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RESUM 

 

 

L’objectiu d’aquest projecte és l’estalvi energètic en un edifici públic. 

En el nostre cas estudiarem un cas real, concretament l’Escola Politècnica Superior 

d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú – EPSEVG. En la qual es desenvoluparà un simulació 

en 3D de l’edifici i es realitzarà el canvi de lluminàries convencionals a lluminàries led, 

portant a terme l’estudi lumínic pertinent. 

Seguidament fer una valoració entre els dos enllumenat i analitzar els estalvis previs en 

quan al canvi de lluminàries, fixant pressupostos i amortitzacions que provoquen 

aquesta modificació. 
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ENLLUMENAT LED AMOTITZACIÓ SIMULACIÓ 

GESTIÓ ESTALVI   
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the project it’s energy savings in public buildings. In our case a real 

case study, specifically the school of engineering of Vilanova I la Geltru (EPSEVG). 

In which will develop a 3D simulation of the building and will take the change of 

conventional luminaries to Led luminaries, lighting conducting relevant studies. 

Next to assess and analyze the two lighting savings prior to when the change of 

lighting, setting budgets and amortization cause this change. 
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1.  Introducció 
 

El projecte tracta sobre l’estalvi que podem obtenir arrel la comparació de consum entre les 

lluminàries convencionals de l’escola enfront la utilització de lluminàries led. 

El projecte esta separat en dues parts, la primera tracta sobre l’estudi luminotècnic segons les 

normatives vigents, posar les lluminàries corresponents i analitzar els consum entre els dos tipus de 

lluminàries. 

La segona part fa referencia a les amortitzacions i canvia a les factures segons unes lluminàries o 

altres, per veure si es viable el canvi de les lluminàries, perquè el led en principi es una inversió 

elevada, d’aquí a l’estudi de si es una bona mesura el canvi segons el nostre capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

2 
 

 

2. Normativa a aplicar 
 

2.1  Enllumenat general  

 

Cal tenir en compte que hem de respectar la norma UNE-EN 12464-1, per fixar els nivells mitjos de 

lluminositat, tenint en compte les diferents sales i les diferents activitats dintre de les sales tindrem 

uns nivells, he tingut en compte totes les activitats que es poden fer a les sales de l’edifici A que 

estan marcades en vermell a la següent taula, seguint aquesta taula he especificat tot els càlculs i 

tipus de luminància a utilitzar: 

 

Taula 1. Normativa número de lux a les sales 

Com podem veure, s’han marcat aquells apartats de la secció d’edificis educatius, que coincideixen 

amb les dependències que hi ha a l’edifici A. 

Comprovant amb les diverses sales adjuntes, es pot dir que el  plànols en DIALux compleixen la 

normativa vigent segons la delegació espanyola. 
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2.2 Enllumenat d’emergència  

 

Pel que fa les llums d’emergència hem tingut en compte la normativa ITC-BT-28. Primer de tot hem 

comprovat que l’edifici A és un local de pública concurrència. 

 

Taula 2. Tipus de locals 

 

Com que l’ocupació de l’edifici A és superior a 50 persones, podem dir que es tracta d’un local de 

pública concurrència. 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

4 
 

Taula 3. Necessitat de llums d’emergència 

 

A partir d’aquí trobem la normativa d’enllumenat d’emergència i passem a classificar l’enllumenat 

en: ambient o antipànic, evacuació o zones d’alt risc. Per això s’ha fet una taula per comparar les 

diferents característiques de cada un i escollir aquell que s’adapti millor a l’edifici A. 

 

Taula 4. Classificació del tipus d’enllumenat 
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Taula 5. Característiques de l’enllumenat 

 

 

 

Analitzant els càlculs que tenim en les imatges anteriors de les llums d’emergència, es pot dir que 

l’enllumenat d’emergència de l’edifici A compleix tots els requisits i funcions de l’enllumenat 

d’emergència d’ambient o antipànic, i per tant l’enllumenat està correctament instal·lat. 

Pel que fa al tipus de llum a posar en l’enllumenat d’emergència, l’edifici A disposa de làmpades 

fluorescents, seguint la normativa UNE 20392. 

 

Taula 6. Normes de l’enllumenat d’emergència 
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I el tipus de lluminària que fan servir són: 

 

Taula 7. Tipus d’enllumenat d’emergència escollit 
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2.3 Normativa eficiència energètica 

 

Justificació de l’eficiència energètica de les Instal·lacions de Il·luminació 

La eficiència energètica de  la instal·lació de il·luminació d’una zona, es determinarà mitjançant el 

valor de eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) per cada 100 lux mitjançant la següent 

expressió:  

𝑉𝐸𝐸𝐼 =  
𝑃 · 100

𝑆 · 𝐸𝑚
 

 

-  Sent P la potencia de la làmpada mes el equipo auxiliar [W]; 

- S la superfície il·luminada [m2 ]; 

- Em la luminància mitja horitzontal mantinguda [lux] 

Els valors de eficiència energètica límit en recintes interiors de un edifici se estableixen a  la taula  

 

 

Taula 8. Valors límit de eficiència energètica de la instal·lació 
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Com podem observar a la taula següent tots els càlculs compleixen els límits màxims d’eficiència 

energètica, segons la taula inscrita: 

  Potencia (W)  Superficie 
m2 

Em VEEI 

 Laboratoris Tipus 1 1025  150 614              
1,11    

 Laboratoris Tipus 2 246  40 590              
1,04    

 Despatxos Tipus 2 71  30 336              
0,70    

 Despatxos Tipus 3 94  40 360              
0,65    

 Consergeria  123  54 151              
1,51    

 Delegació 123  54 151              
1,51    

 Lavabos 44  22 145              
1,38    

 Escales 80  36 144              
1,54    

Planta Baixa Passadís Tipus 2 220  70 167              
1,88    

 Part Externa 1 160  200 75              
1,07    

 Part Externa 2 119  135 154              
0,57    

 Bar 528  330 120              
1,33    

 Cuina 864  176 600              
0,82    

 Hall 440  580 101              
0,75    

 Secretaria 258,5  144 360              
0,50    

 Sala d'actes 704  330 122              
1,75    

 Sala Manteniment 246  50 377              
1,31    

 Sala AD-01 567  250 327              
0,69    

 Sots-direcció 766,5  220 240              
1,45    

 Aules Tipus 1 427  80 565              
0,94    

 Aules Tipus 2 140  30 325              
1,44    

 Aules Tipus 3 328  85 427              
0,90    

 Despatxos Tipus 1 47  15 400              
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0,78    

 Despatxos Tipus 2 70,5  30 336              
0,70    

 Despatxos Tipus 3 94  40 360              
0,65    

Primera Planta  Lavabos 44  22 145              
1,38    

 Escales 80  36 144              
1,54    

 Passadís Tipus 1 164  120 235              
0,58    

 Passadís Tipus 2 220  100 167              
1,32    

 Part Externa 1 160  200 75              
1,07    

 Part externa 2 119  135 154              
0,57    

 Accessos Despatxos 70,5  60 373              
0,32    

 Aula d'estudi 324  80 249              
1,63    

 Aules tipus 4 386  100 544              
0,71    

 Passadís tipus 1 192  120 235              
0,68    

Segona Planta Aules Tipus 3 328  85 427              
0,90    

 Sala de Juntes 550  150 133              
2,76    

 Despatxos Tipus 1 47  15 400              
0,78    

Tercera Planta  Despatxos Tipus 2 70,5  30 336              
0,70    

 Escales 80  36 144              
1,54    

 Aula Polivalent 418  120 462              
0,75    

Taula 9. Comprovació dels valors límits d’eficiència energètica de la instal·lació 
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Potencia instal·lada  edifici A 

  La potencia instal·lada en il·luminació, tenint en compte, la potencia de les làmpades i equips 

auxiliars, no superarà els valores especificats a la Taula 2.2.  

 

Taula10. Potencia máxima de il·luminació 

 

Com podem veure a la taula a continuació es compliria la potencia màxima instal·lada segons l’ús 

de l’edifici que seria un us docent, com podem veure no sobrepassem el valor de 15W/m2: 

 Edifici 
(m2) 

Potencia total 
Edifici (W) 

Compliment 
potencia (W/m2) 

TOTAL 15159 173000 11,41 

Taula 11. Compliment terme potencia 
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2.4 Normativa dels nivells màxims d’enlluernament 

 

Segons la normativa vigent sobre els efectes de l’enlluernament molest pel que fa a centres 

educatius han de complir amb la norma UNE-EN 12464-1:2012.  Hem de procurar sempre no 

sobrepassar aquests límit de UGRL per que no sigui molesta la lluminària a escollir depenent el 

tipus de sala on estigui ubicada, pel que fa el nostre projecte tenim que tenir en compte aquesta 

sèrie de sales: 

 

Taula 12. Taula Norma UNE-EN 12464-1;2012 
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Com podem observar pel que fa les aules on s’imparteixen classes  a la primera planta, que serien 

les aules tipus 1, no superem aquest 19 com marca la norma UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 13. Comprovació Nivells màxims enlluernament Aules Tipus 1 

Com podem observar pel que fa les aules on s’imparteixen classes  a la primera planta, que serien 

les aules tipus 2, no superem aquest 19 com marca la norma UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 14. Comprovació Nivells màxims enlluernament Aules Tipus 2 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

13 
 

 

Com podem observar pel que fa les aules on s’imparteixen classes  a la primera planta, que serien 

les aules tipus 3, no superem aquest 19 com marca la norma UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 15. Comprovació Nivells màxims enlluernament Aules Tipus 3 

Com podem observar pel que fa les aules on s’imparteixen classes  a la segona planta, que serien 

les aules tipus 4, no superem aquest 19 com marca la norma UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 16. Comprovació Nivells màxims enlluernament Aules Tipus 4 
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Com podem observar pel que fa els passadissos també ens trobem dintre del límit que son 25: 

 

Taula 17. Comprovació Nivells màxims enlluernament Passadissos 

Com podem observar pel que fa a els despatxos tipus 1 de la primera planta, no superem aquest 19 

com marca la norma UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 18. Comprovació Nivells màxims enlluernament Despatxos Tipus 1 
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Com podem observar pel que fa a els despatxos tipus 2, no superem aquest 19 com marca la norma 

UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 19. Comprovació Nivells màxims enlluernament Despatxos Tipus 2 

Com podem observar pel que fa a els despatxos tipus 3, no superem aquest 19 com marca la norma 

UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 20. Comprovació Nivells màxims enlluernament Despatxos Tipus 3 
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Com podem observar pel que fa a els Laboratoris Tipus 1, no superem aquest 19 com marca la 

norma UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 21. Comprovació Nivells màxims enlluernament laboratoris tipus 1 

Com podem observar pel que fa a els Laboratoris Tipus 2, no superem aquest 19 com marca la 

norma UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 22. Comprovació Nivells màxims enlluernament laboratoris tipus 2 
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Com podem observar pel que fa a els l’aula d’estudi, no superem aquest 19 com marca la norma 

UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 23. Comprovació Nivells màxims enlluernament de l’aula d’estudi 

Com podem observar pel que fa a la secretaria, no superem aquest 19 com marca la norma UNE-EN 

12464-1:2012: 

 

Taula 24. Comprovació Nivells màxims enlluernament de la secretaria 
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Com podem observar pel que fa a la Consergeria i Delegació d’estudiants, no superem aquest 19 

com marca la norma UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 25. Comprovació Nivells màxims enlluernament de la  consergeria i la delegació 

d’estudiants 

Com podem observar pel que fa els lavabos, no superem aquest 19 com marca la norma UNE-EN 

12464-1:2012: 

 

Taula 26. Comprovació Nivells màxims enlluernament dels lavabos 
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Com podem observar pel que fa la Bar, no superem aquest 22 com marca la norma UNE-EN 12464-

1:2012: 

 

Taula 27. Comprovació Nivells màxims enlluernament dels Bar 
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Com podem observar pel que fa la Cuina, no superem aquest 22 com marca la norma UNE-EN 

12464-1:2012: 

 

Taula 28. Comprovació Nivells màxims enlluernament de la cuina 
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Com podem observar pel que fa al Hall, no superem aquest 22 com marca la norma UNE-EN 12464-

1:2012: 

 

Taula 29. Comprovació Nivells màxims enlluernament del Hall 

Com podem observar pel que fa la sala d’actes, no superem aquest 25 com marca la norma UNE-EN 

12464-1:2012: 

 

Taula 30. Comprovació Nivells màxims enlluernament de la sala d’actes 
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Com podem observar pel que fa les escales, no superem aquest 25 com marca la norma UNE-EN 

12464-1:2012: 

 

Taula 31. Comprovació Nivells màxims enlluernament de les escales 

Com podem observar pel que fa la part exterior 1, no superem aquest 25 com marca la norma UNE-

EN 12464-1:2012: 

 

Taula 32. Comprovació Nivells màxims enlluernament de la part exterior 1 

 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

23 
 

Com podem observar pel que fa la part exterior 2, no superem aquest 25 com marca la norma UNE-

EN 12464-1:2012: 

 

Taula 33. Comprovació Nivells màxims enlluernament de la part exterior 2 

Com podem observar pel que fa l’aula polivalent, no superem aquest 22 com marca la norma UNE-

EN 12464-1:2012: 

 

 Taula 34. Comprovació Nivells màxims enlluernament de l’aula polivalent 
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Com podem observar pel que fa sots-direcció, no superem aquest 19 com marca la norma UNE-EN 

12464-1:2012: 

 

Taula 35. Comprovació Nivells màxims enlluernament de sots-direcció 
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Com podem observar pel que fa els accessos a despatxos, no superem aquest 25 com marca la 

norma UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 36. Comprovació Nivells màxims enlluernament dels accessos a despatxos 

Com podem observar pel que fa la sala de juntes, no superem aquest 25 com marca la norma UNE-

EN 12464-1:2012: 

 

 Taula 37. Comprovació Nivells màxims enlluernament de la sala de juntes 
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Com podem observar pel que fa la AD-01, no superem aquest 19 com marca la norma UNE-EN 

12464-1:2012: 

 

Taula 38. Comprovació Nivells màxims enlluernament de la sala AD-01 

Com podem observar pel que fa la sala de manteniment, no superem aquest 19 com marca la 

norma UNE-EN 12464-1:2012: 

 

Taula 39. Comprovació Nivells màxims enlluernament de la sala de manteniment 
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3. Disposició de lluminàries  Aules edifici A 

3.1 Passadissos Tipus 1 
Per la distribució dels passadissos tipus 1 s’han considerat espais per iguals a les tres plantes a 

continuació representades amb autocar en color blanc: 

Per la primera planta he considerat un total de 2 passadissos  representats en color blanc amb el 

programa autocad: 

 

Figura 1. Plànol situació Passadissos primera planta. 

