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Resum 

El creixement de la demanda energètica, l’ús ineficient o l’esgotament i conseqüent 

encariment dels combustibles fòssils, entre d’altres, exigeixen un canvi en la cultura 

energètica de la nostra societat. L’aparició de noves normatives derivades de la Directiva 

Europea 2002/91/CE, referent a l’estalvi i l’eficiència energètica en edificis, posen de 

manifest la necessitat d’actuar de forma immediata en aquest àmbit per tal de modificar les 

tendències actuals i encaminar la societat cap a un ús més racional de l’energia. 

Les auditories energètiques d’edificis representen una eina de gestió que permet detectar 

deficiències en el funcionament dels sistemes que constitueixen les diferents instal·lacions 

consumidores d’energia de l’edifici i proposar millores encarades a l'estalvi i optimització 

dels recursos disponibles. 

En aquest projecte es pretén analitzar el comportament energètic de l’edifici de la Fundació 

Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró i proposar solucions de millora que 

puguin repercutir en una millor utilització de les fonts d’energia i un conseqüentment estalvi 

energètic. 

El punt de partida és la realització d’una auditoria en l’edifici que per a la detecció de 

deficiències en els sistemes consumidors d’energia. Aquesta fase inclou una campanya de 

mesura del comportament de diferents sistemes per així poder detectar possibles 

funcionaments anòmals. Addicionalment, es calculen les necessitats energètiques de 

l’edifici, quant a il·luminació, climatització i aigua calenta sanitària, per tal de comparar-les 

amb l’ús real que se n’està fent. A partir d’una anàlisi de les mesures realitzades i 

l’observació de les instal·lacions es proposen una sèrie de recomanacions a implementar 

en els diferents àmbits analitzats. El resultat de la implementació d’aquestes mesures es 

tradueix en un estalvi en el consum energètic quantificable, amb una conseqüent reducció 

de les emissions de CO2 a l’atmosfera.  

Un altre dels punts crítics a l’hora de reduir la demanda energètica en un edifici és la seva 

evolvent. En el cas de la Fundació Hospital, en tractar-se d’un edifici catalogat com a 

històric, no es pot intervenir en la seva arquitectura. 

Els resultats d’una auditoria energètica en particular, i la promoció de la gestió energètica 

d'edificis en general, han de servir per a conscienciar de la importància que aquestes es 

converteixin en pràctiques generalitzades en d’altres edificis existents. 
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1. Glossari 

1.1. Sigles i acrònims 

ACS Aigua Calenta Sanitària 

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

CER&C Centro Experimental en Refrigeración y Climatización  

COP Coefficient of Performance 

CTE Código Técnico de la Edificación 

CLTD Diferència de Temperatura per a la Càrrega de Refrigeració 

ICAEN Institut Català de l’Energia 

IDAE Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía 

MITYC Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 

1.2. Simbologia i unitats 

A Àrea de transferència de calor [m2] 

CDD Cooling Degree Days (Graus Dia de Refrigeració) [ºC] 

CTDL Diferència de temperatures entre interior i exterior d’un local [ºC] 

CLTDcorr Diferència de temperatures entre interior i exterior d’un local 

corregida (condicions no normals) 

[ºC] 

f Factor de cobertura solar (mètode f-chart) [%] 

HDD Heating Degree Days (Graus Dia de Calefacció) [ºC] 

OAT  Outside Air Temperature  [ºC] 
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PCI Poder calorífic inferior  [kJ/kg] 

PCS Poder calorífic superior  [kJ/kg] 

qtrans Potència tèrmica transferida [W] 

RAT Return Air Temperature [ºC] 

SAT Supply Air Temperature (or mixed air temperature) [ºC] 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El projecte sorgeix a partir d’una proposta de col·laboració amb l’empresa Honeywell en la 

realització d’un estudi energètic a l’antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de 

Mataró, a arrel de l’assistència a un curs introductori sobre la realització d’auditories 

energètiques. 

2.2. Motivació 

Des d’abril de 2007 col·laboro com a becària en diversos projectes dins de l’àmbit de 

l’eficiència energètica en el Centre Experimental en Refrigeració i Climatització (CER&C).  

Els projectes que he abordat en aquest període engloben temàtiques com l’estudi de la 

demanda energètica d’edificis, l’eficiència energètica i el procés de certificació d’edificis de 

nova construcció, l’anàlisi energètica d’edificis en el sector terciari i la formació en cursos 

per a l’ús d’instruments en auditories energètiques, entre d’altres. 

Tant l’energia com el medi ambient sempre han estat matèries del meu interès, tot i que 

després d’abordar problemàtiques dins aquests àmbits tant en la carrera com en les 

tasques realitzades al CER&C, el meu interès envers aquestes temàtiques ha anat creixent. 

2.3. Requeriments previs 

Per poder realitzar el present projecte són necessaris coneixements en àmbits molt 

diversos, com són l’eficiència energètica, els sistemes de climatització i tots els elements 

que hi formen part o coneixements bàsics sobre la realització d’auditories energètiques, 

entre molts d’altres. 

En l’àmbit de l’eficiència energètica, cal tenir coneixement dels procediments a seguir en un 

edifici i de la normativa existent en quant a compliment dels procediments referents a 

certificació energètica dels edificis (Codi Tècnic, RITE, procediments de certificació 

acceptats, etc.). La normativa en aquest àmbit és canviant i és per això que cal estar alerta 

de les actualitzacions que es publiquen, la qual cosa és possible si els projectes laborals 

així ho requereixen. 
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En l’àmbit del sistemes, cal conèixer les tipologies de sistemes de climatització, ventilació,  

il·luminació, producció d’aigua calenta sanitària que existeixen i el seu funcionament, així 

com tenir nocions sobre altres tipologies de sistemes que s’hi troben en un edifici i tota la 

normativa relacionada. Per adquirir aquests coneixements cal partir d’unes nocions 

bàsiques d’enginyeria, mecànica de fluids, termodinàmica i altres branques de l’enginyeria. 

L’aprofundiment en aquests àmbits de l’enginyeria pot venir de la mà de l’assistència a 

cursos, a banda de les assignatures de la carrera.  

Pel que fa als consums energètics, per a realitzar el projecte cal tenir un coneixement bàsic 

quant a tarifes, significat dels diversos conceptes que hi intervenen en la facturació i 

legislació aplicable. Aquests coneixements poden adquirir-se consultant la normativa vigent 

i la documentació que pot trobar-se a la xarxa. 

Quant a la realització d’auditories energètiques, cal un coneixement general de tots els 

àmbits anteriors, així com l’ordre dels passos a seguir en la realització de l’estudi. Aquests 

coneixements no es troba de forma específica a les assignatures de la titulació 

d’enginyeria, tot i que poden adquirir-se assistint a cursos o consultant informació 

disponible a la xarxa. 

De forma general, els coneixements adquirits en tots aquests àmbits són fruit de la feina 

realitzada, la formació rebuda durant l’estada com a becària en el CER&C i l’aprenentatge 

continu durant els cinc anys de carrera, a més de l’aprenentatge dels aspectes més pràctics 

durant la realització del projecte. Tots aquests coneixements han permès poder abordar el 

projecte amb les eines bàsiques necessàries, comptant en tot moment amb el suport del 

CER&C i Honeywell. 



Estudi i millora de l’eficiència energètica de l’edifici de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Sta. Magdalena Pág. 11 

 

3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és la realització d’un estudi energètic de l’Antic Hospital de Sant 

Jaume i Santa Magdalena. Aquest estudi ha de permetre detectar deficiències en el 

comportament energètic de l’edifici i avaluar el potencial de reducció de consum del centre, 

de cara a proposar actuacions per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici. 

A partir de les dades descriptives de l’edifici, els registres de consum energètic i d’aigua 

dels darrers tres anys, així com una recollida d’informació de tots els sistemes que 

configuren les instal·lacions de l’Antic Hospital; s’analitzarà el comportament energètic de 

l’edifici i es proposaran accions específiques per reduir el consum energètic i d’aigua i 

millorar el rendiment dels equips. 

3.2. Abast del projecte 

El projecte té per objectiu estudiar el comportament energètic de l’Antic Hospital de Sant 

Jaume i Santa Magdalena (Mataró), tot i que la metodologia general que se segueix en 

l’anàlisi de l’edifici es pot aplicar a d’altres. De la mateixa manera, algunes de les 

conclusions que se n’extreguin poden ser aplicades en determinats casos a d’altres edificis 

que es trobin en condicions similars a les d’estudi, bé sigui perquè l’ús de l’edifici és el 

mateix, la tipologia és similar o comparteixen alguna deficiència en els equips o en alguna 

altra característica estructural, entre d’altres casos. 

Per a cada edifici que s’estudiï, però, caldrà detectar les singularitats que presenta per 

poder entendre cadascuna de les solucions que s’han adoptat en la seva construcció, així 

com poder aplicar en cada cas els criteris que, tant des del punt de vista tècnic com 

econòmic, siguin més adients de cara a millorar-ne l’eficiència energètica. 

L’estudi energètic que s’aborda en el projecte es limita a la fase preliminar de l’auditoria 

energètica. Comprèn l’anàlisi del consum i cost de l’energia, la descripció i anàlisi dels 

sistemes consumidors d’energia i les recomanacions per a la millora del comportament 

energètic de l’edifici. En l’estudi no s’inclou la fase corresponent a la implementació de les 

mesures acceptades per part del client després de presentar l’auditoria ni la fase de mesura 

i verificació dels estalvis previstos. Aquestes fases comportarien un treball que excedeix els 

objectius que es plantegen en el present projecte.  
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Una de les solucions que es podrien implantar en qualsevol edifici a fi de millorar la seva 

eficiència energètica és la de modificar les característiques constructives del seu evolvent. 

En el cas que ocupa, en tractar-se d’un edifici catalogat com a històric, no està permès 

actuar sobre cap dels tancaments que el conformen. 
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4. Estat de l’art 

4.1. Situació energètica actual 

El creixement de la demanda energètica, l’ús ineficient dels recursos energètics o 

l’esgotament i conseqüent encariment dels combustibles fòssils, entre d’altres, exigeixen un 

canvi en la cultura energètica de la nostra societat, encaminada cap a una major 

conscienciació energètica i unes polítiques que permetin un desenvolupament sostenible. 

Són molts i ben diversos els àmbits sobre els quals es pot actuar per a millorar l’escenari 

energètic actual, des de l’optimització dels processos industrials fins el transport, passant 

per l’ús més racional de l’energia en les activitats domèstiques quotidianes i l’eficiència en 

l’àmbit de l’edificació, tant en els edificis existents com en els de nova construcció. 

És en aquest darrer punt en el qual es vol fer èmfasi amb la realització d’aquest projecte. El 

consum energètic és un dels principals aspectes a avaluar a l’hora de prendre decisions 

sobre millores en l’edifici, i és per això que recentment han sorgit una sèrie de normatives 

encaminades a la reducció del consum en els edificis. 

Mentre que els edificis de nova construcció suposen un percentatge molt baix respecte el 

total del parc d’edificis, l’actuació en favor de la reducció del consum de recursos en el parc 

d’edificis existents suposa un notable estalvi energètic. És per això que cal actuar 

simultàniament en ambdues tipologies d’edificis. Mentre que la forma de fer-ho en els 

edificis de nova construcció és amb el procés de certificació energètica, la forma més usual 

de reduir el consum en edificis existents és a partir de la realització d’auditories 

energètiques.  

4.2. El Pla de l’Energia 2006-2015 

En aquest apartat es vol donar una petita pinzellada respecte l’enfocament que s’ha donat 

per part de les institucions catalanes a aquest canvi en la cultura energètica. En primer lloc 

s’abordarà de forma general i a continuació s’aprofundirà en l’eficiència energètica en 

l’edificació. 

L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) va publicar recentment el “Pla de l’Energia de 

Catalunya 2006-2015” [1], que pretén plantejar els reptes i propostes en l’àmbit de l’energia 

que haurà d’afrontar Catalunya en els propers anys. El Pla proposa actuacions en favor de 
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la reducció del consum energètic i l’ús intel·ligent de l’energia que s’han de dur a terme en 

el període de 2006 a 2030. 

El Pla estratègic de l’energia s’estructura en dos horitzons temporals. El primer és una 

prospectiva fins l’any 2030, i el segon és l’horitzó propi del Pla, l’any 2015. En aquest 

horitzó més proper, les actuacions concretes a seguir queden molt ben definides, mentre 

que en l’horitzó llunyà, fins el 2030, no es concreten totes i cadascuna de les mesures que 

s’han de dur a terme. 

El Pla de l’Energia preveu que es facin unes Inversions en el període 2006-2015 de l’ordre 

de 10.000 milions d’euros, provinents tant de recursos públics com de privats. 

En l’elaboració del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, seguint els eixos de la política 

catalana, s’han diferenciat quatre àmbits d’actuació principals: 

• Estratègia d’estalvi i eficiència energètica. 

• Pla d’energies renovables. 

• Pla d’infraestructures energètiques necessàries. 

• Programa de recerca i desenvolupament tecnològic en l’àmbit energètic. 

 

Figura 4.1.  Eixos que contempla el Pla de l’Energia 2006-2030. Font: IDAE. 

El Pla de l’energia preveu unes inversions, en el període 2006-2015, de 9.955,6 milions 

d’euros (IVA no inclòs), que corresponen als recursos necessaris, tant públics com privats, 

per a complir l’escenari proposat pel Pla de l’energia. 
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Les inversions, classificades per àmbits, que cal realitzar per a dur a terme les mesures 

especificades en el pla en la seva totalitat s’especifiquen a continuació: 

Inversions estimades
2006-2015 [M€]

Recursos públics necessaris
2006-2015 [M€]

5.140 106
4.320 1.079
300 200
196 80

9.956 1.465

Inversions Pla de l'Energia i recursos públics nece ssaris

Total

Tipus de projecte

Projectes d'energies renovables
Projectes d'eficiència energètica

Soterrament i trasllat de línies elèctriques
Electrificació rural i gasificació de municipis

 

Taula 4.1.  Inversions del Pla de l’Energia 2006-2015 en els quatre àmbits. Font: IDAE. 

4.2.1. Estudi de l’àmbit de l’eficiència energètica  

4.2.1.1. Diagnosi dels sectors consumidors d’energi a 

L’estratègia d’estalvi i eficiència energètica que contempla el Pla té en compte tant les 

mesures com els costos que s’han d’assumir per arribar als objectius fixats. Per a 

determinar-los, cal analitzar prèviament l’estat actual dels sectors consumidors d’energia. 

 

Figura 4.2.  Estratègies d’acció per a l’estalvi i eficiència energètica. Font: Pla de l’Energia 2006-2015  

El cas que ocupa el projecte és un edifici corresponent al sector serveis. Segons el Pla de 

l’Energia de 2006, aquest sector consumeix aproximadament un 11 % de l’energia final a 

Catalunya, i aquest consum es distribueix al seu torn en diferents subsectors de la següent 

manera: 



Pág. 16             Estudi i millora de l’eficiència energètica de l’edifici de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Sta. Magdalena 

 

 

Figura 4.3.  Consum dels diferents subsectors corresponents al sector serveis. Font: Pla de l’Energia. 

S’observa com els hospitals consumeixen prop de 100 ktep/any d’energia a Catalunya. 

Aquest consum pot considerar-se moderat tenint en compte el conjunt de l’àmbit serveis, 

però no és una xifra menyspreable.  

4.2.1.2. Procediment per a la determinació de les a ctuacions en l’àmbit de 

l’eficiència energètica 

L’Estratègia d’estalvi i eficiència energètica es presenta com un del eixos de la Política 

Energètica del Govern de la Generalitat i s’integra en el Pla de l’Energia de Catalunya 

2006-2015 junt amb el Pla d’energies renovables, el Pla d’infraestructures energètiques i el 

de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i).  

La finalitat d’aquesta estratègia és la reducció de les ineficiències i dels consums 

innecessaris a Catalunya, fins el límit que es pugui assolir, tant des del punt de vista tècnic, 

econòmic com social. 

La metodologia que se segueix en el plantejament de les actuacions és la definició de dos 

escenaris: 

• Escenari tendencial o Base, és el que es preveu en el cas de no aplicar l’Estratègia. 

• Escenari IER o intensiu en estalvi i eficiència i renovables, fruit de l’implementació 

de les mesures establertes en l’Estratègia. 

En aquesta etapa es diagnostiquen aquelles tècniques que tenen possibilitats d’implantació 

en el mercat amb l’objectiu de millorar l’eficiència dels processos i es compara el resultat de 

la seva implantació amb l’escenari base. De la diferència d’aplicar un escenari o un altre, 

s’obté el potencial de millora. 
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Les tècniques es classifiquen en tres grups: les tècniques que el mercat s’encarregarà 

d’introduir a un ritme suficient, les que requereixen accions de suport per part de 

l’Administració per a accelerar o estendre’n la introducció en el mercat i aquelles tècniques 

que encara no són prou madures per a introduir-s’hi de forma significativa. 

En la transició cap al nou escenari d’eficiència energètica també poden trobar-se barreres 

de molt tipus, que cal saber diagnosticar. Aquestes poden ser tècniques, econòmiques, 

empresarials, socials, culturals, etc. Un dels objectius del Pla és identificar-les per a poder 

dissenyar i quantificar mesures per a superar-les. 

