Miquel està situada a l’Avinguda de l’Eucaliptus, 19 a la localitat de Viladecavalls,
comarca del Vallès Occidental a la província de Barcelona.
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La planta baixa té una superfície construïda de 769,71 m2 i trobem les zones comuns com les sales
d’estar, el menjador, sala de fisioteràpia, la cuina, els lavabos i oficines.
La planta primera té una superfície construïda de 685,15 m2 i trobem en l’ala oest la zona d’assistència
especial amb la sala d’estar i els apartaments del nº 1 al 4 i a l’ala est els apartaments del nº 5 al 10.
La planta segona té una superfície construïda de 619,30 m2 i trobem els apartaments del nº 11 a la 20.

1.2 Antecedents

La comunicació entre plantes es fa mitjançant una escala tancada situada a la façana nord i un
ascensor.

La Residència Sant Miquel és un centre geriàtric amb una superfície construïda de 2.074,16 m2, tota
sobre rasant, que es situa en una parcel·la de 3.760 m2, a la confluència de l’avinguda de l’Eucaliptus i
el carrer de la Vinya. La construcció data de l’any 1979.

Per a més informació veure:
-els plànols al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 01-08

L’ús original pel que va ser dissenyat va ser l’hoteler, amb un total del 20 apartaments amb dues
habitacions, un sala d’estar i un bany. Amb el pas del temps i possiblement per la seva ubicació aquest
ús passà de l’hoteler a restaurant per casaments i comunions fins a bar-discoteca amb habitacions.

1.4 Documentació prèvia

L’any 1988 l’edifici va prendre el seu ús actual com a geriàtric amb la gestió a càrrec de la societat
Residencies 88, S.L.
Actualment la Residència Sant Miquel disposa de 80 llits, repartits en un total de 20 habitacions
distribuïdes a planta primera i planta segona i unes àmplies zones comuns a planta baixa.
Des de la construcció de l’edifici l’any 1979 s’han realitzat nombroses actuacions tant en tancament con
en instal·lacions degut als seus canvis d’ús. S’han tancat zones exteriors com la sala d’estar de planta
primera i els passadissos que donen accés als apartaments i s’ha incorporat el gas natural per la
producció d’aigua calenta, de manera centralitzada, per la calefacció i per l’aigua calenta sanitària, que
en origen es feia de manera individual amb electricitat.
A partir de l’any 2002 l’empresa ha rebut diverses propostes per la instal·lació de sistemes d’energies
renovables per la producció d’aigua calenta sanitària i electricitat, descartant qualsevol oferta pel cost
econòmic de la inversió i pel retorn d’aquesta.
1.3 Descripció general
La parcel·la té una forma trapezoïdal i una superfície de 3.760 m². Limita al nord-est amb l’avinguda de
l’Eucaliptus al llarg de 82,44 m, al nord-oest amb el carrer de la Vinya al llarg de 54,57 m i al sud-est i
sud-oest amb solars confrontants.
L’edifici es situa segons les coordenades UTM a Nord 4602473,74 i Est 414294,75, i a una elevació de
278 m
L’avinguda de l’Eucaliptus i el carrer de la Vinya són confluents i entre ells es forma un angle de 57 º.
La parcel·la no presenta pràcticament pendent i té dos accessos, un per a vianants i un per a vehicles,
tots dos a l’avinguda de l’Eucaliptus.
L’edifici té forma de “L” amb unes dimensions exteriors de 44,34 m per 32,91 m, amb el costat més llarg
paral·lel a l’avinguda de l’Eucaliptus. I consta de planta baixa i dues plantes pis, amb façanes interiors
orientades a sud.

Prèviament a la realització d'aquesta avaluació energètica s’ha realitzat una pre-auditoria. Aquesta ja
ens donava informació sobre la tendència de consum de l'edifici en els últims anys. Tot i que no entrava
en detall per determinar quines eren les causes dels consums ni es constatava si aquests es
corresponien a les necessitats de l'edifici, s’ha observat una possibilitat de millora general i de reducció
del consum dels recursos.
En el cas de la Residència Sant Miquel, hem considerat que l’accessibilitat a les dades és de Nivell
Mitjà, ja que:
• Hi havia un joc de plànols d’arquitectura disponible sense escalar, tan sols de les plantes de
l’edifici, no hi havia plànols de façanes, seccions ni detalls constructius.
• No hi havia cap tipus de plànol ni memòria de les instal·lacions de l'edifici.
• Es disposava dels llistats de consums d’energia i aigua. A partir de les factures de les diferents
companyies es van aconseguir els valors de facturació d'electricitat, gas i aigua.

AVALUACIÓ ENERGÈTICA I PROPOSTA D’ACTUACIÓ DEL CENTRE GERIÀTRIC “RESIDÈNCIA SANT MIQUEL” A VILADECAVALLS

28

2. AIXECAMENT DE DADES
Com hem dit, de l’aixecament i la sistematització de les dades en depèn el resultat de l’avaluació. Per a
dur a terme aquesta tasca, s’ha de diferenciar els tipus de dades recollides en dades estàtiques i dades
dinàmiques, segons les modificacions que registren al llarg del temps. Així, tenim les característiques
arquitectòniques de l’edifici, que en principi no varien i que considerem estàtiques, mentre que la
intensitat d’ús o les condicions de confort d’un edifici es consideren dinàmiques. Fem aquesta
diferenciació perquè cadascuna d’aquestes dades requereix un treball de camp diferent, que s’ha de
reflectir, també, en uns formats de documents específics.

La planta baixa té una superfície construïda de 769,71 m2 i una alçada lliure de 2,90 m. A les façanes
sud trobem les sales d’estar, el menjador i la sala de fisioteràpia i a la zona nord les zones de serveis
com la cuina, bugaderia i oficines.
La planta primera recula respecte la planta baixa a les façanes interiors. Té una superfície construïda
de 685,15 m2 i una alçada lliure de 2,65 m. A l’ala oest trobem la zona d’assistència especial amb la
sala d’estar i els apartaments del nº 1 a nº 4 i l’ala est els apartaments del nº 5 al nº 10.
La planta segona recula respecte la planta primera en la façana nord-oest, a la zona de la sala d’estar.
Té una superfície construïda de 619,30 m2 i una alçada lliure de 2,65 m. Trobem els apartament del nº
11 al 20.

Cal distingir, per exemple el que són: dades arquitectòniques, que ens ajudaran a entendre com
funciona l’edifici respecte a l’entorn (l’orientació, el volum o les ombres que es produeixen sobre la
façana); dades constructives, que han de donar-nos la informació sobre com treballa l’edifici per si sol i
quin paper té l’envoltant en el balanç energètic (la disposició de les obertures, els tipus de tancaments,
els materials que intervenen...); i les dades referides a les instal·lacions, com els tipus de sistemes de
refrigeració i calefacció, si existeix sectorització de xarxes, o la qualitat lumínica assolida, etc.

A planta primera i segona el passadís de comunicació als apartaments queda orientat a les façanes
nord. Els apartaments tenen una habitació i sala d’estar o dues habitacions orientades a sud i una
habitació, el magatzem i la zona d’accés als apartaments a tocar amb el passadís de comunicació,
orientat a nord.

Finalment, hi ha una valoració de les dades que es recullen, que diferenciem entre quantitat i qualitat.
Per tal d’implementar la quantitat de dades, amb criteris raonables, es pot millorar la informació que
ofereixen els plànols disponibles de l’edifici, realitzar seccions constructives, fent fotografies i, en casos
concrets, realitzant cales.

La comunicació entre plantes es fa mitjançant una escala tancada situada a la façana nord i un
ascensor.

La coberta és de tipus inclinat a dues aigües.

Pel que fa a l’aixecament de dades estàtiques de l’edifici, hem considerat:
1. Dades d’arquitectura
2. Dades de construcció
3. Dades d’instal·lacions
4. Dades de perfil d’ús
Pel que fa a l’aixecament de dades dinàmiques de l’edifici, hem considerat:
5. Seguiment del consum
6. Seguiment de la intensitat d’ús
7. Seguiment de la gestió
8. Seguiment de les condicions de confort

2.1

Dades estàtiques d’arquitectura

Figura 2.1.1. Fotografia de la façana 1 (sud-oest)

Figura 2.1.2. Fotografia de la façana 2 (sud-est)

Figura 2.1.3. Fotografia de la façana 3 (sud-oest)

Figura 2.1.4.Fotografia de la façana 4 (nord-oest)

Les dades d’arquitectura ens han permès fer la primera aproximació a l’edifici, amb l’objectiu de
conèixer-ne les característiques formals, l’orientació, l’emplaçament i, en definitiva, de quina manera
funciona amb el seu entorn.
La Residència Sant Miquel és situa en una parcel·la de forma trapezoïdal, sense desnivells i de 3.760
m2 de superfície, en un entorn d’habitatges unifamiliars aïllats de petita alçada, planta baixa i dues
plantes pis com a màxim.
L’edifici es situa segons les coordenades UTM a Nord 4602473,74 i Est 414294,75, i a una elevació de
278 m. L’edifici està orientat amb els patis interiors a sud.
L’edifici té un sostre construït de 2.074,16 m2, tot sobre rasant, repartits entre planta baixa i dues
plantes pis. Té forma de “L” amb unes dimensions exteriors de 44,34 m per 32,91 m, amb el costat més
llarg paral·lel a l’avinguda de l’Eucaliptus.
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A las següent taula tenim una relació del buit/ple de les façanes segons la seva orientació:
ENVOLVENT ORDENADA PER ORIENTACIÓ

Figura 2.1.5. Fotografia de les façanes 5 i 7 (nord-est))

Figura 2.1.6. Fotografia de les façanes
6 i 8 (nord-oest)

Sup. Total

Sup. Ple

Sup. Buit

% Ple

% Buit

Orientació

Façana 1 - Planta baixa
Façana 1 - Planta primera
Façana 1 - Planta segona
Façana 3
TOTAL SUD-OEST

91,60
99,24
111,78
111,75
414,36

31,60
61,66
76,90
89,32
259,48

Façana 2 - Planta baixa
Façana 2 - Planta primera
Façana 2 - Planta segona
Façana 10
TOTAL SUD-EST

64,31
80,12
85,61
88,65
318,69

Façana 4
Façana 6
Façana 8

60,00
37,58
34,88
22,43
154,88

34,50%
62,14%
68,80%
79,93%
62,62%

65,50%
37,86%
31,20%
20,07%
37,38%

Sud-Oest
Sud-Oest
Sud-Oest
Sud-Oest

Obra de fàbrica + arrebossat pintat
Obra de fàbrica + arrebossat pintat
Obra de fàbrica + arrebossat pintat
Obra de fàbrica + arrebossat pintat

22,31
53,80
60,90
85,94
222,95

42,00
26,33
24,71
2,71
95,74

34,69%
67,14%
71,14%
96,94%
69,96%

65,31%
32,86%
28,86%
3,06%
30,04%

Sud-Est
Sud-Est
Sud-Est
Sud-Est

Obra de fàbrica + arrebossat pintat
Obra de fàbrica + arrebossat pintat
Obra de fàbrica + arrebossat pintat
Obra de fàbrica + arrebossat pintat

76,90
0,00
13,97
90,87

149,49
29,42
28,55
207,46

33,97%
0,00%
32,86%
30,46%

66,03% Nord-Oest
100,00% Nord-Oest
67,14% Nord-Oest
69,54%

O.F. + arrebossat pintat / tanc. de vidre
Tancament de vidre
O.F. + arrebossat pintat / tanc. de vidre

TOTAL NORD-OEST

226,39
29,42
42,52
298,33

Façana 5
Façana 7
Façana 9 - Planta baixa
Façana 9 - Planta primera
Façana 9 - Planta segona
TOTAL NORD-EST

39,21
24,19
109,71
111,30
111,30
395,72

15,79
0,00
94,16
48,91
48,91
207,78

23,42
24,19
15,55
62,39
62,39
187,94

40,27%
0,00%
85,83%
43,95%
43,95%
52,51%

59,73%
100,00%
14,17%
56,05%
56,05%
47,49%

O.F. + arrebossat pintat / tanc. de vidre
Tancament de vidre
Obra de fàbrica + arrebossat pintat
O.F. + arrebossat pintat / tanc. de vidre
O.F. + arrebossat pintat / tanc. de vidre

Coberta edifici
Coberta sostre de PB
Coberta sostre de P1
Terrat de coberta
Terrasses de sostre de PB
Terrasses de sostre de P1

698,34
98,45
83,21
4,15
7,66
30,64

698,34
98,45
83,21
4,15
7,66
30,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

922,45

922,45

0,00

100,00%

0,00%

TOTAL HORITZONTAL

Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est

-------

Materials

Teula plana de formigó
Teula plana de formigó
Panell sandwich
Sostre unidireccional acabat amb gres
Sostre unidireccional acabat amb gres
Sostre unidireccional acabat amb gres

Figura 2.1.9. Quadre de les superfícies de façana amb relació buit/ple, orientació i materials.

Tal i com es pot observar les façanes orientades a nord tenen una important presència els tancaments
d’alumini i vidre. Això ve donat per un canvi en l’edifici original, on aquestes zones eren espais
exteriors.

Figura 2.1.7. Fotografia de la façana 9 (nord-est))

Figura 2.1.8. Fotografia de la façana
10 (sud-est)

Per a més informació veure:
-els plànols d’arquitectura al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 1-8.
-les estances al DOCUMENT 3. Annex 01.
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2.2

Dades estàtiques de construcció

Caracteritzem l’edifici fent especial èmfasi en les característiques de la seva envoltant. Es tracta
d’obtenir la màxima informació de la tipologia constructiva de l’edifici; des del tipus de fonaments, les
característiques de l’estructura o els materials de l’envoltant; fins als tancaments interiors, les
característiques de la fusteria o la diversitat de materials emprats.
El gestor de l’edifici disposava d’un joc de plànols sense escala de planta baixa, primera i segona,
rectificats a ma amb les modificacions realitzades. Com que no hi havia cap tipus de detall constructiu
hem fet diverses cates en zones accessibles a façana i falsos sostres per conèixer la composició dels
tancaments i sostres, en d’altres zones hem fet diverses suposicions sobre la composició dels
tancaments basant-nos en la forma habitual de construir per l'època de l’edifici. A partir d’aquí s’han
obtingut els índex i valors de l’aïllament, la capacitat de transmissió i la conductivitat de tots els
elements que constitueixen l’envoltant de l’edifici.
Figura 2.2.1. Fotografia del sostre unidireccional

S’ha aprofitat per definir les característiques constructives de l’edifici segons el criteri del programa
LIDER1, que posteriorment s’utilitzarà per avaluar la demanda energètica de l’edifici.
La zona climàtica del nostre edifici és la C1.

Sostre de planta primera
Tancament horitzontal emprat per separació de plantes interiors, format per paviment de gres col·locat
sobre capa de morter de 3 cm de gruix, llit de sorra de 2 cm, sostre unidireccional de biguetes de
formigó i revoltons ceràmics de 25 cm de gruix i enguixat de 1,5 cm.

Estructura vertical
A planta baixa està formada per pilars metàl·lics a base de perfils laminats i a planta primera i segona
amb parets de càrrega.

Components
Paviment de gres

Sostre de planta baixa
Tancament horitzontal emprat per separació de planta baixa i planta primera format per paviment de
gres col·locat sobre capa de morter de 3 cm de gruix, llit de sorra de 2 cm, sostre unidireccional de
biguetes de formigó i revoltons ceràmics de 25 cm de gruix i fals sostre de plaques desmuntables de
1,2 cm.

Components
Paviment de gres

Gruix
(cm)
1,5

Morter per col·locació de terratzo
Llit de sorra

3

Sostre unidireccional
Cambra d’aire
Placa de cartró-guix

Materials LIDER
Plaqueta o baldosa de gres

Gruix
(cm)
1,5
3

Materials LIDER
Plaqueta o baldosa de gres

Gruix
(m)
0,015

Morter per col·locació de terratzo
Llit de sorra

2

Mortero de cemento o cal para albañilería
Arena y grava [1700<d<2200]

0,02

0,03

Sostre unidireccional

25

FU Entrevigado ceramico – Canto 250 mm

0,25

Enguixat

1,5

Enlucido de yeso 1000<d<1300

0,015

Aquest sistema constructiu té una U = 1,96 W/m2ºK.

Gruix
(m)
0,015

2

Mortero de cemento o cal para albañilería
Arena y grava [1700<d<2200]

0,02

25

FU Entrevigado cerámico – Canto 250 mm

0,25

5

Cámara de aire sin ventilar horiz. 5 cm

0,05

Placa de yeso laminado [PLY] 750<d<900

0,012

1,2

Figura 2.2.2. Fotografia del fals sostre

0,03

Aquest sistema constructiu té una U = 1,44 W/m2ºK.

Figura 2.2.3. Fotografia del paviment de gres
1

La nomenclatura dels materials, l’idioma i la representació gràfica són els extrets de la base de dades del programa LIDER i
del catálogo de elementos constructivos de CTE.

Figura 2.2.4. Fotografia de l’enguixat de sostres
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Sostre de planta segona
Façana mur tipus 2
Tancament horitzontal emprat per separació entre planta i coberta, format per sostre unidireccional de
biguetes de formigó i revoltons ceràmics de 25 cm de gruix i enguixat de 1,5 cm
Components
Sostre unidireccional
Enguixat

Gruix
(cm)
25
1,5

FU Entrevigado ceramico – Canto 250 mm

Gruix
(m)
0,25

Enlucido de yeso 1000<d<1300

0,015

Materials LIDER

Aquest sistema constructiu té una U = 2,12 W/m2ºK.