Per la segona planta he considerat 1 passadís,  representat en color blanc amb el programa 

autocad: 

 

Figura 2. Plànol situació Passadissos segona planta. 
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Pel que fa la il·luminació dels passadissos de l’edifici A, hem de tenir en compte  la norma UNE-EN 

12464-1, disposant com a mínim 100 lx de nivell de llum. 

 Pel que fa la ITC-BT-28: 

 1.-  Hi ha d’haver-hi llums d’emergència als punts de sortida del passadís. 

 2.-  Als canvis d’intersecció dels passadissos. 

 3.- On existeixi un extintor. 

He tingut en compte totes aquestes consideracions, els càlculs de les llums d’emergència seran els 

mateixos en tots els passadissos perquè  he tingut en compte que hi ha un extintor per cada 

passadís, per tant, en quan a càlculs lumínics o potencia serà la mateixa en tots el passadissos. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

Figura 3. Tipus de làmpades ubicades al passadissos 
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3.1.1 Nivell d’il·luminació general, sostre: 

 

 

Figura 4. Disposició lluminàries passadís  

 

 

 

              Figura5.Compliment del nivell il·luminació passadís tipus 1  (Em>100 lx) 
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3.1.2 Nivell d’il·luminació emergència : 

 

 

figura 6. Disposició lluminàries passadís, emergència. 

 

 

 

                  Figura 7.Compliment del nivell il·luminació d’emergència (Em> 1lx) 
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3.2 Passadissos Tipus 2 
He tingut la consideració de crear dos tipus de passadissos, perquè per estètica de l’enllumenat del 

centre en uns passadissos s’il·luminen amb tubs fluorescents i la gran majoria amb ulls de bou o 

lluminàries downligths, en quan a nivell lumínic I distribucions segueix la mateixa tendència . 

Per la distribució dels passadissos tipus 2 s’han considerat espais per iguals a les plantes baixa i 

primera a continuació representades amb autocar en color blanc,  per la planta baixa he considerat 

un total de 5 passadissos: 

 

Figura 8. Plànol situació Passadissos planta baixa. 

Per la primera planta he considerat un total de 5 passadissos  representats en color blanc amb el 

programa autocad: 

 

Figura 9. Plànol situació Passadissos primera planta. 
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Pel que fa la il·luminació dels passadissos tipus 2 de l’edifici A, hem de tenir en compte  la norma 

UNE-EN 12464-1, disposant com a mínim 100 lx de nivell de llum. 

 Pel que fa la ITC-BT-28: 

 1.-  Hi ha d’haver-hi llums d’emergència als punts de sortida del passadís. 

 2.-  Als canvis d’intersecció dels passadissos. 

 3.- On existeixi un extintor. 

He tingut en compte totes aquestes consideracions, els càlculs de les llums d’emergència seran els 

mateixos en tots els passadissos perquè  he tingut en compte que hi ha un extintor per cada 

passadís, per tant, en quan a càlculs lumínics o potencia serà la mateixa en tots el passadissos. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

 

Figura 10. Tipus de làmpades ubicades al passadissos 

 

3.2.1 Nivell d’il·luminació general, sostre: 

 

Figura 11. Disposició lluminàries passadís tipus 2 
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              Figura 12.Compliment del nivell il·luminació passadís  (Em>100 lx) 

 

3.2.2 Nivell d’il·luminació emergència : 

 

Figura 13. Disposició lluminàries passadís tipus 2, emergència. 
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                  Figura 14.Compliment del nivell il·luminació d’emergència (Em> 1lx) 

3.3 Aules tipus 1 
Per la distribució de les aules tipus 1 s’han considerat espais per iguals a la primera  planta a 

continuació representades amb autocad en color blanc, he considerat un total de 7 aules tipus 1: 

 

 

Figura 15. Plànol situació Aules tipus 1 primera planta. 
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En aquestes sales hem de puntualitzar 3 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 300 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre. 

2.- Per la zona de la pissarra te que haver-hi una luminància mínima de 500 lux. 

3.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

Figura 16. Tipus de làmpades ubicades a les aules tipus 1.   

3.3.1 Nivell d’il·luminació general, sostre i pissarra: 

 

Figura 17. Llums aules tipus 1 pissarra i sostre 
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                    Figura 18.Compliment del nivell il·luminació l’aula tipus 1(Em> 300lx i Em>500lx) 

 

 

3.3.2 Nivell d’il·luminació d’emergència : 

 

 

Figura 19. Lluminària Emergència 
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 Figura 20.Compliment del nivell il·luminació d’emergència de l’aula tipus 1 (Em> 1lx) 

 

3.4 Aules  tipus 2 
Per la distribució de les aules tipus 2 s’han considerat espais per iguals a la primera  planta a 

continuació representades amb autocad en color blanc, he considerat un total de 11 aules tipus 2: 

 

Figura 21. Plànol situació Aules tipus 2 primera planta. 
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Les aules tipus 2 son les representades a continuació en color blau n’hi ha un total de 11, perquè 

considero que son iguals en quan a immobiliari com en metres quadrats i activitats que es duen a 

terme dintre. 

En aquestes sales hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 300 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

 

 Figura 22. Tipus d’enllumenat escollit aules planta 2 

3.4.1 Nivell d’il·luminació aules tipus 2: 

 

 

Figura 23. Disposició de l’enllumenat aules tipus 2 
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                    Figura 24.Compliment del nivell il·luminació general (Em> 300lx) 

 

3.4.2 Nivell d’il·luminació Emergències: 

 

 

Figura 25. Lluminària Emergència 
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                    Figura 26.Compliment del nivell il·luminació general (Em> 1lx) 

 

 

3.5 Aules tipus 3 
Per la distribució de les aules tipus 3 s’han considerat espais per iguals a la primera i segona planta 

a continuació representades amb autocad en color blanc,  per la primera planta he considerat un 

total de 6 aules tipus 3: 

 

Figura 27. Plànol situació Aules tipus 3 primera planta. 
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Pel que fa la segona planta he considerat un total de dos aules tipus 3 representades a continuació 

en color blanc amb el programa autocar: 

 

Figura 28. Plànol situació Aules tipus 3 segona planta. 

Pel que fa  les aules tipus 3 les podem trobar tant en la segona com en la primera planta, son 

semblants en quan a immobiliari i metres quadrats, i totes son laboratoris, per tant, hem de tenir 

en compte que per part de la norma UNE-EN 12464-1, toca instal·lar lluminàries amb un nivell 

mínim de 300 lx perquè disposa de taules amb ordinadors  i per part de la ITC-BT-28, tenim que 

posar una lluminària d’emergència al punt de sortida de la sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

 

Figura 29. Tipus de làmpades ubicades a les aules tipus 3.   
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3.5.1 Nivell d’il·luminació general, sostre: 

 

 

Figura 30. Disposició lluminàries laboratoris planta 2.  

 

 

                  Figura 31.Compliment del nivell il·luminació de l’aula tipus 3 (Em> 300lx) 
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3.5.2 Nivell d’il·luminació emergència : 

 

 Figura 32. Disposició lluminàries Aules tipus 3, emergència. 

 

 

 

                    Figura 33.Compliment del nivell il·luminació d’emergència de l’aula tipus 3 (Em> 1lx) 

 
 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

44 
 

 

3.6. Aules tipus 4 

 
Aquestes aules es troben ubicades a la segona planta, el que seria des de la A202 fins A211, a 

continuació presento el plànol de situació per veure-ho mes clar on son les sales representades en 

color blanc: 

 

 

Figura 34. Plànol situació de les Aules tipus 4. 

 

Per realitzar la disposició lluminàries de les aules de la segona planta, trobem que son molt 

semblants en quan a metres quadrats i immobiliari de l’escola,  per tant, he considerat que totes 

tenen les mateixes característiques lumíniques. 

En aquestes sales hem de puntualitzar 3 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 300 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre. 

2.- Per la zona de la pissarra te que haver-hi una luminància mínima de 500 lux. 

3.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 
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Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

Figura 35. Tipus de làmpades ubicades a les aules de la planta 2 

 

En les següents imatges podem observar com es compleix  la normativa, segons el nivell 

d’il·luminació mínim que ha d’haver a les aules i també he afegit les representacions en 3D de cada 

nivell d’il·luminació perquè considero que hi ha mes claredat en la ubicació d’aquestes: 

 

3.6.1 Nivell d’il·luminació general, sostre i pissarra: 

 

 

 

Figura 36. Disposició lluminàries Aules planta2, llums pissarra i sostre. 
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A la següent imatge podem observar com es compleixen els dos nivell d’il·luminació, pel que fa la 

pissarra veiem que el nivell mig ha de ser d’uns 500 lx i ens marca 510 i pel que fa d’il·luminació 

general de la sala hauria de ser sobre uns 300 lx i com a mínim tenim uns 340lx, per tant aquests 

llums son els que mes s’apropen al compliment de la normativa i també a la realitat de la 

instal·lació feta a l’escola. 

 

Figura 37.Compliment del nivell il·luminació dels tubs fluorescents sostre i pissarra (Em>300lx i Em>500lx) 

 

3.6.2 Nivell d’il·luminació d’emergència : 

 

Figura 38. Disposició lluminàries Aules planta2, emergència. 
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       Figura 39.Compliment del nivell il·luminació d’emergència (Em> 1lx) 

 

3.7 Despatxos Tipus 1 
Els despatxos tipus 1, son els despatxos amb menys metres quadrats que hi ha un total de 51, la 

majoria son iguals, en quan a immobiliari i activitats que es duen a terme dintre, per la primera 

planta n’hi ha un total de 39 i per la planta baixa n’hi han 8 i 4 per la tercera planta, la ubicació 

d’aquests despatxos es representa a continuació en color blanc amb el programa autocad: 

 

 

Figura 40. Plànol situació Despatxos tipus 1 primera planta. 
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Figura 41. Plànol situació Despatxos tipus 1 planta baixa. 

 

 

Figura 42. Plànol situació Despatxos tipus 1 tercera planta . 
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En aquests despatxos,  hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 300 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre, 

perquè segons normativa es considera sala de professors i compte amb aquesta categoria. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

Figura 43. Tipus d’enllumenat escollit Despatxos tipus 1 

 

3.7.1 Nivell d’il·luminació despatxos tipus 1: 

 

 

Figura 44. Disposició de l’enllumenat despatxos tipus 1. 
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                         Figura45.Compliment del nivell il·luminació general (Em> 300lx) 

 

3.7.2 Nivell d’il·luminació Emergències : 

 

 

Figura 46. Lluminària Emergència 
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Figura 47.Compliment del nivell il·luminació Emergència (Em> 1lx) 

 

3.8  Despatxos Tipus 2 
Els despatxos tipus 2, son despatxos que tenen mes metres quadrats que els despatxos tipus 1 hi ha 

un total de 14, la majoria son iguals, en quan a immobiliari i activitats que es duen a terme dintre, 

per tant, la ubicació la representaré en color blanc a continuació amb el programa autocad: 

 

Figura 48. Plànol situació Despatxos tipus 2 primera planta. 
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Figura 49. Plànol situació Despatxos tipus 2 tercera planta. 

 

En aquests despatxos,  hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 300 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre, 

perquè segons normativa es considera sala de professors i compte amb aquesta categoria. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell terra en tots els punts de sortida de la 

sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

 

Figura 50. Tipus d’enllumenat escollit Despatxos tipus 2 
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3.8.1 Nivell d’il·luminació despatxos tipus 2: 

 

 

Figura 51. Disposició de l’enllumenat despatxos tipus 2. 

 

Figura 52.Compliment del nivell il·luminació general (Em> 300lx) 

 

 

 

 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

54 
 

 

3.8.2 Nivell d’il·luminació Emergències : 

 

 

Figura 53. Lluminària Emergència 

 

 

Figura 54.Compliment del nivell il·luminació Emergència  (Em> 1lx) 
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3.9 Despatxos Tipus 3 
Els despatxos tipus 3, son els despatxos que tenen mes metres quadrats que els despatxos tipus 1 i 

2 hi ha un total de 15, la majoria son iguals, en quan a immobiliari i activitats que es duen a terme 

dintre, a continuació presentaré la ubicació dels despatxos en color blanc amb el programa 

autocad: 

 

Figura 55. Plànol situació Despatxos tipus 3 primera planta. 

En aquests despatxos,  hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 300 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre, 

perquè segons normativa es considera sala de professors i compte amb aquesta categoria. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

Figura 56. Tipus d’enllumenat escollit Despatxos tipus 3. 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

56 
 

3.9.1 Nivell d’il·luminació despatxos tipus 3: 

 

Figura 57. Disposició de l’enllumenat despatxos tipus 3. 

 

 

Figura 58.Compliment del nivell il·luminació general (Em> 300lx) 
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3.9.2 Nivell d’il·luminació emergència despatxos tipus 3: 

 

 

Figura 59. Lluminària Emergència 

 

 

Figura 60.Compliment del nivell il·luminació Emergència  (Em> 1lx) 
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3.10 Aules tipus laboratori 1 
A les aules del tipus laboratori 1, son classes on s’imparteixen practiques referents a aparells de 

laboratori i demostracions, el qual n’hi ha un total de 14 laboratoris,  que son els mes grans en 

metres quadrats, son molt semblants en quan a immobiliari i activitats que es duen a terme dintre, 

a continuació representaré la ubicació dels laboratoris 1 en color blanc representat amb el 

programa autocad: 

 

Figura 61. Plànol situació Laboratoris tipus 1 planta baixa. 

Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver  500 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel 

fet de ser laboratoris, la norma ens indica aquesta característica . 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 
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Figura 62. Tipus d’enllumenat escollit Aules tipus laboratori 1. 

3.10.1 Nivell d’il·luminació Aules tipus laboratori. 

 

Figura 63. Disposició de l’enllumenat Laboratoris tipus 1. 
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Figura 64.Compliment del nivell il·luminació Aules laboratori 1 (Em> 500lx) 

 

 

 

3.10.2 Nivell d’il·luminació emergència laboratori tipus 1: 

 

 

 

Figura 65. Lluminària Emergència 
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Figura 66.Compliment del nivell il·luminació Emergència Aules laboratori 1 (Em> 1lx) 

 

3.11 Aules tipus laboratori 2 
A les aules del tipus laboratori 2, son classes on s’imparteixen practiques referents a aparells de 

laboratori i demostracions, el qual n’hi ha un total de  laboratoris,  que son els mes petites en 

metres quadrats, son molt semblants en quan a immobiliari i activitats que es duen a terme dintre, 

n’hi ha un total de 7 laboratoris, a continuació representaré la ubicació dels laboratoris 2 en color 

blanc representat amb el programa autocad: 

 

Figura 67. Plànol situació Laboratoris tipus 2 planta baixa. 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver  500 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel 

fet de ser laboratoris, la norma ens indica aquesta característica . 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

 

Figura 68. Tipus d’enllumenat escollit Aules tipus laboratori 2. 