En el següent pas, s’estableixen els objectius en funció dels recursos potencials 

disponibles, dels recursos futurs viables, de les barreres i dels límits operatius. 

Finalment, a partir de les fases anteriors i dels estudis tècnics corresponents es poden 

establir les línies estratègiques i el Pla d’acció per a assolir els objectius plantejats. 

 

20.106 ktep/any
17.968 ktep/any
2.138 ktep/any
10,63 %
4.320 M€
7,75 %
108 M€/any
71 M€/any

-1,74 %

Consum escenari IER el 2015
Estalvi l'any 2015

Recursos totals

Cost evitat de compra de drets d'emissió, a 10€/tn CO2

Variació de la intensitat energètica al final de l'escenari IER

Xifres significatives de l'estratègia d'estalvi i e ficiència energètica
Consum escenari base el 2015

Percentatge estalvi IER / Base

Recursos públics (promig anual)
Relació despesa pública a fons perdut / Total recursos

 
 

Taula 4.2.  Xifres significatives en la implementació de les estratègies per a l’estalvi i eficiència 

energètica. Font: IDAE. 

4.2.1.3. Accions estratègiques per a millorar el co mportament energètic dels 

edificis 

El Pla de l’Energia, dins les actuacions estratègiques corresponents al sector serveis, 

contempla una sèrie de mesures per a la millora del comportament energètic dels edificis. 

Cal tenir en compte l’ impacte energètic de l’edifici en totes les etapes del seu cicle de vida. 

Es farà un esforç per a desenvolupar un marc legislatiu que contempli l’eficiència en 

cadascuna de les etapes, així com un esforç adreçat a l’equipament i ús dels edificis. 

Cal donar suport a un nou model d’arquitectura sostenible i racional des de l’etapa creativa 

en la construcció d’un edifici. Aquest ha de considerar tant l’aprofitament dels recursos 

naturals i climàtics com les millors tècniques i tecnologies d’edificació possibles. 



Pág. 18             Estudi i millora de l’eficiència energètica de l’edifici de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Sta. Magdalena 

 

Els criteris arquitectònics i de construcció com són la forma, l’orientació, les característiques 

dels tancaments, les tècniques de construcció energèticament eficients, una correcta 

avaluació de les necessitats de climatització, l’ús de materials durables i revaloritzables, etc. 

són decisius en el comportament energètic de l’edifici. 

S’implementaran sistemes de certificació energètica d’edificis, de manera que es pugui 

promoure la sostenibilitat en la construcció d’edificis. Paral·lelament, es duran a terme 

noves accions per donar suport al procés de certificació, com ara rebaixes fiscals per als 

edificis més eficients o penalitzacions per als més ineficients o ajuts per part de 

l’administració pública per a promoure d’edificació sostenible d’acord amb la certificació 

energètica. L’ impacte positiu d’aquestes mesures és a llarg termini, ja que les millores que 

permetin aconseguir un major estalvi poden ser encara més efectives sobre els edificis de 

nova construcció. 

Les actuacions concretes que el Pla proposa per a millorar el comportament energètic dels 

edificis son: 

• Impulsar les tecnologies i els materials de construcció eficients que ja són al mercat, i 

fomentar que siguin introduïts a gran escala en el disseny i en la construcció d’edificis. 

• Revisar l’eficiència energètica en els projectes constructius. 

• Promoure la rehabilitació energètica de façanes i cobertes d’edificis. Això comporta 

elaborar un pla per conèixer el comportament tèrmic dels edificis a Catalunya mitjançant 

una anàlisi termogràfica. 

• Crear mínims energètics per als plecs de prescripcions tècniques dels edificis de les 

administracions públiques, començant pels de la Generalitat de Catalunya. 

• Garantir la millora, l’acompanyament i el seguiment de la Certificació energètica d’edificis i 

del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

4.3. Marc legal referent a l’eficiència energètica en l’edificació 

La normativa actual que fa referència a l’eficiència energètica d’edificis es troba en el 

Código Técnico de la Edificación [2] i el Reglamento d‘Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE) [3]. A banda d’aquestes normatives, el 2007 es va aprovar el Real Decreto 

47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción [4]. Actualment es 

troba en marxa un projecte de normativa per a la certificació d’edificis existents. 
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4.3.1. Eficiència energètica d’edificis de nova con strucció 

Els edificis de nova construcció han de complir el CTE [2], el RITE [3] i s’han de certificar 

energèticament fent servir un programari homologat per l’Administració. 

La Certificació Energètica dels Edificis és una exigència derivada de la Directiva 

2002/91/CE [5].  Aquesta Directiva Europea es transposa parcialment a l’ordenament jurídic 

espanyol a través del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener. 

A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret, el novembre de 2007, és obligatori posar a 

disposició dels compradors o usuaris dels edificis un Certificat d’Eficiència Energètica. En 

aquest certificat, mitjançant una etiqueta d’eficiència energètica, s’assigna a cada edifici 

una Classe Energètica d’eficiència, que varia des de la classe A, per als energèticament 

més eficients, a la classe G, per als menys eficients. 

El procediment especificat en el Reial Decret s’ha d’aplicar és d’aplicació en edificis de nova 

construcció i en el cas de realitzar modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis 

existents amb una superfície útil superior a 1.000 m2 dels quals es renovin més del 

vint-i-cinc per cent dels seus tancaments. En l’article 2 del Reial Decret també 

s’especifiquen les exclusions. 

El procediment que cal seguir per a certificar un edifici d’acord amb el que estableix la 

normativa és el següent: 

En la fase de projecte es calcula la demanda energètica de l’edifici a projectar. Existeixen 

diversos programes que permeten fer aquest càlcul, però l’únic homologat és el Lider. El 

programa compara la demanda de l’edifici amb la demanda de l’edifici de referència, que és 

idèntic a l’edifici objecte a excepció de la resistència tèrmica dels tancaments, que adopta el 

valor límit admès per normativa. Aquesta modelització és teòrica, prèvia a l’ocupació de 

l’edifici, ja que si es contemplés l’ocupació, el consum variaria i la comparació no seria 

vàlida. 

Tot seguit, es calcula la qualificació energètica, mitjançant un programa de càlcul. 

Actualment l’únic homologat és el Calener, en les seves dues modalitats (Calener VyP, per 

a vivendes i petit terciari; i Calener GT, per a edificis de majors dimensions o que incorporin 

sistemes de climatització no acceptats en el VyP). L’eina informàtica Calener permet 

introduir els sistemes de climatització, ventilació, producció d’aigua calenta sanitària, etc., 

així com els horaris de funcionament, localització i altres característiques de l’edifici 

(algunes d’aquestes característiques poden venir donades des de Lider, des d’on fins i tot 

es pot importar la modelització). A continuació, el programa compara l’edifici modelitzat 

amb un edifici estàndard de característiques similars, situat a la mateixa localitat i el 
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comportament energètic del qual prové d’un estudi estadístic del parc d’edificis existents. 

En funció del resultat de la comparativa, se li assigna una classe energètica, des de l’A fins 

la G. 

Un cop assignada la classe, el programa emet el certificat energètic i l’etiqueta provisionals. 

 

Figura 4.4.  Exemple de l’etiqueta d’eficiència energètica que emet Calener. Font: MITYC. 

Durant l’execució de l’obra s’ha de comprovar que el que s’ha simulat coincideix amb el que 

s’ha construït i el funcionament real de l’edifici, i en cas de produir-se canvis, cal tornar a fer 

la simulació. S’obté la qualificació de l’edifici acabat, reajustant els paràmetres en cas 

d’haver-se produït algun altre canvi i s’atorga el certificat definitiu. Aquest s’inclou en el llibre 

de l’edifici i té una validesa de 10 anys. Transcorregut aquest temps, cal tornar a qualificar 

l’edifici per tal que l’etiqueta sigui adequada amb l’entorn real. 

L’emissió i registre de certificats, així com els procediments de verificació i control són 

competència de les comunitats autònomes. Alguns d’aquests procediments avui encara 

estan per definir. 
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4.3.2. Eficiència energètica d’edificis existents 

Els edificis existents queden afectats per la normativa existent en l’any de la seva 

construcció i, en cas d’haver-se realitzat rehabilitacions o reformes, a les corresponents 

normatives que s’haguessin d’aplicar en el moment de dita reforma. 

Tot i que el Reial Decret 47/2007 es fixa l’any 2009 com el termini per a la implantació de 

l’obligatorietat de la certificació d’edificis existents, a data d’avui només existeix un 

esborrany de Reial Decret per establir el procediment per a la certificació d’edificis 

existents. 

L’aprovació d’aquest Reial Decret, així com la posada en marxa del procediment que s’hi 

descriu, és essencial per a la millora de l’eficiència energètica en l’àmbit de l’edificació. Cal 

tenir en compte que, tot i que fins ara els únics edificis que cal certificar són els de nova 

construcció, s’espera aconseguir un major estalvi actuant sobre els edificis existents, ja que 

representen una proporció molt més gran en el parc d’edificis. 

L’esborrany, la darrera versió del qual és de juny de 2008, especifica breument que 

l’objectiu és establir un procediment que permeti promoure edificis d’alta eficiència 

energètica i inversions per a l’estalvi energètic, tot informant els compradors i usuaris de les 

vivendes de les característiques energètiques de l’habitatge mitjançant un certificat 

energètic. 

En aquest esborrany s’especifiquen l’àmbit d’aplicació –els edificis als quals no els afecta el 

Reial Decret 47/2007, de 19 de gener - i les exclusions, així com el procediment a seguir en 

la certificació, que haurà de complir la metodologia aplicable als edificis de nova 

construcció. 

Segons l’esborrany, la informació que haurà d’incloure el certificat d’eficiència energètica 

serà: 

• Identificació de l’edifici. 

• Identificació de la normativa energètica aplicable en el moment de la seva construcció. 

• Indicació del procediment que s’ha seguit per a obtenir la qualificació energètica. 

• Descripció de les característiques energètiques de l’edifici (evolvent tèrmica, 

instal·lacions, condicions normals de funcionament,  ocupació,  etc.) necessàries per 

obtenir la qualificació energètica. 

• Etiqueta amb la qualificació de l’edifici. 
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• Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions que cal du a terme en la fase de 

qualificació per establir la conformitat de la informació que conté el certificat d’eficiència 

energètica. 

• Recomanacions per a la millora de l’eficiència energètica. Aquestes han de ser 

tècnicament viables i la seva implantació ha de permetre millorar com a mínim dos 

nivells en l’escala energètica de qualificació. 

4.4. Auditories energètiques d’edificis 

4.4.1. Marc legislatiu 

La Directiva Europea 2002/91/CE d’eficiència energètica d’edificis estableix tres eixos 

d’acció a tenir en compte: el compliment dels requisits mínims, la certificació energètica i les 

inspeccions de calderes i equips d’aire condicionat. 

El terme auditoria no apareix com a tal en la reglamentació, però algunes de les accions 

requerides per la Directiva són al cap i a la fi part del que s’entén com auditoria.  

Per exemple, en l’esborrany de Reial Decret per a la certificació d’edificis existents, 

s’especifica que el certificat haurà d’incloure recomanacions per a la millora de l’eficiència 

energètica. Aquestes recomanacions hauran d’incloure una sèrie de mesures tècnicament 

viables que permetin que l’edifici millori, com a mínim, dos nivells en l’escala energètica de 

qualificació en el cas que les mesures es duguin a terme. Indubtablement, caldrà realitzar 

auditories per a la determinació de mesures que millorin el comportament de l’edifici i 

permetin estimar l’estalvi energètic i econòmic que suposaria la implementació de les 

mateixes. 

Un altre exemple clar de la necessitat d’auditories es troba en el text de la Instrucció 

Tècnica IT4 del RITE [3]. La IT 4.2.3. “Inspecció de la instal·lació tèrmica completa” 

estableix que com a resultat de la inspecció caldrà proposar millores o modificacions en la 

instal·lació per millorar la seva eficiència energètica. Això novament comporta la realització 

d’auditories energètiques. 

4.4.2. Definició i objectius 

Una auditoria energètica es pot definir com l’anàlisi d’un sistema o conjunt de sistemes 

consumidors d’energia per tal d’assegurar una eficiència en l’ús de l’energia. 
Segons The Guidebook for Energy Audits, Programme Schemmes and Administrative 

Procedures [6], el terme auditoria es defineix com el procediment sistemàtic adreçat a: 
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• Obtenir un coneixement del perfil d’energia consumida per un edifici 

• Identificar els factors que intervenen de forma significativa en el consum 

• Identificar les mesures d’estalvi energètic i avaluar-les en un escenari de cost i benefici 

En una auditoria energètica, per determinar les diverses maneres d’actuar sobre el 

comportament energètic d’un edifici, pot definir-se una senzilla relació entre el seu consum 

energètic, la demanda i el rendiment dels equips.  

equipsdelsRendiment
sistemadelDemanda

energèticConsum =       (4.1) 

D’acord amb aquesta expressió, per poder reduir o limitar el consum energètic existeixen 

dues vies diferenciades. En un estudi per a la millora del comportament energètic es pot 

actuar o bé reduint la demanda energètica de l’edifici, o bé millorant el rendiment dels 

equips que hi intervenen en el seu funcionament. També es pot intervenir realitzant 

ambdues actuacions possibles simultàniament. 

Cal tenir sempre present que la implantació d’un projecte energètic no pot separar-se del 

manteniment i verificació del funcionament d’una instal·lació. Un manteniment adequat 

facilita el bon funcionament dels edificis. La verificació ajuda a mesurar si es compleixen els 

estalvis previstos i, en cas negatiu, quins poden ser els motius d’un mal funcionament dels 

sistemes. 

4.4.3. Passos a seguir en la realització d’una audi toria 

No existeix un únic procediment a seguir en la realització d’una auditoria energètica, tot i 

que es recomana seguir uns passos generals que accepten variacions en el seu contingut. 

El primer pas a seguir és l’anàlisi del consum i cost energètic. En aquest apartat cal 

recopilar el màxim de dades descriptives de l’edifici que puguin ser útils per a l’anàlisi 

futura, així com les factures d’energia i aigua corresponents als darrers dos o tres anys. 

Per a la recopilació de dades descriptives i de consum de l’edifici existeix una àmplia 

varietat de formularis que ajuden a organitzar la informació. L’ASHRAE [7] proposa 

exemples d’aquests formularis, tot i que cada usuari pot adaptar-los segons les seves 

necessitats. 
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BUILDING CHARACTERISTICS

Building ID:
Date of Audit:
City:
State/Prov.:
Zip/Post:
Lat: Long:
HDD: CDD: (base 65ºF) (Year of Data)

Gross Floor Area, 1 m2 Total Conditioned Area 1 m2

Conditioned Area, 1 heated only m2 Conditioned Area, 1 cooled only m2

Conditioned Area, 1 heated & cooled m2

Number of contioned floors: Above grade Below grade
Year of Construction2:
Brief Building Description:

PRIMARY BUILDING TYPE 3 (check one only)

Office 11 Owner Occupied Retail 71 Drycleaning
12 Leased (1-5 Tenants) 72 Supermarket
13 Leased (5+ Tenants) 73 General Merchandaise
19 Other - Define 74 Shooping Mall without

tenant loads
Hotel/Motel 21 Motel (no food) 75 Shooping Mall without

22 Hotel lighting tenant loads
23 Hotel/Convention 76 Shooping Mall
29 Other - Define 77 Specialty Shop

78 Bakery
Apartment 31 General Occupancy 79 Other - Define

32 Seniors Only
39 Other - Define Assembly 81 Theatre

82 Museum/Gallery
Education 41 Primary 83 Church/Synagogue

42 Secondary 84 Arena/Gym
43 University 85 Arena/Rink
49 Other - Define 89 Other - Define

Food Services 51 Restaurant - Full Service Other 91 Laboratory
52 Fast Food 92 Warehouse
53 Take Out 93 Warehouse-Refrigerated
54 Lounge 94 Recreation/Atheletic
59 Other - Define Facility

95 Jail
Health Care 61 Nursing Home 96 Transport Terminal

62 Psychiatric 97 Multi-Use Complex
63 Clinic 99 Other - Define
64 Active Treatment Hospital
69 Other - Define

1. GROSS FLOOR AREA is all floor area conditioned within the outside finished surface of permanent outer building walls including

basements, mechanical equipement floors, and penthouses (ANSI Standard Z65.1-1996, Construction Area). No exclusions are made

for shafts, stairs, or atria. CONDITIONED AREA is that area provided with heating or cooling to maintain temperature between 50ºF and

86ºF (ANSI/ASHRAE Standard 105-1984)

2. THE MEDIAN YEAR for construction of at least 51% of the conditioned space.

3. BUILDING TYPE as characterized by at least 51% of the conditioned space.  

Figura 4.5.  Exemple de formulari per a la recollida de dades descriptives de l’edifici. Font: ASHRAE. 