Les trobem en exteriors a les façanes nord de planta baixa, delimitant l’exterior de les zones de
magatzem i recintes tècnics.
Amb un gruix total de 18 cm, estan formades per una fulla exterior de maó foradat tipus totxana de 15
cm de gruix. Per l’exterior les trobem acabades amb arrebossat de morter de ciment i per l’interior,
segons la zona, les poden trobar arrebossades, enguixades o enrajolades
Components
Arrebossat

Façana mur tipus 1
Són les façanes original de l’edifici i les trobem en exteriors. En interiors les trobem separant els
recintes tècnics de les estances central de planta baixa, i en plantes pis separant els apartaments del
passadís.
Amb un gruix total de 33 cm, estan formades per una fulla exterior de maó foradat tipus totxana de 15
cm de gruix, un cambra d’aire sense ventilar de 11 cm, fulla interior de maó foradat de 4 cm de gruix.
Per l’exterior les trobem acabades amb arrebossat de morter de ciment i per l’interior, segons la zona,
les poden trobar arrebossades, enguixades o enrajolades.
Components
Arrebossat
Maó foradat tipus totxana de 15
cm
Cambra d’aire
Maó foradat de 4 cm
Enguixat

Gruix
(cm)
1,5

Materials LIDER
Mortero de cemento o cal para albañileríaa

Gruix
(m)
0,015

15

Ladrillo hueco LH métrico o catalan

0,15

11

Cámara de aire sin ventilar vertical

0,11

4
1,5

Tabique de LH sencillo 40 <espesor<60
mm
Enlucido de yeso 1000<d<1300

0,04
0,015

Aquest sistema constructiu té una U = 1,32 W/m2ºK.
El CTE ens limita la U a 0,95 W/m2ºK. NO COMPLEIX

Maó foradat tipus totxana de 15
cm
Enguixat

Gruix
(cm)

Materials LIDER

Gruix
(m)

1,5

Mortero de cemento o cal para
albañileríaa

0,015

15

Ladrillo hueco LH métrico o catalan

0,15

1,5

Enlucido de yeso 1000<d<1300

0,015

Aquest sistema constructiu té una U = 2,55 W/m2ºK.
El CTE ens limita la U a 0,95 W/m2ºK. NO COMPLEIX

Façanes de tancaments d’alumini i vidre
A les façanes orientades a nord-oest i nord-est tenen especial presència les zones envidriades.
Aquestes es van afegir a posteriori per tancar els passadissos exterior d’accés als apartaments i
l’escala de comunicació vertical. A l’escala el tancament es a base de perfils d’alumini i vidre de càmara
tipus climalit (4/10/4). La zona dels passadissos esta format per un fixe inferior amb perfils d’alumini
amb panell tipus sandwich de 20 mm de gruix amb aïllament interior i a la part superior un tancament
de trams fixes i d’altres practicables amb perfils d’alumini i vidre de càmara tipus climalit (4/10/4).
Fusteria d’alumini - Vidre
Components

Materials LIDER

Vidre doble amb cambra d’aire 4/10/4

VER_DC_4-9-4

Perfileria d’alumini sense ruptura de pont tèrmic

VER_Normal sin rotura de puente térmico

Aquest sistema constructiu té una U = 3,27 W/m2ºK.
El CTE ens limita la U a 4,40 W/m2ºK. COMPLEIX

Perfileria d’alumini – Panell sandwich
Components
Panell sandwich de 20 mm
Perfileria d’alumini sense ruptura de pont tèrmic

Materials LIDER
Panel sandwich con alma de poliuretano
PPU
VER_Normal sin rotura de puente térmico

Aquest sistema constructiu té una U = 1,03 W/m2ºK.
El CTE ens limita la U a 0,95 W/m2ºK. NO COMPLEIX
Figura 2.2.5. Fotografia interior del mur 1

Figura 2.2.6. Fotografia interior del mur 1
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Coberta del sostre de planta baixa
Té la mateixa tipologia que la coberta de l’edifici.

Figures 2.2.7-8. Fotografies dels tancament de vidre i panell sandwich

Coberta de l’edifici
Figura 2.2.11. Fotografia de la coberta

És de tipus inclinada acabada amb teula plana de ciment. Tot i no disposar de detalls constructius per
determinar els components de la coberta, per la tipologia edificatòria i l’època de construcció, suposem
que deu estar formada, sota les teules de ciment, per una capa de morter de 5 cm, un encadellat
ceràmic de 4 cm de gruix que es recolza sobre envanets de sostremort per la formació de pendents.
Components

Gruix
(cm)

Teula plana de ciment
Morter de ciment
Encadellat ceràmic

Materials LIDER
Teja de hormigón

5
4

Mortero de cemento o cal para albañilería
Tabique de LH sencillo 40 <espesor<60
mm

Gruix
(m)
0,02
0,05

Formada per un panell sandwich d’alumini exterior i interior amb escuma de poliuretà de 50 mm de
gruix.
Components

Cambra d’aire
Aïllament tèrmic llana de roca
Placa de cartró-guix

Aquest sistema constructiu té una U = 3,21 W/m2ºK.
El CTE ens limita la U a 0,53 W/m2ºK. NO COMPLEIX

Figura 2.2.9. Fotografia de la coberta

Coberta del sostre de planta primera

Panell sandwich
0,04

Figura 2.2.12. Fotografia de la coberta

Gruix
(cm)
5
5
5
1,2

Materials LIDER
PUR plancha con HFC
Cámara de aire sin ventilar horiz. 5 cm
2
MW Lana mineral (0,04 W/m ºK)
Placa de yeso laminado [PLY] 750<d<900

Gruix
(m)
0,05
0,05
0,04
0,012

Aquest sistema constructiu té una U = 0,28 W/m2ºK.
El CTE ens limita la U a 0,53 W/m2ºK. COMPLEIX

Figura 2.2.10. Fotografia de la coberta
Figura 2.2.13. Fotografia de la coberta

Figura 2.2.14. Fotografia de la coberta
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Aquest sistema constructiu té una U = 2,73 W/m2ºK.
El CTE ens limita la U a 0,95 W/m2ºK. NO COMPLEIX

Terrasses
A les façanes orientades a sud trobem alguns balcons que s’han tancat exteriorment, especialment a
planta primera. Tot i no disposar de detalls constructius suposem que la seva composició esta formada
per un acabat de rajola de gres ceràmic esmaltat, per sota una capa de morter de 5 cm, una làmina
impermeabilitzant i el morter per la formació de pendents sobre el propi sostre.
Components
Paviment de gres
Capa de morter

Gruix
(cm)
1,5
5

Materials LIDER
Plaqueta o baldosa de gres

Gruix
(m)
0,015

Mortero de cemento o cal para albañileria

0,05

Làmina impermeabilitzant

0,5

Betun fieltro o lámina

0,005

Morter de pendents

2,5

Mortero de cemento o cal para albañilería

0,015

Sostre unidireccional

25

FU Entrevigado ceramico – Canto 250 mm

0,25

Arrebossat

1,5

Mortero de cemento o cal para albañileria

0,015

Aquest sistema constructiu té una U = 1,84 W/m2ºK.
El CTE ens limita la U a 0,53 W/m2ºK. NO COMPLEIX

Figura 2.2.16. Fotografia de la solera de planta baixa

Tancaments practicables
Es mantenen les fusteries originals de fusta, de tipus practicable, amb vidre senzill, tancament amb
cremona i persiana. Les fulles tenen una secció de 4,5 cm de fusta de pi. En general el seu estat es
bastant correcte, encara que té mancances en l’estanqueïtat per una manca d’ajust i pel deficient
tancament de les cremones. Algunes fusteries de fusta, especialment a planta baixa s’ha substituït per
unes d’alumini, la majoria d’accionament corredís, amb vidre de càmara. A la planta baixa els accessos
des de l’exterior a les sales tècniques (bugaderia, manteniment, calderes,....) es fa mitjançant portes de
xapa galvanitzada.
Components
Vidre senzill de 6 mm
Peces de fusta de 4,5 cm de gruix
Figura 2.2.15. Fotografia de les terrasses

Materials LIDER
VER_M_6
VER_Madera de densidad media alta

Aquest sistema constructiu té una U = 5,35 W/m2ºK.
El CTE ens limita la U a 4,40 W/m2ºK. NO COMPLEIX

Solera
El paviment està acabat amb un paviment de peces de terratzo i en algunes zones sobre aquest s’ha
col·locat peces de gres o parquet flotant Tot i no disposar de detalls constructius per determinar els
components de la solera, per la tipologia edificatòria i l’època de construcció, suposem que deu estar
formada per una solera de formigó de 15 cm de gruix sobre una capa de graves.

Components
Paviment de terratzo
Morter per col·locació de terratzo
Llit de sorra
Solera de formigó
Capa de graves

Gruix
(cm)
4
2

Materials LIDER
Piedra artificial

Gruix
(m)
0,04

2

Mortero de cemento o cal para albañilería
Arena y grava [1700<d<2200]

0,02
0,02

15

Hormigón armado 2300<d<2500

0,15

15

Arena y grava [1700<d<2200]

0,15

Figura 2.2.17. Fotografia finestres de fusta

Figura 2.2.18. Fotografia finestra de fusta
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d’estar, menjador, lavabos, etc. La zona a tocar amb la façana nord, fa la funció de coixí i protegeix a la
zona central. I la de la façana sud, rep l’assolejament i aporta els guanys tèrmics i la il·luminació.

Fusteria d’alumini - Vidre
Components

La planta primera i segona la poden dividir en dues zones. A la zona nord, els passadissos d’accés als
apartament i a la zona sud, els apartaments.

Materials LIDER

Vidre doble amb cambra d’aire 4/10/4

VER_DC_4-9-4

Perfileria d’alumini sense ruptura de pont tèrmic

VER_Normal sin rotura de puente térmico

Per a més informació veure:
-els plànols de l’envolupant al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 20-25.

2

Aquest sistema constructiu té una U = 3,27 W/m ºK.
El CTE ens limita la U a 4,40 W/m2ºK. COMPLEIX

Figura 2.2.19. Fotografia finestres d’alumini

Figura 2.2.20. Fotografia finestra
d’alumini

Divisòries interiors
Hi trobem gran diversitat, des de divisòries ceràmiques, de cartró guix, d’alumini, etc. Com a divisòria
tipus s’ha triat la formada una fulla de maó ceràmic foradat de 10 cm de gruix, revestida amb guix.
Components
Enguixat
Envà ceràmic de maó foradat de
10 cm de gruix
Enguixat

Gruix
(cm)
1,5

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

Gruix
(m)
0,015

10

½ pie LP metrico o catalan

0,13

1,5

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,015

Materials LIDER

Aquest sistema constructiu té una U = 2,21 W/m2ºK.

Si fen una secció vertical de l’edifici, la planta baixa la podem dividir en tres zones. En els extrems, les
zones a tocar amb les façanes nord i sud, de dimensions més petites i destinades a zones de serveis a
la façana nord o de pas a la façana sud. A la zona central és on es fan les activitat i trobem les sales
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2.3 Dades estàtiques de les instal·lacions
S’han caracteritzat els sistemes i aparells amb els quals l’edifici procura donar resposta a la demanda
de confort i servei dels seus usuaris, i s’han descrit tots els sistemes i aparells que l’edifici utilitza
segons els usos energètics dels quals disposa (enllumenat, equipaments, climatització, etc.). En aquest
punt, s’ha de dir que ha calgut recórrer a totes les fonts d’informació disponibles i a les dades més
actualitzades. S'han realitzat uns nous plànols amb els punts de consum, inspeccions “in situ” i
entrevistes amb els responsables de la gestió de l’edifici. També s’ha comprovat si les instal·lacions
han experimentat alguna modificació respecte del projecte inicial o si els gestors han hagut d’incorporar
aparells per millorar el confort dels usuaris.
Cal fer constar que l’avaluació energètica no pretén redibuixar els plànols d’instal·lacions de l’edifici
sinó, simplement, identificar els punts de consum d’energia i les característiques dels sistemes als
quals pertanyen. En aquest sentit, l’edifici de la Residència Sant Miquel ha sofert moltes modificacions
des de la seva construcció.

2.3.1 Gas
Figura 2.3.1.3. Caldera de gas

Figura 2.3.1.4. Assecadora de roba

Figura 2.3.1.5. Equip de cuina

Figura 2.3.1.6. Escalfador ACS cuina

El comptador de gas es localitza a l’interior de la finca, en el límit de la parcel·la amb el carrer de la
Vinya.

Figura 2.3.1.1. Comptador de gas

Figura 2.3.1.2. Comptador de gas

La instal·lació de gas dóna servei a la caldera de dos mòduls a gas per la calefacció i ACS tipus
Pegasus Modular 2 F2 102 EL de la casa FERROLI, a l’assecadora de roba industrial de la bugaderia
tipus SM22G de la casa GIRBAU, a l’equip de cocció de la cuina i un escalfador d’ACS de la casa
Junkers de la cuina.
La instal·lació de gas és va realitzar l’any 2002. Fins aquell moment s’utilitzava gas propà que només
donava servei a l’equip de cuina.

La caldera té una potència de 198 kW.
L’assecadora té una potència de 27,8 kW.
La cuina té una potència de 30,4 kW.
Escalfador d’ACS de la cuina té una potencia de 7 kW.

Per a més informació veure:
-els punts de consum als plànols al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànol 19.
-les estances, equips i sistemes al DOCUMENT 3. Annex 01.
-les fitxes tècniques d’alguns equips al DOCUMENT 3. Annex 03.
-els equips i la potència per estances al DOCUMENT 3. Annex 05.1.
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2.3.2 Aigua
El comptador d’aigua esta situat a la tanca de l’avinguda de l’Eucaliptus.

L’edifici no disposa de grup de bombeig i té pressió suficient de xarxa per arribar a tots els punts de
consum.
Per a més informació veure:
-els punts de consum als plànols al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 16-18.
-els punts d’aigua i el seu consum per estança al DOCUMENT 3. Annex 05.2.

2.3.3 Climatització
Calefacció
La producció d’aigua calenta per la calefacció es fa mitjançant un dels dos mòduls de la caldera de gas
natural tipus Pegasus Modular 2 F2 102 EL de la casa FERROLI. La caldera té una potència útil de 198
kW.
La instal·lació de calefacció per radiadors d’aigua és va realitzar l’any 2002, fins aquell moment la
calefacció és feia amb radiadors-acumuladors elèctrics amb tarifa nocturna.
Figura 2.3.2.1. Comptador d’aigua

La producció d’aigua calenta sanitària es fa mitjançant un dels dos mòduls de la caldera de gas natural
tipus Pegasus Modular 2 F2 102 EL de la casa FERROLI. Las caldera té una potència útil de 198 kW.
L’acumulació d’aigua es fa mitjançant un acumulador de 256 litres de la casa ACV.

El calefacció dóna servei a tot l’edifici, excepte als magatzems, cuina, bugaderia, sala de manteniment i
sala de calderes. Alguns dels despatxos no tenen radiadors per que la distribució d’aquestes estances
és va fer a posteriori.
El sistema de circulació d’aigua és bitubular amb tubs de coure i tres circuits, un per planta. Els tubs de
coure no estan aïllants, ni tan sols a la sala de calderes.

La distribució d’aigua es fa mitjançant canonades de coure vistes per les zones comuns i encastades
als locals humits. Les canonades no estan aïllades.
La instal·lació centralitzada de producció d’aigua calenta sanitària es va realitzar l’any 2002, fins aquell
moment és feia de manera individualitzada a cada apartament o local mitjançant termo-acumuladors
elèctrics.

Figura 2.3.3.1. Caldera de gas

Figura 2.3.3.2. Muntants de calefacció

L’element d’emissió d’escalfor són uns radiadors d’alumini tipus Blitz 500/100 o Blitz 350/100 de la casa
FONDITAL. El mòdel Blitz 350/100 el trobem als banys dels apartaments i a la sala de fisioteràpia, la
resta són del mòdel Blitz 500/100.Els radiadors no disposen de vàlvula termostàtica per la seva
regulació individual.

Figura 2.3.2.2. Caldera de gas

Figura 2.3.2.3. Acumulador ACS
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Com a alternativa a la calefacció per radiadors a la sala d’estar de planta primera, degut als horaris de
funcionament, durant el dia s’utilitza un equip de climatització tipus split, aire-aire (MCL_IN/EXT_08).
Aquest equip funciona amb electricitat.

Figura 2.3.3.3. Radiador Blitz 500/100

Figura 2.3.3.4. Radiador Blitz 350/100

La regulació es fa de manera centralitzada per cadascun dels circuit mitjançant un rellotge incorporat al
quadre elèctric de la sala de calderes i la temperatura de la circulació d’aigua és la de consigna de la
caldera. La temperatura d’anada està programada a uns 85 ºC.
Els horaris de calefacció són els següents:
- Planta baixa :

Matí:
Tarda:

de 8:00 a 11:00
de 14:00 a 18:00

- Planta primera :

Matí:
Vespre:

de 6:00 a 9:00
de 17:30 a 21:30
de 22:30 a 24:00
de 2:00 a 3:00
de 4:00 a 5:00

- Planta segona :

Matí:
Vespre:

de 6:30 a 9:00
de 18:00 a 21:00
de 22:00 a 23:00
de 23:30 a 24:30
de 2:00 a 3:00
de 4:00 a 5:00

Aquest horaris poden variar lleugerament segons la època de l’any i la climatologia.

Figures 2.3.3.8-9. Unitat exterior i interior de l’equip de climatització (MCL-IN/EXT_08)

Per a més informació veure:
-els punts de consum als plànols al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 13-15.
-les estances, equips i sistemes al DOCUMENT 3. Annex 01.
-les fitxes tècniques d’alguns equips al DOCUMENT 3. Annex 03.
-els equips i la potència per estances al DOCUMENT 3. Annex 05.1.

