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Resum 

L’objectiu d’aquest projecte és l’estalvi energètic en un 
edifici públic. En el nostre cas estudiarem, l’edifici A de 
l’EPSEVG. El qual es desenvoluparà una simulació 3D de 
l’edifici i es realitzarà el canvi de lluminàries convencionals 
a lluminàries led, portant a terme l’estudi lumínic pertinent, 
dintre de les normatives vigents. Seguidament es farà una 
valoració entre els dos enllumenats, amb l’anàlisi dels 
estalvis que es consideren amb aquest canvi, fixant 
pressupostos i amortitzacions que provoquen aquesta 
modificació  i veure la viabilitat del projecte. 

1. Introducció 

El projecte es composa de dos parts molt importants, 
l’estudi luminotècnic i la part financera. Per l’estudi de la 
llum hem de tenir en compte, aspectes sobre la normativa 
vigent, per realitzar un estudi complet de l’efecte de la llum 
a les instal·lacions de l’edifici A. Per la part de finances 
hem de tenir en compte, l’estalvi que comporta la 
incorporació de les lluminàries led i també la vida útil que 
aquestes proporcionen, per fer un estudi mes acurat de les 
amortitzacions que presenta i la viabilitat del projecte, arrel 
també d’una amortització amb finançament. 

2. Estudi luminotècnic 

En l’estudi lumínic hem de considerar una sèrie de 
normatives a seguir per fer una correcta valoració del nivell 
lumínic: 

 Norma UNE-EN 12464-1, per fixar en nivell en lx mig 
que han de tenir les aules segons les aplicacions i 
també per fixar els nivells màxims. 

 ITC-BT-28, per la normativa vigent sobre lluminàries 
d’emergència. 

 Normativa de l’eficiència energètica. 

Referent a la Norma UNE-EN 12464-1, el primer que hem 
de fer es buscar a la taula de nivells mitjos en lx segons 
l’aplicació de les aules, ja sigui una aula que s’imparteixen 
classes com el bar o la sala d’actes el nivell en lx es diferent 
i hem d’escollir bé les lluminàries per que s’ajustin al nivell 
que ens demanen, i també mirar de no sobrepassar els 
màxims d’enlluernament fixats també en altre taula 
d’aquesta mateixa normativa. 

A la ITC-BT-28 hi trobem les lluminàries d’emergència que 
en el cas del projecte no s’han modificat perquè no sortia a 
compte, però teníem que fer l’estudi lumínic complert del 
projecte, per veure els efectes d’aquestes. 

 

 

La normativa de eficiència energètica, es realitza un estudi 
sobre dos parts importants: 

 Justificació de l’eficiència energètica de les 
instal·lacions de il·luminació. 

 Compliment de la potencia instal·lada. 

A la justificació de l’eficiència energètica hem de tenir en 
compte, la taula de valors límits d’eficiència segons les 
activitats destinades per les sales en termes de potencia de 
l’aula superfície i el nivell mig en lx. 

Pel compliment de la potencia instal·lada hem de tenir en 
compte altre taula on ens diu quina es la potencia màxima 
en (W/m

2
), per veure que la potencia de les làmpades i 

equips auxiliars no superaran els valor especificats, 
 

      
 

3. Estudi Financer 

A l’estudi financer es divideix en dues parts importants, a la 
primera part portem a terme l’estudi d’amortització de la 
instal·lació mitjançant la suma d’estalvis mensuals i anuals 
que ens proporciona un seguit de factures elèctriques. 
Aquestes factures van variant amb el temps, però clar, ningú 
sap quan valdrà la llum l’any que ve, per tant, s’ha realitzat 
un estudi dels anys anteriors analitzant la pujada dels preus 
i aplicant una línia de tendència he calculat els que podrien 
ser els preus futurs tant en l’energia com dels peatges.  

Amb el canvi de lluminàries hem pogut veure que podem 
estalviar per tres característiques, baixant la potencia 
contractada, amb aquesta hem pogut comprovar com la 
potencia contractada per l’escola que de uns 215kW 
passava a ser d’uns 173kW, una baixada molt important, 
tenint en compte l’estalvi que comporta aquesta baixada 
referit als peatges mensuals. 