La primera etapa finalitza amb la determinació d’uns ratis de consum (per exemple, energia 

per unitat de superfície) que podran utilitzar-se posteriorment per comparar-los amb d’altres 

coneguts i detectar deficiències o potencials de millora en algun àmbit. 
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ENERGY PERFORMANCE SUMMARY (YEAR)

ENERGY AND COST INDICES

Energy Utilization Index (A ÷ Gross Floor Area) kWh/m2·year

Cost Index (B ÷ Gross Floor Area) €/m2·year

Total Water Use (C) m3/year €/year

Cost Index, including water (B + C) ÷ (Gross Floor Area) €/m2·year

Maximum Demand kW or kVA (month)

Maximum Demand kW x 1000 ÷ Gross Floor Area = W/m2

Minimum Demand kW or kVA (month)

Minimum Demand kW x 1000 ÷ Gross Floor Area = W/m2

ANALYSIS OF METERED ELECTRICAL DEMAND

A B

COAL

OTHER

PURCHASED HOT WATER

PURCHASED CHILLED 
WATER

OIL # ________

PROPANE

UNITS
CONVERSION 
MULTIPLIER

NATURAL GAS

PURCHASED STEAM

This is a summary of energy account worksheets on succeeding pages.

ENERGY USE 
(kWh)

TOTAL ANNUAL 
COST (€)

ELECTRICITY

ENERGY TYPE

TOTAL 
ANNUAL 

USE

 

Figura 4.6.  Exemple de formulari per a la recollida de ratis energètics. Font: ASHRAE. 

La comparativa dels ratis energètics o de cost obtinguts per l’edifici d’estudi amb els 

corresponents a altres edificis es coneix com a benchmarking, i permet determinar la 

situació general en què es troba l’edifici objecte en relació a un conjunt d’edificis prèviament 

estudiats. En la comparativa, es poden relacionar edificis similars quant a l’ús, tipologia, 

etc., de manera que es pot determinar si els ratis energètics de funcionament actual de 

l’edifici són adequats d’una forma més intuïtiva que si l’edifici s’estudiés de forma aïllada. 

El segon pas correspon a la descripció i l’anàlisi dels sistemes consumidors. En aquest 

apartat no es pot oblidar cap dels sistemes que consumeixen part de l’energia i aigua en 

l’edifici, i amb aquest objectiu cal analitzar també l’evolvent de l’edifici, els sistemes 
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d’il·luminació, climatització, aigua calenta sanitària i tots aquells altres altres sistemes que 

se sospiti que poden tenir una influència significativa en el consum global de l’edifici. 

El tercer i darrer pas correspon a l’elaboració de les propostes de millora. En aquest pas es 

detallen les diverses possibilitats per a l’estalvi energètic. Es recomana classificar les 

propostes segons cost o període de recuperació de la inversió creixent. Per exemple, es pot 

classificar cadascuna de les propostes de millora segons si el període de recuperació de la 

inversió necessària és inferior als dos anys, de dos a cinc anys o de més de cinc anys, tot i 

que aquesta és orientativa i les possibles variacions en la forma de presentació de les 

propostes són múltiples. 

En qualsevol cas, per a cadascuna de les propostes que es realitzin, cal tenir en compte 

tant els costos d’implementació com els estalvis previstos a l’hora de calcular el període de 

retorn de la inversió, i cal ser conscient que en les estimacions d’estalvi no són molt 

precises, ja que són molts els factors que poden alterar el comportament previst de l’edifici 

quant a consums. Per això, s’ha de contemplar un marge a l’hora de realitzar els càlculs en 

què intervinguin els estalvis. 

ENERGY ANALYSIS SUMMARY

Building ID

Date of Audit Month Year

Cost of Next Satge in Analysis € (G)

Cost of Measures Recommended (D) € (H)

Cost to Implement Potential Savings Still to be Defined (F) € (±____%) (I)

Total Implementation Cost (G+H+I) €

C

(A-B)

D

(C-D)

kWh/m 2·year €/m2·year €/year

Acutal Use A

Savings from Measures Recommended for 
Implementation (see attached)

D

Target1 B

"Technical" Potential Savings

Remaining Technical Potential Savings to be 
Defined

Realistically Achievable Potential Savings still to be 
Defined

F

Total Achievable Savings (D+F)

 

Figura 4.7.  Exemple de formulari per al resum de l’objectiu inicial i els estalvis previstos si 

s’implementen les mesures proposades. Font: ASHRAE. 
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En una auditoria completa també s’han d’adjuntar la descripció i el cost dels mètodes de 

mesura i verificació necessaris per validar les propostes de millora. 

El resum executiu de l’auditoria que finalment es presenta al client inclou l’ús i cost 

energètic (corresponent a la primera fase), l’objectiu de l’auditoria i l’estalvi que es pretén 

aconseguir amb les mesures recomanades. 

4.4.4. Nivells en una auditoria energètica d’edific i 

De forma general, existeixen quatre nivells d’auditories o estudis energètics. Si es 

classifiquen d’acord a la profunditat de l’estudi, en ordre creixent, es té: 

• Anàlisi preliminar de l’ús de l’energia.  És la tipologia d’anàlisi que estudia el 

comportament energètic de l’edifici amb menys profunditat. Els seus objectius són 

únicament l’anàlisi de l’ús i cost de l’energia, la determinació de l’índex d’ús de l’energia 

i la seva comparació amb edificis similars, sense proposar mesures d’actuació per 

millorar el comportament energètic. Per tant, no es pot parlar pròpiament d’una 

auditoria, sinó que en molts casos constitueix el pas previ a una autèntica auditoria. 

• Anàlisi bàsica. A banda dels objectius de l’anàlisi preliminar, també analitza la funció 

dels espais (els quals cal visitar), identifica les mesures d’estalvi separant les de baix 

cost o curt termini i les de cost mitjà o alt (llarg termini). 

•  Anàlisi detallada. Els seus objectius són l’anàlisi dels sistemes que conformen l’edifici, 

tant mecànics com elèctrics; l’anàlisi de les operacions de manteniment i condicions 

d’ús de l’edifici, mesura de paràmetres significatius com horaris, consignes, etc. i 

elaboració d’una llista de mesures d’estalvi incloent el cost i el potencial de reducció en 

el consum d’energia. 

• Anàlisi avançada. Aquesta darrera tipologia contempla tots els passos que una 

veritable auditoria hauria de contenir. Des de l’anàlisi preliminar fins a la monitorització 

de mesures (consums, temperatures, etc.), la modelització del sistema i les mesures 

potencials proposades i la determinació de forma detallada del cost i estalvi de la 

implantació de les mesures proposades. 

El present projecte aborda únicament la fase d’anàlisi preliminar, tot i que és la base per la 

realització de les següents fases d’auditoria que es realitzaran en el centre. 
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5. Dades de l’edifici d’estudi 

5.1. Dades descriptives de l’edifici 

5.1.1. Localització 

L’edifici que es vol estudiar és l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, situat al 

carrer Hospital, número trenta-u del municipi de Mataró (Maresme). 

 

 

Figura 5.1.  Ubicació de Mataró i emplaçament exacte dins el municipi. Font: Gencat i Google Maps. 

    Mataró 
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5.1.2. Ús de l’edifici 

L’edifici d’estudi ofereix serveis en l’àmbit sociosanitari, per la qual cosa correspon al sector 

terciari. La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena es va fundar per atendre els 

ciutadans més necessitats des del punt de vista social i sanitari. Es va crear per funcionar 

com a convent, però al llarg de la seva història s’ha anat adaptant a la realitat de cada 

època. 

 

Figura 5.2. Pati interior de l’edifici d’estudi 

En l’actualitat, la Fundació Hospital ha abandonat la gestió pròpiament hospitalària per 

desenvolupar un projecte per a la millora de la qualitat de vida de persones que necessiten 

una atenció psicosocial en la societat actual.  

Així doncs, els serveis que s’hi ofereixen són principalment orientats a l’atenció de dia, 

l’atenció psicològica i emocional, la recerca i la formació. 

5.1.3. Altres dades de l’edifici 

L’edifici té uns 250 anys d’antiguitat, i fa 25 anys va patir una reforma integral en les dues 

plantes superiors, la segona i la tercera. 

La superfície útil del centre és d’uns 6.400 m2, sense incloure els patis interiors i el 

pàrquing. 
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En l’annex B1 es troben els plànols de les diferents plantes de conformen l’edifici. 

5.2. Dades de consum energètic i d’aigua 

Per a la realització de l’estudi, s’han recopilat dades de consum energètic i d’aigua 

mensuals corresponents als darrers tres anys, des de 2006 a 2008. Poden trobar-se en 

l’annex A1. 

Amb aquestes dades de consum es pretén trobar correlacions amb altres variables 

(climàtiques o estacionals) i extreure conclusions sobre el funcionament de la instal·lació. 

5.3. Dades climàtiques 

A banda de les dades climàtiques que s’enregistren durant la campanya de mesura, les 

dades corresponents al perfil climatològic anual s’obtenen dels registres de l’estació 

meteorològica més propera al centre, ubicada a Vilassar de Mar, de la qual es disposa de 

dades en intervals de trenta minuts. 

Per a l’estudi s’han utilitzat les dades de climatologia diària, hora a hora, corresponents a 

l’any 2008, ja que és el darrer any per al qual es disposa de dades de consum. 

L’estació enregistra valors diaris mitjans referents a temperatura, humitat i pressió mitjana, 

màxima i mínima, precipitacions i velocitat del vent. 

5.4. Descripció dels sistemes de l’edifici 

A partir de diverses visites al centre, s’ha recollit informació dels principals sistemes 

consumidors d’energia que composen l’Antic Hospital. A continuació, es presenta un petit 

resum dels elements que conformen cadascun dels sistemes. 

5.4.1. Sistema de climatització (calefacció i refri geració) 

5.4.1.1. Producció 

La calefacció funciona a partir d’un sistema de calderes de la marca Hydrotherm, de l’any 

1985. El rendiment d’aquestes calderes és força baix, a causa de la seva antiguitat i 

tipologia. 
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En total, es disposa de sis mòduls Hydrotherm SE-65 A de 101 kW cadascun i d’un darrer 

mòdul Hydrotherm SE-260 A, de 404 kW tèrmics. A tot el grup de calderes se l’anomena 

CA-1. La potència tèrmica total instal·lada és, per tant, de 1010 kW. 

 

Figura 5.3.  Disposició dels grups de calderes d’aigua calenta sanitària (esquerra) i de calefacció 

(dreta) a la coberta de l’edifici. 

Les bombes de primari corresponents al grup de calderes CA-1 són model ASEA 

MT 924F115-2, de 2,2 kW cadascuna.  

Es tracta d’un circuit primari a cabal constant, per la qual cosa les bombes funcionen a 

plena càrrega sempre que el circuit de calor es troba en funcionament. 

Per a la refrigeració, es disposa de dues plantes refredadores en paral·lel (PR-1 i PR-2), 

instal·lades el 2005. Aquestes no funcionen de forma seqüenciada, és a dir, tot i que la 

càrrega sigui inferior a la nominal d’una de les plantes totes dues es posen en servei. 

Aquest fet provoca que hi hagi un nombre elevat d’aturades i arrencades de les unitats, 

innecessàries quan hi ha variacions en la càrrega.  

Novament, es tracta d’un circuit primari funcionant a cabal constant, per la qual cosa les 

bombes necessiten la mateixa potència elèctrica sigui quina sigui la càrrega. 

A banda de les dues plantes refredadores principals, es té una tercera refredadora (PR-3) 

més antiga per a la zona dels antics quiròfans, de l’any 1993. Les bombes de primari són 
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Grundfos UPK 40-180, amb una potència unitària de 0,9 kW. També es disposa d’un 

dipòsit d’inèrcia DI Lapesa, de 0,75 m3 en el circuit d’aquesta tercera refredadora.  

La refredadora PR-3 presenta arrencades i aturades molt freqüents, que en posteriors 

apartats es quantifiquen. Amb l’observació del sistema en funcionament, es posa de 

manifest que si es disposés d’un control adequat es podrien evitar moltes d’aquestes 

arrencades innecessàries i aconseguir així un estalvi en el consum d’energia elèctrica. 

5.4.1.2. Distribució 

Pel que fa a la distribució de calor i fred, en el circuit primari principal, format pel grup de 

calderes CA-1 i les refredadores PR-1 i PR-2 es disposa d’un parell de bombes ITUR model 

CS2-32/160P/1.1, d’1,1 kW de potència cadascuna, per al subministrament de calor als 

radiadors i de tres bombes Grundfos model LP-65/125, de 3 kW cadascuna, per a la 

calefacció i refrigeració mitjançant les unitats terminals (fan-coils a les habitacions, 

passadissos i espais comuns).  

 

Figura 5.4.  Disposició de les bombes de distribució de la instal·lació (d’esquerra a dreta, radiadors, 

ampliació de clima i distribució a clima) 

El resum dels components d’aquests sistemes es troben en la següent taula: 
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Model Potència [kW] Consum [kW] Nombre Any Observacions Nomenclatura
SE 65 A 101 6 1985 η ~ 85%

SE 260 A 404 1 1988 η ~ 85%
CGAN-490 130 2 2005 PR-1 i PR-2
CGAE 104 78,3 25,6 1 1993 R 22 PR-3

UPK 40-180 0,865 2 ∆P = 12 mca BPR-1 i BPR-2
LP 65/125 3 3 ∆P = 18 mca B-1 B-2 i B-3

CS2-32/160P/1.1 1,1 2 Cos φ =0,86 B-4 i B-5
MT 90L24F115 - 2 2,2 2 Cos φ =0,87 BPC-1 i BPC-2

8851-LP-93 1 1993 V=0,75 m3
DI

Equip
Caldera Hydrotherm 
Caldera Hydrotherm 

Bomba Grundfos refredadora

Refredadora Trane
Refredadora Trane

Bomba ITUR radiadors
Bomba ASEA caldera

CA-1

Bomba Grundfos clima

Dipòsit inèrcia Lapesa  

Taula 5.1.  Resum dels components del sistema de calefacció i refrigeració 

Els esquemes hidràulics corresponents a la instal·lació de calefacció i refrigeració poden 

consultar-se en l’annex B2. 

5.4.1.3. Tractament d’aire i unitats terminals 

En les habitacions o altres espais en els quals no hi ha refrigeració, es disposa únicament 

de radiadors; que reben energia tèrmica provinent del circuit de distribució descrit en 

l’apartat anterior. 

En la majoria d’espais, en els quals es disposa tant de calefacció com de refrigeració, el 

circuit secundari correspon a la branca en què es troben les tres bombes Grundfos 

LP-65/125. 

En el cas de dues de les sales de la primera planta, corresponents al menjador i les sales 

de teràpia ocupacional, la distribució és diferent. Aquestes sales ocupen l’espai que 

antigament corresponia als quiròfans, per la qual cosa en el moment de projectar el sistema 

de climatització van ser tractades prenent en consideració la normativa existent per a 

quiròfans i van ser dotades d’un sistema exclusiu. En aquestes dues sales, el tractament de 

l’aire, 100 % primari, es fa mitjançant dos climatitzadors, anomenats CL-1 i CL-2, 

corresponents a les sales de teràpia ocupacional i al menjador, respectivament. Les 

necessitats frigorífiques les cobreix la planta refredadora PR-3, mentre que les necessitats 

calorífiques les cobreix el grup de calderes CA-1. 

Els climatitzadors CL-1 i CL-2 són fabricats l’any 1993. Es troben un gran nombre 

d’infiltracions, probablement a causa de la seva antiguitat, i compten amb una sola bateria 

de calor i fred. Tampoc no compten amb cap sistema de recuperació de calor. 

A banda dels fan-coils que es troben a cadascuna de les habitacions i als passadissos 

climatitzats (dels quals es desconeixen les característiques), es disposa de vuit equips split 

d’ 1,5 kW. 

Una de les mancances que s’ha detectat és la no aportació d’aire exterior a les habitacions 

de l’Hospital.  
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El resum d’equips que conformen el sistema de tractament d’aire en la zones d’antics 

quiròfans, dels quals sí es disposa de les característiques, es troba a continuació: 

Model Potència [kW] Consum [kW] Nombre Any Observacions Nomenclatura

CHF-3-AE 38 (frigorífics) 2,2 1 1993 ∆P = 60 mmca, Q=3000 m3/h CL-1
CHF-5-M 25 (frigorífics) 1,5 1 1993 ∆P = 20 mmca, Q=4150 m3/h CL-2

Equip

Climatitzador Tecnivel
Climatitzador Tecnivel  

Taula 5.2.  Resum dels components del sistema de tractament d’aire i unitats terminals 

L’esquema hidràulic corresponent es troba en l’annex B2. 

5.4.1.4. Sistemes de control 

No es disposa de cap sistema de control integrat, sinó que cadascun dels sistemes disposa 

d’un control individualitzat. Per a les calderes (tant de calefacció com d’ACS) es disposa 

d’un panell de control MUR 8. En el cas de les plantes refredadores, cadascuna d’elles 

disposa d’un panell que permet la modificació de consignes i horaris. 

Les dues plantes refredadores bessones, PR-1 i PR-2, funcionen actualment de forma 

diària, amb arrencada a les 7:30 h i aturada a les 19:30 h. Per a la primera refredadora, 

PR-1, la consigna és variable. Actualment, es té programat des del panell de control per tal 

que a les 5:00h es fixi a 13 ºC, a les 6:30 h a 7 ºC, a les 19:00 h a 10 ºC i a les 21:30 h a 

13 ºC. Per a la segona refredadora, PR-2, la consigna és constant, de 7 ºC, a partir de les 

6:30 h. En totes dues màquines s’ha fixat un límit inferior de funcionament de 4,5 ºC. 