Refrigeració
Pel que fa al sistema de refrigeració, l'edifici es refrigera naturalment en un 95 % mitjançant circulació
d'aire, gràcies a les seves obertures existents en les seves façanes oposades que deixen ventilar
cadascun dels recintes de l'edifici
Pel restant 5 %, en dies de molta calor, la residència disposa d’un total de 10 equips de climatització
tipus split, aire-aire. Principalment per refrigeració, encara que alguns d’ells també tenen la funció de
calefacció. Tots els equips funcionen amb electricitat.
Aquests donen servei en planta baixa al consultori mèdic, sala de visites, despatx de direcció, sala
d’estar 2, cuina, sala de fisioteràpia i al menjador, i en planta primera a la sala d’estar i al despatx.
Totes les màquines condensadores és situen a la façana de planta baixa o a la coberta de la sala
d’estar de planta primera, excepte la que dóna servei al menjador que està situada dins la sala de
calderes.

Figures 2.3.3.5-7. Rellotges horaris que controlen les bombes recirculadores

Analitzat l’estat d’aquests s’observa que els equips són antics, alguns recuperats d’altres edificis i la
majoria no s’utilitzen. Segons informació obtinguda pels gestors només s’utilitzen els equips del
menjador (MCL_IN/EXT_07), els de les sales d’estar de planta baixa (MCL_IN/EXT_02 i
MCL_IN/EXT_04) i el de la sala d’estar de planta primera (MCL_IN/EXT_08).
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No hi ha constància del manteniment dels filtres dels equips.
Per a més informació veure:
-els punts de consum als plànols al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 13-15.
-els equips al DOCUMENT 3. Annex 02.
-els equips i la potència per estances al DOCUMENT 3. Annex 05.1.

Renovació d’aire
Per tal de donar compliment a la normativa, els gestors tenen la obligació de garantir la renovació d’aire
de l’edifici. Per aquest motiu cada dia de 10:00 a 12:00 h del matí s’han d’obrir les finestres per
permetre una ventilació creuada.
Figures 2.3.3.10-11. Unitat exterior i interior dels equips de climatització (MCL-IN/EXT_02 i 04)

Figures 2.3.3.12-13. Unitat exterior i interior de l’equip de climatització (MCL-IN/EXT_07)

L’edifici no disposa de sistemes automàtics per la renovació d’aire, excepte a la cuina i als lavabos 1, 3
i 4.

Figures 2.3.3.16-17. Extractor d’aire del lavabo 1

Figures 2.3.3.18-19. Extractor d’aire dels lavabos 3 i 4

Figures 2.3.3.14-15. Unitat exterior i interior de l’equip de climatització (MCL-IN/EXT_08)
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Il·luminació
Pel que fa a la il·luminació, hi ha una barreja important de tipus de lluminàries i làmpades. Hi trobem
d’incandescents, halògenes, de baix consum i de fluorescents. Les incandescents tenen una presència
molt important a les habitacions i els fluorescents a les sales d’estar i als passadissos d’accés als
apartaments.
A planta baixa tenim 207 làmpades, de les que el 46,38 % són fluorescents, el 49,76 % són de baix
consum i el 3,86 % són incandescents. A planta primera tenim 162 làmpades, de les que el 23,46 %
són fluorescents, el 3,70 % són de baix consum i el 72,84 % són incandescents o halògenes. A planta
segona tenim 120 làmpades, de les que el 18,30 % són fluorescents i el 81,70 % són incandescents
Del les 489 làmpades a tot l’edifici, el 31,90 % són fluorescents, el 22,29 % són de baix consum i el
45,81 % són incandescents.
Figura 2.3.3.20. Extractor d’aire de la cuina.

Per a més informació veure:
-els punts de consum als plànols al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 13-15.
-les estances, equips i sistemes al DOCUMENT 3. Annex 01.
-els equips i la potència per estances al DOCUMENT 3. Annex 05.1.

A planta baixa, trobem fluorescents tipus TLD 18W/840 a les sales d’estar, col·locat en grups de 4 en
les lluminàries noves, col·locades durant el transcurs de l’avaluació. També trobem fluorescent simples
de 36W o 58W als magatzems, menjador del personal, perruqueria, a les sales tècniques, a la
bugaderia i al lavabo del personal. I a la resta d’estances trobem downlights de diferents marques amb i
sense vidre difusor amb làmpades de 14W i 23W, d’infinitat de marques i models.
A les sales d'estar de planta baixa hi ha doble encesa, amb les llums col·locades al tresbolillo. A la
resta d'estances només hi ha una encesa.

2.3.4 Electricitat
El comptador elèctric i el quadre general de l’edifici està situat a la sala d’electricitat de la façana nord.
La contractació elèctrica és 50 kW.

Figura 2.3.4.4. Il·luminació de les sales d’estar

Figures 2.3.4.1-3. Sala d’electricitat amb el comptador i el quadre principal d’electricitat

El sistema elèctric està preparat per que tot l’edifici funcioni únicament amb electricitat, ja que fins l’any
2002, tot l'edifici funcionava amb electricitat excepte l'equip de cuina que funcionava amb gas propà.

Figura 2.3.4.5. Il·luminació al bany 2
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A planta segona trobem fluorescents TLD 36W/840 als passadissos d’accés al apartaments col·locats
en grups de 2 i a l’interior dels apartaments tenim, de manera generalitzada, làmpades incandescents
de 40 W, excepte al safareig que hi ha un fluorescent de 14W.

Figures 2.3.4.6-7. Il·luminació amb downlights sense difusor del distribuïdor als banys 3 i 4

A planta primera trobem en la sala d’estar les mateixes lluminàries i làmpades que a la planta baixa i
downlights i halògens al bany de la sala d’estar. Als passadissos d’accés als apartaments tenim
fluorescents tipus TLD 36W/840 col·locats en grups de 2 i a l’interior dels apartaments trobem de
manera generalitzada làmpades incandescents de 40 w, excepte al safareig que hi ha un fluorescent de
14W.

Figura 2.3.4.8. Il·luminació de la sala d’estar de P1

Figura 2.3.4.12. Aplic de paret en bany

Figura 2.3.4.13.Aplic de paret en rebedor.

Figura 2.3.4.9. Il·luminació en habitació apartament

Figura 2.3.4.14. Aplics en paret de menjador

Figura 2.3.4.15. Fluorescent en
passadís.

La il·luminació dels passadissos de planta primera i segona es controla mitjançant cèdules
fotosensibles i durant la nit queden sempre enceses
No s'han trobat estances deshabitades, amb làmpades enceses. El personal del centre té especial cura
amb no deixar-les enceses quan no és necessari o en estances sense ús.
Les làmpades de baix consum que trobem principalment a planta baixa són d’encesa lenta i als
lavabos, quan s’accionen no els hi dóna temps a arribar al rendiment òptim.
Figures 2.3.4.10-11. Il·luminació d’habitació amb aplic i làmpada incandescent

Les làmpades que es mantenen enceses més hores són les de les sales d’estar de planta baixa i planta
primera.
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La il·luminació artificial s’utilitza de manera habitual a la cuina i als banys.
La il·luminació natural és molt abundant a tot l’edifici i durant el dia, a bona part del centre, és
compleixen els requeriments mínim d’il·luminació. Amb les persianes baixades o a la nit els nivells
d’il·luminació de la majoria d’estances és insuficient per l’activitat que s’hi desenvolupa. Només tenen
un nivell d’il·luminació correcte les sales d’estar de planta baixa i planta primera, estances on s’han
modificat les lluminàries durant el transcurs de l’avaluació i algunes zones de pas i sales de
manteniment amb nivells d’exigència baixos. L’activitat a la residència es majoritàriament diürna, tal i
com s’especifica a l’apartat 4.3.4 Dades estadístiques de perfil d’ús.

Figura 2.3.4.20 l. natural a la sala d’estar d’un
apartament de P2

Figura 2.3.4.21. l. natural a una habitació de P2

Per a més informació veure:
-els punts de consum als plànols al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 09-12.
-les estances, equips i sistemes al DOCUMENT 3. Annex 01.
-els equips i la potència per estances al DOCUMENT 3. Annex 05.1.
-el registre i estudi luminotècnic al DOCUMENT 3. Annex 07.

Figura 2.3.4.16. I. natural al passadís de PB

Figura 2.3.4.17. I. natural al despatx professional de PB

Força
L’edifici té el major nombre d’equips a planta baixa, als apartaments de planta primera i segona, com a
molt trobem una televisió o radio per habitació.
A planta baixa els equips amb major demanda de potència els trobem a la cuina, amb les fregidores,
rentaplats, extractor,etc i a la bugaderia amb les rentadores i assecadora de roba. Els lavabos seria la
següent estança amb més demanda amb els assecadors de mans.
L’ascensor és un dels equips que més consumeix i s’utilitza molt sovint.
Per a més informació veure:
-els punts de consum als plànols al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 9-15.
-les estances, equips i sistemes al DOCUMENT 3. Annex 01.
-els equips i la potència per estances al DOCUMENT 3. Annex 05.1.

Figura 2.3.4.18. I. natural a P1

Figura 2.3.4.19. I. natural a una habitació de P1
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Al quadre següent trobem una relació dels espais amb el seu ús diari i la ocupació :

2.4 Dades estàtiques de perfil d’us
OCUPACIÓ DELS ESPAIS

La residència té un total de 80 llits en 20 apartaments, 47 llits en 10 apartaments a planta primera i 33
llits en 10 apartaments a planta segona. A l’ala oest de planta primera tenim la zona dels avis que
necessiten més assistència, hi ha un total de 4 apartament, tres amb cinc llits i un amb quatre llits. A
l’ala est tenim 6 apartaments, quatre amb cinc llits i dos amb quatre llits. A l’ala oest de planta segona
tenim quatre apartaments, dos amb quatre llits i dos amb tres llits i a l’ala nord-est tenim 6 apartaments
un amb quatre llits i cinc amb tres llits.
En la Residència Sant Miquel té un horari continu de 24 hores tots els dies de la setmana. El dia el
podem dividir en dues franges horàries i d’usos diferenciades. Tenim l’horari nocturn de 19:30 h a les
10:00 h a les plantes primera i segona i el diürn a la planta baixa i a l’ala nord oest de planta primera
(zona assistència especial) de 10:00 h a 19:30 h.
L’horari del centre és resumeix en:
-De 7:00 h a 8:00 h les cuidadores aixequen als avis dels apartament 1 i 2, situats a l’ala oest de
planta primera i de 8:00 h a 9:30 h les cuidadores aixequen als avis de la resta d’apartament.
Durant aquesta estona s’aprofita a dutxar o asear als avis. Com a criteri general les cuidadores
dutxen als avis un cop a la setmana i els asean a diari. Els dilluns es dutxen els avis dels
apartaments 1, 6, 11 i 16, dimarts el 2, 7, 12 i 17, dimecres el 3, 8, 13 i 18, dijous el 4, 9, 14 i
19 i el divendres el 5, 10, 15 i 20. A cada apartament que on toca dutxa hi ha una cuidadora i a
la resta és reparteixen.
-De 8:00 h a 10:00 h es fa l’esmorzar a la sala d’estar de planta primera i al menjador de planta
baixa.
-De 10:00 h a 12:30 h es fan activitats.
-De 12:30 h a 13:30 h dinen els avis de l’ala nord-oest de planta primera, a la sala d’estar de
planta primera, i de 13:00 h a 14:00 h dinen la resta d’avis al menjador de planta baixa.
-De 13:30 h a 18:30 h, es fa la migdiada i activitats.
-A les 18:30 h sopen els avis de l’ala oest de planta primera i a mida que acaben se’n van a
dormir. A les 19:00 h sopen la resta d’avis i a mida que acaben se’n van a dormir.
-A les 19:30 h es comença a tancar planta baixa i els avis que volen veure la televisió o fer alguna
altra activitat, uns 12 en total, pugen a la sala d’estar de planta primera.
-A les 23:00 h tots els avis estan a les habitacions.
La majoria d’activitats es fan en grup i a les sales d’estar, en dies assolellats els avis s’assenten a les
cadires del passadís de la façana sud-oest o surten al pati.
El cap de setmana solen venir els familiars, entre 25 y 35 visitants tant dissabte com diumenge. Durant
la setmana les visites son ocasionals.
La residència té un total de 38 treballadors, 23 a jornada complerta i 15 a mitja jornada. Durant el dia de
8:00 a 20:30 hi ha un total de 30 treballadors i de nit de 20:30 a 8:30 hi ha dos torns de dues persones.
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Figura 2.4.1. Quadre que relaciona l’horari i la ocupació dels espais
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Apartaments
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S’ha intentat fer una anàlisi de les dades a partir de tota aquella informació de les activitats que els
usuaris hi desenvolupen, així com de l’ocupació que teòricament fan dels diferents espais (distribució i
tipologia d’ús, horaris d’ocupació, estacionalitat, nombre d’usuaris, etc). La informació obtinguda és útil
per tal d’estimar la demanda de necessitats energètiques de l’edifici, analitzar la gestió que se’n fa, i
establir si l’edifici es comporta conseqüentment amb aquest perfil teòric.
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2.5 Dades dinàmiques de seguiment de consum
L’ objectiu d’aquest apartat és arribar a identificar, amb el màxim detall possible, qui consumeix cada
kWh d’energia o cada m3 d’aigua de l’edifici, i també conèixer de quina manera varien aquests consums
al llarg del temps.
L’accés a les dades dels registres històrics dels darrers anys ens permet tenir dades de referència del
propi edifici per comparar-les amb les del darrer any. Aquestes dades habitualment les trobem en forma
de factures de les diferents companyies subministradores i sovint agrupen els diferents usos energètics
en un mateix comptador. Per obtenir les dades diferenciades segons cadascun dels usos energètics i
els perfils de consum al llarg d’un període determinat, cal recórrer a la presa de dades in situ mitjançant
aparells de mesurament o de monitoratge situats a la sala de comptadors de l’edifici, que en el nostre
cas no s'ha pogut realitzar.
El conjunt de dades que s’obté en aquesta fase de l’avaluació energètica constitueix la matèria primera
per poder analitzar els diferents factors que influeixen i determinen el consum de recursos.
2.5.1 Electricitat
La Residència Sant Miquel, disposa d'un comptador d’electricitat amb una potència total contractada de
50 kW. El consum elèctric anual és de 64.294 kWh l’any 2011, 70.681 kWh l’any 2010 i 73.606 kWh
l’any 2009.
Figura 2.5.1.2. Consum mensual d’electricitat entre els anys 2009 i 2011

Si analitzem el consum al llarg de l'any 2011 comprovem que aquest és bastant constant amb una
mitjana mensual de 5.353 kWh amb lleugeres puntes als mesos d’estiu i hivern. El consum per dia i llit
al 2011 és de 2.201,85 W
La baixada de l'abril de 2010 correspon a un canvi en el sistema de facturació al passar de fer-ho cada
dos mesos a fer-ho mensualment i només hi ha 14 dies entre la lectura del març i l’abril. En la punta del
mes de juliol de 2010 correspon a un canvi en la companyia subministradora, al passar d’Endesa a
Factor Energia. El mateix succeeix amb la lectura del mes d’octubre de 2011 on es canvia de Factor
Energia a Gas Natural.
Fent una estimació de la despesa d’electricitat s'arriba a la conclusió que la força que una repercussió
del 49 %, la il·luminació un 42 % i la climatització un 9 %. La bugaderia i la cuina són les estances amb
més consum de força.
Analitzant la facturació s’observa que mensual té penalitzacions per la potencia reactiva i alguns mesos
per excés de consum punta.
Figura 2.5.1.1. Consum anual d’electricitat entre els anys 2009 i 2011

El consum d’electricitat de l’any 2011 té un import total de 9.650,92 €, i amb impostos un total de
12.323,26 €. Encara que el consum, respecte l’any 2009, ha baixat uns 9.300 kW, el cost del consum
ha pujat 1.065, 18 €. L'import per llit i dia després d'impostos és de 0,42 €.
Per a més informació veure:
-els punts de consum als plànols al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 09-15.
-les estances, equips i sistemes al DOCUMENT 3. Annex 01.
-els registres històrics de consum al DOCUMENT 3. Annex 04.
-els equips i la potència per estances al DOCUMENT 3. Annex 05.1.

AVALUACIÓ ENERGÈTICA I PROPOSTA D’ACTUACIÓ DEL CENTRE GERIÀTRIC “RESIDÈNCIA SANT MIQUEL” A VILADECAVALLS

44

2.5.2 Gas

amb mínim de 582 m3 (6.227 kWh) el mes de juliol i un màxim de 3.846 m3 (41.157 kWh) al mes de
gener. El consum per dia i llit és de 0,738 m3 (7,89 kWh).

Pel que fa al gas, hi ha un comptador. El consum anual és de 21.549 m3 (230.577 kWh) l’any 2011,
26.202 m3 (280.363 kWh) l’any 2010, 22.072 m3 (236.701 kWh) l’any 2009 i 22.309 m3 (238.707 kWh)
l’any 2008.

La despesa de gas es destina bàsicament per la calefacció a l’hivern, a la producció d’aigua calenta
sanitària i al funcionament dels equips de la cuina i l’assecadora de la bugaderia, tal i com s’observa a
la següent gràfica.

Figura 2.5.2.1. Consum anual de gas entre els anys 2008 i 2011

Figura 2.5.2.3. Relació del consum dels equips de gas de l’any 2011

Segons és pot observar a la gràfica anterior el consum de gas pels equips de cuina i bugaderia es
manté constant durant l’any amb un percentatge anual del 17%, la producció d’aigua calenta sanitària
varia gradualment des de un 24,9% al 67,7% mensual i un percentatge anual del 34%, i la calefacció
varia des d’un 0% al 66,7% mensual i un percentatge anual del 50 %.
El consum de gas de l’any 2011 té un import total de 10.742,90 €, i amb impostos 13.685,46 €. Encara
que el consum, respecte l’any 2008 ha baixat uns 8.000 kWh, el cost del consum ha pujat 2.115,07 €.
L'import per llit i dia després d'impostos és de 0,47 €.