 

3.11.1 Nivell d’il·luminació Aules tipus laboratori. 

 

Figura 69. Disposició de l’enllumenat Laboratoris tipus 2. 
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Figura 70.Compliment del nivell il·luminació Aules laboratori 2 (Em> 500lx) 

 

3.11.2 Nivell d’il·luminació emergència laboratori tipus 2: 

 

 

Figura 71. Lluminària Emergència 
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Figura 72.Compliment del nivell il·luminació Aules laboratori 2 (Em> 1lx) 

 

3.12 Aula d’estudi 
A l’aula d’estudi es troba situada a la primera planta junt a l’escala d’accessos a la segona i planta 

baixa, a continuació representaré la ubicació en color blanc amb el programa autocad: 

 

Figura73. Plànol situació Aula d’estudi planta 1. 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver  200 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel 

fet de ser un aula d’estudi, la norma ens indica aquesta característica . 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

 

Figura 74. Tipus d’enllumenat escollit Aula d’estudi 

 

3.12.1 Nivell d’il·luminació Aula d’estudi. 

 

Figura 75. Disposició de l’enllumenat aula d’estudi. 
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Figura 76.Compliment del nivell il·luminació aula d’estudi (Em> 200lx) 

 

 

3.12.2 Nivell d’il·luminació emergències. 

 

 

Figura 77. Disposició de l’enllumenat aula d’estudi emergències. 
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Figura78.Compliment del nivell il·luminació Aula d’estudi (Em> 1lx) 

 

3.13 Secretaria 
Pel que fa la secretaria es troba situada a la planta baixa junt a l’escala d’accessos a la primera 

planta, a continuació representaré la ubicació en color blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 79. Plànol situació Secretaria planta baixa. 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 300 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser un aula amb ordinadors i material d’ensenyament, la norma ens indica aquesta característica 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

 

Figura 81. Tipus d’enllumenat escollit Secretaria. 
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3.13.1 Nivell d’il·luminació Secretaria. 

 

 

Figura 82. Disposició de l’enllumenat Secretaria. 

 

 

Figura 83.Compliment del nivell il·luminació Secretaria (Em> 300lx) 
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3.13.2 Nivell d’il·luminació emergències. 

 

 

Figura 84. Disposició de l’enllumenat Secretaria emergències. 

 

 

 

Figura 85.Compliment del nivell il·luminació Emergència Secretaria (Em> 1lx) 
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3.14 Consergeria i Delegació d’estudiants  
Pel que fa la Consergeria es troba situada a la planta baixa junt a la porta d’accés a l’edifici A, com 

que consergeria i la delegació d’estudiants tenen les mateixes característiques lumíniques i mateix 

immobiliari he considerat el mateix estudi per tant existiran 2 tipus de sales així,  a continuació 

representaré la ubicació en color blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 86. Plànol situació Consergeria i delegació d’estudiants planta baixa. 

 

Hem de puntualitzar 3 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 200 lux de luminància mínim, com a luminància a les taules, pel fet de ser un aula de 

reunió, dirigit a la luminància general,  la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Ha d’haver 300 lux de luminància mínim, com a luminància general, pel fet de ser un aula amb 

ordinadors i material d’ensenyament, aplicat a la taula dels ordinadors, la norma ens indica aquesta 

característica 

3.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 

 

 

 

 

 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

72 
 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

 

Figura 87. Tipus d’enllumenat escollit Consergeria i Delegació d’estudiants 

 

3.14.1 Nivell d’il·luminació Consergeria. 

 

Figura 88. Disposició de l’enllumenat Consergeria i Delegació d’estudiants. 
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Figura 89.Compliment del nivell il·luminació Consergeria i Delegació d’estudiants (Em> 300lx) 

 

 

3.14.2 Nivell d’il·luminació emergències. 

 

 

Figura 90. Disposició de l’enllumenat Secretaria emergències. 
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Figura 91.Compliment del nivell il·luminació Emergència Consergeria i Delegació d’estudiants (Em> 1lx) 

3.15 Lavabos 
Pel que fa els lavabos he considerat tots els de l’edifici iguals en quant a característiques lumíniques 

i també perquè s’assemblen en metres quadrats com en immobiliari per tant podem establir que 

tenim un total de 6 lavabos a la planta baixa i 4 lavabos mes per la primera planta un total de 10 

sales iguals(comptant els lavabos d’homes i els lavabos de dones), a continuació representaré la 

ubicació en color blanc amb el programa autocad: 

 

 

Figura 92. Plànol situació Lavabos planta baixa. 
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Figura 93. Plànol situació Lavabos primera planta. 

Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 100 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser un lavabo, la norma ens indica aquesta característica 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

Figura 94. Tipus d’enllumenat escollit lavabos 
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3.15.1 Nivell d’il·luminació Lavabo. 

 

Figura 95. Disposició de l’enllumenat Lavabos. 

 

 

Figura 96.Compliment del nivell il·luminació Lavabos (Em> 100lx) 
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3.15.2 Nivell d’il·luminació Emergència lavabos. 

 

 

Figura 97. Disposició de l’enllumenat Lavabos emergències. 

 

 

 

Figura 98.Compliment del nivell il·luminació Emergència  lavabos (Em> 1lx) 
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3.16 Cuina 
Pel que fa la cuina es troba ubicada a la planta baixa darrere el bar, a continuació representaré la 

ubicació en color blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 99. Plànol situació Cuina planta Baixa. 

Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 500 lux de luminància mínim, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser una cuina, la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

Figura 100. Tipus d’enllumenat escollit Cuina. 
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3.16.1 Nivell d’il·luminació Cuina. 

 

 

Figura 101. Disposició de l’enllumenat Cuina. 

 

 

Figura 102.Compliment del nivell il·luminació Cuina (Em> 500lx) 
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3.16.2 Nivell d’il·luminació Emergència Lavabo. 

 

 

Figura 103. Disposició de l’enllumenat Cuina emergències. 

 

 

Figura 104.Compliment del nivell il·luminació Emergència  Cuina (Em> 1lx) 
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3.17 Hall 
Pel que fa el hall es troba ubicat a la planta baixa, a continuació representaré la ubicació en color 

blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 105. Plànol situació Hall  planta Baixa. 

 

Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 100 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser un àrea d’accés a les distribucions de l’edifici , la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala. 
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Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

Figura 106. Tipus d’enllumenat escollit Hall. 

 

3.17.1 Nivell d’il·luminació Hall. 

 

 

Figura 107. Disposició de l’enllumenat Hall. 
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Figura 108.Compliment del nivell il·luminació Hall (Em> 100lx) 

 

 

 

3.17.2 Nivell d’il·luminació  Emergències Hall. 

 

 

Figura 109. Disposició de l’enllumenat Hall emergències. 

 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

84 
 

 

Figura 110.Compliment del nivell il·luminació Emergència  Hall (Em> 1lx) 

 

3.18 Bar 
Pel que fa el bar es troba ubicat a la planta baixa, a continuació representaré la ubicació en color 

blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 111. Plànol situació Hall  planta Baixa. 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 200 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser un local tipus cantina (bar-cafeteria), la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala i també allà on s’ubiqui un extintor. 

 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

 

 

Figura 112. Tipus d’enllumenat escollit Bar. 
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3.18.1 Nivell d’il·luminació Bar. 

 

 

Figura 113. Disposició de l’enllumenat Bar. 

 

 

 

Figura 114.Compliment del nivell il·luminació Hall (Em> 200lx) 
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3.18.2 Nivell d’il·luminació Emergència Bar. 

 

 

Figura 115. Disposició de l’enllumenat emergència  Bar. 

 

 

 

Figura 116.Compliment del nivell il·luminació Emergència Hall (Em> 1lx) 
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3.19  Sala d’actes 
Pel que fa la sala d’actes es troba ubicada a la planta baixa, a continuació representaré la ubicació 

en color blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 117. Plànol situació Sala d’actes  planta Baixa. 

Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 200 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser un local on es duen a terme presentacions , la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala i també allà on s’ubiqui un extintor. 
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Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28:  

 

 

Figura 118. Tipus d’enllumenat escollit Sala d’actes. 

 

 

3.19.1 Nivell d’il·luminació Sala d’actes 

 

 

 

Figura 119. Disposició de l’enllumenat Sala d’actes. 
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Figura 120.Compliment del nivell il·luminació Sala d’actes (Em> 200lx) 

 

3.19.2 Nivell d’il·luminació Emergències  Sala d’actes 

 

 

Figura 121. Disposició de l’enllumenat Emergències  Sala d’actes. 
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Figura 122.Compliment del nivell il·luminació Emergència Sala d’actes (Em> 1lx) 

3.20 Escales 
Pel que fan les escales es troben ubicades a totes les plantes per l’accés d’aquestes, he comptat 

amb un total de 9 zones molt semblants on hi ha aquest tipus d’accés,  a continuació representaré 

les ubicacions en color blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 123. Plànol situació Escales  planta Baixa i primera planta 
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Figura 124. Plànol situació Escales  segona planta 

 

 

 

Figura 125. Plànol situació Escales  tercera  planta 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 150 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser escales accés a les plantes, la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28:  

 

Figura 126. Tipus d’enllumenat escollit Escales d’accés. 

 

3.20.1 Nivell d’il·luminació Escales 

 

 

Figura 127. Disposició de l’enllumenat Escales. 
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Figura 128.Compliment del nivell il·luminació Escales (Em> 150lx) 

 

 

3.20.2 Nivell d’il·luminació Emergències Escales 

 

 

Figura 129. Disposició de l’enllumenat Emergència  Escales. 
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Figura 130.Compliment del nivell il·luminació Emergència Escales (Em> 1lx) 

 

3.21 Parts Externes 1 
Pel que fan les Parts externes es troben ubicades a les plantes 1 i 2 per l’accés a la zona de fora 

dintre del recinte de l’edifici, he comptat amb un total de 2 zones molt semblants on hi ha aquest 

tipus d’accés,  a continuació representaré les ubicacions en color blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 131. Plànol situació Parts externes Planta baixa 
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Figura 132. Plànol situació Parts externes Primera Planta 

 

Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 100 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser escales accés a les plantes, la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28:  

 

 

Figura 133. Tipus d’enllumenat escollit Parts externes 1. 

 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

97 
 

3.21.1 Nivell d’il·luminació Parts exteriors 1 

 

 

Figura 134. Disposició de l’enllumenat Parts exteriors 1. 

 

 

 

Figura 135.Compliment del nivell il·luminació Parts exteriors (Em> 100lx) 
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3.21.2 Nivell d’il·luminació Emergències Parts exteriors 1 

 

 

Figura 136. Disposició de l’enllumenat Emergència  Parts exteriors. 

 

 

 

 

Figura 137.Compliment del nivell il·luminació Emergència Parts exteriors (Em> 1lx) 
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3.22 Parts Externes 2 
Aquestes parts externes son els passadissos exteriors que donen accés a l’interior de l’edifici A, es 

troben ubicades a les plantes 1 i 2, he comptat amb un total de 5 zones molt semblants on hi ha 

aquest tipus d’accés,  a continuació representaré les ubicacions en color blanc amb el programa 

autocad: 

 

Figura 138. Plànol situació Parts externes 2 Planta baixa 

 

 

Figura 139. Plànol situació Parts externes 2 Primera Planta. 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 100 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser escales accés a les plantes, la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28:  

 

 

Figura 140. Tipus d’enllumenat escollit Parts externes 2. 

 

3.22.1 Nivell d’il·luminació Parts exteriors 2 

 

 

Figura 141. Disposició de l’enllumenat Parts exteriors 2 
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Figura 142.Compliment del nivell il·luminació Parts exteriors 2 (Em> 100lx) 

 

 

3.22.2 Nivell d’il·luminació Emergències Parts exteriors 2 

 

 

 

Figura 143. Disposició de l’enllumenat Emergència  Parts exteriors 2 
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Figura 144.Compliment del nivell il·luminació Emergència Parts exteriors 2 (Em> 1lx) 

 

3.23 Aula polivalent 
L’aula polivalent es troba ubicada a la tercera planta, es una sala a la qual es practica exercici físic,  

a continuació representaré les ubicacions en color blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 145. Plànol situació Aula polivalent tercera Planta. 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 300 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser una sala de gimnàs, la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28:  

 

Figura 146. Tipus d’enllumenat escollit Aula polivalent 

 

3.23.1 Nivell d’il·luminació Aula polivalent 

 

 

Figura 147. Disposició de l’enllumenat Aula polivalent 

 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

104 
 

 

Figura 148.Compliment del nivell il·luminació Aula polivalent (Em> 300lx) 

 

3.23.2 Nivell d’il·luminació Emergències Aula polivalent 

 

 

 

Figura 149. Disposició de l’enllumenat Emergència  Aula polivalent 
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Figura 150.Compliment del nivell il·luminació Emergència Parts exteriors 2 (Em> 1lx) 

 

3.24 Accés a despatxos   
Els accessos a despatxos  es troben ubicats a la primera planta, es una sala a la qual se sol detinar a 

tutories per possibles dubtes de l’alumnat,  a continuació representaré les ubicacions en color blanc 

amb el programa autocad: 

 

Figura 151. Plànol situació Accessos a Despatxos primera Planta. 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 300 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser una sala en les que s’utilitzen com a tutories, la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28:  

 

 

Figura 152. Tipus d’enllumenat escollit accés despatxos 

 

3.24.1 Nivell d’il·luminació Accessos despatxos 

 

 

Figura 153. Disposició de l’enllumenat Accessos despatxos 
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 Figura 154.Compliment del nivell il·luminació Accessos despatxos (Em> 300lx) 

 

3.24.2 Nivell d’il·luminació Emergències Accessos despatxos 

 

 

Figura 155. Disposició de l’enllumenat Emergència  Accessos despatxos 
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Figura 156.Compliment del nivell il·luminació Emergència Accessos despatxos (Em> 1lx) 

 

3.25 Sala de Juntes 
La sala de juntes  es troba ubicada a la segona planta, es una sala en la qual s’imparteixen 

exposicions,  a continuació representaré les ubicacions en color blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 157. Plànol situació Sala de Juntes. 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 200 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser un local on es duen a terme presentacions , la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala i també allà on s’ubiqui un extintor. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28:  