L’horari de funcionament de la refredadora PR-3 és de 7 a 22 h, i la consigna és fixa, de 

7 ºC. 

5.4.2. Sistema de producció d’aigua calenta sanitàr ia 

Per a la producció d’aigua calenta sanitària es disposa de tres calderes de 76 kW tèrmics 

model Hydrotherm SE 50 A. 

Per a cobrir la demanda, actualment es troben instal·lats dos sistemes. El primer sistema, 

que funciona si no hi ha cap problema en la instal·lació, produeix ACS instantàniament, és a 

dir, en el moment en què sorgeix la demanda. Es basa en un bloc anomenat Pastormaster, 

que inclou tots els equips i elements necessaris per a la producció d’aigua calenta. En 

segon lloc, es troba instal·lat el sistema responsable de la producció abans de la instal·lació 

del Pastormaster, que està format per un bescanviador de plaques i una sèrie de vàlvules, 

que actualment només funciona en cas que el primer sistema s’espatlli. 

El Pastormaster presenta com a principal avantatge la seguretat que s’evita la formació de 

la legionel·la, ja que s’escalfa l’aigua fins 70 ºC durant com a mínim dos dos minuts. El seu 

funcionament es resumeix a continuació: 
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En el moment en què hi ha demanda d’ACS, l’aigua freda entra en el sistema i es barreja 

amb l’aigua de retorn, que es troba a uns 52 ºC. La barreja, a uns 22 ºC, passa al primer 

bescanviador, anomenat d’intercanvi, on s’escalfa fins uns 42 ºC fent servir com a fluid 

d’intercanvi l’aigua que prové del bescanviador de pasteurització (a uns 70 ºC). A 

continuació, l’aigua pre-escalfada passa al segon bescanviador, en el qual la seva 

temperatura augmenta de forma controlada fins els 70 ºC fent servir com a fluid d’intercanvi 

aigua a 90 ºC.  En la unitat de pasteurització, s’assegura que l’aigua es mantingui com a 

mínim dos minuts a 70 ºC a velocitat molt baixa. A la sortida, només una part de l’aigua es 

refreda en el bescanviador d’intercanvi, de manera que es té un flux procedent de la 

pasteurització, a 70 ºC i un altre que ha cedit part de la seva energia en el bescanviador 

d’intercanvi, fins assolir els 50 ºC. Mitjançant una vàlvula de tres vies, aquests dos fluxos es 

mesclen i l’aigua es porta cap a la distribució a una temperatura controlada de 55 a 60 ºC. 

 

Figura 5.3. Esquema de funcionament de l’equip de producció d’ACS de forma instantània 

Pastormaster. Font: PHYSIS. 

A continuació, es resumeixen els elements que formen part de la instal·lació d’ACS: 

Model Potència [kW] Nombre Any Observacions Nomenclatura
SE 50 A 77 3 1985 C ACS-1

SPD 50/12-B 0,75 2 BACS-1 i BACS-2
Bescanviador ACS (back up) 126 M 40 - 1 2006 Pmax=10bar, Tmax=110ºC HE-1

UPTD 40-120 0,41 2 BACS-3 i BACS-4
0,3 1 2006 Pastormaster

Caldera Hydrotherm 
Bomba Sedical primari

Bomba Grundfos secundari

Equip

Prod. Instant. Pastormaster  

Taula 5.3.  Resum dels components del sistema d’aigua calenta sanitària 

L’esquema hidràulic corresponent a la instal·lació d’ACS es troba en l’annex B2. 
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5.4.3. Sistema d’il·luminació 

S’ha analitzat il·luminació de cadascun dels espais que constitueixen l’Antic Hospital i s’ha 

resumit la tipologia i potència instal·lada de cadascuna de les plantes. El càlcul complert pot 

trobar-se en l’annex A2, mentre que el resum es troba en la taula que es presenta a 

continuació: 

Planta
Potència total 

[kW]
Soterrani 0,76

Planta Baixa 13,14
Planta Primera 8,77
Planta Segona 7,03
Planta Tercera 8,86

Altell 1,21
Pàrquing 1,20

Total 40,96  

Taula 5.4.  Resum de les potències instal·lades d’il·luminació 

Cal notar que, tot i que les reactàncies d’alguns dels llums fluorescents en zones comuns i 

passadissos han estat substituïdes per electròniques, la majoria de lluminàries presenten 

balast convencional. 

Actualment s’ha iniciat un projecte per substituir l’enllumenat exterior del pàrquing de 

l’edifici, actualment amb tecnologia de vapor de mercuri, per un enllumenat de sodi a alta 

pressió, molt més eficient.  

Les làmpades de vapor de sodi d’alta pressió tenen una distribució espectral que ocupa 

gairebé tot l’espectre visible, per la qual cosa proporcionen una llum molt més agradable 

que les de baixa pressió. En conseqüència, tenen un rendiment i una capacitat per 

reproduir colors molt millors que les de baixa pressió. La seva eficàcia lluminosa, mesurada 

en flux de llum per unitat de potència, és d’uns 130 lm/W, mentre que per a les làmpades 

de vapor de mercuri es troben entre els 30 i 60 lm/W. 

 

5.4.4. Altres equipaments 

Altres consumidors d’energia són els ascensors. En total, l’edifici compta amb un total de 

tres ascensors. A partir de diverses bases de dades i estimacions es considera una 

potència unitària de 4 kW i una càrrega promig del 70 %, la qual cosa suposa una potència 

elèctrica instal·lada en els ascensors d’uns 8,4 kW.  
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En referència als equips informàtics i altres aparells d’oficina, a partir d’una base de dades 

s’obté un rati de 5 W/m2 de consum elèctric, per la qual cosa la potència instal·lada és de 

l’ordre dels 15 kW. 

Cal notar que no es disposa de bugaderia pròpia, de manera que tota la roba bruta es porta 

a rentar a un altre centre sanitari proper encarregat d’aquesta tasca. 

Tampoc no es disposa de cuina pròpia. El menjar es prepara en un hospital proper i en 

l’edifici d’estudi tan sols s’emplata abans de distribuir-lo a les habitacions i menjadors. Per 

al personal, únicament es disposa d’unes planxes elèctriques, d’uns 12 kW de potència. 
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6. Anàlisi preliminar de les dades de consum 

Un cop es disposa de les dades descriptives de l’edifici i dels consums energètics i d’aigua  

[annex A1] es realitza una anàlisi preliminar. Aquesta té l’objectiu de detectar anomalies en 

el funcionament de l’edifici que permetin determinar quins són els aspectes a millorar i 

ajudin a decidir quines mesures cal realitzar per obtenir informació més detallada pel que fa 

al funcionament dels sistemes involucrats.  

6.1. Consum de gas 

6.1.1. Consum mensual i acumulat 

Es disposa de les factures de gas corresponents als darrers tres anys. Amb aquestes 

dades, es grafia la correlació entre consum i mes de l’any, per a cadascun dels tres anys.  
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Figura 6.1. Consum mensual de gas per als diferents anys dels quals es disposa de dades 

La tendència en el consum és la mateixa en tots tres anys, i tant els valors màxims que 

s’adopten com els mínims són del mateix ordre de magnitud en tots tres casos. 

La corba és força plana durant els mesos d’estiu, tot i que el consum no s’acosta a zero 

sinó que s’estabilitza assolint un valor proper a 40.000 kWh en els mesos de juny a 

setembre. Aquest consum pot correspondre a l’aigua calenta sanitària i altres serveis de 

l’edifici a banda de la calefacció, com poden ser restaurant o cuina.  És un consum base 

que no es pot associar a la calefacció, ja que també es dóna en els mesos d’estiu.  
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Per estudiar la tendència en l’evolució del consum de gas en els diferents períodes dels 

quals es disposa de dades, per a cada mes es calcula la diferència de consum entre el mes 

en qüestió i el mateix mes de l’any anterior. Com que es disposa de dades mensuals per a 

tres anys, la corba resultant permet comparar mes a mes el consum dels darrers dos anys 

en referència al mateix mes de l’any anterior. 
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Figura 6.2. Diferència de consum de gas mensual i el mateix mes de l’any anterior 

Tenint en compte aquesta representació, així com observant l’evolució del consum en 

forma de taula en l’annex A1, es conclou que existeix una tendència global cap a un 

increment en el consum de gas. 

Una possible causa a aquest fet pot ser l’envelliment de les calderes de calefacció i/o un 

mal manteniment de les mateixes, que faci disminuir el seu rendiment, de manera que per 

a la mateixa demanda el consum de gas és major. 

6.1.2. Consum de gas i signatura del l’edifici 

Si es vol estudiar la relació que existeix entre el consum de gas i la temperatura exterior, es 

pot dibuixar una gràfica que relacioni ambdues variables.  

Si es fa prenent com a dades de consum els trenta-sis punts corresponents al consum 

mensual dels tres anys d’estudi, es té el següent: 
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Figura 6.3. Consum de gas mensual en funció de la mitjana mensual de la temperatura exterior 

S’observa una relació de proporcionalitat inversa entre ambdues variables per a 

temperatures baixes, tot i que per a temperatures superiors el valor de consum de gas 

s’estabilitza vora els 40.000 kWh, com ja s’ha apuntat en l’apartat 6.1.1. 

Si es tracen dues rectes de tendència, una per al tram en què temperatura exterior i 

consum són inversament proporcionals, i una altra per al tram en què el consum esdevé 

pràcticament constant amb la temperatura, el punt d’encreuament és la signatura de 

l’edifici. Aquest valor representa la temperatura per sobre de la qual el consum de gas no 

està associat a l’ús de calefacció, sinó que correspon a altres usos. 

Consum de gas vs. Temperatura exterior
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Figura 6.4. Consum de gas i signatura de l’edifici 

La intersecció de les dues rectes es troba en el punt en què la temperatura exterior és  

propera als 16,5 ºC.  
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Cal notar que existeix un consum de gas mínim durant tot l’any, que correspon a l’ús de 

l’aigua calenta sanitària i altres aparells que la requereixin, com poden ser els 

rentavaixelles. Això permet expressar la signatura de l’edifici en forma l’energia, 

representant d’aquesta manera l’energia mínima que es consumeix mensualment en 

calefacció. 

Una altra possible causa d’obtenció d’una signatura de l’edifici tan baixa pot ser l’antiguitat 

de l’edifici, que molt probablement ha propiciat que hi hagi una manca d’aïllament en el seu 

evolvent. 

Si es calculen els graus dia de calefacció (HDD), que representen la severitat climàtica en 

quant a requeriments de calefacció, fent servir com a base 18 ºC s’obté el següent: 

Consum de gas vs. Severitat climàtica

y = 19,164x + 1118,2
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Figura 6.5. Consum de gas  elèctric mensual en funció de la mitjana mensual de la temperatura 

exterior 

S’observa que existeix un consum mínim en els mesos d’estiu, que aproximadament és de 

1.100 kWh/dia de calefacció. Això dóna idea del consum base que durant tot l’any existeix a 

causa d’aquests usos del gas que no es corresponen a la calefacció. 

6.2. Consum elèctric 

6.2.1. Consum mensual i acumulat 

De la mateixa manera que s’ha fet amb el consum de gas, s’analitza l’evolució del consum 

elèctric en el període considerat. Amb aquesta finalitat, es representa gràficament el 

consum elèctric mensual, diferenciant els tres anys per als quals es disposa de dades. 
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Figura 6.6. Consum elèctric mensual per als diferents anys 

S’observa que l’evolució que presenta el consum corresponent a l’any 2006 és força 

diferenciada a la dels dos anys següents, 2007 i 2008. Per a aquests dos anys, la 

tendència que segueix el consum al llarg dels mesos és molt similar, i fins i tot alguns dels 

valors promig mensuals prenen valors molt propers.  

Quant el comportament de l’any 2006, es pot afirmar que la tendència es veu alterada pels 

valors de consum corresponents a l’interval corresponent als mesos de març i abril (en els 

quals el consum és inferior al dels altres anys) i els valors dels mesos d’agost i setembre - 

en els quals la tendència és inversa a la dels altres anys – de tal manera que el consum 

augmenta en comptes de disminuir. 

Per estudiar l’evolució en el consum elèctric es recorre a la mateixa representació que en el 

cas del consum de gas. Per a cada mes, es calcula la diferència de consum entre el mes 

en qüestió i el mateix mes de l’any anterior: 
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 Figura 6.7. Consum elèctric mensual i acumulat (últims dotze mesos) 

Tant d’aquesta figura com de l’annex A1 es conclou que el consum elèctric augmenta, i de 

forma notable en l’any 2008. Si es compara el consum de l’any 2007 amb el de 2006, 

globalment es té una disminució lleugera del consum, tot i que aquesta disminució no és 

extrapolable a tots els mesos: puntualment, el consum augmenta, com per exemple en els 

mesos d’agost i novembre. 

A diferència del gràfic corresponent als consums acumulats de gas, en aquest s’observa 

com a partir de mitjans de 2007 existeix una tendència al creixement del consum elèctric. 

S’hi observen petites distorsions, com ara un tram en el segon trimestre de 2007 en què el 

la diferència de consums augmenta i disminueix de forma molt seguida, i en el període 

corresponent a l’estiu de 2007 es torna a repetir aquest fet. A partir d’aquest instant, la 

tendència és creixent. Alguns dels valors que fan que la tendència no sigui clara, la qual 

cosa pot venir donada pel fet que algunes de les lectures de les factures són estimades i no 

reals. 

Si es vol ser molt rigorós en la comparativa de dades entre anys, tant en el consum de gas 

com en el d’electricitat, caldria comparar els consums tenint en compte els graus dia de 

cada any. En aquest estudi preliminar, per manca de dades fiables dels tres anys d’estudi 

s’ha considerat que possibles canvis en la severitat climàtica dels tres anys no seran prou 

significatius com per desvirtuar les conclusions i els resultats obtinguts. 
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6.2.2. Consum elèctric i signatura del l’edifici 

Per trobar la relació entre el consum elèctric i la temperatura exterior es representa 

gràficament la relació entre ambdues variables, i es té el següent: 
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Figura 6.8. Consum elèctric mensual en funció de la mitjana mensual de la temperatura exterior 

Existeix una clara proporcionalitat directa per a valors alts de temperatures, així com una 

proporcionalitat inversa per a temperatures baixes. Per a baixes temperatures, s’observa un 

creixement del consum elèctric degut a la il·luminació i sistema de calefacció. Per 

temperatures elevades es denota una clara tendència per l’ús de l’aire condicionat. Per a 

temperatures entre 15 i 20 ºC la relació no és clara, tot i que s’intueix una certa 

independència entre ambdues variables. Aquesta zona correspon a èpoques en que no és 

necessari calefactar ni refrigerar, i hi ha més hores de llum natural al dia, per la qual el 

consum per il·luminació és menor. 

6.3. Consum d’aigua 

En primer lloc, s’analitza l’evolució en el consum d’aigua de l’edifici. Es representa 

gràficament la relació entre el valor absolut del consum en metres cúbics en funció del mes 

de l’any, per a cadascun dels tres anys d’estudi. 
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Figura 6.9. Consum d’aigua mensual per als diferents anys dels quals es disposa de dades 

La tendència que segueix el consum d’aigua en els tres anys d’estudi és molt similar, tot i 

que en valor absolut es pot veure com el consum en els mesos de 2006 és superior al 

corresponent al 2007, i aquest, al seu torn, és superior al de 2008. 

Si es vol analitzar l’evolució en el consum d’aigua, representant per a cadascun dels mesos 

la diferència entre el consum corresponent a un determinat mes i el del mateix mes de l’any 

anterior, es té: 
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Figura 6.10. Consum d’aigua mensual i acumulat (últims dotze mesos) 
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S’observa una clara tendència al descens del consum en tot el període d’estudi, la qual 

cosa pot indicar que s’han pres mesures per a l’estalvi d’aigua, com poden ser canvis en la 

instal·lació o campanyes de conscienciació als usuaris del centre. 

6.4. Resum del consum energètic i d’aigua anual  

Si es tenen en compte les dades corresponents als període comprès entre 2006 i 2008, 

s’observa que de forma global els consums anuals han estat els següents: 

Any
Electricitat 

[kWh]
Gas Natural

[kWh]
Aigua
[m3]

2006 514.015 1.031.315 10.202
2007 499.040 1.073.916 8.393
2008 547.100 1.154.995 8.004  

Taula 6.1.  Resum del consum anual en energia i aigua 

S’observa com tant el consum de gas natural com en electricitat augmenta, a diferència del 

consum en aigua, que disminueix notablement en el període d’estudi. 

6.5. Consum energètic per ratis 

En el cas de centres sanitaris, com hospitals o residències, a més de calcular l’energia per 

unitat de superfície, és freqüent calcular el quocient kWh/llit, que representa la quantitat 

d’energia per ocupant del centre.  

Sabent que el nombre de places del centre és de 159, i suposant que l’ocupació és del 

100 %, es té: 

Electricitat Gas Natural Total
[kWh/llit·any] [kWh/llit·any] [kWh/llit·any]

2006 3.233 6.486 9.719
2007 3.139 6.754 9.893
2008 3.441 7.264 10.705

Any

 

Taula 6.2.  Resum del consum energètic anual per plaça 

El rati kWh/llit per sí sol no permet determinar si el consum és elevat, adequat o baix. Per 

tant, si es disposa de dades d’altres centres similars, és molt recomanable realitzar un 

benchmarking o anàlisi comparativa de centres. 