Per a més informació veure:
-els punts de consum veure plànols al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 16-18.
-els registres històrics de consum al DOCUMENT 3. Annex 04.
-els equips i la potència per estances al DOCUMENT 3. Annex 05.1.
Figura 2.5.2.2. Consum mensual de gas entre els anys 2008 i 2011

Si analitzem el consum al llarg de l’any comprovem que disminueix considerablement al més de juny
amb l’apagada de la calefacció i ascendeix al mes d’octubre o novembre amb la posada en marxa
d’aquesta. La mitjana mensual de l’any 2011 es situa al voltant dels 1.800 m3 (19.215 kWh) mensuals,
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2.5.3 Aigua
Pel que fa a l’aigua, és disposa d’un comptador. El consum d’aigua és de 2.382 m3 l’any 2011, de 2.917
m3 l’any 2010, de 3.021 m3 l’any 2009 i de 2.563 m3 l’any 2008.
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Les puntes dels mesos d’abril i maig de 2009 són degudes a fuites d’aigua en la instal·lació de reg.
S’ha observat que aquesta instal·lació està realitzada amb tubs de polipropilè de secció de paret prima i
que en aquest tram de la instal·lació no hi ha cap sistema de reducció de pressió.
Segons l’estimació realitzada, del consum total d’aigua, el 50 % bé donat a planta baixa el 50 % restant
a planta primera i segona.
El consum d’aigua de l’any 2011 ha pujat un total de 1.953 €, i amb impostos 3.963 €. €. L'import per llit
i dia després d'impostos és de 0,14 €.
Per a més informació veure:
-els punts de consum als plànols al DOCUMENT 2. Documentació gràfica. Plànols 16-18.
-els registres històrics de consum al DOCUMENT 3. Annex 04.
-els punts d’aigua i el seu consum per estança al DOCUMENT 3. Annex 05.2.

Figura 2.5.3.1. Consum anual d’aigua entre els anys 2008 i 2011

Figura 2.5.3.2. Consum mensual d’aigua entre els anys 2008 i 2011

Si analitzem el consum al llarg de l'any 2011 comprovem que aquest és bastant constant amb una
mitjana mensual de199 m3. El consum per dia i llit és de 81,58 litres.
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2.7 Dades dinàmiques del seguiment de la gestió
2.6 Dades dinàmiques de la intensitat d’ús
Amb la recollida d’aquestes dades es pretén conèixer l’ocupació real de l’edifici i la seva distribució en
el temps i en l’espai (nombre d’usuaris i hores d’utilització). Es tracta d’un paràmetre molt important a
l’hora de determinar l’eficiència de l’edifici quant al consum de recursos. Més usuaris i més utilització
poden comportar variacions importants en el consum energètic, però també un aprofitament millor del
propi edifici i, per tant, una eficiència més gran.
Les eines per fer el seguiment de l’ús de l’edifici consisteixen en visites aleatòries als diferents locals i
en diferents franges horàries, per tal de constatar el nivell d’ocupació de l’edifici al llarg del dia.
En el cas de la Residència Sant Miquel tenim l'avantatge de que tant els usuaris com les rutines són
molt constants, tant en nombre com en hores d'utilització. Per tant la ocupació teòrica de l’edifici
correspon a la ocupació real i la seva distribució en el temps i en l’espai.
Els resultats són els mateixos que els especificats en l'apartat 4.3.4 Dades estàtiques de perfil d'ús.

L’objectiu d’aquest apartat és determinar com es gestiona l’edifici, tant pel que fa a l’ús i al manteniment
de les instal·lacions, com pel que fa a les rutines d’utilització dels seus ocupants. En l’anàlisi de
l’eficiència energètica d’un edifici, es porta a terme un estudi de les dades relacionades amb els
tancaments i una recollida de dades sobre els sistemes que donen servei al propi edifici, sense tenir en
compte els aspectes relacionats amb la gestió. És molt important incloure aquest factor si es pretén fer
una anàlisi completa i exhaustiva de la situació real en què treballa l’edifici. Així doncs, cal obtenir el
màxim de dades sobre la gestió de l’edifici, per saber fins a quin punt es mantenen les característiques
edificatòries inicials i la corresponent demanda teòrica de les instal·lacions.
Val a dir que, l’obtenció de dades en aquest apartat, és sovint força complicada, perquè en pocs casos
se segueix un protocol d’actuació predeterminat pel que fa a la gestió i, per tant, cal buscar altres fonts
d’informació.
Volem subratllar que la gestió energètica és un concepte ampli i complex que recull diferents aspectes:
• Pel que fa als sistemes, ha de tractar de millorar l’eficiència energètica però garantint el confort.
Cal doncs fer flexible 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 les condicions
atmosfèriques.
• Pel que fa a l’envoltant, cal mantenir les característiques d’aïllament de l’edifici per tal de no
augmentar la demanda energètica (evitant l’obertura de finestres quan s’està escalfant mitjançant
els sistemes de l’edifici, per exemple).
• Pel que fa a les reformes, s’haurien d’establir criteris d’estalvi energètic a l’hora de projectar
millores en els sistemes de climatització, canvis d’ús o d’ocupació, redistribucions o altres
modificacions edificatòries.
Cal aclarir que els gestors no són els propietaris de l’edifici i és un dels principals motius que els limita a
l’hora de fer millores en molts dels àmbits, la gestió entre ells.
Un dels propietaris de l'empresa gestora juntament amb una persona de manteniment, són els que
porten la gestió.
Les úniques gestions controlables de manera "automàtica" són l’horari d’utilització de la calefacció
durant els mesos d’hivern i el funcionament de les lluminàries dels passadissos d’accés als
apartaments que es controlen amb cèdules fotosensibles. La resta de gestions és fan de manera
manual. En el cas de la calefacció els gestors adeqüen els horaris segons les condicions de les
estances. Per exemple, si en les sales d'estar de planta baixa, a les 10:00 h, quan la calefacció està
apagada hi ha sensació de fred, l'activen de manera manual i la tornen a apagar quan ho veuen
convenient.
Les rutines d'utilització dels espais, els horaris, així com les activitats dels ocupants estan en tot
moment controlades pels treballadors. Això implica que el consum d’aigua, en dutxes, lavabos i vàters
està controlada pels treballadors, de la mateixa manera que controlen la il·luminació de les estances, la
obertura de portes i finestres, i ho adeqüen a les necessitats reals de cada estança.
Hi ha una forta conscienciació per part dels propietaris cap als treballadors per no desaprofitar els
recursos energètics i dur a terme mesures d'estalvi, com les que es comenten en el paràgraf anterior.
Criteris o conductes que marquen els propietaris, normalment encertades, i que afecten al control i a la
reducció d'una part de la despesa.
L’empresa gestora disposa d’un operari que fa treballs de manteniment de dilluns a divendres de 8:00 a
12:00 hores, és una persona amb capacitat pràctica per dur a terme petites reparacions i el
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manteniment general, però amb mancances tècniques i formatives sobre el funcionament de les
instal·lacions, sobre els defectes o mancances i per establir millores d’estalvi energètic. Aquesta
persona ha fet una formació per dur a terme el manteniment de la instal·lació d’aigua calenta sanitària.
Anualment una empresa especialitzada fa les inspeccions de les instal·lacions de gas, calefacció i
electricitat. Però no hi ha un figura tècnica d'assessorament, segurament perquè el consum que tenen
els hi sembla correcte.
No hi ha definit un pla de manteniment general de l'edifici ni en concret per a les instal·lacions, ni
protocols de neteja o revisió. Els canvis dels equips arriben normalment quan aquests no funcionen
correctament o s'espatllen i s'han de col·locar de nous o quan per alguna inspecció els obliguen a
canviar.
En aquests moments tenen previst el canvi de l'acumulador d'aigua per un equipat amb boca d'home.
Per exemple les làmpades es canvien només quan ja no funcionen i no es té en compte la seva vida
útil ni la seva neteja periòdica.
La seva desconeixença en temes tècnics fan que sovint triïn sistemes o materials més econòmics i
menys eficients. O que de vegades s’utilitzen sistemes poc eficients, con les làmpades incandescents,
per no comprar-ne de noves.
A les fotografies següents trobem, lluminàries molt brutes i amb els protectors cremats o amb insectes i
làmpades incandescents, en els passadissos d'accés als apartament de planta primera i segona. És un
clar exemple de la manca de manteniment i neteja de les lluminàries i làmpades, però sobretot de la
manca de formació sobre les possibles mesures a prendre per l'estalvi energètic.
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2.8 Dades dinàmiques del seguiment de les condicions de confort
Pel que fa a les condicions de confort, s'ha tractat de recollir totes les dades possibles que permetin
caracteritzar el confort en els diferents espais de l'edifici (temperatura, humitat, percepció dels usuaris,
il·luminació, etc.).
L'objectiu últim d'un edifici és l'abric, la protecció, que la seva arquitectura i els seus sistemes permetin
el desenvolupament òptim de l'activitat per la qual ha estat projectat. Aquest desenvolupament està
determinat, en gran mesura, per les condicions de confort que l'edifici pugui garantir als seus usuaris.
Així que l'obtenció de dades sobre els nivells de confort i la seva anàlisi posterior ha de ser una prioritat
a l'hora de realitzar una anàlisi d'eficiència energètica, ja que el confort és una condició sine qua non
que l'edifici compleix amb el seu objectiu.
En aquest apartat cal destacar que la recollida de dades sobre la percepció del confort que tenen els
propis usuaris de l'edifici no s’ha realitzar ja degut a l’edat avançada i per evitar distorsions en els
resultats. Si que s’han fet entrevistes als treballadors del centre.

Temperatura i humitat
S'han situat un total de quatre termohigròmetres durant un període representatiu de temps en diferents
estances i en l’exterior, els quals han realitzat mesuraments d'humitat i temperatura. L’edifici s’ha
controlat especialment en seccions transversals per plantes i verticals entre plantes.
Els termohigròmetres utilitzats són el model 177-H1 de la casa TESTO pels nº 1, 2 i 7 i el model 175-H2
de la casa TESTO pel nº 3.

Figures 2.8.1-2. Fotografies dels termohigròmetres utilitzats

Figures 2.7.1-3. Fotografies de l’estat de les lluminàries

L’estudi de la temperatura i la humitat amb els termohigròmetres es va realitzar de l’ 11 al 23 de març
de 2012, canviant cada dia la seva ubicació al voltant de les 14:00 hores. Durant els dies en que es va
fer l’estudi la calefacció portava una setmana parada.
El termohigròmetre nº 1 sempre ha estat a l’exterior, a la façana nord, aliè a la radiació solar. Els tres
restants s’han situats des de la façana nord cap a la façana sud per tal de tenir una evolució de la
temperatura en una secció transversal de l’edifici.
La planta baixa la podem dividir, en secció transversal, en tres espais interior on s’han col·locat els
termohigròmetres. A la zona nord, majoritàriament estances de serveis sense climatitzar com els
magatzems, a la façana nord-est i la bugaderia, la sala de manteniment i calderes a la façana nord-
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oest. Les úniques estances calefactades a la zona nord són el menjador del personal i la perruqueria. A
la zona central trobem la zona més residencial com les sales d’estar, la cuina, menjador, sala de
fisioteràpia, les oficines, etc. I a la zona sud trobem el passadís que comunica el pati exterior amb les
estances de la zona central.

S’observa com a les sales d’estar 1 i 2 la temperatura es superior a la resta de zones centrals, es degut
a una major càrrega tèrmica per la ocupació i per la insolació a través del passadissos de la façana
sud.

A continuació s'analitzen les gràfiques de temperatura segons les seccions realitzades.

Figura 2.8.3. Gràfica del 11 al 12 de març de 14:00 h a 14:00 h.

Analitzant la gràfica anterior i les següents, s’observa com la zona de serveis (magatzems), serveix de
coixí entre l’exterior i la zona central amb una temperatura molt constant durant el dia.
En dies de força insolació s'arriba a temperatures de 27,30 ºC a la sala d’estar i de 32,80 ºC al
passadís sud.

Figura 2.8.5. Gràfica del 13 al 14 de març de 14:00 h a 14:00 h

En la gràfica anterior s’observa com la temperatura de la cuina s’iguala a la del magatzem, que està
obert permanentment a la cuina. La cuina no està calefactada.

La temperatura interior a les sales d’estar a la nit no baixa dels 24 ºC.

Figura 2.8.6. Gràfica del 14 al 15 de març de 14:00 h a 14:00 h
Figura 2.8.4. Gràfica del 12 al 13 de març de 14:00 h a 14:00 h
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Figura 2.8.7. Gràfica del 15 al 16 de març de 14:00 h a 14:00 h

En la gràfica anterior, la última de planta, baixa s’observa una punta en la temperatura del menjador del
personal i zona de preparació del menjar. El termohigròmetre és va col·locar un metre sobre la vertical
del microones. Aquesta punta pot estar afectada per l'escalfor del microones, ja que és molt estrany
que s'arribi als 34 ºC. L’ascens de la temperatura apareix a l'hora de dinar i té el punt àlgid quan de
s'està escalfant el sopar dels avis.
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Figura 2.8.8. Gràfica del 16 al 17 de març de 14:00 h a 14:00 h

La habitació situada a nord (en contacte amb estances calefactades), té una temperatura molt constant
durant tota la jornada, i pràcticament s’iguala amb la resta de zones interiors de matinada. La resta
d’estances (passadís nord i habitació a sud) tenen més variacions degut a que estan en contacte amb
l’espai exterior.

Es preferible descartar la informació en aquest estança degut als dubtes que planteja.
La zona del passadís sud és la que rep més insolació i la que té una temperatura ambient més elevada.

A partir del dia 16 es passa a estudiar la planta primera. Aquesta la podem dividir en dues zones, els
passadissos i la sala d’estar que donen a la façana nord-est i nord-oest i els apartament.
Els termohigròmetres interiors s’han col·locat un al passadís de la façana nord-est o a la sala d’estar de
la façana nord-oest i els dos restants, sempre que s’ha pogut, un a l’habitació que dóna la façana sud i
l’altre a la que dóna a nord. El termohigròmetres situat al passadís no s'ha desplaçat si no s'ha canviat
d'ala de l'edifici

Figura 2.8.9. Gràfica del 17 al 18 de març de 14:00 h a 14:00 h

En aquesta gràfica, al igual que a l’anterior, l’estança situada a nord, manté una temperatura molt
constant durant tota la jornada.
En les dues gràfiques anterior s’observa un descens de la temperatura dels passadissos a partir de les
9:30h, degut a la obertura de finestres i portes de les habitacions i del passadís per fer la renovació
d’aire.
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Figura 2.8.10. Gràfica del 18 al 19 de març de 14:00 h a 14:00 h

Figura 2.8.12. Gràfica del 20 al 21 de març de 14:00 h a 14:00 h

S’observa una baixada molt forta de la temperatura a les 14:30, degut a una pluja i calamarsada molt
forta. La temperatura interior és manté molt constant amb una tendència al descens, això implica que
l’edifici té una certa inèrcia tèrmica.

Figura 2.8.11. Gràfica del 19 al 20 de març de 14:00 h a 14:00 h

En les anteriors gràfiques s’observa com la temperatura exterior i la del passadís nord van bastant en
paral·lel amb una diferència de temperatura d’uns 6-7 ºC.

Figura 2.8.13. Gràfica del 21 al 22 de març de 14:00 h a 14:00 h

A partir del dia 20 es passa a estudiar la planta segona. La podem dividir en dues zones, els
passadissos d’accés als apartament que donen a la façanes nord-est i nord-oest i els apartaments.

En les dues gràfiques anteriors, s’observa un descens sobtat de la temperatura dels passadissos de les
9:30 h a les 11:30 h, degut a la obertura de finestres i portes de les habitacions per aixecar als avis i
per la renovació de l’aire dels apartaments.

Els termohigròmetres interiors s’han col·locat un al passadís de la façanes nord-est o nord-oest i els
dos restants, sempre que s’ha pogut, un a l’habitació que dóna la façana sud i l’altre a la que dóna a
nord.

Durant els últims dies, la temperatura dels apartament ha descendit uns 5 ºC, fins als 20 ºC. Els
apartaments perden temperatura lentament però també els hi costa recuperar-la. En aquest casos
caldria connectar la calefacció.
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Per una altra banda, alguns treballadors si que trobem per ells mateixos d'altres situacions de
desconfort, en aquest cas a l'hivern. Destaquen dos punts, el primer a les estances no climatitzades de
planta baixa, com la cuina, la bugaderia o els vestuaris. A la cuina i la bugaderia, especialment a
primera hora, on la temperatura és baixa i no és climatitza fins que comença l'activitat. El segon punt
on troben desconforts és durant una part de l’horari de neteja i ordre dels apartaments, ja que a les
9:00 h s'apaga la calefacció i de 10:00 h a 12:00 h. es ventila la planta primera i segona mitjançant la
obertura de finestres.

Per a més informació veure:
-les lectures detallades dels termohigròmetres al DOCUMENT 3. Annex 6.

Il·luminació
A la vegada que és desplaçaven els termohigròmetres s’aprofitava per prendre lectures de la
il·luminació, tant natural com artificial, dels diferents espais.
L’edifici, degut a la seva forma i orientació, té una gran aportació de llum natural que permet no utilitzar
la il·luminació artificial durant una bona part del dia i en gran part de les estances.

Durant la nit les temperatures interiors són molt semblants.