 

 

 

Figura 158. Tipus d’enllumenat escollit Sala de Juntes 

 

3.25.1 Nivell d’il·luminació Sala de Juntes 

 

Figura 159. Disposició de l’enllumenat Sala de Juntes 
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Figura 2.Compliment del nivell il·luminació Sala de Juntes (Em> 200lx) 

 

3.25.2 Nivell d’il·luminació Emergències Sala de Juntes 

 

 

Figura 160. Disposició de l’enllumenat Emergència  Sala de Juntes 
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Figura 161.Compliment del nivell il·luminació Emergència Sala de Juntes (Em> 1lx) 

 

3.26 Sala de Manteniment 
La sala de manteniment  es troba ubicada a la planta baixa, es una sala en la qual s’imparteixen 

reparacions de les instal·lacions pertinents,  a continuació representaré les ubicacions en color 

blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 162. Plànol situació Sala de Manteniment 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 500 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser un local on es duen a terme reparacions , la norma ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala i també allà on s’ubiqui un extintor. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28:  

 

Figura 163. Tipus d’enllumenat escollit Sala de Manteniment 

 

3.26.1 Nivell d’il·luminació Sala de Manteniment 

 

 

Figura 164. Disposició de l’enllumenat Sala de manteniment 
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Figura 165.Compliment del nivell il·luminació Sala de Manteniment (Em> 500lx) 

 

3.26.2 Nivell d’il·luminació Emergències Sala de Manteniment 

 

 

Figura 166. Disposició de l’enllumenat Emergència  Sala de Manteniment 
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Figura 167.Compliment del nivell il·luminació Emergència Sala de Manteniment (Em> 1lx) 

 

3.27. AD-01 
 La sala AD-01  es troba ubicada a la planta baixa, es una sala en la qual s’ubica la documentació de 

l’escola i per tant aplicarem la mateixa normativa que per la secretaria,  a continuació representaré 

les ubicacions en color blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 168. Plànol situació AD-01 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 300 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser un local on es duen a terme treballs relacionats amb la documentació de l’escola , la norma 

ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala i també allà on s’ubiqui un extintor. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28:  

 

Figura 169. Tipus d’enllumenat escollit Sala AD-01 
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3.27.1 Nivell d’il·luminació Sala AD-01 

 

Figura 170. Disposició de l’enllumenat Sala AD-01 
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Figura 171.Compliment del nivell il·luminació Sala AD-01 (Em> 300lx) 

 

3.27.2 Nivell d’il·luminació Emergències Sala AD-01 

 

Figura 172. Disposició de l’enllumenat Emergència  Sala AD-01 
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Figura 173.Compliment del nivell il·luminació Emergència Sala AD-01 (Em> 1lx) 

3.28. Sots-direcció 
La sala de sots-direcció  es troba ubicada a la planta baixa, es una sala en la qual s’ubica la 

documentació de l’escola i per tant aplicarem la mateixa normativa que per la secretaria,  a 

continuació representaré les ubicacions en color blanc amb el programa autocad: 

 

Figura 174. Plànol situació Sots-Direcció 
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Hem de puntualitzar 2 punts de llum diferents, segons la norma  

UNE-EN 12464-1 i l’ITC-BT-28: 

1.- Ha d’haver 300 lux de luminància mitja, com a luminància general , és a dir, la del sostre, pel fet 

de ser un local on es duen a terme treballs relacionats amb la documentació de l’escola , la norma 

ens indica aquesta característica. 

2.- Per la il·luminació d’emergència, ha d’haver 1 lux a nivell del terra en tots els punts de sortida de 

la sala i també allà on s’ubiqui un extintor. 

Aquest son el tipus de lluminàries que he escollit, complint tots els aspectes de la normativa UNE-

EN 12464-1 i l’ITC-BT-28:  

 

Figura 175. Tipus d’enllumenat escollit Sala Sots-direcció 

 

3.28.1 Nivell d’il·luminació Sala Sots-direcció 

 

 

Figura 176. Tipus d’enllumenat escollit Sots-direcció 
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Figura 177.Compliment del nivell il·luminació Sala Sots-direcció (Em> 300lx) 

 

 

 

3.28.2 Nivell d’il·luminació Emergències Sala Sots-direcció 

 

Figura 178. Disposició de l’enllumenat Emergència  Sots-direcció 
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Figura 179.Compliment del nivell il·luminació Emergència Sala Sots-direcció (Em> 1lx) 
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4. Implantació de lluminàries leds a l’edifici A 

 
En aquest apartat he substituït les lluminàries de l’escola per lluminàries led partint de la base de 

que han de tenir les mateixes prestacions i seguir la normativa vigent com he fet l’apartat anterior. 

Com he fet prèviament  l’estudi de nivell de lux que ha d’haver a cada sala i la ubicació d’aquestes, 

en aquest apartat posaré la comparació i càlcul de l’estalvi en watts per sala i finalment per planta.  

4.1 Estalvi energètic Planta Baixa 
Com he citat anteriorment amb els plànols de situació a la planta baixa tenim : 

- 14 Laboratoris tipus 1 

- 7 laboratoris tipus 2 

- 8 Despatxos tipus 2 

- 1 Despatx tipus 3 

- 1 Consergeria 

- 1 Delegació d’estudiants  

- 6 lavabos 

- 4 zones escales 

- 5 passadissos tipus 2 

- 1 part externa tipus 1 

- 2 parts externa tipus 2 

- 1 Bar 

- 1 Cuina 

- 1 Hall  

- 1 Secretaria 

- 1 Sala d’actes  

- 1 Sala de manteniment 

- 1 AD-01 

- 1 Sots-direcció 

4.1.1 Laboratoris tipus 1 

Pel que fa els laboratoris tipus 1 les lluminàries escollides son les següents : 

Lluminària convencional                                                                      Lluminària led 

Figura 1.Comparació Laboratoris tipus 1 a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 500 lx de llum en general : 

 

Figura 2.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als laboratoris tipus 1 (Em>500lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els laboratoris tipus 1. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 24 peces de 72W a 25  peces led de 

41W amb el qual passem de tenir  1728W a 1025W, per tant, , tenint en compte que amb les 

làmpades convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum 

del tub per saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala 

es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 72𝑊 ∗ 1,1 ∗ 24 − 41𝑊 ∗ 25 = 875,8 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 875,8 ∗  14 𝐿𝑎𝑏𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 =  12261,2𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

4.1.2 Laboratoris tipus 2 

Pel que fa els laboratoris tipus 2 les lluminàries escollides son les següents : 

Lluminària convencional                                                                     Lluminària led 

Figura 3.Comparació Laboratoris tipus 2 a lluminàries led 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

124 
 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 500 lx de llum en general : 

 

Figura 4.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als laboratoris tipus 2 (Em>500lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els laboratoris tipus 2. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 8 peces de 72W a 6  peces led de 

41W amb el qual passem de tenir  576W a 246W, per tant, , tenint en compte que amb les 

làmpades convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum 

del tub per saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala 

es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 72𝑊 ∗ 1,1 ∗ 8 − 41𝑊 ∗ 6 = 387,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 387,6 ∗  7 𝐿𝑎𝑏𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 =  2713,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

4.1.3 Despatxos tipus 2 

Pel que fa als despatxos tipus 2, les lluminàries escollides son les següents : 

           Lluminària Led                                                                                        Lluminària Convencional 

Figura 5.Comparació Despatxos tipus 2 a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 6.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als despatxos tipus 2 (Em>300lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els despatxos tipus 2. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 3 peces de 110W a 3 peces led de 

23,5W amb el qual passem de tenir 330W  a 71W, per tant,  tenint en compte que amb les 

làmpades convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum 

del tub per saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala 

es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 110𝑊 ∗ 1,1 ∗ 3 − 23,5𝑊 ∗ 3 = 292,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 292,5 ∗  8 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 2340 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

4.1.4 Despatxos tipus 3 

Pel que fa als despatxos tipus 3, les lluminàries escollides son les següents: 

Lluminària convencional                                                                           Lluminària led  

Figura 7.Comparació Despatxos tipus 3 a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 8.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als despatxos tipus 3 (Em>300lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els despatxos tipus 3. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 4 peces de 110W a 4 peces led de 

23,5W amb el qual passem de tenir 440W a 94W, per tant,  tenint en compte que amb les 

làmpades convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum 

del tub per saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala 

es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 110𝑊 ∗ 1,1 ∗ 4 − 23,5𝑊 ∗ 4 = 390 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 390 ∗  1 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 390 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.1.5 Consergeria    

Pel que fa la consergeria, les lluminàries escollides son les següents: 

                      Lluminària convencional                                                                           Lluminària led 

Figura 9.Comparació Consergeria a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general , però també hem de tenir en compte, la 

il·luminació a les taules que ha de ser d’uns 200 lx: 

 

Figura 10.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a la consergeria (Em>300lx, Em>200lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per la consergeria. Com podem observar, he fet 

un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 8 peces de 25W a 8 peces led de 11W pel 

que fa el sostre i pel que fa les taules hem passat de 3 peces de 29 W a 1 peça led de 35 watts, amb 

el qual passem de tenir 287W a 123W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 25𝑊 ∗ 1,1 ∗ 8 − 11𝑊 ∗ 8 = 132 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑇𝑎𝑢𝑙𝑎 = 29𝑊 ∗ 1,1 ∗ 3 − 35𝑊 ∗ 1 = 60,7 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝑖𝑎 = 60,7 𝑊 + 132 𝑊 ∗  1 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝑖𝑎 = 192,7 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

 

4.1.6 Delegació d’estudiants 

Pel que fa la delegació d’estudiants, les lluminàries escollides son les següents: 

 

                        Lluminària convencional                                                                           Lluminària led 

Figura 11.Comparació Delegació d’estudiants a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general , però també hem de tenir en compte, la 

il·luminació a les taules que ha de ser d’uns 200 lx: 

 

Figura 12.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led delegació d’estudiants (Em>300lx, 

Em>200lx ) 

 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per la delegació d’estudiants. Com podem 

observar, he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 8 peces de 25W a 8 peces 

led de 11W pel que fa el sostre i pel que fa les taules hem passat de 3 peces de 29W a 1 peça led de 

35W, amb el qual passem de tenir 287W a 123W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 25𝑊 ∗ 1,1 ∗ 8 − 11𝑊 ∗ 8 = 132 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑇𝑎𝑢𝑙𝑎 = 29𝑊 ∗ 1,1 ∗ 3 − 35𝑊 ∗ 1 = 60,7 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó = 60,7 𝑊 + 132 𝑊 ∗  1 𝐷𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó = 192,7 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.1.7 Lavabos 

Pel que fa a els lavabos, les lluminàries escollides son les següents : 

  Lluminària convencional                                                                                                                 Lluminària led 

Figura 13.Comparació Lavabos a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 100 lx de llum en general : 

 

Figura 14.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als lavabos (Em>100lx ) 

 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els lavabos. Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 4 peces de 33W a 4 peces led de 11W amb el 

qual passem de tenir 132W a 44W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades convencionals 

fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per saber la 

potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el següent: 

         𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 33𝑊 ∗ 1,1 ∗ 4 − 11𝑊 ∗ 4 = 101,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑏𝑜𝑠 = 101,2 ∗  6 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑏𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎 =  607,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

-  
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4.1.8 Zona escales d’accés 

Pel que fa les escales, les lluminàries escollides son les següents : 

       Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 15.Comparació escales  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 150 lx de llum en general : 

 

Figura 16.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les escales (Em>150lx ) 

 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les escales. Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 3 peces de 72W a 4 peces led de 20W amb el 

qual passem de tenir 132W a 44W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades convencionals 

fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per saber la 

potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 72𝑊 ∗ 1,1 ∗ 3 − 20𝑊 ∗ 4 = 157,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 = 157,6 ∗  4 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑐é𝑠 =  630,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.1.9 Passadís Tipus 2 

Pel que fa els passadissos, les lluminàries escollides son les següents : 

       Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 17.Comparació passadís  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 100 lx de llum en general : 

 

Figura 18.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als passadissos (Em>100lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les escales. Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 10 peces de 32,8W a 10 peces led de 22W amb 

el qual passem de tenir 328W a 220W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 32,8𝑊 ∗ 1,1 ∗ 10 − 22𝑊 ∗ 10 = 140,8 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 140,8 ∗  5 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑠 =  704𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.1.10 Zona exterior 1 

Pel que fa la zona exterior 1, les lluminàries escollides son les següents : 

     Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 19.Comparació Part exterior 1  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 100 lx de llum en general : 

 

Figura 20.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les zones exteriors 1 (Em>100lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les zones exteriors 1. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 5 peces de 72W a 5 peces led de 32 

W amb el qual passem de tenir  360W a 160W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 72𝑊 ∗ 1,1 ∗ 5 − 32𝑊 ∗ 5 = 236 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 1 = 236 ∗  1 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 1 =  236𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.1.11 Zona exterior 2 

Pel que fa les zones exterior 2, les lluminàries escollides son les següents : 

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 21.Comparació Part exterior 2  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 100 lx de llum en general : 

 

Figura 22.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les zones exteriors 2 (Em>100lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les zones exteriors 2. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 7 peces de 36W a 7 peces led de 17 

W amb el qual passem de tenir  252W a 119W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 36𝑊 ∗ 1,1 ∗ 7 − 17𝑊 ∗ 7 = 158,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 2 = 158,2 ∗  2 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 2 =  316,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.1.12 Bar 

Pel que fa al bar, les lluminàries escollides son les següents : 

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 23.Comparació Bar  a lluminàries led 

 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 200 lx de llum en general : 

 

 

Figura 24.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led al Bar (Em>200lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts al bar. Com podem observar, he fet un canvi a les 

lluminàries del sostre, que hem passat de 34 peces de 51W a 24 peces led de 22W amb el qual 

passem de tenir  1734W a 528W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades convencionals 

fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per saber la 

potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 51𝑊 ∗ 1,1 ∗ 34 − 24𝑊 ∗ 22 = 1379,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐵𝑎𝑟 = 1379,4 𝑊 ∗  1 𝐵𝑎𝑟 =  1379,4𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

4.1.13 Cuina 

Pel que fa a la cuina, les lluminàries escollides son les següents : 

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 25.Comparació Cuina  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 500 lx de llum en general : 

 