Els càlculs corresponents a l’anàlisi es troben en l’annex A1. 
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Per a la comparativa, s’associa el consum elèctric a la refrigeració en els mesos d’estiu i el 

consum de gas a la calefacció en els mesos d’hivern. Representant per cadascun dels 

centres els ratis de consum d’electricitat i de gas natural ponderats segons el nombre de 

llits i els graus dia (de refrigeració i calefacció, respectivament), es té: 
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Figura 6.11.  Anàlisi comparativa entre diversos centres. El rectangle blau correspon a la regió que 

ocupen els centres amb menor consum energètic. 

El comportament d’un centre és millor com més a prop es troba del vèrtex inferior esquerre 

del requadre, ja que els centres que es troben en aquesta regió presenten consums baixos 

tant d’energia elèctrica com de gas. 

S’observa que el centre de Mataró presenta un comportament normal a nivell elèctric (se 

situa vora la mitjana dels centres). Una de les dades més significatives que es poden 

extreure d’aquesta comparativa és que el consum de gas de l’edifici de Mataró és dels més 

elevats en la comparativa, només superat per un centre dels onze que es comparen. 
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7. Càlcul de les necessitats de l’edifici 

7.1. Càlcul de les necessitats tèrmiques 

Es procedeix a realitzar el càlcul de les necessitats tèrmiques de l’edifici a fi de determinar 

si el dimensionament de la instal·lació existent és adequada a les necessitats reals de 

l’edifici i, si és el cas, trobar indicis de com es pot millorar la instal·lació i els equips que la 

conformen adequant la instal·lació a les necessitats tèrmiques. 

El càlcul es realitza amb el full de càlcul “Cálculo de Necesidades Térmicas” elaborat pel 

Centre Experimental en Refrigeració i Climatització (CER&C), que segueix el mètode de la 

Diferència de Temperatura per a la Càrrega de Refrigeració (CLTD, proposat per 

l’ASHRAE). Aquest full pot consultar-se en l’annex A3. 

L’ASHRAE accepta fins a quatre metodologies per al càlcul de càrregues tèrmiques. El 

procediment més precís és el que segueix el Mètode de la Funció de Transferència (TFM), 

tot i que alhora és el més complex. El mètode CLTD és una simplificació del primer, tot i 

que la precisió que ofereix és acceptable. El tercer és el mètode de les diferències finites, 

que també és més senzill d’implementar que el TFM; i el darrer és el mètode de la 

Diferència de la Temperatura Equivalent, que resulta ser una simplificació del mètode de la 

CLTD. 

La principal simplificació que es deriva del mètode CLTD és l’ús d’un coeficient global de 

transferència de calor U per al càlcul de la càrrega de refredament de sostres i parets.  El 

mètode es basa en la suposició que el flux de calor a través d’un tancament pot obtenir-se 

en multiplicar el diferencial de temperatura entre l’interior i l’exterior del local pel valor 

tabulat del coeficient U corresponent al tancament en qüestió. Per tant, l’equació bàsica de 

càlcul és de la forma 

corrtrans CLTDAUq ⋅⋅=       (7.1) 

Essent ’qtrans’ la potència tèrmica transferida, ‘A’ l’àrea de transferència i ‘CLTDcorr’ una 

correcció de la diferència de temperatures entre l’interior i l’exterior del local, ‘CLTD’. La 

correcció cal realitzar-la pel fet que els valors de taules són vàlids per unes determinades 

condicions (superfícies fosques, radiació corresponent a una latitud i dia de l’any concrets i 

temperatura interior i diferencial fixats), i si el local a estudiar no es troba en aquestes 

condicions cal aplicar uns factors correctors per a que l’equació segueixi sent vàlida.  
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Amb aquest full de càlcul es poden determinar les càrregues de refrigeració i calefacció de 

cadascun dels locals que conformen l’Antic Hospital. Combinant els resultats, s’obtenen les 

necessitats globals de l’edifici. 

Per a cada local, les dades descriptives generals que cal introduir en el full de càlcul són 

l’emplaçament (amb les corresponents dades climàtiques per al càlcul a l’hivern i a l’estiu, 

que caldrà editar si la localització no es troba dins les que ja estan predefinides), la 

superfície i l’ocupació. 

A continuació, cal definir les característiques dels tancaments, verticals i horitzontals, que 

envolten el local. Per definir els tancaments verticals, cal especificar si es tracta d’un 

tancament exterior o interior, l’orientació, els materials coeficient de transmissió global i 

característiques de finestres, en cas que existeixin. Per als tancaments horitzontals, cal 

determinar les característiques de terra, sostre i lluernaris, en cas que existeixin. 

Per al càlcul de les necessitats cal especificar, a continuació, el cabal de ventilació (es 

consideren els cabals que estableix el RITE corresponent a l’any en que es posa en marxa 

la instal·lació existent), la potència i tipologia d’il·luminació existent i la potència de motors o 

altre tipus de maquinària diversa que es trobi dins el local.  

La resposta del full de càlcul s’obté en forma d’un parell de taules, una per calefacció i 

l’altra per refrigeració, que resumeixen les necessitats tèrmiques del local. 

372
2784

85713156
4684

Total VERANOVENTILACIÓNINTERNAS LOCAL
3886

RESUMEN

Carga S + L        (W) 5414

Carga Sensible (W)
Carga Latente   (W) 1900

3514

 

2117
5329Carga Sensible (W) 2177 3152

2117

RESUMEN Internas local Ventilación Total Invierno

SUPLEMENTOS 912222,5%

Carga S + L        (W) 2177 5269 7446
Carga Latente   (W) 0

 

Figura 7.1.  Resum de les càrregues tèrmiques de refrigeració i calefacció, respectivament, per a un 

dels locals de l’edifici 

Per al càlcul global de les necessitats de calefacció es tenen en compte tant fluxos tèrmics 

per transmissió com càrregues de ventilació. 

Si se sumen les càrregues corresponents a cadascun dels locals de la planta baixa i les 

plantes primera, segona i tercera es té el següent: 
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SUPLEMENTOS 22,5% 409694
Carga S + L        (W) 212581 121863 334444

RESUMEN Internas local Ventilación Total Invierno
72899 285480

Carga Latente   (W) 0 48964 48964
Carga Sensible (W) 212581

 

Figura 7.2.  Resum de les càrregues tèrmiques de calefacció de l’edifici 

En no contemplar-se a l’edifici cap sistema de control d’humitat, a efectes pràctics és la 

càrrega sensible la que permetrà dimensionar els equips de calefacció. 

El càlcul de les necessitats de refrigeració és més complex, ja que hi intervé també la 

radiació tèrmica. L’instant en què la càrrega per transmissió i ventilació és màxima no 

coincideix amb l’instant en què la càrrega per radiació és màxima, per la qual cosa cal 

efectuar un càlcul hora a hora durant tots els dies d’estiu per als locals i prendre el valor 

corresponent a l’instant més desfavorable, en que la càrrega és major. 

Per al càlcul, es tindrà en compte que totes les habitacions de la planta baixa tenen 

refrigeració, mentre que per a les plantes primera, segona i tercera, el percentatge 

d’habitacions que rep fred és aproximadament d’un 80, 100 i 50 %, respectivament. 

Aquests valors corresponen a dades facilitades per l’equip de manteniment de la Fundació 

Hospital. 

Si es fa el càlcul i per a cada local es prenen les càrregues en l’instant més desfavorable, 

sumant-los tots es té: 

RESUMEN INTERNAS LOCAL VENTILACIÓN Total VERANO

56825 82635
Carga Sensible (W) 134688 7416 142104
Carga Latente   (W) 25810
Carga S + L        (W) 160498 64241 224739  

Figura 7.3.  Resum de les càrregues tèrmiques de refrigeració de l’edifici 

En l’annex A3 es poden consultar els càlculs de càrregues realitzats. 
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7.2. Càlcul de les necessitats d’ACS 

En aquest apartat es realitza el càlcul de la demanda d’aigua calenta sanitària (ACS) 

segons normativa amb l’objectiu de comparar-la amb la producció actual i extreure’n 

conclusions segons si els valors discrepen entre sí o no.  

Existeixen tres normatives a tenir en compte en el càlcul del consum d’ACS: el Codi Tècnic 

[1], el Decret d’Ecoeficiència [8] i l’Ordenança Solar municipal [9], en cas que existeixi. 

En la taula 3.1. del document HE 4 del CTE [1] s’estableix que per al càlcul del consum 

d’ACS en una residència o un hospital es prengui com a referència el valor de 55 litres per 

llit i dia d’aigua a 60 ºC. Tenint en compte que l’aportació energètica és gas natural, la 

contribució solar mínima s’obté de la taula 2.1.  Cal tenir en compte que Mataró es troba en 

la zona II a efectes de càlcul. 

Per al càlcul corresponent al que estableix el Decret d’Ecoeficiència [8] els valors de 

consum per al càlcul es troben en l’annex A1. Per al cas de residències, el valor que fixa és 

de 40 litres per persona i dia, a 60 ºC. Segons el procediment fixat pel Decret, la zona 

climàtica que cal tenir en compte a l’hora de calcular la contribució solar mínima és la zona 

III, corresponent al Maresme.  

Segons l’Ordenança sobre la Incorporació de Sistemes de Captació d’Energia Solar per a 

la producció d’aigua calenta a edificis i construccions [9], el valor a utilitzar a l’hora de fer 

càlculs és de 40 litres per persona i dia, a 45 ºC. 

A continuació, es transformen aquests valors de demanda teòrica a 55 ºC (valor d’ús real 

de l’ACS) per poder-los comparar entre ells i amb el consum real. Per a la conversió, 

s’utilitza la fórmula que s’indica en l’apartat 3.1 de l’HE 4 [2]. S’ha suposat que l’aigua freda 

es troba a 10 ºC, valor que indica l’ordenança municipal. 

iTT
iTT

)(TiD)(TiD
2

1

12 −

−
⋅=     (7.2) 

El resum dels càlculs realitzats segons els procediments indicats per les tres normatives es 

troben a la següent taula: 
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persona/ús persones persona/ús persones persona/ús persones
77 hab 1 llits 1 77 1 77 1 77
33 hab 2 llits 2 66 2 66 2 66

4 hab 3 llits 3 12 3 12 3 12
1 hab 4 llits 4 4 4 4 4 4

TOTAL: 159 159 159
l/pers/dia l/dia l/pers/dia l/dia l/pers/dia l/dia

40 6.360 (60 ºC) 55 8.745 (60 ºC) 40 6.360 (45 ºC)
65% 65% 60%

4.134 5.684 3.816
44 l/(pers·dia) 7.067 l/dia 61 l/(pers·dia) 9.717 l/dia 31 l/(pers·dia) 4.947 l/diaDemanda ACS a 55ºC:

Normativa
Zona Climàtica

Demanda total:

Aportació solar mínima 
Demanda ACS normativa:

Per a 115 habitacions

EcoEficiència HE-4 Ordenança solar
III II -

 

Taula 7.1. Demanda d’ACS segons el Decret d’Ecoeficiència, l’HE 4 i l’Ordenança Solar municipal. 

D’on s’observa que el màxim dels tres valors és de 9.717 l/dia, corresponent al Codi Tècnic, 

tot i que les altres dues normatives condueix a un consum força més baix, fins els 

4.947 l/dia si se segueix l’Ordenança de Mataró [9]. 

Cal notar que en el càlcul no s’ha inclòs consum per àpats, per ús de bugaderia o per 

gimnàs, perquè no es disposa d’aquests equipaments en el centre d’estudi. 

Per contra, sí que es disposa de rentavaixelles, responsable de la neteja de tots els estris 

utilitzats en els àpats. La normativa no proposa cap valor de referència en aquest cas, la 

qual cosa pot ser un motiu de discrepància entre els valors proposats a la normativa i els 

mesurats. 
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8. Balanç de consum energètic de l’edifici 

8.1. Balanç de consum elèctric de l’edifici 

A continuació es realitza un balanç elèctric de l’edifici, que permet quantificar quina 

proporció del consum elèctric total anual de l’edifici correspon a cadascun dels sistemes de 

l’edifici. 

Aquesta visió global ajudarà a decidir sobre quins àmbits és més convenient actuar per tal 

de reduir la demanda global de l’edifici.  

Com a sistemes consumidors d’energia es distingeix entre calefacció, refrigeració, 

il·luminació, aigua calenta sanitària, ventilació i altres (aquest darrer grup contempla els 

ascensors, equips d’oficina, etc.). 

Es coneix el consum elèctric real anual, ja que es disposa de les factures elèctriques 

mensuals de tot l’any 2008. Aquestes permeten l’ajust dels models que s’utilitzen per 

avaluar si la modelització que es realitza s’allunya o no del consum de cadascun dels 

sistemes. 

Cal notar que l’ús de models i de dades estadístiques per simular el consum dels diferents 

sistemes fa que el resultat al qual s’arriba sigui aproximat. 

Els càlculs referents al balanç energètic es troben detallats en l’annex A4. 

8.1.1. Sistema de calefacció 

L’energia associada al sistema de calefacció correspon al funcionament de les bombes de 

primari i secundari. 

L’energia total per bombes de primari és de 5.919 kWh i de 32.594 kWh per les bombes de 

secundari. En total, és de 38.513 kWh.  

8.1.2. Sistema de refrigeració 

L’energia elèctrica associada correspon al funcionament de les refredadores, les bombes 

de distribució i els equips split. 
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L’energia corresponent a les refredadores és de 73.117 kWh, mentre que les bombes 

consumeixen 14.154 kWh anuals i els equips split 5.376 kWh anualment. El total és de 

92.647 kWh cada any. 

8.1.3. Sistema d’il·luminació 

En el model s’ha distingit entre consum de les habitacions i d’altres espais interiors (zones 

comuns, passadissos, infermeries, despatxos, etc.) i pàrquing exterior, ja que el perfil 

d’utilització del sistema d’il·luminació en cadascun d’aquests àmbits és diferent. 

Pel que fa al conjunt de tots els espais interiors (habitacions i zones comunes), el consum 

elèctric en il·luminació és de 132.057 kWh, mentre que per al pàrquing exterior el consum 

anual és de 2.628 kWh. En total, l’energia associada al sistema d’il·luminació és de 134.685 

kWh anuals. 

8.1.4. Sistema d’ACS 

El conjunt de bombes corresponents al grup de calderes d’ACS suposa un consum elèctric 

de 5.877 kWh anuals. 

8.1.5. Sistema de ventilació 

Els sistemes consumidors són els climatitzadors CL-1 i CL-2, els fan-coils i els extractors. 

S’estima un consum per al conjunt de 91.115 kWh elèctrics. 

8.1.6. Altres consumidors 

El total corresponent al funcionament d’ascensors, equips d’oficina i aparells de cuina per al 

personal és de 69.298 kWh anuals. 

8.1.7. Resum del consum elèctric desagregat 

Si es tenen en compte tots els resultats anteriors, es pot resumir la distribució del consum 

elèctric global de la següent manera: 
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Consum elèctric desagregat, kWh/any (2008)

350.160; 54%

87.271; 14%

91.115; 14%

38.513; 6%

5.877; 1%

69.298; 11%

IL·LUMINACIÓ REFRIGERACIÓ VENTILACIÓ CALEFACCIÓ ACS ALTRES
 

Figura 8.1. Balanç elèctric dels diferents consumidors de l’edifici 

D’aquí es dedueix que una actuació en favor de la reducció del consum d’energia elèctrica 

corresponent al sistema d’il·luminació, per petita que sigui, presenta un notable potencial 

d’estalvi en energia, ja que la proporció del consum d’aquest sistema respecte el total de 

l’edifici és d’un 54 %. 

Actuacions que permetin una reducció del consum en equips de refrigeració i ventilació 

també poden comportar estalvis gens menyspreables. 

8.2. Balanç de consum de gas natural de l’edifici 

Els consumidors d’energia tèrmica de l’edifici són el sistema de calefacció i el d’aigua 

calenta sanitària. Mentre que el primer només intervé en un determinat període de l’any, el 

sistema d’ACS consumeix gas natural durant tot l’any. 

Aproximant quina quantitat d’energia tèrmica consumeix cadascun d’aquests dos sistemes 

es pot predir quin impacte pot tenir l’implementació d’una mesura d’estalvi en un dels 

àmbits respecte el consum tèrmic global. 

De la mateixa manera que pel consum elèctric, s’utilitzen models per simular el consum 

d’energia corresponent a calefacció i ACS, tot i que l’objectiu no és arribar a resultats 
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exactes, sinó a obtenir els consums aproximats. Es disposa de les factures corresponents 

per avaluar la desviació entre el consum real i el model. 

8.2.1. Sistema de calefacció 

El consum de combustible corresponent a aquest sistema, en funcionament en els mesos 

d’octubre a maig, és de 985.673 kWh. 

8.2.2. Sistema d’aigua calenta sanitària 

El consum de gas natural corresponent al sistema, distribuït de força uniformement en els 

dotze mesos de l’any, és de 207.605 kWh. 