Durant les primeres inspeccions a l’edifici s’aprecia un nivell d’il·luminació natural adequat a la gran
majoria d’estances. A planta baixa trobem que la il·luminació natural no arriba amb prou nivell a les
estances més interiors i en aquest casos s’utilitza la il·luminació artificial, però especialment als banys
la il·luminació artificial es insuficient. A mida que avança el dia i es fa servir la il·luminació artificial
s’observa que els nivells d’il·luminació són insuficients a la gran majoria d’estances.

S’observa l’increment de temperatura durant el dia de planta segona, en un primer moment en paral·lel
a la temperatura exterior, possiblement degut als guanys per la insolació de la coberta.

Aquesta primera percepció, va queda confirmada i demostrada quan les mesures preses amb el
luxòmetre es comparen amb els nivell d’il·luminació recomanats.

A bona part de les gràfiques de planta primera i segona s’observa un cert paral·lelisme entre la
temperatura exterior i la del passadís de la façana nord. També observem que la temperatura a
l’interior dels apartaments es manté molt similar als dos termohigròmetres però amb petites pujades i
baixades al de la façana sud.

En les enquestes realitzades a alguns treballadors del centre es interessant destacar que una part
important d’ells han trobat com a desconfort la manca d’il·luminació d’algunes estances. Els cuidadors
destaquen la manca d’il·luminació als banys de planta baixa i en els apartaments. Pels

Figura 2.8.14. Gràfica del 22 al 23 de març de 14:00 h a 14:00 h

Durant el últims dies la temperatura de les sales central de planta baixa i dels apartament ha anat
descendint des dels 25 ºC als 20 ºC degut a la climatologia. Les mancances del centre en el sistema de
control de la calefacció fan que la temperatura baixi per sota la temperatura de confort recomanables i
no s’activi cap mecanisme.
Quant als valors d'humitat obtinguts, en general s’han detectat uns nivells de compresos entre el 30% i
el 70% a l'interior del centre, amb una mitjana d’un 50%, valors que es troben dins dels paràmetres
considerats com a acceptables.
Quant al confort tèrmic, durant les inspeccions realitzades durant les diferents èpoques de l’any i amb
les dades obtingudes amb els termohigròmetres és pot assegurar que en general de condicions de
confort són bones. A l’hivern, a les estances climatitzades les incomoditats poden venir donades per un
excés de calor de manera molt puntual, per la manca de control sobre la calefacció, però en aquests
casos ningú no es queixa. A l’estiu, mitjançant la ventilació natural, les condicions de confort són
correctes, excepte els dies de molta calor. En les sales d’estar de planta baixa ocupades pes usuaris,
les màquines per refrigerar no tenen prou potència per refredar la sala. Aprofiten els moments de dinar
per climatitzar ja que no hi ha càrrega tèrmica sensible per la ocupació.

treballadors aquesta manca de confort és de segon ordre, ja que la majoria treballen de dia i
no els es una gran molèstia.
En les següents pàgines s’observen les mesures dels nivells d’il·luminació i la comparativa amb els
nivell d’il·luminació recomanats segons la guia tècnica de Philips.
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Figura 2.8.15. Estudi lumínic amb llum natural

Figura 2.8.16. Estudi lumínic amb llum artificial

Per amés informació veure:
-el registre i estudi luminotècnic al DOCUMENT 3. Annex 07.
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3.1. Avaluació de la demanda
3. AVALUACIO
Un cop feta la tasca de recollida de dades, hem procedit a fer una avaluació dels següents
conceptes:
• La demanda energètica (tèrmica i lumínica)
• Els sistemes i aparells que consumeixen energia i que cobreixen la demanda identificada a
l’apartat anterior (climatització i il·luminació)
• Les condicions de funcionament (pel que fa a l’ocupació, el manteniment i la gestió, i als
paràmetres de confort)
• El consum de recursos energètics (electricitat, gas i aigua)
S'ha de ser acurat i conseqüent en la manipulació de les dades obtingudes, tant de la investigació com
de les pròpies anàlisis i dades aixecades per a aquest estudi, ja que moltes dades no signifiquen gens
o fins i tot poden portar a confusions, si es miren de manera aïllada.
Els resultats d’aquestes avaluacions s’han sintetitzat en unes dades de les quals hem pogut extreure el
que anomenen índex o valors significatius, i que ens han permès caracteritzar l’edifici. No hem d’oblidar
que l’avaluació global de l’eficiència energètica d’un edifici es realitza mitjançant la comparació entre la
demanda energètica teòrica (estimant un rendiment dels equips i sistemes) i el consum efectiu que
s’observa per mitjà de la facturació anual o el monitoratge. L’anàlisi del que consumeix l’edifici respecte
al que hauria de consumir teòricament permet valorar el potencial d’estalvi de les oportunitats de millora
respecte del global de l’edifici.

3.1.1 Avaluació de la demanda tèrmica
Per tal de conèixer les condicions que generen aquesta demanda tèrmica, cal conèixer prèviament els
aspectes següents de l’edifici:
• Les condicions locals: que són aquells aspectes que poden influir en la necessitat més gran o més
petita d’aportació energètica per aconseguir les condicions de confort:
- Balanç energètic: s’obté de l’avaluació de les pèrdues i els guanys segons les variacions
climatològiques exteriors i dels paràmetres de confort interiors.
- Aïllament de l’envoltant: valorant el grau d’aïllament de la pell de l’edifici segons els materials
utilitzats i les condicions constructives.
- Ventilació: d’acord amb la quantitat de renovacions d’aire previstes a cada local, el nivell
d’estanquitat de la fusteria, etc.
- Aportacions internes: segons el perfil d’ocupació i els aparells instal·lats als locals.
• Les condicions ambientals: analitzar la influència de les condicions climàtiques de l’emplaçament
(temperatura, humitat, radiació, etc.).
• Les condicions d’utilització: analitzar les condicions teòriques i reals d’ocupació i d’utilització de
l’edifici.

En el nostre cas el càlcul de la demanda tèrmica s’ha realitzat amb els programes LIDER i CALENER
VYP.

Així mateix, l’estudi de les rutines en la gestió i el manteniment dels sistemes és útil per detectar
mancances en el funcionament de les instal·lacions i, alhora, permet determinar l’ajust entre el nivell
d’ocupació real i el grau de resposta dels sistemes a la seva demanda d’energia i recursos. Les
possibles desviacions en aquests aspectes poden oferir la resposta a la diferència entre la demanda
teòrica i el consum real enregistrat.
Finalment la valoració del consum de recursos no ha de deixar de banda la valoració del confort dels
usuaris de l’edifici. Es tracta de conèixer si l’edifici és eficaç atenent les necessitats energètiques però, i
el que és més important, també si és eficient amb relació als recursos que consumeix per assolir-lo.

Figura 3.1.1.1. Resultats del programa LIDER
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3.1.2 Avaluació de la demanda lumínica
L'objectiu d'aquest punt és determinar la demanda lumínica de l'edifici a partir de les dades
característiques de cada local i analitzar l'eficiència dels elements d'il·luminació que disposa amb la
finalitat de poder realitzar el diagnòstic. Aquesta demanda teòrica d'il·luminació es calcula a partir de
les possibilitats d'il·luminació natural de l'edifici i de les característiques específiques dels locals. És a
dir, es tracta de dimensionar l'aportació lumínica necessària per poder oferir les condicions de confort
adequades a les necessitats d'ús de cadascun dels espais. Per poder determinar les característiques
que condicionen la demanda lumínica de l'edifici, cal conèixer diferents aspectes de l'edifici que poden
influir en l'aprofitament del flux lumínic dels llums, i que depenen de la claredat del local, del nivell de
d’envidrament (relació obertures/massís) i de les dimensions dels recintes. Tot això sense oblidar el
perfil d'utilització i el nivell d'ocupació, que són realment qui ens determina la necessitat teòrica de
luminància per a aquest ús. Per a cada recinte, depenent del seu ús, existeixen estipulats certs
paràmetres d'il·luminació recomanats, i en el cas de centres geriàtrics no s’ha trobat una relació directa
s’han triats alguns dels paràmetres recomanats pel manual tècnic de la casa Philips per establiments
sanitaris, establiments educatius i per zones de trànsit i àrees comuns d’edificis.
Una vegada determinada la demanda lumínica teòrica de cada recinte, podem començar a avaluar els
valors obtinguts dels mesuraments in situ, que es van realitzar amb ajuda d’un luxòmetre, en totes les
estances accessibles de l’edifici, tant en situació de foscor exterior com amb incidència de llum natural
(dia/nit). I a la vegada em pogut avaluar el VEII – Valor d’Eficiència de la Instal·lació d’Il·luminació, de la
il·luminació artificial.
Tal com podem visualitzar en la taula següent de l’estudi luminotècnic amb llum natural, els
mesuraments ens han aportat valors d'il·luminació natural en la seva majoria més que acceptables pel
que fa a les exigències mitjanes de confort lumínic. Encara que existeixen algunes dependències que
no compleixen amb els valors mitjans de luminància recomanats. En planta baixa són les estances més
allunyades de la façana sud i que reben la llum de manera indirecta des de una altra estança, com els
despatxos, la sala de fisioteràpia i el menjador. I a planta primera i segona, les habitacions de la façana
nord i el magatzem.
La il·luminació natural cobreix bona part de la demanda lumínica que exigeix l’edifici.
Figura 3.1.1.2. Resultats del programa CALENER

L’estat actual del nostre edifici no compleix amb els requeriments del CTE HE1, però això era d’esperar
ja que l’edifici no es va projectar ni s’ha remodelat seguint les condicions que especifica el document.
Cal incidir en la demanda de calefacció, ja que aquesta és un 29,8% superior a la de l'edifici de
referència. El nostre edifici té una classificació E, que caldria millorar per reduir la demanda.

CONCLUSIONS:
L’edifici, en el seu estat actual no compleix amb les exigències de CTE i a més té una demanda
excessiva en calefacció
Per a més informació veure:
-l’informe del programa LIDER i CALENER de l’estat actual al DOCUMENT 3. Annex 8.1.
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La taula següent fa referència a l’estudi luminotècnic amb il·luminació artificial, s’observa com la
majoria d’estances tenen un nivell per sota del recomanat. Les estances que tenen el nivell acceptable,
són les estances on s’han fet canvis durant l’avaluació o estances tècniques amb nivells d’exigència
baixos.

Figura 3.1.2.1. Estudi lumínic amb llum natural

Figura 3.1.2.2. Estudi lumínic amb llum artificial
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Aquestes dades han possibilitat no solament comprovar que si es compleixen les condicions de confort,
sinó també que la instal·lació d’il·luminació, en la seva major part, no compleix amb els valors
d'eficiència energètica (VEEI) contemplats pel codi tècnic de l'edificació.

3.2 Anàlisi dels sistemes i aparells

En els apartaments això bé donat per la utilització de làmpades incandescents i lluminàries amb
difusors molt opacs. En d’altres estances bé donat per lluminàries i làmpades amb molta brutícia i per
làmpades i lluminàries poc eficients o per un nombre insuficient d’equips.

L'objectiu d'aquest punt és determinar quines són les característiques i quin és el grau de resposta que
els aparells i sistemes de l’edifici ofereixen davant la demanda tèrmica que aquest els sol·licita.

CONCLUSIONS:
L’edifici, en el seu estat actual no compleix amb les exigències d’il·luminació.

Per a més informació veure:
-el registre i estudi luminotècnic al DOCUMENT 3. Annex 07.

3.2.1 Anàlisi dels sistema de climatització

Cal determinar les característiques que condicionen el grau de resposta davant la demanda tèrmica de
l’edifici, caracteritzant el sistema de condicionament tèrmic de l’edifici com les centrals productores de
calor/ fred, bombes i ventiladors, elements de distribució, emissors i sistemes de regulació i modulació.
Calefacció
El sistema de calefacció es va realitzar l’any 2002, però aquest no es va dissenyar analitzant les
necessitats reals de l’edifici. Per motius econòmics no es va fer una millor ramificació de la instal·lació i
no es van col·locar sistemes de control i regulació adequats als usos i horaris del centre.
Analitzant el nombre de radiadors i la seva potència segons la seva fitxa tècnica, la potència total de
calefacció és de 142,75 kWh. Tenint en compte que la caldera té una potència nominal útil de 198 kWh
es considera pot donar resposta a la instal·lació.
Tenint en compte l'edifici, les seves dimensions, les seves característiques d'orientació, i de distribució
interna, veiem insuficient i poc encertada la ramificació existent, que consisteix en independitzar
cadascuna de les plantes de l’edifici. Caldria fer una segona ramificació a cada planta, especialment a
planta baixa i planta primera, per adaptar-se a les necessitats específiques de cada planta.
La instal·lació no disposa de sistema de regulació que s’adapti a les necessitats de l’edifici, tan sols un
rellotge programador que paralitza les bombes recirculadores segons uns criteris aproximats de
funcionament del centre i la temperatura de consigna de la caldera. Aquesta solució no és ni suficient ni
vàlida ja que no té en compte les necessitats de cada planta, ni estança, ni la utilització, ni l’horari, ni la
climatologia exterior i cobreix sobradament les necessitats de confort sense tenir en compte els
requisits d’estalvi energètic.
Els gestor regulen manualment l’horari de funcionament de la calefacció en funció de les necessitats
dels usuaris i de les estances. Aquest sistema de control i el poc marge de maniobrabilitat, provoca
segons la climatologia exterior o l’activitat que es realitza a cada estança, situacions de desconfort,
especialment per un excés de temperatura, tal i com van confirma els treballadors en les entrevistes.
Si tenim una estança com la perruqueria que s’utilitza un matí per setmana o algun apartament sense
ús, els gestor, tanca manualment el radiador. De totes maneres hi ha pèrdues per les canonades que
passen per l’estança.
No te sentit disposar d’un sistema de calefacció per radiadors i utilitzar, a la sala d’estar de planta
primera, un sistema de climatització per aire amb energia elèctrica. Això es degut a un mal disseny de
la instal·lació ja que no es va tenir en compte els usos horaris de la planta, un us horari nocturn pels 10
apartaments i un segon diürn per la sala d’estar.
El sistema de distribució no disposa d’aïllament en cap tram de la instal·lació. Tenint en compte les
distàncies entre la caldera, els terminals i que una part important de les canonades principals (impulsió i
tornada) discorren vistes o per espais no calefactats, es pot afirmar que el sistema té pèrdues
importants que generen entre el 8 % i el 10 % del consum de la calefacció de l’edifici.
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Això ho podem veure a les següents fotografies, els 3 muntant de l’anada i retorn de la calefacció
discorren pel propi recinte de la caldera i per zones no calefactades sense aïllament, la qual cosa
permet una pèrdua de càrrega tèrmica del fluid en el tub d'impulsió.
S’observa que el conducte d’extracció de gasos de les calderes produeix condensacions i l’aigua
s’acumula sobre la caldera.

Figures 3.2.1.5-6. Radiadors en diferents zones col·locats en dues posicions diferents

Refrigeració
Pel que fa al sistema de refrigeració, l'edifici es refrigera naturalment en un 95 % mitjançant circulació
d'aire, gràcies a les seves obertures existents en les seves façanes oposades que deixen ventilar
cadascun dels recintes de l'edifici, adquirint una sensació de confort en el seu interior privilegiada sense
la utilització d'energia artificial.
Figures 3.2.1.1-2. Canonades de la calefacció sense aïllar

Pel 5 % restant l’edifici té instal·lats diversos equips de climatització elèctrics tipus split, aire-aire, que fa
servir de manera en situacions molt puntuals. S’han col·locat de manera indiscriminada, alguns d’ells
són re aprofitats d’altres edificis i en d’altres situacions nous amb criteris de compra purament
econòmics i no energètics.
Una part del baix rendiment dels equips pot ser deguda a la manca de manteniment dels filtres dels
equips.
Els tres aparells que s’utilitzen, són els de les sales d’estar de planta baixa i planta primera i el del
menjador. El de la sala d’estar de planta primera i el del menjador són re aprofitats i en aquest últim la
unitat exterior està situada a la sala de calderes. Els de les sales d’estar de planta baixa no tenen
potència suficient per refrigerar a temperatures de confort els dies d’estiu de molta calor.

CONCLUSIONS:

Figures 3.2.1.3-4. Canonades de la calefacció sense aïllar

En general, la situació dels radiadors per tot l'edifici és correcta, encara que crida l'atenció la manca
d’aquest en algunes estances de la planta baixa com als despatx professional i mèdic, a la sala de
visites i al despatx del fisioterapeuta, ja que es van compartimentar a posteriori. En aquestes estances
en lloc de fer alguna modificació en la instal·lació de calefacció s’han instal·lat equips de climatització
tipus split, aire-aire, que majoritàriament no es fan servir.
La orientació dels radiadors té motius merament estètics tal i com s’observa en les següents
fotografies. El primer radiador està situat al despatx de direcció i el segon al distribuïdor dels banys 3-4.