Figura 26.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a la cuina (Em>500lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts a la cuina. Com podem observar, he fet un canvi a 

les lluminàries del sostre, que hem passat de 35 peces de 63W a 36 peces led de 24W amb el qual 

passem de tenir  2205W a 864W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades convencionals 

fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per saber la 

potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 63𝑊 ∗ 1,1 ∗ 35 − 24𝑊 ∗ 36 = 1561,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐶𝑢𝑖𝑛𝑎 = 1561,5 𝑊 ∗  1 𝐶𝑢𝑖𝑛𝑎 =  1561,5𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

4.1.14 Hall 

 Pel que fa el hall, les lluminàries escollides son les següents :  

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 27.Comparació Hall  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 100 lx de llum en general : 

 

Figura 28.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led al Hall (Em>100lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts al Hall. Com podem observar, he fet un canvi a les 

lluminàries del sostre, que hem passat de 25 peces de 50,6W a 20 peces led de 22W amb el qual 

passem de tenir  1265W a 440W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades convencionals 

fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per saber la 

potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 50,6𝑊 ∗ 1,1 ∗ 25 − 22𝑊 ∗ 20 = 951,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐻𝑎𝑙𝑙 = 951,5 𝑊 ∗  1 𝐻𝑎𝑙𝑙 =  951,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

4.1.15 Secretaria 

 Pel que fa la secretaria, les lluminàries escollides son les següents : 

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 29.Comparació Secretaria  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 30.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led al Hall (Em>300lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts a la secretaria. Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 18 peces de 63W a 11 peces led de 23,5W amb 

el qual passem de tenir  1134W a 258,5W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 63𝑊 ∗ 1,1 ∗ 18 − 23,5𝑊 ∗ 11 = 988,9 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 988,9 𝑊 ∗  1 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =  988,9 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

4.1.16 Sala d’Actes  

 Pel que fa la sala d’actes gran, les lluminàries escollides son les següents : 

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 31.Comparació Sala d’actes  a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 200 lx de llum en general : 

 

Figura 32.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a la sala d’actes (Em>200lx ) 

 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts a la sala d’actes. Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 55 peces de 50,6W a 32 peces led de 22W amb 

el qual passem de tenir  2783W a 704W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 50,6𝑊 ∗ 1,1 ∗ 55 − 22𝑊 ∗ 32 = 2357,3 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 988,9 𝑊 ∗  1 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 =  2357,3 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.1.17 Sala de Manteniment  

 Pel que fa la sala de manteniment, les lluminàries escollides son les següents :  

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 33. Comparació Sala de manteniment  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 500 lx de llum en general : 

 

Figura 34.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a la sala de Manteniment (Em>500lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts a la sala de manteniment. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 4 peces de 108W a 6 peces led de 

41W amb el qual passem de tenir  432W a 246W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 108𝑊 ∗ 1,1 ∗ 4 − 41𝑊 ∗ 6 = 229,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 = 229,2𝑊 ∗  1 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 =  229,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.1.18 Sala AD-01  

 Pel que fa la sala AD-01, les lluminàries escollides son les següents :  

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 35.Comparació Sala AD-01  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 36.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a la sala de Manteniment (Em>300lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts a la sala AD-01. Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 13 peces de 108W a 14 peces led de 40,5W 

amb el qual passem de tenir  1404W a 567W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 108𝑊 ∗ 1,1 ∗ 13 − 40,5𝑊 ∗ 14 = 977,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐴𝐷 − 01 = 977,4𝑊 ∗  1 𝐴𝐷 − 01 =  977,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

4.1.19 Sots-direcció 

 Pel que fa la sala de sots-direcció, les lluminàries escollides son les següents :  

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 37.Comparació Sala Sots-direcció  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 38.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a la sala de sots-direcció (Em>300lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts a la sala de sots-idrecció. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 21 peces de 54W a 21 peces led de 

36,5W amb el qual passem de tenir  1134W a 766,5W, per tant, tenint en compte que amb les 

làmpades convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum 

del tub per saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala 

es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 54𝑊 ∗ 1,1 ∗ 21 − 36,5𝑊 ∗ 21 = 480,9 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑆𝑜𝑡𝑠 − 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó = 480,9𝑊 ∗  1𝑆𝑜𝑡𝑠 − 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó =  480,9 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.2 Estalvi energètic total planta Baixa 
- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 12261,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 2713,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 2340 𝑊𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 390 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝑖𝑎 = 192,7 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑠 = 192,7 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑏𝑜𝑠 = 607,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 = 630,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 704 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 1 = 236 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 2 = 316,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐵𝑎𝑟 = 1379,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐶𝑢𝑖𝑛𝑎 = 1561,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐻𝑎𝑙𝑙 = 951,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 988,9 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝑑′𝐴𝑐𝑡𝑒𝑠 = 2357,3 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 = 229,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐴𝐷 − 01 = 977,4𝑊 ∗  1 𝐴𝐷 − 01 =  977,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑆𝑜𝑡𝑠 − 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó = 480,9𝑊 ∗  1 𝑆𝑜𝑡𝑠 − 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó =  480,9 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎 = 29509,9𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.3 Estalvi energètic Planta 1 
Com he citat anteriorment amb els plànols de situació a la planta 1 tenim : 

- 7 Aules tipus 1 

- 11 Aules tipus 2 

- 6 Aules tipus 3 

- 39 Despatxos tipus 1 

- 13 Despatxos tipus 2 

- 15 Despatxos tipus 3 

- 4 Lavabos 

- 2 Zones escales 

- 2 Passadissos Tipus 1 

- 5 Passadissos Tipus 2 

- 1 Part externa tipus 1 

- 3 Parts externa tipus 2 

- 6 Accessos despatxos 

- 1 Aula d’estudi 

 

 

4.3.1 Aules tipus 1 

Pel que fa les aules tipus 1 les lluminàries escollides son les següents : 

Lluminària convencional                                                                      Lluminària led 

Figura 39.Comparació Aules tipus 1 a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general i 500 lx per la zona de la pissarra: 

 

Figura 40.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les aules tipus 1  (Em>300lx Em>500lx ) 

 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les aules tipus 1 . Com podem observar, he fet 

un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 10 peces de 3 fluorescents de 36W a 10 

peces led de 41W amb el qual passem de tenir 1080W  a 410W, i pel que fa la zona de la pissarra he 

canviat 3 peces de 30W per 1 peça de 17W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 108𝑊 ∗ 1,1 ∗ 10 − 41𝑊 ∗ 10 = 778 𝑊𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑠𝑠𝑎𝑟𝑟𝑎 = 30𝑊 ∗ 1,1 ∗ 3 − 17𝑊 ∗ 1 = 82 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐴𝑢𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 778𝑊 + 82𝑊 = 860𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 860𝑊 ∗ 7𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 6020 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.3.2 Aules tipus 2 

Pel que fa les aules tipus 2 les lluminàries escollides son les següents : 

 

             Lluminària convencional                                                                                       Lluminària led 

 

Figura 41.Comparació Aules tipus 2 a lluminàries led 

 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general: 

 

 

Figura 42.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les aules tipus 2  (Em>300lx) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les aules tipus 2 . Com podem observar, he fet 

un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 6 peces de 2 fluorescents de 38,5W a 4 

peces led de 35W amb el qual passem de tenir  462W a 140W,  per tant, tenint en compte que amb 

les làmpades convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el 

consum del tub per saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de 

la sala es el següent: 

 

- 𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 77𝑊 ∗ 1,1 ∗ 6 − 35𝑊 ∗ 4 = 368,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 368,2𝑊 ∗ 11 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 4050,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

4.3.3 Aules tipus 3 

Pel que fa les aules tipus 3, les lluminàries escollides son les següents : 

             Lluminària convencional                                                                                            Lluminària led  

 

Figura 43.Comparació Aules tipus 3 a lluminàries led. 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

 

Figura 44.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les aules tipus 3  (Em>300lx ) 

 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les aules tipus 3 . Com podem observar, he fet 

un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 8 peces de 110W a 8 peces led de 41W amb 

el qual passem de tenir 880W  a 328W, per tant,  tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 110𝑊 ∗ 1,1 ∗ 8 − 41𝑊 ∗ 8 = 640 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 640 ∗ 6 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 3840 𝑊𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.3.4 Despatxos tipus 1 

Pel que fa als despatxos tipus 1, les lluminàries escollides son les següents : 

 

                Lluminària Led                                                                                  Lluminària Convencional 

Figura 45.Comparació Despatxos tipus 1 a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 46.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als despatxos tipus 1 (Em>300lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els despatxos tipus 1 . Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 2 peces de 110W a 2 peces led de 

23,5W amb el qual passem de tenir 220W  a 47W, per tant tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 110𝑊 ∗ 1,1 ∗ 2 − 23,5𝑊 ∗ 2 = 195 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 195 ∗ 39 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 7605𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

4.3.5 Despatxos tipus 2 

Pel que fa als despatxos tipus 2, les lluminàries escollides son les següents : 

           Lluminària Led                                                                                        Lluminària Convencional 

Figura 47.Comparació Despatxos tipus 2 a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 48.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als despatxos tipus 2 (Em>300lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els despatxos tipus 2. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 3 peces de 110W a 3 peces led de 

23,5W amb el qual passem de tenir 330W  a 71W, per tant,  tenint en compte que amb les 

làmpades convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum 

del tub per saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala 

es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 110𝑊 ∗ 1,1 ∗ 3 − 23,5𝑊 ∗ 3 = 292,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 292,5 ∗  13 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 3802,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

4.3.6 Despatxos tipus 3 

Pel que fa als despatxos tipus 3, les lluminàries escollides son les següents: 

Lluminària convencional                                                                           Lluminària led  

Figura 49.Comparació Despatxos tipus 3 a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 50.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als despatxos tipus 3 (Em>300lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els despatxos tipus 3. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 4 peces de 110W a 4 peces led de 

23,5W amb el qual passem de tenir 440W a 94W, per tant,  tenint en compte que amb les 

làmpades convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum 

del tub per saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala 

es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 110𝑊 ∗ 1,1 ∗ 4 − 23,5𝑊 ∗ 4 = 390 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 390 ∗  15 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 5850 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

4.3.7 Lavabos 

Pel que fa a els lavabos, les lluminàries escollides son les següents : 

  Lluminària convencional                                                                                                                 Lluminària led 

Figura 51.Comparació Lavabos a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 100 lx de llum en general : 

 

Figura 52.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als lavabos (Em>100lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els lavabos. Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 4 peces de 33W a 4 peces led de 11W amb el 

qual passem de tenir 132W a 44W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades convencionals 

fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per saber la 

potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 33𝑊 ∗ 1,1 ∗ 4 − 11𝑊 ∗ 4 = 101,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑏𝑜𝑠 = 101,2 ∗  4 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑏𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 1 =  404,8𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.3.8 Zona escales d’accés 

Pel que fa les escales, les lluminàries escollides son les següents : 

       Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 53.Comparació escales  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 150 lx de llum en general : 

 

Figura 54.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les escales (Em>150lx ) 

 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les escales. Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 3 peces de 72W a 4 peces led de 20W amb el 

qual passem de tenir 132W a 44W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades convencionals 

fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per saber la 

potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 72𝑊 ∗ 1,1 ∗ 3 − 20𝑊 ∗ 4 = 157,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 = 157,6 ∗  2 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑐é𝑠 =  315,2𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.3.9 Passadís Tipus 1 

Pel que fa els passadissos, les lluminàries escollides son les següents : 

       Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 55.Comparació passadís  a lluminàries led 

 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 100 lx de llum en general : 

 

Figura 56.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als passadissos (Em>100lx ) 

 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les escales. Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 19 peces de 24W a 4 peces led de 41W amb el 

qual passem de tenir 456W a 164W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 24𝑊 ∗ 1,1 ∗ 19 − 41𝑊 ∗ 4 = 337,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 337,6 ∗  2 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑠 1ª 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  675,2𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.3.10 Passadís Tipus 2 

Pel que fa els passadissos, les lluminàries escollides son les següents : 

       Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 57.Comparació passadís  a lluminàries led 

 

 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 100 lx de llum en general : 

 

Figura 58.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als passadissos (Em>100lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les escales. Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 10 peces de 32,8W a 10 peces led de 22W amb 

el qual passem de tenir 328W a 220W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 32,8𝑊 ∗ 1,1 ∗ 10 − 22𝑊 ∗ 10 = 140,8 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 140,8 ∗  5 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑠 1ª 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  704𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

4.3.11 Zona exterior 1 

Pel que fa la zona exterior 1, les lluminàries escollides son les següents : 

     Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 59.Comparació Part exterior 1  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 100 lx de llum en general : 

 

Figura 60.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les zones exteriors 1 (Em>100lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les zones exteriors 1. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 5 peces de 72W a 5 peces led de 

32W amb el qual passem de tenir  360W a 160W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 72 ∗ 1,1𝑊 ∗ 5 − 32𝑊 ∗ 5 = 236 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 1 = 236 ∗  1 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 1 =  236𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

4.3.12 Zona exterior 2 

Pel que fa les zones exterior 2, les lluminàries escollides son les següents : 

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 61.Comparació Part exterior 2  a lluminàries led 

 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 100 lx de llum en general : 
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Figura 62.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les zones exteriors 2 (Em>100lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les zones exteriors 2. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 7 peces de 36W a 7 peces led de 

17W amb el qual passem de tenir  252W a 119W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 36𝑊 ∗ 1,1 ∗ 7 − 17𝑊 ∗ 7 = 158,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 2 = 158,2 ∗  3 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 2 =  474,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

4.3.13 Accessos Despatxos 

Pel que fa els accessos als despatxos, les lluminàries escollides son les següents : 

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 63.Comparació Accessos despatxos a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 64.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les zones accessos despatxos 

(Em>300lx) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els accessos despatxos. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 3 peces de 108W a 3 peces led de 

23,5W amb el qual passem de tenir  324W a 70,5W, per tant, tenint en compte que amb les 

làmpades convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum 

del tub per saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala 

es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 108𝑊 ∗ 1,1 ∗ 3 − 23,5𝑊 ∗ 3 = 285,9 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 = 285,9 ∗  6 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 =  1715,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

4.3.14 Aula d’estudi 

Pel que fa la sala d’estudi, les lluminàries escollides son les següents : 

 

    Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 65.Comparació Aula d’estudi a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 66.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les zones aula d’estudi (Em>300lx) 

 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per l’aula d’estudi. Com podem observar, he fet 

un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 9 peces de 52,5W a 8 peces led de 40,5W 

amb el qual passem de tenir  472,5W a 324W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 52,5𝑊 ∗ 1,1 ∗ 9 − 40,5𝑊 ∗ 8 = 195,75 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖 = 195,75 ∗  1 𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖 =  195,75 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.4 Estalvi energètic total planta 1 
 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠  1 = 6020 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 4050,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 3840 𝑊𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 7605 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 3802,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 5850 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑏𝑜𝑠 = 404,8 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 = 315,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 675,2𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 704𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 1 = 236 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 2 = 474,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 = 1715,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖  

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐴𝑢𝑙𝑎 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖 = 195,75 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖  

 
- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 35888,65 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.5Estalvi energètic Planta 2 
Com he citat anteriorment amb els plànols de situació a la planta 2 tenim : 

- 9 Aules tipus 4 

- 2 Aules tipus 3 

- 1 Passadís Tipus 1 

- 1 Sala de Juntes 

 

4.5.1 Aules tipus 4 

 

Pel que fa les aules tipus 4 les lluminàries escollides son les següents : 

                     Lluminària led                                                                                                       Lluminària convencional 

Figura 67.Comparació Aules tipus 4 a lluminàries led. 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general i 500 lx per la zona de la pissarra: 

  

 

Figura 68.Compliment del nivell il·luminació dels tubs fluorescents sostre i pissarra (Em>300lx i Em>500lx) 

 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per sala. Com podem observar, he fet un canvi a 

les lluminàries del sostre, que hem passat de 9 peces de 3 tubs fluorescents de 36W a 9 peces led 

de 41W amb el qual passem de tenir 108W per peça a 41W, pel que fa les lluminàries de la pissarra 

hem passat de tenir 3 peces de 18W a una peça de 17W en led, per tant, tenint en compte que  les 

làmpades convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum 

del tub per saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala 

es el següent: 

 

 

- 𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 108𝑊 ∗ 1,1 ∗ 9 − 41 ∗ 9 = 700,2 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑠𝑠𝑎𝑟𝑟𝑎 = 18𝑊 ∗ 1,1 ∗ 3 − 17 ∗ 1 = 42,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎 = 700,2 + 42,4 = 742,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 4, 2ª 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 742,6 ∗ 9 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 4 = 6683,4 𝑊𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.5.2 Passadís Tipus 1 

Pel que fa el passadís les lluminàries escollides son les següents : 

 

           Lluminària convencional               Lluminària led 

Figura 69.Comparació Passadissos a lluminàries led. 