8.2.3. Resum del consum tèrmic desagregat 

Considerant els resultats anteriors, es pot resumir la distribució del consum tèrmic global de 

la següent manera: 

207.605; 
17%

985.673; 83%

Balanç energètic gas natural [kWh] (2008)

ACS Calefacció
 

Figura 8.2. Balanç tèrmic dels diferents consumidors de l’edifici 

Les dades de consum distribuïdes al llarg de l’any es troben a continuació: 
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Consum de gas [2008]
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Figura 8.3. Balanç tèrmic pels diferents mesos de l’any 
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9. Campanya de mesura 

De les visites realitzades a la instal·lació, els resultats de l’anàlisi de consums i els càlculs 

realitzats en els capítols anteriors, es constata la necessitat de realitzar determinades 

mesures en la instal·lació. Aquestes serviran tant per verificar que les conclusions a les 

quals s’ha arribat són correctes com per detectar deficiències encara no observades. 

9.1. Descripció de les mesures realitzades 

En primer lloc, es descriuen les mesures realitzades, classificant-les segons el sistema al 

qual fan referència: 

9.1.1. Mesures en el sistema de calefacció: Anàlisi  de fums de les calderes 

Es realitzarà l’anàlisi als fums de les calderes mitjançant l’analitzador de combustió 

Testo 335. Aquest aparell permet determinar diversos paràmetres referents a la qualitat en 

la combustió a les calderes, com són el rendiment, l’excés d’aire o els percentatges 

d’oxigen, monòxid de carboni i diòxid de carboni. 

Després d’un cert temps d’espera, els valors de funcionament de la caldera s’estabilitzen, i 

de l’anàlisi es desprenen els següents resultats: 

Valor
224 ºC 
87,6%
8,64%
2 ppm
7,00%
63%λ (aire real/aire mínim)

Paràmetre
Temperatura
Rendiment

Oxigen
Monòxid de carboni
Diòxid de carboni

 

Taula 9.1. Dades de l’anàlisi de fums de les calderes 

 

 

9.1.2. Mesures en el sistema de refrigeració 

9.1.2.1. Mesura de l’equilibrat de les fases en les  plantes refredadores 

Per a mesurar la intensitat de cadascuna de les tres fases de les plantes refredadores es 

fan servir unes pinces amperimètriques de la marca Honeywell. 
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La disposició de  les pinces es mostra la figura: 

 

Figura 9.1. Disposició de les pinces amperimètriques en el quadre de la refredadora PR-1. 

Aquesta mesura permet comprovar si les tres fases estan equilibrades, així com observar 

l’evolució de la potència elèctrica consumida per les refredadores. 

Es recomana que les tres fases estiguin equilibrades per tal que les tensions també ho 

estiguin, ja que de no estar-ho, els diferents valors d’intensitat produeixen caigudes de 

tensió diferents de les que han estat previstes en el dimensionament de la instal·lació, i 

aquesta asimetria entre fases afecta en el funcionament dels equips. El Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en la seva instrucció MIE BT 017 [11] recomana 

l’equilibri de fases, justificant que l’asimetria de càrregues provoca un increment en les 

pèrdues.  

Per tant, aquesta mesura permet detectar si existeix una deficiència en el funcionament de 

la xarxa elèctrica o si està prou equilibrada com per garantir un bon funcionament. 

En primer lloc, es realitza la mesura en les dues refredadores principals, PR-1 i PR-2. En 

les dades enregistrades s’observa com la intensitat de les tres fases és pràcticament igual, 

la qual cosa posa de manifest un equilibrat i, per tant, un funcionament adequat de les 

refredadores. Amb les mesures d’intensitat, es pot calcular la potència elèctrica 

corresponent a cada mesura, de manera que s’obtenen els següents perfils: 
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Figura 9.2. Evolució de la potència elèctrica absorbida per les refredadores i temperatura exterior 

En el capítol 5 s’han descrit els horaris de cadascuna de les refredadores. En la figura pot 

observar-se com l’evolució es correspon amb l’horari programat en les dues refredadores, 

la qual cosa es considera un funcionament normal. 

Els pics de potència corresponent a les engegades de les refredadores, i s’observa 

clarament la correlació amb la temperatura exterior. En les hores centrals del dia, quan la 

temperatura augmenta, les necessitats de fred en la instal·lació són majors, i és per això 

que la potència de les refredadores també augmenta lleugerament. 

Pel que fa a la refredadora PR-3, en detectar un comportament anormal s’ha decidit 

realitzar mesures de les intensitats de les tres fases cada minut, durant quatre dies. El 

gràfic que es mostra a continuació permet visualitzar els paràmetres de funcionament de 

forma general: 
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Figura 9.3. Evolució de la potència elèctrica absorbida per la refredadora PR-3 i temperatura exterior 
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Del gràfic pot observar-se com la refredadora segueix l’horari programat, tot i que presenta 

un gran nombre l’arrencades i aturades. Si es visualitza el funcionament durant un sol dia, 

es pot observar el següent: 

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

T
em

pe
ra

tu
ra

  [
ºC

]

P
ot

èn
ci

a 
el

èc
tr

ic
a 

[k
W

]

Hora

Potència absorbida PR-3
(10 de setembre de 2009)

 

Figura 9.4. Evolució de la potència elèctrica absorbida per la refredadora PR-3 i temperatura exterior 

durant el 10 de setembre 

Es pot fins i tot comptabilitzar el nombre d’arrencades per hora de la màquina, si s’amplia 

una zona de la gràfica. 
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Figura 9.5. Evolució de la potència elèctrica absorbida per la refredadora PR-3 en una hora 

Es compten fins a dotze arrencades en una hora, cosa que ajuda a quantificar el mal 

funcionament de l’equip i fins a quin punt el consum elèctric és excessiu. 
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Existeixen diversos motius que poden justificar aquest mal funcionament. En primer lloc, ja 

s’ha comentat que l’antiguitat de la instal·lació és un factor a tenir en compte. A banda 

d’aquest, la diferència entre l’ús actual de la instal·lació, que dóna servei a les sales de 

teràpia ocupacional i a uns menjadors, i l’original, que servia als antics quiròfans de 

l’Hospital. Aquest canvi d’ús pot haver portat a un mal dimensionament de la instal·lació. 

Probablement, el dipòsit d’inèrcia és insuficient per al servei que es pretén donar en 

l’actualitat, la instal·lació no s’adequa a les necessitats i és per això que la refredadora 

necessita arrencar amb molta freqüència. 

S’evidencia la necessitat d’un redisseny de la instal·lació, les característiques de la qual es 

descriuran més endavant atenent a aquesta i altres mesures realitzades. 

Pot consultar-se una síntesi de les mesures realitzades en l’annex A5. 

9.1.3. Mesures en les unitats de tractament d’aire:  Mesura de temperatura i 

humitat relativa en els climatitzadors 

Es mesuren les condicions termohigromètriques dels climatitzadors CL-1 i CL-2 per poder 

avaluar el seu funcionament actual. Amb aquesta finalitat, es col·loquen sondes de 

temperatura i humitat a impulsió, mescla i retorn de cadascun dels climatitzadors. 

La disposició d’una de les sondes és la que es mostra en la figura: 

 

 

Figura 9.6. Disposició de la sonda de temperatura i humitat relativa del CL-2 



Estudi i millora de l’eficiència energètica de l’edifici de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Sta. Magdalena Pág. 63 

 

Si es representen les de les dades de temperatura obtingudes, es té: 

CL-1 Sala Teràpia Ocupacional
(del 9 al 14 de setembre de 2009)
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Figura 9.7. Temperatures d’impulsió (SAT), retorn (RAT) i exterior (OAT) 

En verd s’observa la temperatura d’impulsió del climatitzador. En l’engegada, la 

temperatura baixa de forma sobtada, que unes hores més tard s’estabilitza vora els 22 ºC. 

La temperatura de retorn i exterior són gairebé coincidents en alguns trams. S’obté un 

augment de la temperatura d’impulsió sobtat a les deu del vespre, per damunt de la del 

retorn, que no sembla tenir cap fonament lògic. S’observa, però, que en la campanya de 

mesura la sonda de temperatura d’impulsió es va col·locar al costat del motor del ventilador, 

que es troba situat just després de la bateria del climatitzador. Aquest escalfament sobtat 

en aturar-se el climatitzador pot atribuir-se, doncs, a l’escalfor que li proporciona el motor 

del ventilador a la sonda. Es pot dir, a la vista dels resultats, que la dissipació de calor del 

motor exerceix una influència notable sobre la temperatura d’impulsió. Caldria realitzar una 

nova campanya de mesura per verificar que aquestes són veritablement les raons que han 

portat a obtenir aquests resultats. 

Es vol fer notar que, en el període corresponent a la presa de dades, les temperatures 

exteriors van ser moderades, per la qual cosa la demanda de fred no és important, com pot 

observar-se de la petita diferència entre temperatures d’impulsió i retorn la major part del 

temps. Per altra banda, cal remarcar que sembla que el sistema va cobrir les necessitats en 

aquest període, ja que no es va rebre cap queixa per part dels usuaris.   
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CL-2 Sala Menjador
(del 7 al 9 de setembre de 2009)
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Figura 9.8. Temperatures d’impulsió (SAT), retorn (RAT) i exterior (OAT) 

En el segon climatitzador, s’observa un fenomen contrari al del primer. La temperatura 

d’impulsió augmenta en arrencar, i s’estabilitza en uns 20 ºC durant bona part del dia. A 

diferència del que succeeix en el climatitzador CL-1, la temperatura de retorn (RAT) es 

manté força allunyada de la temperatura exterior (OAT), però és constant durant tot 

l’interval de funcionament. 

S’evidencia un funcionament inadequat dels equips, ja que les temperatures d’impulsió 

teòriques (vora els 14 ºC) són molt diferents de les reals (entre 20 i 22 ºC). Els perfils de 

temperatures de retorn tampoc no són els esperats en cap dels dos climatitzadors.  

Possiblement, aquests equips no proporcionen la potència necessària en els espais als que 

donen servei, i per aquest motiu la temperatura d’impulsió és tan elevada. Val a dir que es 

tracta d’uns climatitzadors 100 % aire exterior a causa del seu ús original en sales de 

quiròfan i la normativa vigent corresponent a aquest àmbit d’utilització en el moment de la 

seva projecció. Aquesta pot ser una de des causa del mal dimensionament de tots dos 

climatitzadors. 

Addicionalment, atenent al càlcul de càrregues, s’evidencia un sobredimensionament de la 

instal·lació i, en conseqüència, a un excessiu cabal d’aire d’impulsió. 

Tot i això, en correspondre la campanya de mesura a un mes de baixa demanda frigorífica, 

convindria comprovar-ho en un altre període de major demanda.  
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Una síntesi de les mesures realitzades pot consultar-se en l’annex A6. 

9.1.4. Mesures en el sistema d’ACS 

9.1.4.1. Mesura del cabal d’aigua calenta sanitària  

Amb el cabalímetre d’ultrasons GE Panametrics PT878 es mesura el cabal d’aigua calenta 

sanitària a intervals de 5 minuts i durant dos dies. 

L’aparell disposa d’un emissor i un receptor, el primer emet impulsos al segon. Es basa en 

el principi que, depenent del cabal de líquid que circula en una canonada, el temps que 

triga el receptor en rebre el senyal de l’emissor és diferent. Indicant-li el material, gruix i 

diàmetre de la canonada a l’aparell, aquest calcula la distància a la qual s’han de separar 

l’emissor i el receptor.  

La disposició del cabalímetre és la que es mostra a continuació: 

 

Figura 9.9. Disposició del cabalímetre d’ultrasons en la canonada d’entrada d’aigua al Pastormaster 

Si es grafica el cabal obtingut en l’interval de temps que s’ha mesurat, es té: 



Pág. 66             Estudi i millora de l’eficiència energètica de l’edifici de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Sta. Magdalena 

 

Cabal aigua calenta sanitària
(del 7 al 9 de setembre de 2009)
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Figura 9.10.  Evolució del cabal d’aigua calenta sanitària. 

Si es tenen en compte únicament les mesures realitzades en un dia, per tal d’avaluar la 

corba de consum diari, es té: 

Cabal aigua calenta sanitària
(8 de setembre de 2009)
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Figura 9.11. Cabal d’aigua calenta sanitària. Detall de l’evolució durant el 8 de setembre. 

S’observa com el consum presenta un primer pic entre les 7:30 i 8:00 h, un augment més 

pronunciat a mig matí, un descens al migdia i un augment cap a primera hora de la tarda i 

vespre. El descens del consum al migdia pot atribuir-se al fet que és hora de dinar, i els 

ocupants es troben en els menjadors, mentre que a mitja tarda la tendència majoritària és 

l’ocupació de les sales d’estar. L’augment del consum a primera hora del matí i al vespre 

pot ser a causa de l’ús de les dutxes, i el consum pronunciat després del dinar i del sopar 
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pot correspondre a l’ús del rentavaixelles per rentar tots els plats i altres estris que s’han fet 

servir durant el dinar. 

Amb les dades recopilades, es pot calcular el consum mitjà, que és d’uns 5.516 l/dia. Si es 

té en compte únicament l’interval de temps en què s’enregistren variacions de cabal (de 7 a 

21 h), es té un consum mitjà de 7.740 l/dia.   

Cal dir, però, que els valors mesurats corresponen al consum en un mes d’estiu, que pot 

incrementar-se en els mesos d’hivern per la necessitat d’utilitzar l’aigua a temperatures més 

elevades. Els valors de normativa no contemplen variacions estacionals, per la qual cosa 

poden considerar-se com un promig anual. Per tenir una major fiabilitat, caldria realitzar 

mesures durant els diferents períodes de l’any. 

 

Es té una segona mesura provinent del comptador que es troba en l’interior del 

Pastormaster. Les lectures indiquen que el consum d’aigua calenta és de 11,02 m3 en dos 

dies, per la qual cosa el consum diari pot estimar-se de 5.510 l/dia. 

Tots dos consums, el calculat amb el cabalímetre i el corresponent als comptadors, 

s’aproximen força, la qual cosa és garantia de la precisió de les mesures realitzades. 

En l’annex A7 es pot consultar la tipologia de mesures de cabal obtingudes amb el 

cabalímetre. 

9.1.4.2. Mesura de les temperatures d’impulsió, ret orn i entrada d’aigua freda en el 

circuit d’ACS 

Durant dos dies, s’ha mesurat la temperatura d’impulsió de l’ACS, el retorn i l’entrada 

d’aigua freda. Els resultats es mostren a continuació en forma de gràfic: 
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Aigua calenta sanitària
(del 7 al 9 de setembre de 2009)
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Figura 9.12.  Temperatures de l’aigua en el circuit de l’ACS (impulsió, retorn i entrada d’aigua freda)  

S’observa com totes tres temperatures es mantenen força constants al llarg del temps. La 

temperatura d’impulsió es troba en aquest interval entre els 53 i els 55 ºC, assolint els 

valors mínims durant la nit. El retorn es troba lleugerament per sobre dels 50 ºC. 

Sorprèn el valor que pren la temperatura de l’aigua freda, ja que en tot l’interval de temps 

oscil·la entre els 20 i els 24 ºC. Segons el que disposa en l’annex 3 del Reial Decret 

865/2003 [10], per qüestions de salut cal procurar que la temperatura d’entrada de l’aigua 

freda no superi els 20 ºC. 

Possiblement la canonada d’aportació d’aigua freda no està suficientment aïllada i és per 

aquest motiu que la temperatura d’aportació és elevada. 

En l’annex A7 pot consultar-se una part de les mesures realitzades pel que fa a 

temperatures en el circuit d’ACS. 

9.2. Resum i anàlisi de les mesures realitzades 

A continuació es presenta un resum de totes les mesures realitzades a la instal·lació: 
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De: A: Mesura Equip
07/09/2009 09/09/2009 Consum ACS Cabalímetre ultrasons GE
07/09/2009 09/09/2009 Tª ACS (distribució) Sonda de contacte Testo
07/09/2009 09/09/2009 Tª ACS (retorn) Sonda de contacte Testo
07/09/2009 09/09/2009 Tª Aigua freda Sonda de contacte Testo
07/09/2009 14/09/2009 Tª i HR exterior Datalogger Testo
07/09/2009 09/09/2009 Consum refredadora 1 Datalogger + Clamps ACR
07/09/2009 09/09/2009 Consum refredadora 2 Datalogger + Clamps ACR
07/09/2009 09/09/2009 CL-2: Tª/HR retorn Datalogger Testo
07/09/2009 09/09/2009 CL-2: Tª Impulsió Datalogger Testo
07/09/2009 09/09/2009 CL-2: Tª mescla Datalogger Testo
07/09/2009 09/09/2009 Lectura comptador Pastormaster Manual
09/09/2009 09/09/2009 Anàlisi fums calderes ACS Analitzador Testo
09/09/2009 14/09/2009 Consum refredadora petita Datalogger + Clamps ACR
09/09/2009 14/09/2009 CL-1: Tª/HR retorn Datalogger Testo
09/09/2009 14/09/2009 CL-1: Tª Impulsió Datalogger Testo
09/09/2009 14/09/2009 CL-1: Tª mescla Datalogger Testo  

Taula 9.2. Resum de les mesures realitzades a la instal·lació. 