Una tria incorrecta dels equips, un mal disseny de la instal·lació i una manca d’inversió inicial,
condicionen a la calefacció la impossibilitat de regular-la de manera més individual i provoquen la
utilització de sistemes alternatius per aconseguir les condicions de confort desitjades.
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3.2.2 Anàlisi dels sistema d’enllumenat
L'objectiu d'aquest punt és determinar quin és el grau de resposta que el sistema d’enllumenat ofereix
davant la demanda lumínica que l’edifici sol·licita.
Cal determinar les característiques que condicionen el grau de resposta davant la demanda lumínica de
l’edifici, caracteritzant el sistema d’enllumenat i examinant l’eficiència energètica dels elements
instal·lats.
El sistema d’enllumenat existent no dóna resposta a les necessitats reals de l’edifici per diversos
motius. Entre els que podem destacar la tria i el nombre de lluminàries i làmpades, el manteniment i la
substitució, etc.
En quant al confort lumínic, un cop analitzades les mesures insitu i comparades amb els valors de
referència, es confirma, que està per sota del recomanable.
Es sistema està format per una infinitat de lluminàries i làmpades, de diferents tipus, qualitats,
temperatura del color, potències, etc. Sembla que la disposició i tria de lluminàries i làmpades queda
delegat a criteris de tendència i econòmics.
La substitució de les làmpades no es fa en funció de les hores d’utilització, sinó quan ja no funcionen.
Tampoc es fa cap planificació ni actuació de manteniment ni neteja de les lluminàries i làmpades.
Un altre aspecte a tenir en compte és l'opció d’una encesa coherent en algunes estances en funció de
la seva localització en l’edifici, segons siguin les necessitats lumíniques, detall que no solament
augmenta la vida útil dels llums sinó que disminueix el consum. Hi ha una doble encesa a les
lluminàries de les sales d’estar de planta baixa, substituïdes durant el procés de la recollida de dades
de l’avaluació, però s’han realitzat sense cap criteri racional, deixant-les al tresbolillo.

Figura 3.2.2.3. Il·luminació artificial vista des de l’exterior de l’edifici

Les sales d’estar de planta baixa amb noves lluminàries i làmpades són unes de les poques estances
que tenen un nivell d’il·luminació artificial adequat, però el disseny de la doble encesa fa que hagin
d’accionar el 100 % de les lluminàries.

Les estances amb el nivell lumínic més baix són els apartaments i alguns lavabos. Els apartaments
funcionen amb làmpades incandescents de 40 W.

Un exemple de la manca de criteri a l’hora de triar les làmpades és el que s’observa a les següents
fotografies realitzades des de l’exterior de l’edifici. Trobem làmpades en una mateixa zona amb
diferents temperatures del color.

L’únic sistema de control que té l’edifici és als passadissos d’accés als apartaments, mitjançant cèdules
fotosensibles. Aquestes làmpades estan enceses tota la nit, i seria interessant afegir sensors de
presència.
Pel tipus d’activitat que es desenvolupa i pel control dels treballadors de la residencia no es necessari
la col·locació de cap dispositiu de control de la il·luminació. Durant les inspeccions realitzades no s’han
trobar estances buides amb les llums enceses.

CONCLUSIONS:
Es sistema d’enllumenat del centre està obsolet i és necessària la seva millora.
En termes generals la tria de les lluminàries, làmpades i la seva distribució no és encertada, la
potència no és la idònia, moltes tenen un baix rendiment, una vida útil esgotada i un deficient
manteniment.

Figures 3.2.2.1-2. Il·luminació artificial vista des de l’exterior de l’edifici
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3.3

Anàlisi del funcionament

3.3.1 Anàlisi de la ocupació
L'objectiu d'aquest punt és determinar quina és la ocupació real i quina és la seva distribució en l’espai i
el temps dins l’edifici, en contraposició al perfil d’ús teòric. D’aquesta manera es pretén caracteritzar
l’edifici per la seva intensitat d’ús, factor de gran influència en el consum final de l’edifici i en l’eficiència
o ineficiència que aquest presenta quan al consum dels recursos.
L'edifici, caracteritzat pel seu ús com a geriàtric, té una ocupació de dilluns a diumenge, pràcticament
similar als efectes que ens concerneixen. Tal i com es pot observar al quadre annex.
La ocupació esta molt marcada per dues franges horàries, nit i dia. Durant la nit només s’utilitzen els
apartament de planta primera i segona i durant el dia, principalment les sales d’estar de planta baixa i
planta primera. En planta baixa també troben estances com el menjador, la sala de fisioteràpia que
s’utilitzen diàriament de manera puntual.
Per l’ús i la tipologia d’edifici és fa molt complicada la redistribució de l’espai com es podria fer en
escoles, agrupant aules o adaptant els horaris segons l’època de l’any.
En el nostre edifici, degut als horaris d’utilització i per les estances que s’utilitzen de manera puntual la
ocupació hauria d’estar relacionada directament amb la gestió del sistema de climatització, ja que
aquest sistema no té en compte la ocupació de les diferents estances, especialment a planta baixa.
Cal lligar el sistema de climatització, concretament la calefacció, a la ocupació dels espais en el temps.
Això pren una especial importància al menjador i a la sala de fisioteràpia. El menjador s’utilitza 3 cops
al dia entre 45 i 60 minuts durant cada àpat i la sala de fisioteràpia s’utilitza 4 hores a la tarda de dilluns
a divendres. El sistema de climatització durant el dia està connectat a l’horari de funcionament de les
sales d’estar i durant bona part del temps en la resta d’estances no s’hi fa cap ús, donant el mateix
ordre de magnitud a les estances ocupades i a les no ocupades.

CONCLUSIONS:
Les millores en la ocupació i en la utilització dels espais són poques i poc funcionals. Les millores en
aquesta apartat van lligades a d’altres aspectes com el sistema de climatització. Adaptant la
climatització als horaris del centre és podria reduir el consum energètic de l’edifici.

Figura 3.3.1.1. Quadre que relaciona l’horari i la ocupació dels espais
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3.3.2 Anàlisi de la gestió i manteniment
L'objectiu d'aquest punt és determinar de quina manera l’edifici utilitza els mecanismes dels quals
disposa (sistema de condicionament tèrmic, sistema d’enllumenat, tancaments,etc) per garantir la seva
funcionalitat i adaptar-se als canvis i a les necessitats dels usuaris, a través de la correcta gestió de les
activitats, planificació, usos, hàbits i del manteniment dels diferents sistemes.
No només cal saber les rutines d’encesa de l’enllumenat de l’edifici, del sistema de gestió de la
climatització o del manteniment de les instal·lacions, sinó que també cal conèixer els criteris en la
realització de reformes o ampliacions de l’enllumenat, els canvis en el perfil d’ús, la necessitat de
condicionament dels espais reformats o les ampliacions que afecten als tancaments de l’edifici. Tots
aquest aspectes i d’altres condicionen o condicionaran el consum de l’edifici.

L’únic sistema de control de les lluminàries dels passadissos als apartaments només té en compte el
nivell d’il·luminació natural per connectar-se, però no l’ús d’aquestes zones i durant la nit estan sempre
enceses quan no es necessari.
Un canvi generalitzat en el sistema d’enllumenat, implicaria millores en els nivells d’il·luminació i en
l’estalvi d’energia.
Pel que fa al manteniment de l'edifici, és fan actuacions mínimes per la conservació general de l’edifici,
i la inversió en millores només es fa quan el sistema o aparell ja no funciona. Les principals inversions
és fan especialment a les sales d’estar de planta baixa i primera, que és on més temps hi passen els
usuaris.
No hi ha definit un criteri global de l’edifici en quant al manteniment, neteja o reposició d’elements.

Analitzant la gestió que desenvolupa el centre per al correcte desenvolupament de les seves activitats,
observem que pel que fa a la utilització dels espais i de la ocupació, estem bastant limitats i no es
permeten modificacions substancials.
Durant les diverses visites a l'edifici amb el propòsit d'aixecament de dades, es van observar molt
bones conductes dels treballadors, en referència al funcionament del centre, en el control de les
obertures a exterior, la il·luminació, la despesa d’aigua dels lavabos, etc. La qual cosa demostra interès
en el control de la despesa, tant per part dels treballador com dels caps. Cal recordar que el gestor no
és el propietari de l’edifici, la seva actuació en millores és fa amb comptagotes però intenta gestionar
els pocs recursos que té de manera bastant racional. La manca de coneixements fa que el gestor deixi
d’invertir en sistemes de gestió que a la llarga li reduirien el consum.
En el centre el principal inconvenient de la gestió són les mancances. Mancances en el disseny, en la
inversió, en formació, etc, que fan que el centre malbarati recursos de manera continuada.
La instal·lació de climatització s’adapta de manera genèrica a una situació “standard”, però no de
manera personalitzada a cada situació.
Per exemple, els períodes de funcionament de la instal·lació de calefacció no són determinats per cap
variable climàtica, ni regides per calendari, ni per la temperatura interior de les estances, amb la qual
cosa és habitual que el sistema romangui encès per un període més extens del necessari i es
consumeixi més energia de la necessària. Amb un bon disseny en origen o la modificació a posteriori
és milloraria el seu funcionament, però amb inversió econòmica.
Amb la modificació d’alguna zona de la calefacció, la col·locació d’un sistema de control i la col·locació
de vàlvules termostàtiques en cada radiador, se li brindaria a cada estança d’una certa autonomia.
La orientació a sud ens permet aprofitar l’assolejament tant per l’escalfament de les estances com per
la seva il·luminació de manera natural. Com a aspecte negatiu tenim que puntualment es produeix
algun sobreescalfament a planta baixa degut al gran nombre de zones envidriades que donen al
passadís d’accés a les sales centrals i al gran nombre de persones que hi ha. En els apartament els
treballadors s’ocupen de baixar les persianes per controlar la radiació solar directa i obrir finestres per
tenir una circulació d’aire. Les finestres tenen mancances d’estanqueïtat.
Les renovacions d’aire és fan diàriament de manera sistemàtica i de manera manual segons exigències
dels organismes oficials.
En quant a la il·luminació s’aprofita al màxim la natural, però hi ha una mancança important de nivell
d’il·luminació artificial. La il·luminació que s’ha anat substituint a planta baixa i en zones comuns, però
no sempre amb bons criteris i la il·luminació dels apartaments es insuficient i obsoleta.

Pel que fa a les reformes, s’haurien d’establir criteris d’estalvi energètic a l’hora de projectar millores en
els sistemes de climatització i enllumenat, canvis d’ús o d’ocupació, redistribucions o altres
modificacions edificatòries

CONCLUSIONS:
En el que concerneix a la gestió i manteniment de l'edifici, cal dir que la gestió és molt millorable des
de molts aspectes, ja que es malgasta molta energia produïda, i no s'aprofita tota l'energia neta que
ens brinda l'entorn.
Al ser un edifici privat, es veu l’actitud de tenir cura pel consum, però la manca de coneixements i
sistemes mal dissenyats o obsolets fan impossible millorar la gestió. Cal una inversió en equips.
També és interessant un assessorament tècnic i una formació per prendre decisions i analitzar les
exigències i necessitats de l’edifici.
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3.3.3 Anàlisi dels paràmetres de confort
L'objectiu d'aquest punt és determinar les condicions de confort tèrmic i lumínic que ofereixen els
diferents espais de l’edifici i comprovar si és corresponen amb les que serien desitjables per al seu
perfil d’ús.
El grau de compliment dels nivells de confort condiciona la demanda energètica i en conseqüència, el
consum associat.
Les condicions de confort venen per criteris subjectius. Tenint en compte que els usuaris són persones
d’edat avançada, s’ha descartat la realització d’enquestes o entrevistes a aquests. En les xerrades
durant les diferents visites a l’edifici, als usuaris estan molt contents amb les condicions i el tracte que
reben del centre. Si que s’han fet entrevistes als treballadors del centre, que ens han donat algunes
pistes, tal i com s’ha especificat en l’apartat 4.2.8. Dades dinàmiques del seguiment de les condicions
de confort.
Encara que és un mètode poc imprecís i molt subjectiu, és bastant eficaç, pel que nosaltres
necessitem, que és la localització de punts dins de l'edifici on es troba percebut la sensació
d'incomoditat, tant en l’aspecte lumínic com en el tèrmic. Cal tenir en compte que la informació rebuda
ens pot donar una idea però no és la mateixa sensació que poden tenir els usuaris.
En quant al confort tèrmic, les condicions són generalment bones. Puntualment a l’estiu es troben
puntes de calor que les màquines de climatització no poden absorbir i durant l’hivern les queixes venen
pels propis treballadors del centre per la manca de climatització en zones de treball, com la cuina o la
bugaderia.
En quant al confort lumínic, la primera sensació de manca de nivell d’il·luminació va quedar confirmada
mitjançant l’aixecament dels nivells d’il·luminació i amb les entrevistes als treballadors. Com que bona
part de les activitat del centre es fan de dia, aquesta mancança queda en un segon pla, al localitzar-se
principalment als banys de planta baixa i als apartament.

CONCLUSIONS:
Les condicions de confort són generalment bones i les que s’ha trobat durant el procés de
l’avaluació no tenen una important especial tant pels usuaris com pels familiars, treballadors o
gestors.
Els usuaris admeten o toleren les mancances de confort, potser perquè la seva percepció és diferent
per la seva edat avançada i els familiars valoren més el tracte que reben als usuaris que no pas el
confort tèrmic o lumínic.
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3.4

Anàlisi del consum dels recursos.

Per tal de realitzar aquest anàlisi, s’ha considerat una superfície construïda de 2.074,16 m2 ,
una ocupació de 80 usuaris i una utilització de 365 dies i 8.760 hores.

Per analitzar tant el consum d'energia elèctrica com el consum de gas natural o el d’aigua, ens hem
plantejat una sèrie de paràmetres o indicadors de consum de recursos, i així poder valorar l'evolució del
consum i les seves emissions associades.
Quant a les dades de consums, són dades de lectura del comptador de les companyies
subministradores. En el cas de l’electricitat són varies com Fecsa-Endesa, Factor Energia i Gas
Natural, per al gas és Gas Natural i per a l’aigua la Mina d’Aigües de Terrassa.
S’ha fet la recopilació de les dades de 2008 a 2011. Les dades de 2008 d’electricitat no s’han inclòs per
diverses errades en la facturació.

Figura 3.4.3. Ratis de consum de gas i electricitat durant els anys 2009-2011

S’ha fet un primer comparatiu entre el consum de gas i electricitat. S'ha discriminat en els gràfics, entre
els kWh generats per energia elèctrica i els kWh generats mitjançant gas natural.
Pel que fa a les emissions associades al consum, s’han seguit els paràmetres que marca “La guia
técnica para la contabilitzación de consumos del IDAE”. Per al gas natural cada kWh tèrmic generat
amb aquesta font energètica fòssil, és responsable de l'emissió de 0.204 Kg CO2 i per cada kWh tèrmic
d’electricitat és generen 0,649 Kg CO2.
Figura 3.4.4. Ratis d’emissions associades al consum de gas i electricitat durant els anys 2009-2011

Figura 3.4.5. Ratis de consum d’aigua durant els anys 2008-2011
Figura 3.4.1. Consum anual d’energia (gas i electricitat) durant els anys 2008-2011

Figura 3.4.2. Emissions anual de CO2 associades al consum d’energia durant els anys 2008-2011
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3.4.1 Consum d’energia elèctrica.
A continuació s’acompanyen les gràfiques de consum anual i mensual:

Figura 3.4.1.1. Consum anual d’electricitat durant els anys 2009-2011
Figura 3.4.1.4. Consum mensual d’electricitat durant els anys 2009-2011

Analitzant els gràfic de l'evolució de consum anual i mensual, podem notar que encara que la variació
sigui petita hi ha una certa estabilitat en el consum elèctric en els últims tres anys. Amb una mitjana
mensual aproximada sobre els 5.500 kWh. Apareixen unes puntes a l’estiu i a l’hivern, possiblement
per la posada en funcionament dels equips de climatització elèctrics.
Com s’ha comentat en l’apartat 4.2.5 Dades dinàmiques de seguiment de consum, les puntes i
baixades d’abril i juny de 2010 i octubre de 2011 són deguts als canvis de les companyies
subministradores.
Encara que el consum del 2011 respecte l’any 2009, ha baixat uns 9.300 kW, el l’import total del
consum ha pujat 1.065,18 €, aproximadament un 10% del consum del 2011.

Figura 3.4.1.2. Consum diari d’electricitat durant els anys 2009-2011

CONCLUSIONS:
Les puntes de consum, possiblement, degudes a la utilització dels equips de climatització es podrien
eliminar a l’hivern mitjançant la utilització de la calefacció per radiadors i a l’estiu mitjançant la
utilització d’equips més eficients. D’aquesta manera es reduiria el consum d’electricitat i les
emissions associades.

Per a més informació veure:
-el seguiment dels consums al DOCUMENT 1. Apartat 4.2.5. Dades dinàmiques de seguiment
del consum.

Figura 3.4.1.3. Consum d’electricitat per usuari i dia durant els anys 2009-2011
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3.4.2 Consum de gas.
A continuació s’acompanyen les gràfiques de consum anual i mensual:

Figura 3.4.2.1. Consum anual de gas durant els anys 2008-2011
Figura 3.4.2.4. Consum mensual de gas durant els anys 2008-2011

Analitzant els gràfics de l'evolució de consum anual, podem notar que hi ha una certa continuïtat en el
consum de gas. L’increment de l’any 2010 en els mesos de gener i abril va se donada per la severitat
climàtica d’aquests mesos.
Com s’ha comentat en l’apartat 4.2.5 Dades dinàmiques de seguiment de consum, el consum de gas
queda repartit entre la cuina i bugaderia, l’ACS i la calefacció. La calefacció té la incidència més
important, és la responsable d’un consum mensual del 50 al 70% dels mesos que es connecta i del
50% del còmput anual.
Encara que el consum de l’any 2011 ha baixat respecte l’any 2008 uns 8.000 kWh, el cost del consum
ha pujat 2.115,07 €, aproximadament un 20% del consum de 2011.

Figura 3.4.2.2. Consum diari de gas durant els anys 2008-2011

CONCLUSIONS:
Tenint en compte la incidència de sistema de calefacció per radiadors dins del consum de gas, es
necessari actuar sobre aquest sistema per reduir el consum i les emissions associades.

Per més informació sobre:
-el seguiment dels consums al DOCUMENT 1. Apartat 4.2.5. Dades dinàmiques de seguiment
del consum.