 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 100 lx de llum en general : 

 

 

Figura 70.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als passadissos  (Em>100lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per passadís . Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 19 peces de 24W a 9 peces led de 24W amb el 

qual passem de tenir 456W a 192W, per tant, tenint en compte que les làmpades convencionals 

fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per saber la 

potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el següent: 

- 𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 24𝑊 ∗ 1,1 ∗ 19 − 24𝑊 ∗ 8 = 309,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑠 = 309,6 ∗ 1 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠 2ª𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 309,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.5.3 Aules tipus 3 

Pel que fa les aules tipus 3, les lluminàries escollides son les següents : 

      Lluminària convencional                                                                                      Lluminària led  

Figura 71.Comparació Aules tipus 3 a lluminàries led. 

 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

 

Figura 72.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les aules tipus 3  (Em>300lx ) 
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Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les aules tipus 3 . Com podem observar, he fet 

un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 8 peces de 110 W a 8 peces led de 41W 

amb el qual passem de tenir 880W  a 328W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 110𝑊 ∗ 1,1 ∗ 8 − 41𝑊 ∗ 8 = 640 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 640 ∗ 2 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 1280 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

4.5.4 Sala de Juntes 

Pel que fa la sala de juntes, les lluminàries escollides son les següents : 

      Lluminària convencional                                                                                      Lluminària led  

Figura 73.Comparació Sala de Juntes a lluminàries led. 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 200 lx de llum en general : 

 

Figura 74.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led sala de juntes  (Em>200lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per la sala de juntes . Com podem observar, he fet 

un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 35 peces de 25,3W a 25 peces led de 22W 

amb el qual passem de tenir 885,5W  a 550W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 25,3𝑊 ∗ 1,1 ∗ 35 − 22𝑊 ∗ 25 = 424,05 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑒𝑠 = 424,05 ∗ 1 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑒𝑠 = 424,05 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.6 Estalvi energètic total planta 2 
 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 3 = 1280 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑠 = 309,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 4, 2ª 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 6683,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑒𝑠 = 424,05𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 2ª 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 8697,05 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

4.7 Estalvi energètic Tercera Planta 
Com he citat anteriorment amb els plànols de situació a la tercera planta tenim : 

- 4 Despatxos tipus 1 

- 1 Despatxos tipus 2 

- 1 zones escales 

- 1 Aula polivalent 

 

4.7.1 Despatxos tipus 1 

Pel que fa als despatxos tipus 1, les lluminàries escollides son les següents : 

 

                Lluminària Led                                                                                  Lluminària Convencional 

Figura 75.Comparació Despatxos tipus 1 a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 76.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als despatxos tipus 1 (Em>300lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els despatxos tipus 1 . Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 2 peces de 110W a 2 peces led de 

23,5W amb el qual passem de tenir 220W  a 47W, per tant tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 110𝑊 ∗ 1,1 ∗ 2 − 23,5𝑊 ∗ 2 = 195 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 195 ∗ 4 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 780 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

4.7.2 Despatxos tipus 2 

Pel que fa als despatxos tipus 2, les lluminàries escollides son les següents : 

           Lluminària Led                                                                                        Lluminària Convencional 

Figura 77.Comparació Despatxos tipus 2 a lluminàries led 
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Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 300 lx de llum en general : 

 

Figura 78.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led als despatxos tipus 2 (Em>300lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per els despatxos tipus 2. Com podem observar, 

he fet un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 3 peces de 110W a 3 peces led de 

23,5W amb el qual passem de tenir 330W  a 71W, per tant,  tenint en compte que amb les 

làmpades convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum 

del tub per saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala 

es el següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 110𝑊 ∗ 1,1 ∗ 3 − 23,5𝑊 ∗ 3 = 292,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 292,5 ∗  1 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 292,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.7.3 Zona escales d’accés 

Pel que fa les escales, les lluminàries escollides son les següents : 

       Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 79.Comparació escales  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 150 lx de llum en general : 

 

Figura 80.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a les escales (Em>150lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts per les escales. Com podem observar, he fet un 

canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 3 peces de 72W a 4 peces led de 20W amb el 

qual passem de tenir 132W a 44 W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 72𝑊 ∗ 1,1 ∗ 3 − 20𝑊 ∗ 4 = 157,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 = 157,6 ∗  1 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑐é𝑠 =  157,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

175 
 

4.7.4 Aula polivalent 

Pel que fa les escales, les lluminàries escollides son les següents : 

       Lluminària convencional                                                                                                        Lluminària led 

Figura 81.Comparació escales  a lluminàries led 

Com podem observar a continuació, aplicant els estalvis energètics complint amb la normativa 

vigent d’aquesta sala, que eren 150 lx de llum en general : 

 

Figura 82.Compliment del nivell il·luminació de les lluminàries led a l’aula polivalent (Em>300lx ) 

Llavors podem passar a calcular l’estalvi en watts de l’aula polivalent. Com podem observar, he fet 

un canvi a les lluminàries del sostre, que hem passat de 24 peces de 43,5W  a 19 peces led de 22W 

amb el qual passem de tenir 1044W a 418W, per tant, tenint en compte que amb les làmpades 

convencionals fluorescents funcionen amb reactàncies, hem de afegir un 10% el consum del tub per 

saber la potencia absorbida total de la instal·lació, per tant, l’estalvi en watts de la sala es el 

següent: 

𝐿𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 = 43,5𝑊 ∗ 1,1 ∗ 24 − 22𝑊 ∗ 19 = 730,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐴𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 = 730,4 ∗  1 𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 =  730,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.8 Estalvi energètic total  Tercera planta 

 
- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 1 = 780 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 2 = 292,5 𝑊𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 = 157,6 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝐴𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 = 730,4 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 

 

 

 

- 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 1960,5 𝑊 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 
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4.9 Estalvi energètic total a l’edifici A 
 

Consum Convencional (W) Consum Led (W) Estalvi 

118801,1 42745 76056,1 W 

  64,02 % 

 

 
Figura 83.Grafica d’estalvi energètic comparant les dos lluminàries  

 

Com podem apreciar en el gràfic tenim una gran diferencia entre un enllumenat i l’altre un 64,13% 

d’estalvi lumínic una dada que afecta positivament al pressupost de l’escola i per tant, sembla una 

opció d’estalvi energètic molt viable el canvi a leds. 

Això ens provocarà un estalvi anual en quan a la factura de la llum perquè haurem de canviar la 

potencia contractada pel consum, que veurem a continuació com afecten aquests canvis 

d’instal·lació al pressupost i quan amortitzarem les lluminàries leds.  

Podrem establir un estalvi a tres bandes en quan a consum , en quan a potencia contractada i en 

quan el canvi de lluminàries, disposat que, els leds tenir una major vida útil. 

Llavors en els apartats següents estudiarem els estalvis que provoquen aquestes mesures. 
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5 Pressupost lluminàries led 

5.1 Pressupost  Planta Baixa 

 

Lluminàries P. Unitat (€) Total unitats P. Total (€) 

1xLED 37s/830 PSU 152 412 62624 

1xLED 18s/840 82 35 2870 

1xLED 27s/840 PSD VAR 216 75 16200 

1xLED 20s/840 89 126 11214 

1xLED 35s/840 ACC-MLO 
 

                517             23 11891 

1xLED 12s/830 PSE-E C WH                  212              24 
 

5088 

Total   109887 

    

Mà d’obra 15%  16483,05 

Supervisió obres 4%  4395,48 

Costos de projecte i Benefici Industrial 8%  8790,96 

Gestió Mediambiental de Residus 1%  1098,87 

Col·legis Oficiales (Costes de visat)   1000 

Imprevistos 13%  14285,31 

    

Total Afegits   46053,67 

    

Subtotal   155940,67 

    

IVA 21%        32747,54 

    

TOTAL PROJECTE      188688,21 

Taula 1. Pressupost obtingut Planta Baixa  
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5.2 Pressupost Primera planta 

 

Lluminàries P. Unitat (€) Total unitats P. Total (€) 

1xLED 37s/830 PSU 152 126 19152 

1xLED 18s/840 82 41 3362 

1xLED 27s/840 PSD VAR 216 180 38880 

1xLED 20s/840 89 50 4450 

1xLED 35s/840 ACC-MLO 
 

                517             44 22616 

1xLED 12s/830 PSE-E C WH                 212             16 
 

        3392 

Total   91852 

    

Mà d’obra 15%  13777,8 

Supervisió obres 4%  3674,08 

Costos de projecte i Benefici Industrial 8%  7348,16 

Gestió Mediambiental de Residus 1%  918,52 

Col·legis Oficiales (Costes de visat)   1000 

Imprevistos 13%  11940,76 

    

Total Afegits   38659,32 

    

Subtotal   130511,32 

    

IVA 21%       27407,377 

    

TOTAL PROJECTE   157918,69 

Taula 2. Pressupost obtingut Primera Planta 
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5.3 Pressupost Segona planta 

 

Lluminàries P. Unitat (€) Total unitats P. Total (€) 

1xLED 37s/830 PSU 152 97 14744 

1xLED 18s/840 82 9 738 

1xLED 27s/840 PSD VAR 216 8 1728 

1xLED 20s/840 89 25 2225 

Total   19435 

    

Mà d’obra 15%  2915,25 

Supervisió obres 4%  777,4 

Costos de projecte i Benefici Industrial 8%  1554,8 

Gestió Mediambiental de Residus 1%  194,35 

Col·legis Oficiales (Costes de visat)   1000 

Imprevistos 13%  2526,55 

    

Total Afegits   8968,35 

    

Subtotal   28403,35 

    

IVA 21%        5964,7 

    

TOTAL PROJECTE   34368,05 

Taula 3. Pressupost obtingut Segona Planta 
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5.4 Pressupost Tercera planta 

 

Lluminàries P. Unitat (€) Total unitats P. Total (€) 

1xLED 18s/840 82 4 328 

1xLED 27s/840 PSD VAR 216 8 1728 

1xLED 20s/840 89 19 1691 

Total   3747 

    

Mà d’obra 15%         562,05 

Supervisió obres 4%  149,88 

Costos de projecte i Benefici Industrial 8%  299,76 

Gestió Mediambiental de Residus 1%  37,47 

Col·legis Oficiales (Costes de visat)   1000 

Imprevistos 13%  487,11 

    

Total Afegits   2536,27 

    

Subtotal   6283,27 

    

IVA 21%        1319,48 

    

TOTAL PROJECTE   7602,75 

Taula 4. Pressupost obtingut Tercera Planta 
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5.5 Pressupost total edifici A 

 

Instal·lacions  Total unitats P. Total (€) 

Planta Baixa  1 188688,21 

Primera Planta  1 157918,69 

Segona Planta  1 34368,05 

Tercera Planta                1 7602,75 

    

TOTAL PROJECTE   388577,7 

Taula 5. Pressupost obtingut Total 
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6. Amortitzacions lluminàries  
 

6.1 Vida útil de les làmpades escollides 

 

Alhora de buscar informació sobre les làmpades escollides, he assegurat que aquestes lluminàries 

estiguessin disponibles en catàleg per poder aplicar les dades obtingudes com a dades reals. 

Pel que fa la vida útil de les làmpades: 

Hem de buscar el model de la nostra làmpada al catàleg Philips online podem trobar la vida útil de 

la nostre làmpada, això si, ens hem de fixar en que la vida mitja útil sigui la corresponent amb la 

nomenclatura L70B10 o també L70B50, disposat que es el temps en quan la làmpada funciona 

sense perdre el rendiment lluminós, llavors ens fixarem en aquesta dada en cada model de 

làmpada escollit. 

DN561B LED12S/830 PSE-E C WH 

 

RC120B LED37S/830 PSU W30L120 

 

 

RC120B LED 27S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3 

 

 

DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH 
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SP480P LED35S/840 PSD AA-MLO SM2 

 

 

WT120C LED 18S/840 PSU L600 

 

La major part de les lluminàries arriba a les 50000h i 70000h, el que vol dir que hem de realitzar un 

estudi de les hores de funcionament de l’escola durant tot l’any, aquesta dada ens la ha pogut 

facilitar el cap de manteniment de l’escola, la qual establia que serien 2960h/any pel funcionament, 

llavors podem començar a calcular per la vida útil, i així establir els anys que disposarem d’aquestes 

lluminàries : 

𝐴𝑛𝑦𝑠 𝑙à𝑚𝑝𝑎𝑑𝑎 1 =
𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 
=

50000

2960
= 16,89 𝐴𝑛𝑦𝑠 = 16 𝑎𝑛𝑦𝑠 𝑖 10 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

𝐴𝑛𝑦𝑠 𝑙à𝑚𝑝𝑎𝑑𝑎 2 =
𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 
=

70000

2960
= 23,64 𝐴𝑛𝑦𝑠 = 23 𝑎𝑛𝑦𝑠 𝑖 5 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠 

Per fer el càlcul mes aproximat ho deixarem en numero enters, llavors per les làmpades de 50000h 

tindríem per uns 16 anys i per les de 70000h uns 23 anys. 
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6.2 Potencia nova a contractar  

 

Gracies a l’aportació d’una factura proporcionada per la universitat que fa referencia a l’edifici A, 

podem saber quina potencia té contractada, de 215 kW, una potencia molt elevada que baixarem 

amb la incorporació  de les lluminàries leds, i així el preu d’aquesta factura. 