De l’anàlisi dels climatitzadors es conclou que el seu funcionament no és l’adequat. Es 

troben temperatures d’impulsió inacceptables, que posen de manifest un incorrecte 

dimensionament dels mateixos. El comportament dels climatitzadors és millorable, per 

exemple, reduint les infiltracions, introduint recuperadors de calor o amb un 

redimensionament dels equips. 

En el cas de les refredadores, s’evidencia un funcionament anormal en la refredadora 

PR-3. Les altres dues, PR-1 i PR-2, es comporten de forma adequada, tot i que es pot 

millorar l’eficiència introduint una millora com és la seqüenciació, que permeti una 

comunicació entre els dos equips. 

L’anàlisi de fums ha portat a uns resultats normals pel que fa al rendiment i les condicions 

de combustió. No s’han pogut analitzar les calderes de calefacció, tot i que la similitud entre 

aquestes i les d’ACS (es tracta de models que es diferencien per la potència tèrmica dels 

mòduls) permet considerar que ambdós conjunts es comporten de manera similar. 

De l’anàlisi del circuit d’ACS es tenen dades útils per a la caracterització del circuit i 

introducció de noves mesures. 
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10. Propostes de millora 

Existeixen diverses mesures que potencien l’estalvi i eficiència energètica que poden 

implementar-se en les instal·lacions de l’edifici d’estudi. En aquest capítol, es farà un breu 

estudi de cadascuna d’aquestes propostes per tal d’estudiar les conseqüències de la seva 

implantació. 

10.1.  Millores en el funcionament del sistema de c alefacció: 

Canvi de les calderes 

El grup de calderes de calefacció CA-1 està format per calderes convencionals que daten 

de l’any 1985. Aquesta tipologia de calderes sol tenir un rendiment d’entre el 85 i el 90 %. 

Les temperatures d’impulsió en aquest tipus de calderes són de fins a 90 ºC; i es recomana 

que el retorn es trobi per sobre dels 57 ºC per calderes que funcionin amb gas natural, per 

evitar condensacions que provoquin una degradació més ràpida de l’equip. En el 

funcionament real del grup CA-1, la temperatura d’impulsió és de 90 ºC i el retorn de 75 ºC. 

Tenint en compte que les calderes es van instal·lar 24 anys enrere i que la tecnologia que 

fan servir és obsoleta, és convenient substituir-les per manteniment. 

A l’hora d’efectuar un canvi de calderes, cal tenir en compte els avenços tecnològics en 

l’àmbit de la calefacció. L’aparició de les calderes convencionals d’alt rendiment, de baixa 

temperatura o de condensació representen unes bones solucions de futur a tenir en compte 

si es vol potenciar l’eficiència energètica en l’edifici de la Fundació Hospital. En l’annex A8 

pot trobar-se la justificació del tipus de calderes escollides, el seu dimensionament i el cost 

que representa la seva instal·lació. 

Seguint les consideracions realitzades en l’annex A8, s’opta per instal·lar unes calderes de 

condensació amb cremador modular. Una solució que pot satisfer les necessitats de l’edifici 

és l’ús de tres calderes model Ygnis Modulo de 200 kW cadascuna. De l’ampli ventall de 

calderes existents en el mercat, es tracta d’un model que satisfà les necessitats amb una 

bona relació qualitat preu, a més de tractar-se d’una marca de reconegut prestigi. Tot i que 

la demanda màxima és d’uns 400 kW, s’inclou una tercera unitat que entra en 

funcionament en cas que alguna de les altres estigui aturada per fallada o manteniment. 

El cost total del canvi de calderes és d’uns 57.600 €. L’estalvi anual previst és d’uns 

269.000 kWh, per la qual cosa el pay-back simple és de 6 a 7 anys. 
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10.2.  Millores en el funcionament de les plantes r efredadores 

10.2.1. Seqüenciació de les dues plantes refredador es 

Actualment, les dues plantes refredadores no estan seqüenciades, de manera que sigui 

quina sigui la càrrega de refrigeració, totes dues funcionen de forma continuada, segons els 

horaris programats. 

Si es seqüencien, per càrregues baixes només tenint una de les refredadores en 

funcionament hi ha prou per cobrir la demanda de fred, mentre que si se supera la potència 

que subministra un dels aparells, la segona entra també en funcionament. Aquesta mesura 

introdueix un control conjunt a la instal·lació, i pot arribar a estalviar alguns dels pics de 

potència corresponents a les arrencades de les plantes refredadores. 

El rendiment d’aquests equips millora si la càrrega és elevada, de manera que introduint 

aquesta mesura s’afavoreix el funcionament de les refredadores en un rang de treball en 

què les seves prestacions són millors. 

La seqüenciació s’aconsegueix introduint un sistema de dues vàlvules de papallona més un 

control, de manera que a càrregues baixes, una de les vàlvules roman tancada. Si la 

temperatura de l’aigua de retorn augmenta per sobre d’un valor límit admissible (per 

exemple, 12 ºC), aleshores la vàlvula de papallona s’obre, de manera que totes dues 

refredadores entren en servei. 
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Figura 10.1.  Esquema simplificat dels elements que s’incorporen en la seqüenciació 

En l’annex A9 es recullen els càlculs de cost i estalvi corresponents a aquesta millora. 
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L’estalvi anual que s’aconsegueix és d’uns 8.238 kWh elèctrics anuals, que equivalen 

aproximadament a uns 1.000 euros. El cost d’implementació de la mesura és d’uns 5.000 €, 

segons un pressupost demanat. Per tant, el pay-back simple de la mesura és d’uns 5 anys. 

Com es veurà més endavant, atès que l’edifici no disposa de cap sistema de control global, 

una solució a considerar és implementar un sistema de control que contempli els diversos 

sistemes consumidors que no pas un sistema exclusiu per a la seqüenciació de les 

refredadores. 

10.2.2. Eliminació de la planta refredadora PR-3 

S’ha comprovat que la refredadora PR-3 no funciona de forma eficient, ja que les 

arrencades i aturades són molt freqüents. L’antiguitat de la màquina pot ser un dels motius 

d’aquest mal funcionament, per la qual cosa s’opta per eliminar-la. 

Si es duu a terme aquesta mesura, cal que la climatització associada a les sales de teràpia 

ocupacional i menjador de la planta primera (actualment, espais abastits pels climatitzadors 

CL-1 i CL-2, es connectin amb les refredadores principals, PR-1 i PR-2. 

Les plantes refredadores tenen una potència frigorífica unitària de 130 kW. Per tant, la 

potència total disponible és de 260 kW de refrigeració. 

La càrrega tèrmica dels espais als quals es dóna servei amb els climatitzadors CL-1 i CL-2 

és d’uns 14,2 kW (el càlcul complert es troba en l’annex A13). En els càlculs de càrrega 

global de refrigeració de l’edifici resumits en la figura 7.3, la potència necessària és d’uns 

225 kW. 

Si se sumen aquestes potències, s’obté un valor per sota dels 240 kW, potència que les 

dues refredadores poden subministrar sense necessitat d’instal·lar una bateria de major 

potència. 

Si es té en compte un factor de simultaneïtat de tots els equips consumidors d’energia 

frigorífica de l’edifici, de l’ordre d’un 0,8, aleshores la potència instal·lada és notablement 

superior a la instal·lada. 

Es vol fer notar que, tot i que existeix un petit sobredimensionament en les refredadores, no 

s’ha considerat substituir-les perquè són relativament noves (daten del 2005) i la tecnologia 

no es podria millorar notablement. 
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10.3. Canvis en el sistema d’ACS 

10.3.1. Canvi de les calderes d’ACS 

Tal com passa amb les calderes de calefacció, convé substituir el grup de calderes d’ ACS 

per manteniment. Actualment el sistema de producció està format per tres mòduls de 

calderes convencionals de 76 kW tèrmics cadascun i d’un rendiment entre el 85 i el 90 %, 

que pot augmentar-se fent servir calderes més modernes. 

L’anàlisi de la tipologia, dimensionat i aspectes econòmics relacionats es troben en 

l’annex A10. 

Atenent a les mesures de cabal d’aigua calenta sanitària realitzades en el capítol anterior, 

s’observa que el pic màxim de cabal és de l’ordre de 0,5 l/s. Aquest és el cabal que s’utilitza 

per realitzar un primer dimensionament de les calderes. 

Suposant un salt tèrmic de 10 a 55 ºC en el cas més desfavorable, s’estimen necessaris 

uns 94 kW tèrmics durant l’hivern. 

Les calderes d’alt rendiment Ygnis model Pironox LRP2 representen una bona opció per 

substituir els equips actuals. Es proposa la instal·lació de dos mòduls de 90 kW cadascun. 

L’estalvi associat al canvi de les calderes és d’uns 1.100 € anuals, mentre que la inversió 

necessària és d’uns 7.500 €. 

El pay-back simple corresponent a la mesura és propera als 8 anys. 

10.3.2. Sistema per al recolzament de la producció d’ACS  

Per a la introducció d’una tecnologia més eficient en la producció d’ACS, es poden plantejar 

diverses possibilitats, com són un sistema solar tèrmic o un sistema de microcogeneració. 

10.3.2.1. Sistema solar tèrmic per al recolzament d e la producció d’ACS  

Per al càlcul d’un sistema d’aquesta tipologia, tant per captadors plans com per captadors 

de buit, pot utilitzar-se el full de càlcul “Energía Solar en la producción de agua caliente”, 

el·laborat pel CER&C [annex A11]. 

Les possibles solucions constructives, el dimensionat i l’anàlisi de costos es troben també 

en l’annex A11. 

Una primera solució és l’ús de tubs de buit per a l’escalfament de l’aigua fins els 90 ºC. En 

aquest cas, la instal·lació solar ha de permetre fer la funció de les calderes, tot i que 
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aquestes hauran d’estar en sèrie amb el sistema solar per cobrir la demanda en el moment 

en què el sistema solar no aporti energia. 

Després d’analitzar la solució, s’obté un període de retorn de la inversió proper als 30 anys, 

de manera que no es considera viable econòmicament. Tot i que en l’aspecte econòmic no 

és rendible, a l’hora d’analitzar mesures que minimitzin l’impacte ambiental cal estudiar si 

pot ser convenient implementar-la per alguna altra raó. 

Una segona possibilitat és instal·lar un sistema solar encarregat de preescalfar l’aigua 

calenta sanitària, de manera que el Pastormaster només hagi d’aportar una part de 

l’energia. Aquesta alternativa permet l’ús de captadors plans, de manera que el cost de la 

instal·lació es redueix. Per altra banda, però, existeix una limitació marcada pel 

Pastormaster: aquest equip admet l’entrada d’aigua a una temperatura màxima de 40 ºC, 

de manera que serà aquesta la màxima temperatura per a la qual cal dissenyar el sistema 

solar. 

Existing System

Make-up water
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90ºC

Boiler 1
77 kW

Boiler 2
77 kW

Boiler 3 
77 kW

PASTORMASTER 
(PHYSIS)
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Figura 10.2. Esquema d’una instal·lació solar per al preescalfament de l’ACS 

Analitzant aquesta solució, s’obté un període de retorn encara major, per la qual cosa es 

considera novament una solució inviable econòmicament. 

Per tant, dels càlculs realitzats es conclou que no és econòmicament viable la instal·lació 

d’un sistema solar tèrmic. La seva instal·lació pot ajudar a donar una imatge de 

conscienciació en l’ús d’energies renovables, a més de poder servir d’exemple per a altres 

edificis. 
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10.3.2.2. Sistema de microcogeneració 

Una altra alternativa per a la introducció d’una tecnologia més eficient en la producció 

d’ACS és un sistema de cogeneració a petita escala. 

La cogeneració es defineix com la producció de calor i electricitat a partir d’una mateixa font 

energètica. Si l’objectiu és la producció de calor, com en el cas del circuit d’ACS, 

l’electricitat produïda pot vendre’s o bé utilitzar-se internament, reduint d’aquesta manera la 

potència elèctrica contractada. 

El dimensionat i anàlisi d’un sistema d’aquesta tipologia es troba en l’annex A12.  

Es pren per al càlcul la instal·lació del mòdul d’EQTEC EG070, capaç de proporcionar la 

potència tèrmica necessària per al sistema d’ACS, i si es considera la possibilitat de la 

venda de l’electricitat produïda (0,16 €/kWh), es té un període de retorn de la inversió de 16 

anys, sense considerar subvencions. 

Cal tenir en compte, però, que aquest resultat és molt sensible al preu de venda de 

l’electricitat. Si el preu de l’electricitat venuda cau fins els 0,12 €/kWh, el resultat és de 20 

anys; mentre que si augmenta fins els 0,18 €/kWh, el període de retorn és més atractiu, ja 

que disminueix fins els 13 anys.  

És difícil realitzar una estimació precisa del preu de venda d’electricitat provinent de la 

cogeneració degut a que la regulació actual permet l’accés a la venda mitjançant tarifes 

regulades (que per a cogeneració de petita potència amb gas natural com a energia 

primària se situa en el primer trimestre de 2010 sobre els 12 c€/kWh) o bé la venda 

mitjançant el lliure mercat, ajustant el preu segons la oferta i la demanda instantània.  

El període de retorn que s’obté considerant la instal·lació d’un mòdul de microcogeneració 

és més favorable que amb la instal·lació del sistema solar tèrmic, però cal considerar que la 

rendibilitat de la instal·lació està fortament condicionada pel preu de venda de l’energia 

elèctrica en el mercat. 

No és una mesura que permeti un retorn de la inversió de forma immediata, però una 

anàlisi en major profunditat en una propera fase de l’auditoria pot ajudar a decidir si la seva 

implementació pot ser convenient. Això comporta entrar en més detall a estudiar el 

rendiment tèrmic i elèctric en variar la càrrega, així com l’ajust del preu de l’energia 

elèctrica. 
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10.3.3. Control de la temperatura d’entrada d’aigua  freda 

En la campanya de mesura, s’ha observat que la temperatura de l’aigua freda del circuit 

d’ACS es troba a una temperatura propera als 22 ºC en el moment d’efectuar la mesura, el 

mes de setembre. 

Segons el Reial Decret 865/2003 [10], que estableix les condicions necessàries per evitar 

brots de legionel·la, aquesta temperatura ha de mantenir-se, sempre que sigui possible i les 

condicions climatològiques així ho permetin, per sota dels 20 ºC.  

Per tant, una mesura a introduir és un millor aïllament de la canonada, tot i que no es tracta 

d’una actuació d’estalvi energètic pròpiament, sinó d’una mesura d’implementació 

necessària per raons de salut. 

10.4.  Millora en el sistema de climatitzadors de l ’antiga zona 

de quiròfans 

10.4.1. Consideracions generals 

De les mesures realitzades en els climatitzadors CL-1 i CL-2 es conclou que existeixen 

deficiències evidents en el funcionament d’aquests climatitzadors. 

Una de les observacions en els climatitzadors és la gran quantitat de forats presents en els 

conductes dels climatitzadors, que representen una renovació d’aire no controlada. 

Probablement, les causes d’aquestes infiltracions són l’antiguitat de la instal·lació o una 

manca de manteniment. És necessari eliminar aquestes infiltracions per garantir un millor 

funcionament dels equips i un major grau de confort. Tant el cost com la millora són difícils 

d’avaluar per la dificultat en l’estimació de la quantitat i la qualitat de l’aire infiltrat. 

En segon lloc, s’observa que l’horari de funcionament dels climatitzadors és de 6 a 22h. Les 

hores de funcionament d’aquests equips no es corresponen amb l’horari real d’utilització 

dels espais als quals donen servei (menjador i sales de teràpia ocupacional). Es pot reduir 

considerablement el consum adaptant l’horari programat en els climatitzadors a la franja 

d’utilització real de les sales. 

Del càlcul de càrregues, es dedueix que el cabal de ventilació necessari en les dues sales a 

les quals donen servei aquests climatitzadors es troba molt per sota del cabal que 

proporcionen els equips CL-1 i CL-2 (3000 i 5000 m3/h, respectivament). El càlcul de 

càrregues corresponent a aquests espais pot trobar-se en l’annex A13. 
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S’observa també que els climatitzadors instal·lats actualment encarregats de donar servei a 

la zona dels antics quiròfans, CL-1 i CL-2, daten de l’any 1993 i no incorporen cap mesura 

de control ni d’estalvi energètic. 

10.4.2. Introducció de recuperadors de calor  

Si s’opta per no canviar els climatitzadors, cal millorar la seva eficiència energètica. Els 

recuperadors de calor representen una mesura important d’estalvi energètic, tant en 

ventilació com en sistemes de climatització d’aire primari, com és el cas dels climatitzadors 

CL-1 i CL-2. 

Instal·lar recuperadors als climatitzadors ajuda a reduir el consum energètic dels 

climatitzadors, tot i que no sembla molt lògic intentar millorar l’eficiència d’un equip que 

mostra deficiències evidents de tipologies diverses. En aquest sentit, s’entén que la solució 

adequada a llarg termini és canviar els equips, com es proposa en el següent apartat. 

10.4.3. Substitució dels climatitzadors 

Després de les consideracions realitzades, es proposa canviar el climatitzadors actuals. Un 

aspecte a tenir en compte és el sobredimensionament dels mateixos.  