Figura 3.4.2.3. Consum de gas per usuari i dia durant els anys 2008-2011
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3.4.3 Consum d’aigua.
A continuació s’acompanyen les gràfiques de consum anual:

Figura 3.4.3.1. Consum anual d’aigua durant els anys 2008-2011
Figura 3.4.3.4. Consum mensual d’aigua durant els anys 2008-2011

Si analitzem el consum mensual al llarg dels quatre anys, comprovem que hi ha una certa horitzontalitat
en el consum al voltant del 200 m3 al mes.
Segons conversa amb el gestor del centre el consum punta al mes d’abril i maig de l’any 2009 va ser
degut a una fuita d’aigua del sistema de reg. La resta de puntes no eren conegudes pels gestors, però
no es descarta que fossin de la instal·lació de reg. En el 2011 no s’ha detectat cap desviació important,
pel que s’entén que estan solucionades.
Com s’ha comentat en l’apartat 4.2.5 Dades dinàmiques de seguiment de consum, el consum de
d’aigua queda repartit al 50% entre planta baixa i plantes pis.
El cost del m3 d’aigua ha pujat un 10% des del 2008 al 2011, però analitzant la facturació s’observa de
la meitat de la factura correspon al consum d’aigua i la meitat restant són impostos.
Figura 3.4.3.2. Consum diari d’aigua durant els anys 2008-2011

CONCLUSIONS:
Tenint en compte la incidència que té la planta baixa sobre la resta de l’edifici cal actuar en aquesta
zona mitjançant la col·locació de sistema per la reducció del consum, que són inexistents en l’edifici.
Però a la vegada cal eliminar les fuites puntuals que al llarg de l’any poden suposar entre un 5% i un
10% del consum anual.
Actuant sobre el consum aconseguirem una reducció de la mateixa magnitud dels impostos en la
facturació.

Per més informació sobre:
-el seguiment dels consums al DOCUMENT 1. Apartat 4.2.5. Dades dinàmiques de seguiment
del consum.

Figura 3.4.3.3. Consum d’aigua per usuari i dia durant els anys 2008-2011
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4. DIAGNOSI I LÍNIES D’ACTUACIÓ.
4.1 Diagnosi.
La diagnosi és l’etapa final de l’avaluació energètica i pretén sintetitzar en un sol document, el treball
realitzat al llarg del procés d’avaluació.
Cal realitzar una valoració sistemàtica dels diferents aspectes que caracteritzen l’eficiència en el
consum de recursos de l’edifici, per tal d’identificar-hi les possibilitats de millora.
Aquesta valoració es fa pels següents àmbits d’actuació:
• Diagnòstic de l’envoltant de l’edifici.
• Diagnòstic sobre els sistemes.
• Diagnòstic sobre la gestió dels recursos energètics.
• Diagnòstic sobre el consum dels recursos.
• Diagnòstic sobre les condicions de confort.
Diagnòstic de l’envoltant de l’edifici
Figura 4.1.1. Resultats del programa LIDER amb el canvi en les part massisses de l’envoltant

Tal i com ens mostra l’informe del programa informàtic LIDER, en l'apartat 2 Conformitat amb la
reglamentació, la gran majoria de tancaments de l'envoltant no assoleixen els mínims exigits pel CTE.
Els valors que haurien de tenir cadascun dels tancaments exterior es poden trobar a l'apartat 4.2.2
Dades estàtiques de construcció.

En la segona simulació és van substituir els vidres senzills de 6 mm pels mateixos vidres de càmara
que tenen les fusteries d’alumini, un 4/10/4. La base d’aquesta segona simulació ha estat amb el nou
revestiment tipus SATE.

Seria difícil aconseguir que el nostre edifici donés compliment al 100% dels requeriments del codi
tècnic ja que ens obligaria a fer una reforma integral. Per aquesta raó ens centrarem a que aquest
pugui assolir valors de demanda energètica inferior o iguals a l’edifici de referència.

Tal i com es pot observar, el nostre edifici té un 10,4% menys de demanda de calefacció que l’edifici de
referència, però continuar sense complir amb els requisits de CTE, en estanqueïtat de fusteries,
perímetres de soleres i alguns tancaments. Cal recordar que el nostre edifici data de l’any 1979 i les
exigències normatives en relació a l’aïllament eren molt diferents.

El nostre edifici té una demanda de calefacció respecte de l'edifici de referència del 129,8 % i en
refrigeració del 77,9%. Per assolir valors acceptables, per sota o iguals a l'edifici de referència hem
d'actuar sobre l'envoltant.
Analitzant els tancament exteriors, l'edifici permet actuar de manera relativament fàcil, sobre les
façanes, concretament en les zones massisses i en els tancaments practicables de fusta.
S'han fet diverses simulacions per analitzar els resultats. En la primera simulació s'han millorat els
tancaments del mur 1 i 2 i sandwich, col·locant per la part exterior el sistema SATE (Sistema
d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior) amb un aïllament de poliestirè expandit de 8 cm de ʎ= 0,037 W/(
m2ºK) revestit per l'exterior amb un morter.
Tal i com es pot veure en el resultats del LIDER, el nou revestiment en les zones massisses de façana
millora un 26,7% el percentatge de demanda respecte l’edifici de referència, però segueixen sense
complir els perímetres de solera, les fusteries, i alguns tancaments.

Figura 4.1.2. Resultats del programa LIDER amb el canvi dels vidres senzills
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Enllumenat
Per a més informació veure:
-l’informe del programa LIDER i CALENER dels canvis en l’envoltant amb el sistema SATE al
DOCUMENT 3. Annex 8.2.
-l’informe del programa LIDER i CALENER dels canvis en l’envoltant amb els canvis dels vidres
senzills al DOCUMENT 3. Annex 8.3.
Diagnòstic sobre els sistemes

Les deficiències en els sistema d’enllumenat les trobem en la manca del nivell d’il·luminació i en la
renovació i manteniment dels equips. Amb la renovació dels equips i amb un bon manteniment,
aconseguirem millores tant als nivells d’il·luminació i confort visual com al rendiment i consum dels
equips.
Un dels punts febles de la instal·lació és el gran nombre de làmpades incandescent, més del 45%. A
més de no garantir un nivell lumínic adequat consumeixen més que moltes alternatives que podem
trobar.

Climatització
La caldera de gas i els radiadors tenen capacitat per donar un bon servei de calefacció a l’edifici. El
problema està en els elements, sistemes i controls que connecten els dos extrems. Trobem diverses
mancances que fan que el conjunt de la instal·lació garanteixi les necessitats de l’edifici però amb
consums molt elevats.

El manteniment és un dels altres punts a millorar, agafant més consciència de la neteja de lluminàries i
làmpades, així com en la substitució de les làmpades amb baix rendiment.
A planta baixa els nivell d’il·luminació es corregirien simplement per una tria correcta de les làmpades,
ja que la gran majoria de les lluminàries són relativament noves.

La primera mancança la trobem en els sistema de distribució d’aigua, amb un nombre de circuïts
insuficients i amb un disseny gens pensat per les necessitats reals de l’edifici. El circuit de planta baixa
no té en compte les estances com el menjador o la sala de fisioteràpia on els usuaris estan de manera
puntual, o zones calefactades de manera natural per la radiació solar com el passadissos de la façana
sud. El de planta segona no té en compte els dos usos horaris, obligant a utilitzar un sistema de
climatització alternatiu per aire, consumint electricitat, per tal de no calefactar els apartaments que
durant el dia estan deshabitats. Cap dels tres circuits té en compte la orientació de les ales de l’edifici,
etc.

On l’actuació agafa major envergadura és als apartaments, on es funciona amb làmpades
incandescents de 40W i on els nivells d’il·luminació són més baixos. En els apartaments caldria fer un
estudi en detall. Abans de substituir la lluminàries valdria la pena fer proves insitu, substituint les
làmpades existents de làmpades de baix consum i encesa ràpida.

Un altre problema del sistema de distribució d’aigua és la manca d’aïllament de les canonades. La
xarxa de distribució d’aigua perd energia de manera constant.

La manca de control sobre les enceses d’algunes estances com les sales d’estar, menjador o sala de
fisioteràpia, fa que s’hagin d’encendre tots els punts d’una sala quan només són necessaris els més
allunyats de les finestres.

La segona mancança, és el sistema de regulació i control. La instal·lació no té en compte la
temperatura de les estances, la temperatura exterior, els horaris d’ús de les zones, etc., i aquesta
manca de control porta implícita una despesa d’energia.
Els equips de calefacció per aire es van instal·lar en les subdivisions dels espais de la sala d’estar 1 de
planta baixa, no es fan servir. I a més la majoria no funcionen correctament i no es fa cap tipus de
manteniment.
Els equips de refrigeració que disposa l’edifici estan obsolets i no estan dimensionats per les estances
on estan ubicats. Dos dels quatre que s’utilitzen són recuperats d’altres edifici i els altres dos no donen
un bon servei al no estar ben dimensionats.
Caldria fer una renovació dels equips, eliminant els que no es fan servir i col·locar-ne de nous on
realment són necessaris. Per les zones sense radiadors caldria modificar la instal·lació per calefactar
amb aquest sistema.
Hi ha una manca de coneixements per part dels gestor del centre i potser les empreses col·laboradores
que fan les inspeccions obligatòries tampoc l’assessoren.
La manca de inversió inicial en el sistema de distribució i control fan que aquesta instal·lació hagi estat
perdent energia, euros i emetent més CO2 del necessari, des de la seva realització a l’any 2002.

Als passadissos d’accés als apartaments caldrà doblar el nombre de punt de llum i substituir les
lluminàries existents, ja que estan en molt mal estat. Les cèdules fotosensibles en aquestes zones
s’haurien de combinar amb sensors de presència.

Al igual que en l’apartat anterior, la formació dels gestors i de la persona de manteniment és primordial.
Com a mesures de manteniment és proposen:
• Establir un programa de neteja periòdica de lluminàries i làmpades per mantenir el nivell de
luminància de l’espai.
• Establir un programa de reposició de làmpades (intervals segons indicacions del fabricant), sense
esperar la disfunció dels aparells, per mantenir un alt grau de seguretat en tot moment. Nomes
canviar la làmpada per una altra de les mateixes característiques, ja que la instal·lació d’una
làmpada de potencia superior pot provocar el sobreescalfament de la lluminària.
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Diagnòstic sobre la gestió dels recursos energètics
La gestió és una de les assignatures pendents de centre, especialment pel que fa al manteniment i al
control dels sistemes.
Caldrà que un tècnic especialitzat realitzi un pla de manteniment que englobi la totalitat de l’edifici. En
aquest pla serà necessari implicar als gestors i a l’operari de manteniment.
Per la gestió dels recursos és molt important la formació dels agents que hi intervenen. Per aquest
motiu és recomanable formar-los i que ells puguin valorar com les millores o tècniques implantades fan
que millori el confort dels usuaris o que es redueixi la factura, que finalment és el que més els
interessa.
L’edifici no disposa de sistemes de control de les instal·lacions, la gestió de la calefacció, il·luminació,
etc es fa de manera manual. En el cas de la il·luminació es pot admetre degut al nombre de
treballadors i al seu grau de conscienciació. Però en el cas de la calefacció és inadmissible que
aquesta només es controli per un rellotge horari i per la temperatura de consigna de la caldera, i que no
es tingui en compte altres factors com la temperatura de la sala, la temperatura exterior, l’ús, etc.
En aquest últim aspecte, el centre té pèrdues importants, puntualment en el confort però de manera
generalitzada en el consum de gas.
Actuar en la ocupació i l’ús dels espais és complicat. El funcionament del centre en quant a aquest dos
aspectes es considera òptim.
Diagnòstic sobre el consum dels recursos
L’edifici consumeix en termes generals un 30 % més d’energia del que li tocaria.
Aquest consum té una importància especial en el gas, però no es pot deixar de banda el consum
d’electricitat, que te una repercussió molt important en les emissions de CO2 i d’aigua.
Reduir el consum del gas és el principal repte que té l’edifici, incidint en la calefacció.
En l’apartat elèctric, l’edifici hauria de tenir un consum molt uniforme excepte per algunes puntes a
l’estiu per l’encesa dels equips de climatització per refrigerar.
Pel que fa a l’aigua, el consum que és fa es certament racional gràcies als treballadors del centre, però
cal incidir en les pèrdues d’aigua degut a les fuites en la xarxa de reg. En aquest apartat es podria
reduir el consum col·locant en les aixetes de lavabos, dutxes i cuina, un airejadors, o col·locant
reductor volumètrics per les cisternes dels WC., actuacions que podrien donar una reducció del consum
d’un 30 %.
Diagnòstic sobre les condicions de confort
En el nostre cas les condicions de confort són complicades de valorar. Els usuaris de l’edifici tenen una
percepció diferent de valorar les condicions de confort.
Actuant sobre els sistemes d’enllumenat i calefacció aconseguirem un canvi a millor en les condicions
de confort tant pels usuaris com pels treballadors del centre.
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LA 1.1. Revestiment exterior amb el sistema SATE.

4.2 Línies d’actuació.
A partir de la diagnosi i un cop identificades les deficiències i les oportunitats de millora de l’edifici,
podem començar a plantejar-nos accions específiques per reduir la demanda energètica.
Les propostes les agruparem en els següents àmbits d’actuació:
• LA 1. Actuacions relacionades amb l’envoltant, amb l’objectiu d’incidir sobre la demanda
tèrmica de l’edifici per tal de reduir-la. S’actua sobre les característiques arquitectòniques i
constructives de l’edifici per millora de la qualitat de la seva pell.
• LA 2. Actuacions relacionades amb els sistemes i instal·lacions, amb l’objectiu de millorar
el rendiment global de les instal·lacions actuant sobre aparells de baix rendiment, en el
sistema de distribució, en els emissors, etc, i també sobre els sistema de control dels
paràmetres de confort i les condicions de funcionament de l’edifici.
• LA 3. Actuacions sobre la gestió dels recursos, actuant sobre la millora del perfil de gestió
de l’edifici per tal que s’ajusti a la demanda identificada, en el control dels paràmetres de
confort i les condicions de funcionament de l’edifici. També actuant a la vegada sobre el
manteniment preventiu i correctiu de l’edifici i de les seves instal·lacions.
A la vegada que estudiem les diferents propostes econòmiques, valorem la possibilitat que algunes
d’elles, de manera parcial o total, les pugui fer l’operari de manteniment del centre.
En cap d’aquests propostes s’ha tingut en compte les possibles subvencions a les que es pugui acollir
el centre, ja siguin de tipus local, autonòmic o nacional.

Mitjançant el Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (SATE), amb un augment de 9 cm de gruix (8 cm
d’aïllament) de les façanes i sense perdre superfície útil interior de l'edifici, podem disminuir
considerablement la transmitància tèrmica dels tancaments verticals de façana, passant de valor U =
1,32 W/m2 ºK a una U = 0,34 W/m2 ºK pel mur 1, de U = 2,55 W/m2 ºK a una U = 0,39 W/m2 ºK pel mur
2 i de U = 1,03 W/m2 ºK a una U = 0,32 W/m2 ºK pel acabat amb sandwich.
Aquest sistema d’actuació per l’exterior, permet que l’edifici continuï amb la seva activitat interior. Per
l’exterior s’hauran d'instal·lar bastides o aparells elevadors. Seria recomanable realitzar aquests treballs
durant l’hivern ja que és quan menys activitat hi ha per l’exterior de l’edifici.
A la vegada que millorem l'aïllament de l'edifici també ho fem sobre del revestiment actual, que en
alguns punts esta en mal estat.
Aquest nou revestiment s’aplicarà a les zones massisses i a les parts fixes acabades amb panell
sandwich dels tancaments d'alumini de les façanes nord.
Les zones massisses tenen un total de 781,08 m2, repartits en 259,48 m2 en façana sud-oest, 222,95
en façana sud-est, 90,87 m2 en façana nord-oest i 207,78 m2 en façana nord-est. I les zones amb xapa
sandwich tenen un total de 112,94 m2, repartits en 61,66 m2 en la façana nord-est i 58,28 m2 en la
façana nord-oest.
En total tenim una superfície d’actuació de 894,02 m2 amb una repercussió de 61,32 €/ m2.

Aquestes propostes s’han valorat des de el mateix punt de partida, amb l’edifici en el seu estat actual, a
mesura que s’apliquin i al llarg del temps, el cost de l’actuació, l’estalvi energètic, les emissions
associades o el retorn de la inversió variaran.

Per a més informació veure:
-l’informe del programa LIDER i CALENER al DOCUMENT 3. Annex 8.
LA 1. Actuacions relacionades amb l’envoltant
En el nostre edifici, les actuacions sobre l’envolupant les podem realitzar per l’exterior, en primer lloc
per no tractar-se d’un edifici catalogat no tenim cap impediment urbanístic i en segon lloc per que
d’aquesta manera minimitzem les molèsties als ocupants i treballadors.
Les solucions en l’envolupant solen ser més costoses que altres tipus de solucions, especialment per
l’extensió i els mitjans auxiliars. Sense cap mena de dubte els resultats són molt positius, ja que
augmenta la capacitat d’estalvi en gran mesura.

LA 1.2. Substitució dels envidraments simples per uns de càmara tipus climalit i millora de les
tancaments practicables i fixes de fusta.
Amb el canvi d’envidrament simple de 6 mm per un de càmara 4/10/4 podem passar d’un valor de
transmitància U = 5,7 W/(m2 ºK) a U = 3 W/(m2 ºK)
A més del canvi d’envidrament es col·locaran juntes d'estanqueïtat als galzes de les fulles practicables
per reduir les pèrdues de calefacció per la manca d'estanqueïtat de les fusteries.

Cal tenir en compte que quan s’actua sobre l’envoltant cal fer-ho, en la mesura que es pugui, sobre la
totalitat dels tancament que no compleixen el grau d’aïllament que volem aconseguir. De res serveix
millorar tot el tancament massís de la façana si no actuem sobre els tancaments practicables.