L’estalvi amb el canvi de lluminàries es de 76056,01W, llavors aplicarem un coeficient de 

simultaneïtat basant-nos en el consum segons l’època de l’any: 

Pel que fa els mesos de gener, octubre novembre i desembre destinarem el coeficient mes elevat, 

perquè son mesos que fa mes fred i ‘s’utilitza mes els radiadors i també hi ha mes hores 

d’utilització d’enllumenat perquè a partir de les 6 de la tarda es de nit, es coeficient serà de 0,85. 

Pels mesos de març, abril i maig, comença haver-hi mes hores de llum i menys fred per tant 

considerarem un coeficient de 0,8. 

Pels mesos de juny, juliol, agost i  setembre al haver-hi mesos en que no hi ha ningú a la universitat, 

per vacances o bé perquè hi ha mes hores de llum i fa menys fred considerarem un coeficient de 

0,7. 

Llavors establint aquests coeficients contractarem la potencia, la qual s’adapti aquests valors 

mitjançant la que tenim contractada actualment que es de 215kW. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟 = 215𝑘𝑊 − 76,056 · 0,85 = 150,35𝑘𝑊 

 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟 = 215𝑘𝑊 − 76,056 · 0,8 = 154,15𝑘𝑊 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟 = 215𝑘𝑊 − 76,056 · 0,75 = 157,95𝑘𝑊 

Al obtenir aquestes potencies ens hem d’adaptar segons guia vademècum Endesa la potencia a 

contractar que mes s’adeqüi a les nostres necessitats:  

 

Figura 1.Determinació de potencia a contractar.  
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Llavors com podem veure en el terme de potencies a contractar agafarem la de 173kW com 

indiquem a la figura, que correspondrà a les nostres necessitats. 

 

6.3 Adaptació factura amb les noves dades 

 
Figura2. Factura proporcionada per la universitat  
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Alhora de realitzar el canvi de factura i veure mes clarament l’estalvi en dades reals que obtindrem 

haurem de canviar una sèrie de dades: 

En quan a terme de energia variable hem de canviar els consums aplicant una interpolació de valors 

tenint la nova potència contractada. 

I en quan a facturació de potencia de períodes canviarem la dada de 182,75 kW, que sorgeix per la 

consumició de menys del 85% de la potencia contractada per això s’estableix que: 

215 · 0,85 = 182,75𝑘𝑊 

I per la nostra potencia contractada passarà a ser de : 

173 · 0,85 = 147,05𝑘𝑊 

Ara el que hem de fer per tenir una aproximació mes acurada de l’amortització de les nostre 

lluminaries, consistira en tenir en compte aquestes dades i anar variant preus i peatges segons els 

anys vinents on a traves d’un pendent aproximarem un tant per cent aplicable a aquestes dades 

segons variin. 

En quan a peatges tindrem les seguents variacions: 

Segons la modalitat de la tarifa d’accés proporcionada l’edifici A es la tarifa 3.1A, llavors agafarem 

les dades del tríptic d’IBERDROLA de les tarifes, establint el numero d’hores punta vall i plana que 

tenim:  

 

Figura3. Tríptic Iberdrola, determinació hores punta, vall i plana  
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Al saber el numero d’hores de funcionament a l’any, proporcionat pel manteniment de l’escola es 

de unes 2960 hores, llavors podem fer un balanç posant mes o menys hores depenent del 

funcionament que hi tenim cada mes. 

Hi ha que tenir en compte, que els mesos on hi ha mes moviment a la universitat o com quan hi ha 

menys moviment com seria a les vacances,  hi ha mes oi menys consum, per tant, he fixat aquests 

valors: 

Hores     
funcionament 

           

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

300 250 300 240 240 230 230 110 230 240 320 270 

Taula 1.Repartiment d’hores de funcionament anuals  

Llavors arrel de les hores mensuals establertes, podem fer altre balanç per determinar el número 

d’hores vall, punta i plana que hi ha en el recorregut del dia, de manera aproximada: 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Punta 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 

Plana 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 7 7 

Vall 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 

Taula 2. Repartiment d’hores Punta, vall i plana segons tríptic 

Un cop tenim el número d’hores punta, vall i plana podem establir el tant per cent d’hores que 

haurem de tenir per realitzar el càlcul del terme d’energia variable: 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Punta 20% 20% 20% 20% 15,78% 10,53% 10,53% 10,53% 15,78% 15,78% 20% 20% 

Plana 36% 36% 48% 48% 47,36% 47,36% 47,36% 47,36% 47,36% 47,36% 36% 36% 

Vall 48% 48% 36% 36% 36,84% 42,10% 42,10% 42,10% 36,84% 36,84% 48% 48% 

Taula 3. Repartiment d’hores Punta, vall i plana proporcionalment 

A partir d’aquesta informació podrem trobar les hores punta, plana i vall mensualment per calcular 

a la factura segons el consum que tinguem el terme d’energia variable: 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Punta 60 50 90 48, 37,87 24,22 24,22 11,58 36,29 37,87 64 54 

Plana 108 90 144 115,2 113,66 108,9 108,9 52,1 108,93 113,66 115,2 97,2 

Vall 144 120 108 86,4 88,41 96,83 96,83 46,31 84,73 88,42 153,6 129,6 

Taula 4. Repartiment d’hores Punta, vall i plana mensuals 
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Llavors tenint en compte aquests balança horari, podrem treure els valors de potencia, arrel de la 

factura proporcionada, la qual tenim els consums del mes de Desembre, es a dir la lectura dels 

maxímetres i la potencia contractada: 

 

 Figura 4. Segona Imatge de la factura proporcionada per la universitat 

Com podem observar la potencia contractada es de 215kW i la lectura del maxímetre per les hores 

Punta es de 156kW per les hores planes 176kW i per les hores vall 88kW registrats mensualment, 

llavors farem un balanç mensualment per la resta de mesos, variant així les lectures del maxímetre, 

segons les necessitats de consum de cada mes: 

kWh Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Punta 10399,8 7222 10399,8 6655,6 5251,3 3218,2 3218,2 736,05 4822,7 5251,3 11832,3 8424 

Plana 21119,4 14661 21119,4 18021,8 17781,5 16330,4 16330,4 3735,2 15567,9 16633,5 24029,5 17107,2 

Vall 14078,8 9777,6 8603,7 6758,2 6915,9 7200,2 7200,2 1660,2 6323,54 6915,8 16018,9 11404,8 

Taula 5. Seguiment de la distribució de consums anual 

Una vegada tenim totes les lectures anuals podem passar a calcular les factures durant l’any 2017 

amb la qual cosa ens aproparan a una mesura mes real del pressupost, alhora d’amortitzar les 

lluminàries, baixant la potencia a contractar. 

Els consums seran d’un 64,13% menys per l’estalvi calculat anteriorment sobre les lluminàries  i 

cada 5 anys ens trobarem canvis de lluminàries convencionals per tant obtindrem un estalvi entre 

tres factors importants: 

Estalvi reflexat en els consums: 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Punta 6669,3 4631,4 6669,3 4268,2 3367,6 2063,8 2063,8 472,6 3092,8 3367,6 7588,06 5402,32 

Plana 13543,8 9402 13543,8 11557,4 11403,3 10472,7 10472,7 2395,2 9983,7 10667,1 15410,1 10970,836 

Vall 9028,7 6270,3 5517,5 4334 4435,1 4617,5 4617,5 1064,2 4055,2 4435,1 10272,9 7313,84 

Taula 6. Seguiment de la distribució de consums anual amb la potencia rebaixada 
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Com podem comprovar hi ha una amplia diferencia entre els dos consum durant l’any 2017, a 

simple vista es pot observar que seria un estalvi important, a continuació portem aquestes dades a 

una factura per veure l’estalvi anual. 

Per dur a terme la factura hem de suposar una series de dades, pel que fa els peatges elèctrics i el 

preu de l’electricitat va variant amb el temps, llavors, farem una aproximació de cara als anys 

futurs, tenint en compte els preus en anys anteriors i la pujada de l’IPC de la següent manera: 

En quan a peatges tindrem les seguents variacions, on aquestes dades son buscades per internet es 

troben en un triptic que estableix iberdrola en la qual hem de buscar la tarifa que utilitza l’escola en 

el nostre cas es 3.1 A, i d’aquí obtenim les dades següents: 

Any P1 P2 P3 

2011 24,0127 14,808 3,3956 

2012 25,58874 15,7798 3,6184 

2013 57,605 35,523 8,1459 

2014 59,173 36,49 8,367 

2015 59,173 36,49 8,367 

2016 59,173 36,49 8,367 

Taula 7.  Seguiment de la distribució dels períodes anualment anys passats 

 

La manera de trobar els peatges en un futur que he pensat es de fer un balanç en anys anteriors i 

establir una linea de tendencia que ens proporcioni els valor que variaran en un futur per intentar 

fer una valoració dels preus mes real:  

 

 

Figura 5. Gràfica desenvolupament Període 1 
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Figura 6. Gràfica desenvolupament Període 2 

 

Figura 7. Gràfica desenvolupament Període 3 

Variacions respecte els anys següents: 

Any P1 P2 P3 

2017 74,8888 46,4034 10,5995 

2018 74,888 46,4034 10,599 

2019 74,888 47,753 12,8465 

2020 82,8352 47,753 12,8465 

2021 82,8352 66,0042 16,217 

2022 82,8352 66,0042 16,217 

2023 98,728 66,0042 17,3405 

2024 98,728 68,92 17,3405 

2025 110,72 68,92 19,5875 

2026 110,72 89,546 19,5875 

2027 112,96 89,546 21,8345 

2028 112,96 91,45 21,8345 

2029 129,53 91,45 21,8345 

2030 129,53 110,54 25,205 

Taula 8. Resum resultats períodes els anys següents  
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Fem el mateix per el preu de la llum, fixant-nos en dades anteriors, perquè el problema que tenim 

amb aquestes dades es que no les podem obtenir de cap lloc, per tant, per tenir una idea 

aproximada del que pot arribar a ser el preu tenim que fer aquests càlculs: 

Any Energia (€/kWh) 

2007 0,00898 

2008 0,09283 

2009 0,11248 

2010 0,1177 

2011 0,14007 

2012 0,168075 

2013 0,15093 

2014 0,138658 

2015 0,124107 

2016 0,14079 

Taula 9. Resum de l’evolució de l’energia els 10 anys anteriors 

 

 

Figura 8. Evolució de la llum 10 anys enrere 
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Gracies a aquestes línies de tendència podem veure com evoluciona aquest pendent i així farem 

una previsió mes acurada per relacionar factures amb amortització de la instal·lació durant els 

pròxims anys: 

            Any Energia  (€/kWh) (%) pujada  

2017 0,15113 6,84 

2018 0,1612 6,25 

2019 0,181 10,94 

2020 0,19 4,74 

2021 0,199 4,52 

2022 0,208 4,33 

2023 0,217 4,15 

2024 0,226 3,98 

2025 0,235 3,83 

2026 0,244 3,69 

2027 0,253 3,56 

2028 0,262 3,44 

2029 0,271 3,32 

2030 0,28 3,21 

Taula 10. Evolució del preu de l’energia els pròxims anys 

 

Amb Aquest percentatge calculem el preus del terme d’energia variable a la factura i queden de la 

següent manera: 

Any P1 P2 P3 

2017 0,15315514 0,09675858 0,06997699 

2018 0,16991031 0,10280599 0,07435056 

2019 0,17796406 0,11405296 0,08248451 

2020 0,18600804 0,11945907 0,08639427 

2021 0,19406218 0,12485862 0,09029929 

2022 0,20211577 0,130265 0,09420925 

2023 0,21015997 0,135671 0,09811894 

2024 0,22760325 0,14107071 0,10202407 

2025 0,23600181 0,14627622 0,11049207 

2026 0,24921791 0,15021105 0,11456923 

2027 0,25779101 0,15555856 0,11864789 

2028 0,26665902 0,16090977 0,12272938 

2029 0,27583209 0,16644507 0,12695127 

2030 0,28565171 0,17217078 0,13131839 

Taula 11. Evolució dels preus de l’energia variable durant els pròxims anys 
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Amb aquestes dades podem establir les factures aproximades correlativament amb les dades 

extretes d’anys anteriors, això si, hem de afegir els estalvis amb els canvis de fluorescents que seran 

despesa, respecte la vida útil dels leds, llavors ja podem passar a calcular les dades d’estalvi de la 

factura que nomes establiré la del mes de gener i després les altres estaran en taules per fer una 

lectura mes clara dels estalvis. 