El càlcul de càrregues de l’annex 14 demostra que es pot garantir el confort tèrmic amb un 

cabal d’aire molt inferior al que actualment mouen els climatitzadors CL-1 i CL-2.  

El cabal necessari és tan petit que sembla lògic substituir els climatitzadors per unes unitats 

fan-coil instal·lades al fals sostre de les sales, de manera que se segueix el mateix sistema 

que en la resta d’espais de l’edifici.  

Aquest canvi permet introduir equips eficients, als quals se’ls pot millorar l’eficiència afegint 

un recuperador de calor. 

Un recuperador de calor consisteix en un bescanviador amb el qual es transfereix una part 

del calor de l’aire de retorn d’un local a l’aire de renovació, de tal manera que l’aportació 

que cal fer a posteriori en la bateria de fred o de calor disminueix. Els recuperadors de calor 

poden ser estàtics, si s’aprofita únicament calor sensible, o entàlpics, si permeten aprofitar 

calor latent. En funció de les característiques de la instal·lació i les necessitats s’escollirà un 

tipus o altre. En el cas de Mataró, que presenta un clima humit, és indicat l’ús de 

recuperadors entàlpics. 

En l’annex A13 es troben els càlculs referents a la substitució dels climatitzadors. 
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S’han seleccionat els fan-coils CHI 10 (per a les sales de teràpia ocupacional) i CHI 15 (per 

al menjador). Es proposa la instal·lació d’un recuperador CTA-2 per a un cabal de 1.200 

m3/h que pugui servir per a tots dos fan-coils. La col·locació de dos recuperadors que 

permetin tractar cabals menors és menys favorable des del punt de vista econòmic. 

10.5. Mesures en el sistema d’il·luminació 

10.5.1. Canvi de reactàncies 

S’ha observat que l’edifici es troba en procés de canvi de sistema d’il·luminació del 

pàrquing. En aquesta zona s’instal·larà pròximament lluminària de sodi a alta pressió 

A les diferents plantes, s’observa que el tipologia de lluminària predominant és de balast 

convencional, mentre que només una petita proporció dels fluorescents tenen balast 

electrònic. 

En termes de potència, es pot calcular quina fracció s’està cobrint amb lluminària de Si es 

comptabilitza la potència corresponent a balasts electrònics, es té: 

Planta
Potència total 

[kW]
Balast electrònic

[kW]
Soterrani 0,76

Planta Baixa 13,14
Planta Primera 8,77 0,36
Planta Segona 7,03 1,01
Planta Tercera 8,86 1,09

Altell 1,21
Total 39,76 2,46

Percentatge 6,18%  

Taula 10.1. Resum de la potència instal·lada total i la potència de fluorescents amb balast electrònic 

Per tant, el potencial de millora pel que fa a il·luminació és força elevat, ja que actualment la 

majoria de balasts (gairebé un 94 %) són convencionals. 

En l’annex A14 es troben els càlculs referents als canvis en la il·luminació de l’edifici. El cost 

de la mesura és proper als 32.000 €, incloent tot els canvis de balasts convencionals a 

electrònics més el canvi dels tubs fluorescents. 

L’estalvi que s’aconsegueix en implementar aquesta mesura és de 2.331 € anuals, amb la 

qual cosa el pay-back simple és d’uns 14 anys. 



Estudi i millora de l’eficiència energètica de l’edifici de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Sta. Magdalena Pág. 79 

 

10.5.2. Control en el sistema d’iluminació 

Actualment no existeix cap control en la il·luminació. Manualment, s’encenen fluorescents 

alternatius en els passadissos durant el dia, però aquest control podria optimitzar-se si es 

fes automàticament. Per exemple, es podria introduir un sistema que reduís la potència en 

funció de l’hora del dia o de la radiació solar incident, o bé un sistema d’encesa i apagada 

en funció de la posició del sol respecte cadascun dels locals o zones de l’edifici. 

Aquest sistema presenta un cost molt elevat d’instal·lació, a més de requerir una 

modificació de les instal·lacions elèctriques de l’edifici. Per tant, es recull a títol de 

recomanació, tot i que des del punt de vista econòmic no és una de les mesures prioritàries 

en una rehabilitació d’aquestes característiques.  

10.6.  Altres mesures  

A continuació es presenten una sèrie de mesures que són recomanables, tot i que els 

càlculs corresponents no es realitzaran en aquest estudi preliminar.  

10.6.1. Mesures en l’evolvent de l’edifici 

Tot i les reformes a les quals han estat sotmeses fa uns vint-i-cinc anys les plantes segona i 

tercera, encara resten parts de l’edifici que conserven tancaments antics. 

En aquests tancaments, poden observar-se manques d’aïllament en finestres i marcs. Gran 

part d’aquests tancaments són constituïts per marcs de fusta, que podrien substituir-se per 

marcs metàl·lics per millorar l’aïllament; i vidres simples, que novament es podrien substituir 

per vidres dobles per millorar la seva resistència tèrmica. 

També seria adequada la col·locació de protecció a les finestres en alguns dels tancaments 

amb orientació sud, de manera que es reduiria considerablement la demanda de 

refrigeració. 

No es farà cap avaluació econòmica de costos ni estalvis que suposaria realitzar canvis que 

afectessin a l’evolvent de l’edifici, perquè excedeix els objectius plantejats en el projecte, 

però cal tenir en compte que la seva realització pot contribuir notablement a la millora de 

l’eficiència energètica de l’edifici. 

Cal tenir en compte en tot moment el fet que els tancaments exteriors no poden modificar-

se, ja que l’edifici va ser catalogat com històric. 
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10.6.2. Cogeneració a major escala 

Fins ara s’ha considerat instal·lar la microcogeneració per a cobrir únicament les 

necessitats d’ACS, tot i que també existeix la possibilitat d’instal·lar un mòdul de 

cogeneració de major potència que permeti cobrir les necessitats d’ACS i part de les de 

calefacció, segons variïn les demandes d’ambdós sistemes al llarg de l’any. 

Les possibilitats són diverses, però totes elles requereixen un estudi en més profunditat per 

dimensionar el sistema de forma adequada. 

10.6.3. Trigeneració 

Una altra solució a estudiar és la implantació d’un sistema de trigeneració. A l’estiu, el 

dimensionament del sistema de trigeneració hauria de ser tal que permetés donar la 

demanda de fred base, mentre que les refredadores s’encarregarien de cobrir les puntes de 

demanda. El dimensionament per a calor es podria fer de la mateixa manera, per a que el 

sistema de trigeneració subministrés la demanda base (corresponent a l’ACS) i les calderes 

només servissin en els mesos en què la calefacció és necessària. 

De la mateixa manera que amb la cogeneració, les solucions a adoptar són múltiples, i cal 

una anàlisi més detallada de la instal·lació per trobar la solució òptima. 

Tant la trigeneració com la cogeneració a major escala, a més de representar un esforç de 

càlcul no propi d’una auditoria preliminar, obliguen a replantejar canvis substancials en les 

instal·lacions existents. 

10.6.4. Sistema de control integral de l’edifici 

Actualment no existeix cap sistema de control en l’edifici que comuniqui els sistemes 

descrits en el projecte. Un sistema de control integral podria ajudar a verificar el correcte 

funcionament de les instal·lacions, de manera que es detectessin de forma immediata 

comportaments anormals o incoherències en els funcionaments dels sistemes (per 

exemple, mal funcionament d’alguna bomba de circuit de calefacció o clima, temperatures 

inadequades en alguna de les màquines o bloqueig d’algun equip). 

Es tracta d’una mesura d’elevat cost, tot i que pot contribuir a l’estalvi d’energia de l’edifici si 

s’implementa de forma adequada. 

En el tractament de la mesura de la seqüenciació de refredadores s’ha avançat l’ interès 

que té incloure el control d’aquestes màquines, PR-1 i PR-2, en un sistema de control 

integral, a fi de reduir costos. Un sistema de control global suposa un cost notablement 

inferior que un conjunt de sistemes de control que governin cadascun dels sistemes 
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consumidors, ja que permet compartir gran quantitat dels elements que caldria incorporar 

en els sistemes de control si es realitzessin individualment. 

En aquest projecte, considerant que es tracta d’un estudi en la fase preliminar i tenint en 

compte la complexitat que suposaria un estudi en profunditat del sistema de control integral 

de l’edifici, si es considera que els sistemes a controlar són els següents: 

• Sistema de producció de fred. 

• Calderes de calefacció. 

• Calderes de producció d’ACS. 

• Bombes de distribució. 

• Fan-coils i recuperadors que substitueixen els climatitzadors CL-1 i CL-2. 

El cost d’un sistema d’aquestes característiques per a un edifici de la tipologia del de la 

Fundació Hospital està al voltant dels 24.000 €. 

En referència a l’estalvi, l’únic que es pot quantificar segons el funcionament actual és el 

corresponent a la seqüenciació de les refredadores, quantificat amb anterioritat. Tenint en 

compte que el control permetrà un millor ajust dels paràmetres per assolir les condicions 

òptimes de funcionament, l’estalvi es farà extensiu també als altres sistemes. 
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11. Impacte ambiental 

A continuació es presenta un resum de les propostes estudiades en detall i el seu impacte 

ambiental. 

L’estalvi de cadascuna d’aquestes mesures pot calcular-se com energia estalviada, tones 

de CO2 evitades o també com a estalvi econòmic. 

Per al càlcul de la conversió entre energia i diòxid de carboni es tenen en compte els índexs 

publicats per l’IDAE en la Guia Tècnica Comptabilització de consums [12]. 

Es distingeixen els kWh corresponents a estalvi d’energia elèctrica i els corresponents a 

estalvi de combustible, pel fet que les tones de diòxid de carboni evitades equivalents a una 

unitat d’energia són diferents. 

L’estalvi en emissions de diòxid de carboni anuals per a cadascuna de les mesures és el 

següent: 

Millora [kWh] [tn CO 2] [kWh] [tn CO 2] [tn CO 2] [%]
Canvi calderes calefacció 269.222 55 55 62,2

Canvi calderes ACS 27.657 7 7 7,5
Seqüenciació de les refredadores 8.238 5 5 6,1
Canvis climatitzadors CL-1 i CL-2 12.826 8 8 9,4
Millora en sistema d'il·luminació 20.234 13 13 14,9

Total 41.298 27 296.880 62 88 100,0

Estalvi d'emissions
Electricitat Gas natural Total

 

Taula 11.1.  Resum dels estalvis d’emissions anuals de cadascuna de les propostes de millora 

S’observa com la reducció d’emissions majoritària es té en el canvi de calderes de 

calefacció, ja que el consum de calefacció, com s’ha vist anteriorment, és molt elevat, per la 

qual cosa actuar en aquest àmbit representa un potencial d’estalvi notable. 

Qualsevol actuació destinada a la reducció del consum energètic de l’edifici repercuteix 

directament en una reducció de les emissions de diòxid de carboni, ja que les fonts que 

subministren energia a l’edifici són majoritàriament convencionals (a excepció de la fracció 

del mix elèctric corresponent a energies renovables). 
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12. Pressupost per a la implementació de les 

mesures 

En el cas del present projecte, el cost d’algunes de les recomanacions és difícil de 

quantificar, ja que demanarien realitzar una anàlisi amb més profunditat que la 

corresponent a una auditoria preliminar. El pressupost es focalitza en aquelles mesures que 

han pogut ser estudiades i quantificades pel que fa a estalvis i inversions previstes per 

dur-les a terme. 

A continuació es presenta un resum de les propostes estudiades en detall i el seu impacte 

econòmic. 

Millora [kWh] [€] [kWh] [€] [€] [%]
Canvi calderes calefacció 269.222 9.313 9.313 62,0

Canvi calderes ACS 27.657 957 957 6,4
Seqüenciació de les refredadores 8.238 949 949 6,3
Canvis climatitzadors CL-1 i CL-2 12.826 1.478 1.478 9,8
Millora en sistema d'il·luminació 20.234 2.331 2.331 15,5

Total 41.298 4.758 296.880 10.270 15.028 100,0

TotalElectricitat Gas natural
Estalvi econòmic

 

Taula 12.1.  Resum dels estalvis econòmics anuals de cadascuna de les propostes de millora 

Per mesurar la rendibilitat del projecte, s’han tingut en compte les inversions per a la 

realització de cada mesura, incloent equips, instal·lació i manteniment, així com el cost de 

realització del projecte. 

Al projecte d’auditoria preliminar s’han dedicat 550 hores, repartides de la següent manera: 

Concepte
Dedicació 

[h]
Cost unitari 

[€/h]
Cost 
[€]

Enginyeria 200 20 4.000
Campanya de mesura 100 15 1.500

Redacció 250 10 2.500
Total 550 h 8.000 €  

Taula 12.2.  Resum de costos de realització del projecte 

Per tant, el cost de realització del mateix es quantifica en 8.000 €, que han de considerar-se 

a l’hora d’estimar el període de retorn.  

Si es calcula cadascuna de les inversions i els retorns simples, sense contemplar un 

augment del preu del diner, es té: 
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Enginyeria Total
Millora [€] [%] [€] [€] [€/any] [anys]

Canvi calderes calefacció 57.607 50,3 4.026 61.634 9.313 6,6
Canvi calderes ACS 7.527 6,6 526 8.053 957 8,4

Seqüenciació de les refredadores 5.000 4,4 349 5.349 949 5,6
Canvis climatitzadors CL-1 i CL-2 12.476 10,9 872 13.348 1.478 9,0
Millora en sistema d'il·luminació 31.846 27,8 2.226 34.072 2.331 14,6

Total 114.456 100,0 8.000 122.456 15.028 8,1

Retorn
simple

Estalvis
anualsEquips i instal·lació

Inversió

 

Taula 12.3.  Resum de la inversió i el retorn de cadascuna de les propostes de millora 

El retorn promig ponderat segons les inversions és de 8,1 anys, i la mesura que globalment 

fa que augmenti en major proporció és el canvi en el sistema d’iluminació. Tot i aquest valor 

tan elevat d’inversió, és convenient realitzar-la perquè l’estalvi que suposa és elevat. 

Aquest valor no s’ha de prendre com un valor exacte, sinó com una forquilla de valors, que 

podria estar comprés entre 8 i 10 anys. Cal tenir present però, que aquest no inclou 

l’augment del preu del diner, que el farà augmentar encara una mica més. 

Cal notar que, si no es té en compte la il·luminació, el període de retorn es redueix 

notablement, ja que el seu retorn és molt més elevat que els altres. Tot i que el període de 

retorn és elevat, la repercussió mediambiental de la mesura (veure taula 11.1) és prou 

important com per justificar encara més la seva implementació.  

S’observa que cap dels períodes de retorn obtinguts són curts perquè les inversions 

associades són considerables. 

Cal notar que aquests costos ja inclouen la mesura i verificació, perquè el sistema de 

control integral proposat ja és capaç d’enregistrar les mesures necessàries per a la 

comprovació que el funcionament dels sistemes és l’ adequat. El cost de manteniment de 

cadascuna de les mesures a implementar ja s’ha contemplat en el càlcul de cadascun dels 

períodes de retorn. 

D’altra banda, no s’han tingut en compte les possibles subvencions a les quals el centre pot 

optar, ja que aquestes afecten de manera desigual a cadascuna de les mesures 

proposades. Per tenir una idea general de la magnitud d’aquestes, pot consultar-se a la 

bibliografia [13]. 
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Conclusions 

Com s’ha vist en els apartats anteriors, són moltes i en una amplia diversitat d’àmbits 

d’aplicació les mesures de millora que poden implementar-se en un edifici de les 

característiques de la Fundació Hospital. L’anàlisi de sistemes i consums ha portat de forma 

directa a la detecció de deficiències en el funcionament de sistemes, sobredimensionament 

d’equips i ús irracional de l’energia, provocat per l’ús de tecnologies obsoletes i un sistema 

de control gairebé inexistent. 

Tot i que el projecte s’ha centrat en els sistemes consumidors d’energia (climatització, ACS 

i il·luminació) en la realització d’una auditoria també cal fer entrar en joc altres aspectes de 

l’edifici, com són l’evolvent o el sistema de ventilació, l’estudi dels quals haurien portat a 

incorporar noves mesures per millorar l’eficiència energètica. 

Cal notar que, tot i la bona predisposició de l’equip de manteniment del centre, ha estat 

difícil disposar de dades de l’edifici i de característiques d’alguns dels equips que 

conformen les seves instal·lacions. Per altra banda, l’accés a la documentació referent a 

alguns dels equips instal·lats encara ha estat més dificultós a causa de l’antiguitat dels 

mateixos.  

En el present any s’iniciarà una fase d’auditoria avançada en el centre per tal d’obtenir 

dades més precises del potencial d’estalvi de les mesures proposades i verificar mitjançant 

càlculs més detallats les reduccions de consum previstes en la fase preliminar. S’espera 

que en estudiar les mesures proposades amb més profunditat es pugui reafirmar la 

conveniència d’actuar en les línies que s’han proposat en l’estudi preliminar. 

Amb aquest projecte es vol fer prendre consciència de la repercussió que la suma de 

petites accions pot tenir en la reducció de les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera, 

així com la importància de propiciar un augment d’auditories energètiques que permetin 

dotar els edificis d’unes tecnologies més eficients i direccionar l’interès del sector cap a l’ús 

de tecnologies sostenibles. 
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