A l’edifici els tancaments practicables de fusta els trobem a les façanes 1 i 2, orientades a sud, en dues
tipologies. A planta baixa, les vidrieres fixes i a planta primera i segona finestres i balconeres
practicables.
En planta baixa tenim un total de 17 tancaments fixes amb una superfície total de 102 m2 i a planta
primera i segona tenim un total de 42 tancaments practicables amb una superfície total de 123,50 m2.
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LA 2.1. Modificació del circuit de calefacció de planta primera.
En el cas dels tancaments fixes de planta baixa, la repercussió per la substitució de l'envidrament i el
pintat dels tancament és de 34,42 €/ m2 i de 59,42 €/ m2 pels tancaments practicables de planta primera
i segona pels treballs de substitució de l'envidrament, col·locació de les juntes d'estanqueïtat, ajustatge
de fusteries i ferratges i pel pintat.
En aquesta actuació l’estalvi energètic bé donat pel canvi d’envidrament i per la millora en la
estanqueïtat de les fusteries.

Un cop estudiada la xarxa de distribució de l’aigua de calefacció, es fa molt complicada, costosa i
molesta la seva adaptació i per aquesta raó només es modificarà l’anell de planta primera fent un circuit
independent per la sala d’estar.
Aquesta estança està sobre la sala de calderes i és relativament fàcil fer un nou circuit i anular els
radiadors que pengen dels apartaments. D’aquesta manera aconseguim que a l’ hivern l’estança estigui
climatitzada per la caldera i no mitjançant el climatitzador elèctric.

Si el pintat de les fusteries és fa l’operari de manteniment del centre la opció pot quedar de la següent
manera.
LA 2.2. Modificació del sistema de comandament de la calefacció
Una de les deficiències de la calefacció és el sistema de regulació i control que no permet una
regulació adaptada a les necessitat de les estances, en funció de l’ocupació, l’horari, la temperatura
interior i exterior, etc.
Com que la instal·lació d’un sistema de regulació que ens permetés una independència i una
maniobrabilitat total implicaria refer el sistema de distribució s’ha cregut més convenient adaptar el nou
sistema a la instal·lació existent.
En primer lloc s’instal·larà un sistema de control centralitzat que permeti la regulació automàtica del 4
circuits (els de cada planta i el nou de la sala d’estar de planta primera), seguint les informacions
donades per les diferents sondes (exterior, interiors, de caldera, etc), la programació horària del centre i
la temperatura desitjada.
LA 2. Actuacions relacionades amb els sistemes i instal·lacions
En el nostre edifici tenim dos sistemes en els que hem de fer importants correccions, el sistema de
climatització i el d’il·luminació. També farem algunes propostes per la instal·lació de fontaneria.
La climatització la dividim en la calefacció i en la refrigeració. Com que la refrigeració només s’utilitza
de manera molt puntual, l'actuació principal serà en la calefacció.
La instal·lació de calefacció té la seva principal mancança en el disseny del sistema de distribució, que
no s’adapta a les necessitats de funcionament del centre. I la instal·lació d’il·luminació té la seva
principal mancança en el confort lumínic. En la calefacció s’actuarà sobre tot el conjunt i en la
il·luminació especialment en la substitució de lluminàries i làmpades
La instal·lació de fontaneria té petites mancances, com el sistema de distribució d’aigua sense aïllar,
aixetes sense reductor de cabal o WC de descàrrega simple.
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En segon lloc, de manera individualitzada col·locarem vàlvules termostàtiques senzilles en tots els
radiadors de les estances de planta baixa i vàlvules termostàtiques programables al menjador, al
menjador del personal i a la sala de fisioteràpia.
Tenim un total de 18 radiadors amb vàlvules termostàtiques amb una repercussió de 25 € per radiador i
de 65 € pels 6 radiadors amb vàlvules termostàtiques programables.

LA 2.4. Canvi de la caldera existent per una de biomasa.
Amb un rendiment un 5 % superior a la caldera existent, l’avantatge radica en unes emissions de CO2
igual a “0”. L’inconvenient és un cost elevat i la necessitat d’un espai d’emmagatzematges pels pellets.

LA 2.3. Aïllament de les canonades principals de l’anada i retorn.

Tenint en compte que el nostre consum per calefacció i ACS es de 121.483 kWh i que els pellets tenen
un poder calorífic un 10% inferior al gas el nostre consum és de 133.631kWh. Com que cada kg de
pellets té un poder calorífic de 5 kWh, anualment necessitem 26.726,26 kg de pellets. A un preu de
0,21 €/kg ens representa un cost anual de 5.612,51 €, quan en gas ens representa 5.709,70 €

El sistema de distribució d’aigua calenta no està aïllant i això provoca pèrdues importants d’energia,
especialment a les zones no calefactades.
Per tal de reduir les pèrdues s'aïllaran els tubs principals d'anada i retorn mitjançant coquilles tipus
Armaflex o similars amb un gruix mínim de 45 mm i una ʎ = 0,033 W/ m2 ºK).
S'han d'aïllar un total de 426 ml de canonada interior i exterior entre les tres plantes de l'edifici. La
col·locació té una repercussió de 10,41 €/ml.

LA 2.5. Canvi de la caldera existent per una de condensació.
L’avantatge de les calderes de condensació és el seu rendiment. La caldera seleccionada té un
rendiment del 109 %, quan l’existent té un rendiment del 85 %.
Comparant l’estalvi energètic d’una caldera de biomasa amb l’existent, l’estalvi és del 15 %.
La compra de les coquilles en un magatzem especialitzat té un cost 4,94 €/ml i la col·locació és pot fer
a càrrec de l’operari de manteniment.
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La segona actuació és la substitució de les làmpades de baix consum de planta baixa per tal d’obtenir
uns nivells d’il·luminació adients a l’activitat del centre. No s’inclou la substitució de lluminàries
considerant que tots els equips són aptes per augmentar la potència.. Es calcula una substitució de 110
làmpades.
Es possible que algunes de les làmpades existents es puguin reutilitzar en algunes estances amb
menys nivells d’exigència, però per la valoració no s’ha tingut en compte.

LA 2.6. Instal·lació de dues maquines per refrigerar les sales d'estar de planta baixa.
Per tal de garantir el confort tèrmic als dies d'estiu es necessari la substitució dels dos equips existent.

LA 2.8. Modificació de les dobles enceses i creació de noves.
Per tal de poder ajustar el nivell lumínic interior amb la il·luminació natural en algunes estances, cal
modificar les enceses existents i crear-ne de noves.
Es modificaran les enceses a les sales d'estar de planta baixa i es faran de noves al menjador i a la
sala de fisioteràpia de planta baixa.
Les modificacions i les enceses tenen una repercussió de 36€ per cada lluminària a modificar.
LA 2.7. Substitució de lluminàries i làmpades.
Unes de les grans mancances de l’edifici és el confort lumínic. Caldrà actuar en aquesta vessant
mitjançant la substitució de lluminàries i làmpades obsoletes. A la vegada que es substitueixen les
làmpades es netejaran les lluminàries.
Una primera actuació és la substitució de les 224 làmpades incandescents de l’edifici per làmpades de
baix consum de 18W (85W).

LA 2.9. Modificació de la il·luminació dels passadissos de P1 i P2.
S’ampliarà el nombre de punts de llums en els passadissos d’accés als apartament, s’eliminaran les
lluminàries existents i es col·locaran de noves amb tubs fluorescents tipus T8.
Cada lluminària amb protector i un tub fluorescent tipus T5 té un cost de 55 € i la col·locació de cada
detector de presència té un cost de 80 €.
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En aquest cas l’estalvi bé donat especialment pels detector de presencia ja que durant la nit les
làmpades estaran principalment apagades.

La compra de les coquilles en un magatzem especialitzat té un cost 4,94 €/ml i la col·locació és pot fer
a càrrec de l’operari de manteniment.
LA 2.10. Instal·lació d’una bateria de condensadors per compensar l’energia reactiva.
La companyia elèctrica ens penalitza per l’energia reactiva del nostre edifici. Durant l’any 2011 l’energia
reactiva ha implicat un cost total de la facturació de 426,82 €, de 716,26 € l’any 2010 i de 969,60 € l’any
2009.
Per evitar l’aplicació d’aquest sobrecost en la factura col·locarem una bateria de condensadors per
compensar l’energia reactiva.

LA 2.12. Instal·lació de reductors de cabal a les aixetes
A l'edifici no hi ha cap aixeta amb airejadors, que permetin reduir el consum d'aigua.
Aquests elements permeten reduir el consum d'aigua dels aparells entre un 35% i un 50 %.
A l'edifici tenim un total de 51 elements on instal·lar aquest sistema, 21 dutxes, 27 lavabos i 3 aixetes
de cuina.
LA 2.11. Aïllament del sistema de distribució d’aigua calenta sanitària
Al igual que amb la calefacció el sistema de distribució d’aigua calenta sanitària (anada i retorn) no està
aïllat. Això provoca pèrdues importants d'energia, especialment a les zones no calefactades.
Per tal de reduir les pèrdues s'aïllaran els tubs principals d'anada i retorn mitjançant coquilles tipus
Armaflex o similars amb un gruix mínim de 45 mm i una ʎ = 0,033 W/m2 ºK).
S'han d'aïllar un total de 213 ml de canonada interior i exterior entre les tres plantes de l'edifici. La
col·locació té una repercussió de 10,41 €/ml.
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LA 2.13. Reducció del volum d’aigua de les cisternes del WC.
Com que el WC de l’edifici tenen una única descàrrega, es proposa la instal·lació d’un reductor
volumètric. Es tracta de col·locar d’una bossa de plàstic dins la cisterna d’aigua. Aquest senzill sistema
permet l’estalvi d’uns 2 litres per cada cop que es fa servir.
Les cisternes del WC de l’edifici tenen una capacitat d’uns 10 litres. Aplicant aquest sistema
aconseguim un estalvi d’un 20 % de l’aigua dels WC.
Tenim un total de 28 WC amb un consum anual d’uns 3.100 m3 d’aigua.
No s’ha trobat el preu del reductor volumètric, molt ajuntament o empreses subministradores d’aigua
l’entreguen de manera gratuïta. S’ha estimat el seu cost en 5 €/ut.
LA 3.2. Projecte de Manteniment i seguiment anual de les instal·lacions
Per tal que les mesures que es prenguin es mantinguin durant el temps es necessari fer una bona
planificació dels treballs. Per aquesta raó serà necessari que un tècnic qualificat, ens faci un pla de
manteniment i anualment es facin les comprovacions per estudiar i analitzar el funcionament de les
instal·lacions, del consum, etc i que es valori la possibilitat de fer correccions o noves propostes.

LA 3 . Actuacions sobre la gestió dels recursos
Moltes de les actuacions a realitzar sobre la gestió dels recursos s’han incorporat dins d’actuacions de
l’apartat LA 2. Actuacions relacionades amb els sistemes i instal·lacions.
Sense la inversió en un sistema de control de la calefacció no es podrà gestionar correctament el
sistema i el mateix passarà amb la il·luminació.
Com a complement a les actuacions ja realitzades es proposa la formació del personal i el control i
supervisió per part d’un tècnic extern.

LA 3.1. Formació del personal gestor i de manteniment.
Es prioritària la formació del personal que porta la gestió del centre i de l’operari de manteniment.
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QUADRE DE PRIORITATS
L’estudi realitzat fins al moment té en compte dos factors principals, l’econòmic i el mediambiental, el
primer factor el dividim en:
. el cost de l’actuació
. el potencial estalvi econòmic i
. el retorn econòmic de la inversió.
i el segon factor en:
. el cost energètic de l’actuació,
. les emissions associades a l’actuació,
. el potencial d’estalvi energètic,
. el potencial d’estalvi en emissions,
. el retorn del cost energètic de la inversió i
. el retorn de les emissions associades a la inversió.

Figura 4.2.2. Resum quadre d’actuacions i prioritats en base econòmica

A l’hora de triar les actuacions a realitzar les prioritzarem per la recuperació de la inversió i el seu cost
inicial, però sense oblidar el seu impacte mediambiental.
En el nostre estudi econòmic a 10 anys descartem les actuacions sobre l’envolupant i la caldera de
biomasa, al tenir un retorn de la inversió molt llarg.
En aquest estudi s’ha incrementat cada any el cost de la inversió i l’estalvi econòmic un 5%.
Figura 4.2.3. Resum inversions, estalvi i beneficis en base econòmica

Analitzem l’últim quadre:

Figura 4.2.1. Quadre d’actuacions i prioritats en base econòmica

L’any 2013, es fa una inversió inicial de 6.573 € en les actuacions del control de la calefacció, la
substitució de les làmpades incandescents i de baix consum, en els reductors de cabal i volumètrics
dels aparells sanitaris i aixetes, en la formació del personal i en la redacció del pla de manteniment i en
el seguiment del consum. Aquest primer any s’intenta que el centre hi participi de les actuacions. A final
d’any, amb la reducció de consum per les primeres millores tenim un dèficit de 3.595 €.
L’any 2014, es decideix no fer cap actuació per no fer inversió inicial. Tot i no fer cap actuació tenim
el cost del control i seguiment del consum. A final d’any es redueix el dèficit a 2.043 €.
L’any 2015, es fa una inversió de 3.972 € en la col·locació de vàlvules termostàtiques i en les dobles
enceses i en el canvi de lluminàries del passadissos de planta primera i segona. Al final d’any el
redueix el dèficit a 1.909 €.
Fins a finals de 2021 (9è any) no recuperarem la totalitat de la inversió realitzada, amb un benefici
total de 4.081 €.
Al final dels 10 anys, el gestor recupera tota la inversió i amb un benefici de 12.526 €. I a partir
d’aquest moment es pot plantejar la opció d’invertir en l’envoltant o en noves millores que segurament
es podran aplicar.
Aquest quadre de prioritats es una de les múltiples alternatives a seguir. El full de ruta pot anar variant
en funció de les necessitats del gestor, de les recomanacions del tècnic extern o de les eventualitats
que puguin apareixen durant els anys full de ruta pot anar variant.
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El base a l’estudi econòmic es calculen les emissions associades en kg de CO2:

En base a l’estudi econòmic es calcula l’estalvi energètic en kWh:

Figura 4.2.4. Quadre d’actuacions i prioritats amb les emissions associades

Figura 4.2.7. Quadre d’actuacions i prioritats amb l’estalvi energètic

Figura 4.2.5. Resum quadre d’actuacions i prioritats amb les emissions associades

Figura 4.2.8. Resum quadre d’actuacions i prioritats amb l’estalvi energètic

Figura 4.2.6. Resum inversions, estalvi i beneficis amb les emissions associades

Figura 4.2.9. Resum inversions, estalvi i beneficis amb l’estalvi energètic

Amb les actuacions realitzades, en 10 anys s’han reduït les emissions de CO2 en 163,4 Tn.

Amb les actuacions realitzades, en10 anys tenim un estalvi energètic de 546.024 kWh
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CONCLUSIONS.
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Al llarg d’aquest estudi he pogut comprovar com els geriàtrics són una tipologia d’edifici molt oblidada
en l’aspecte energètic i mediambiental, tant pels propietaris o gestors com per l’administració. Tenim
organismes que controlen les instal·lacions de gas i d’electricitat, normatives sanitàries, etc, però, qui
controla la despesa energètica i les emissions d’aquests edificis ja existents?
En aquests moments existeix un esborrany de Reial Decret, pendent d’aprovació, referent al
procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis existents, on molts d’aquest
edificis queden en l’oblit.
En el nostre cas, tenim sort que l’edifici de gestió privada, on es té certa cura de la despesa energètica.
Però cal crear mecanismes que limitin la despesa energètica d’aquests edificis que no tenen cap
obligació de fer-ho.
Pels edificis de nova construcció existeix l’etiqueta energètica, que pot ser una bona eina de control
però no suficient. La certificació energètica dels edificis és fa en base al kg de CO2/m2 que
consumeixen. Cal tenir en compte d’altres factors, com la comparació del consum amb edificis de
referència, la demanda energètica, les fonts d’energia que es fan servir, la gestió dels recursos
energètics i de les instal·lacions o el manteniment, entre d’altres. Si no tenim en compte altres factors
ens podem trobar que un edifici amb una demanda de calefacció de classe D o E obtingui una
qualificació energètica de lletra A pel fet de col·locar una caldera de biomasa.
Aquestes limitacions han d’anar acompanyades de mesures que motivin als propietaris a invertir
econòmicament en els seus centres, com a benefici propi, econòmic i de la societat en general. Fins
ara, s’ha intentat incentivar aquesta inversió mitjançant subvencions i segons la meva experiència no
ha acabat de funcionar completament. Crec que un dels elements essencials i claus per la consecució
de l’objectiu, és a dir de la reducció de la despesa energètica, és la formació i la informació dels
propietaris. Formació directa i personalitzada per mitjà de tècnics qualificats que puguin assegurar de
manera fefaent que les inversions, econòmiques i humanes, tindran el seu fruit.
Les avaluacions energètiques són un primer pas necessari en la consecució d’un futur millor pel medi
ambient i la figura dels tècnics qualificats és una peça clau per aconseguir-ho.
Amb l’avaluació energètica del nostre edifici s’ha comprovat que té enormes possibilitat de millora i
estalvi. I a les línies d’actuació es demostra que petites actuacions ben localitzades, podríem dir de
cirurgia, tenen millors resultats amb menys despesa que les grans solucions sobre l’envoltant.
No tots són imputs negatius, el primer pas ja està donat, ara cal seguir caminant tots junts i com deia el
Capità Enciam (mític personatge de ficció de TV3) “Els petits canvis són poderosos”.
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