També pel que fa la factura hem de realitzar un canvi, a la lectura del maxímetre, si el consum no 

arriba al 85% de la potencia a contractar es rebaixa la potencia de cara als peatges, llavors, 

aplicarem aquesta iniciativa a les dos potencies, la contractada per la universitat i la que proposo 

per l’estalvi tenint les mateixes condicions: 

,  

Figura 9. Estalvi energia si es consumeix menys del 85% contractat 

 

Altre canvi que es veurà reflexat serà en el consum que passarà a ser un 64,13% menys en les 

factures amb enllumenat led proporcionalment amb la potencia en llums.  
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Llavors l’estalvi es veu reflexat de la següent manera: 

2017 Gener         

215kW      

      
Terme d'energia variable     Import (€) 

 kWh  €/kWh €   

P1: 10399,8 0,15113 1571,721774  4600,28632 

P2: 21119,4 0,096758 2043,470905   

P3: 14078,8 0,06997 985,093636   

      
Facturació potencia períodes      

      
P1: 182,75 74,88 13684,32  2008,45905 

P2: 182,75 46,4034 8480,22135   

P3: 182,75 10,599 1936,96725   

      
 24101,5086     

Impost sobre la electricitat     274,54 

Lloguer equips de mesura     29,53 

Pujada IPC (2016)     1,50% 

Subtotal      7016,5076 

IVA     1473,4666 

      
TOTAL         8489,97419 

      
173kW      

      
Terme d'energia variable     Import (€) 

 kWh  €/kWh €   

P1: 6669,39 0,15113 1007,944911  2950,16335 

P2: 13543,87122 0,096758 1310,477892   

P3: 9028,73444 0,06997 631,7405488   

Facturació potencia períodes      

      
P1: 147,05 74,88 11011,104  1616,10891 

 147,05 46,4034 6823,61997   

 147,05 10,599 1558,58295   

      
 19393,30692     

      
Impost sobre la electricitat     221,21 

Lloguer equips de mesura     29,53 

      

Subtotal      4889,26744 

IVA      1026,74616 

      
TOTAL         5843,75842 

Estalvi         2646,21577 
Taula 12. Factura del Gener de 2017 
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Com podem observar el primer mes de gener tindrem un estalvi de 2646,21€ no esta gens 

malament per ser uns dels mesos en que es consumeix gran part d’energia pel que fa l’any,  llavors, 

n’hem a veure el balanç durant el 2017, per veure l’estalvi anual que obtindrem: 

Mes Estalvi mensual 

Gener  2646,21 

Febrer 2013,24 

Març 2473,7 

Abril 2026 

Maig 1924,92 

Juny 1732,39 

Juliol 1732,39 

Agost 840,33 

Setembre 1780 

Octubre 1874,95 

Novembre 2931,53 

Desembre 2371,65 

  

Total 24347,31 

Taula 13. Estalvis mensuals i total del 2017 

Ens surt un total de 24347,31€ d’estalvi anual durant el primer any, a continuació faré una taula 

amb tots els estalvis anuals que surten amb l’anàlisi des de 2017 fins l’amortització de la 

instal·lació: 

2018   2019  

 Mes  Estalvi mensual  Mes Estalvi mensual 

Gener  2827  Gener  3037,57 

Febrer 2139,54  Febrer 2289,74 

Març 2643,37  Març 2833,8 

Abril 2150  Abril 2305 

Maig 2037,21  Maig 2185,75 

Juny 1823,57  Juny 1958,7 

Juliol 1823,57  Juliol 1958,7 

Agost 863,37  Agost 904,73 

Setembre 1845,9  Setembre 2005,26 

Octubre 1983,86  Octubre 2122,38 

Novembre 3136,96  Novembre 3374,7 

Desembre 2399,76  Desembre 2572,91 

     

Total 25674,11  Total 27549,24 

 

Taula 14. Estalvis mensuals i total del 2018 i 2019 



Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 
Rubén Utor Refolio 

197 
 

 

 

2020  2021  

Mes Estalvi mensual Mes Estalvi mensual 

Gener  3289,3 Gener  3379,24 

Febrer 2510,26 Febrer 2562,22 

Març 3085,53 Març 3156,15 

Abril 2456,9 Abril 2578,77 

Maig 2356,7 Maig 2448,6 

Juny 2181,8 Juny 2200,42 

Juliol 2181,8 Juliol 2200,42 

Agost 1060,92 Agost 1072,56 

Setembre 2212,56 Setembre 2262,9 

Octubre 2189,45 Octubre 2383,7 

Novembre 3640,56 Novembre 3747,61 

Desembre 2805,11 Desembre 2871,33 

  Despesa fluorescents 12000 

Total 29970,89 Total 30863,92 

 

Taula 15. Estalvis mensuals i total del 2020 i 2021 

 

2022   2023  

Mes Estalvi mensual  Mes Estalvi mensual 

Gener  3493,9  Gener  3673,6 

Febrer 2641,64  Febrer 2786,7 

Març 3261,21  Març 3431,18 

Abril 2659,6  Abril 2804,8 

Maig 2523,71  Maig 2663,9 

Juny 2265,07  Juny 2394,86 

Juliol 2265,07  Juliol 2394,86 

Agost 1095,34  Agost 1150,12 

Setembre 2329,31  Setembre 2461,5 

Octubre 2456,9  Octubre 2581,5 

Novembre 3878,08  Novembre 4073,48 

Desembre 2964,7  Desembre 3122,22 

     

Total 31834,53  Total 33538,72 

Taula 16. Estalvis mensuals i total del 2022 i 2023 
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2024  2025  

Mes Estalvi mensual Mes Estalvi mensual 

Gener  3842,96 Gener  4040,6 

Febrer 3590,9 Febrer 3061,48 

Març 2907,58 Març 3767,63 

Abril 2924,26 Abril 3072,46 

Maig 2749,42 Maig 2914,92 

Juny 2483,91 Juny 2616,8 

Juliol 2483,91 Juliol 2616,8 

Agost 1172,9 Agost 1244,97 

Setembre 2559,8 Setembre 2693,64 

Octubre 2698,91 Octubre 2839,14 

Novembre 4264,64 Novembre 4418,95 

Desembre 3261,55 Desembre 3432,07 

    

Total 34940,74 Total 36719,46 

 

Taula 17. Estalvis mensuals i total del 2024 i 2025 

 

2026   2027  

Mes Estalvi mensual  Mes Estalvi mensual 

Gener  4245,35  Gener  4262,82 

Febrer 3312,08  Febrer 3245,37 

Març 4046,59  Març 4750,9 

Abril 3236,1  Abril 3253,39 

Maig 3070,46  Maig 3087,36 

Juny 2757,76  Juny 2775,05 

Juliol 2757,76  Juliol 2775,05 

Agost 1338,54  Agost 1355,7 

Setembre 2841,28  Setembre 2858,7 

Octubre 2992,23  Octubre 3009,5 

Novembre 4707,4  Novembre 4721,8 

Desembre 3613,17  Desembre 3630,464 

Despesa 
Fluorescents 

12000    

Total 50918,72  Total 39726,104 

Taula 18. Estalvis mensuals i total del 2026 i 2027 
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2028   2029  

Mes Estalvi mensual  Mes Estalvi mensual 

Gener  4505,42  Gener  4691,78 

Febrer 3416,1  Febrer 3564,93 

Març 4202,24  Març 4358,27 

Abril 3424,74  Abril 3574,5 

Maig 3247,04  Maig 3390,3 

Juny 2912,89  Juny 3044,5 

Juliol 2912,89  Juliol 3044,5 

Agost 1393  Agost 1472,42 

Setembre 3020,6  Setembre 3136,7 

Octubre 3173,3  Octubre 3303,99 

Novembre 4996,474  Novembre 5199,5 

Desembre 3828,6  Desembre 3991,7 

     

Total 41033,294  Total 42773,09 

Taula 19. Estalvis mensuals i total del 2028 i 2029 

 

Com podem observar la suma total de la factura que teníem sobre la primera inversió de les 

lluminàries leds era d’uns 388577,7€ com podem apreciar l’any  2028 tindrem l’amortització de de 

la instal·lació, mes concretament, el mes de març de 2028. 

Això significa que amortitzarem la instal·lació al cap de 10 anys i 3 mesos, per tant comptant que 

tenim unes lluminàries que duran 16 anys encara estarem estalviant durant 6 anys uns diners que 

poden estar destinats a altre instal·lació led en un futur, el qual aquest futur baixaran els preus del 

led i per tant el següent estudi de canvi de lluminàries, tindrem una inversió inicial mes baixa que 

no pas durant aquest any. 
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6.4 amortització amb finançament 

 

Hem de pensar que no ho podem pagar tot al comptat, llavors mitjançant uns càlculs matemàtics 

financers podrem establir si es el projecte es viable o no: 

Pel que fa al finançament bancari posem un interès del 5% a 16 anys, que son els anys en que 

amortitzarem els primers models de lluminàries 

M’han sortit els següents fluxos de caixa previstos amb els estalvis de les factures calculades 

anteriorment, on a l’any 2017 ja s’ha tingut en compte el sumatori de l’estalvi del primer any i la 

despesa inicial: 

Any Fluxos de caixa 
(€) 

2017 -364230,39 

2018 25674,11 

2019 27549,24 

2020 29970,89 

2021 30863,92 

2022 31834,53 

2023 33538,72 

2024 34940,74 

2025 36719,46 

2026 50918,72 

2027 39726,104 

2028 41033,29 

2029 42773,09 

2030 44567,2 

2031 54567,92 

2032 46779,34 

2033 48772,3 

Taula 20. Fluxos de Caixa anuals 

Amb aquests estalvis anual podem passar a calcular el VAN (Valor actual Net), que es un indicador 

financer que mesura els fluxes dels futurs ingressos i egressos  que tindrà un projecte, per 

determinar, si després de descomptar la inversió inicial, ens quedaria cap benefici. 
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Aquest indicatiu financer ens dirà si el projecte es viable o no, llavors, si el Van ens dona positiu el 

projecte serà viable n’hem a fer el càlcul: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1+𝑘)𝑡
− 𝐼𝑜𝑛

𝑡=1  = 

 
25674,11

(1+0,05)1
+

27549,24

(1+0,05)2
+ 

29970,89

(1+0,05)3
+ 

30863,92

(1+0,05)4
+

31834,53

(1+0,05)5
+ 

33538,72

(1+0,05)6
+

 
34940,74

(1+0,05)7
+

36719,46

(1+0,05)8
+ 

50918,72

(1+0,05)9
+ 

39726,104

(1+0,05)10
+ 

41033,29

(1+0,05)11
+ 

42773,09

(1+0,05)12 
+

 
44567,2

(1+0,05)13 
+ 

54567,92

(1+0,05)14 
 

+ 
46779,34

(1 + 0,05)15 
+ 

48772,3

(1 + 0,05)16 
= 37206,4€ 

On el VAN que hem surt es el següent: 

2017 -364230,39 

2018 24451,5333 

2019 24987,9728 

2020 25889,9816 

2021 25391,8234 

2022 24943,1873 

2023 25027,1092 

2024 24831,7316 

2025 24853,1759 

2026 32822,6609 

2027 24388,3818 

2028 23991,3148 

2029 23817,657 

2030 23634,9377 

2031 27560,5077 

2032 22501,6624 

2033 22343,1526 

  

VAN 37206,3999 

 Taula 21. Càlcul del VAN 

 

Llavors com podem comprovar el projecte serà viable perquè el nostre VAN es positiu, però tenim 

altre indicador financer que ens pot ajudar a determinar si també serà viable, el TIR ( Tassa Interna 

de retorn) en un projecte de inversió ens permet saber que el benefici net actual sigui igual a la 

inversió (VAN=0). Llavors, el TIR es la màxima tassa de descompte que pot tenir el projecte perquè 

sigui rentable. 
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N’hem a calcular-ho i a veure que ens dona: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=1

 

0 =
25674,11

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

27549,24

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+  

29970,89

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+  

30863,92

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+

31834,53

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5
+  

33538,72

(1 + 𝑇𝐼𝑅)6
+  

34940,74

(1 + 𝑇𝐼𝑅)7
+

36719,46

(1 + 𝑇𝐼𝑅)8
+  

50918,72

(1 + 𝑇𝐼𝑅)9
+  

39726,104

(1 + 𝑇𝐼𝑅)10
 

+ 
41033,29

(1 + 𝑇𝐼𝑅)11
+  

42773,09

(1 + 𝑇𝐼𝑅)12 
+  

44567,2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)13 
+  

54567,92

(1 + 𝑇𝐼𝑅)14 
 

+ 
46779,34

(1 + 𝑇𝐼𝑅)15 
+  

48772,3

(1 + 𝑇𝐼𝑅)16 
= 6% 

Ens surt una taxa interna del 6%, per tant podem establir que el projecte serà viable perquè el TIR 

es mes gran que el tipus d’interès demanat al banc, això es tradueix en que si la tassa fos major, el 

projecte amb el temps començaria a no ser rentable, perquè el benefici net actual seria menor que 

la inversió. 

Per veure en quin temps tindríem amortitzat i començaria haver benefici, podem calcular el pla de 

recuperació o el Pay-Back, que determina el temps que triga en recuperar la inversió inicial 

mitjançant els fluxos futurs o descomptats generats per projecte: 

Agafem la suma d’estalvis fins l’últim any que tenim el mínim de pèrdues, que serà de cara a l’any 

2031, on la suma serà -7638,415€, on aquesta suma dividida entre la suma d’estalvis anuals de l’any 

en que quedaria amortitzada la instal·lació, l’any 2032: 

7638,415€

22501,66€
= 0,399% 

Aquest percentatge si el multipliquem per 12 mesos que te l’any traurem en quin mes acabarà 

l’amortització, per tant el projecte estarà amortitzat i finançat en 15 anys i 4 mesos. 
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7. Conclusions 
 

Com hem pogut veure en tots aquests anàlisis, les lluminàries led son un gran avenç i son una 

alternativa molt interesant alhora de  realitzar un estalvi energètic. 

 En el nostre cas ha sigut una caiguda del consum en lluminàries del 64% un percentatge molt 

elevat que com hem pogut comprovar ens surt un estalvi interesant mensualment, amb un mínim 

estalvi de 2600€ en els mesos que mes es consumeix, per tant sembla interesant emprendre aquest 

camí. 

Després de cara a l’amortització de la instal·lació, cal a dir que la inversió inicial es molt elevada i 

que pot ser no es pugui veure tan clar l’opció d’emprar aquestes lluminàries però cal tenir en 

compte que aquesta primera visualització de preus estarem estalviant uns 6 anys aproximadament, 

que no esta pas gens malament, i això per unes lluminàries, per les que tenien 23 anys de vida útil 

encara s’estalviarà durant 13 anys, una molt bona xifra. 

En quan a la valoració d’una segona compra de llums led, sortiria molt a compte perquè havent 

estalviat durant aquest 6 anys, ja no partim d’una inversió inicial tant elevada i molt mes hi ha que 

pensar que cada cop les lluminàries led aniran baixant els preus, una dada que sembla molt 

interesant aprofitar ara i incorporar leds, perquè ara estalviarem en consum i diners però la 

següent compra de leds sortirà amortitzada molt abans que la primera segurament en qüestió de 5 

anys com a molt. 
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ANNEX 

Annexos Dialux 

ANNEX 1: Comporta la simulació 3D de la planta baixa 

ANNEX 2: Comporta la simulació 3D de la primera planta 

ANNEX 3: Comporta la simulació 3D de la segona planta 

ANNEX 4: Comporta la simulació 3D de la tercera planta 

Annexos de càlcul: 

ANNEX 5:  Comporta L’estalvi de potencia de l’instal·lació 

 ANNEX 6:  Comporta els estudis de les hores vall, hores punta i hores planes 

ANNEX 7:  Comporta la progressió de peatges, factures i matemàtiques financeres 

ANNEX 8:  Comporta L’estudi del VEEI i l’estudi de la progressió dels preus de la llum fa 10 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 