Altre dada es la de baixar els consums mensuals, on gracies 
a l’aplicació de les lluminàries led hem vist com l’estalvi 
era del 64% un elevat percentatge, que ens ha fet variar el 
consum i fer estalviar al mes uns 2000€ la factura de la llum 
i a nivell anual sobre els 25000€, dades molt interesants per 
interessar-nos en aquest canvi. 

També hem baixat el preu de l’instal·lacio, per la vida útil 
dels dos tipus de lluminàries, perquè com hem vist, els leds 
tenen una major durada d’uns 16 anys aproximadament 
mentre que les llum convencionals tenen com a molt 5 anys 
uns diners que hi ha que comptar amb el canvi de les llums, 
disposat que, estem parlant d’un canvi de tres vegades 
abans de que s’acabin els leds, altre concepte interesant 

 



Llavors, amb l’estudi que ens proporcionen les factures 
podem veure els estalvi que obtenim amb aquesta 
instal·lació. La segona part d’aquest estudi fa referencia a 
les matemàtiques financeres, les quals incorporem nous 
conceptes de càlcul en instal·lacions molt interesant. 
Calculant el VAN ( Valor actual net) que ens determina la 
viabilitat del projecte segons el tipus d’interès que tingui el 
nostre finançament. També passem a calcular altre 
indicador com es el TIR (Tassa interna de retorn), que ens 
informarà també sobre la viabilitat del projecte amb un 
percentatge que haurà de ser mes gran que el tipus d’interès. 

I després tenim calculat el Pay-Back que es altre indicador 
financer on podem calcular el temps que trigarà 
l’amortització a ser rentable amb el tipus d’interès destinat. 

 

4. Estudi Dialux 

Gracies al programa dialux he pogut dur a terme l’estudi de 
les lluminàries mes a fons, fent simulacions en 3D de les 
diferents aules de l’escola que he composat en una sèrie de 
grups, segons metres quadrats , aplicacions en aquestes 
sales i també pel disseny de les làmpades que hi havien, ja 
fossin ulls de bou o bé fluorescents. 

La primera part, referent a l’estudi lumínic te una gran part 
de dialux amb els nivells mitjos en lx que han de tenir les 
aules i nivells màxims d’enlluernament. 

5. Figures 

Una bona part del projecte es du a terme amb les figures, 
perquè val mes una imatge interpretativa que mil paraules. 
Llavors en gran part del document hi han diverses 
comparacions entre un enllumenat i l’altre segons el tipus 
de lluminàries seguint el disseny de les que hi han posades 
actualment però amb les prestacions de les noves 
lluminàries led. 

També hi han diverses comparacions de l’estalvi entre 
l’enllumenat led i l’enllumenat convencional en termes de 
potencia i disseny. 

Podem trobar en moltes imatges les ubicacions de les aules 
on es du a terme l’estudi, i també la simulació en 3D amb el 
programa Dialux d’aquestes, no he volgut en cap moment 
posar imatges reals de les aules, perquè alhora de veure-ho 
he preferit que el redactor penses un segon en semblances 
que hi existeixen, disposat que, he afegit textures en quan a 
sostre, parets i terra per fer una valoració mes real i també 
afectes al tant per cent de color amb la llum de color de les 
lluminàries led. 

 

Fig. 1. Exemple simulació 3D. 

6. Les Taules 

Referent a les taules n’hi ha una gran part al projecte per 
par de la normativa a seguir i també pels càlculs de factures 
i amortitzacions pertinents, per tenir una millor apreciació 
dels conceptes a seguir en el projecte i de veure de on es 
treuen tots els paràmetres per la realització del projecte. 

Consum Convencional (W) Consum 

Led (W) 

Estalvi 

118801,1 42745 76056,1 W 

  64,02 % 

Tabla 1. Diferencia de consums 

7. Conclusions 

Com hem pogut comprovar l’estalvi del consum i  la 
potencia a contractar entre les lluminàries led i les 
lluminàries convencionals son diferencies importants en que 
el led es punter, però també hem de tenir en compte, que 
s’ha de dur a terme una inversió inicial molt elevada, 
perquè el led avui dia es massa car. 

Això no treu que en un futur, que seria el segon projecte, 
seguint la mateixa línia que el meu sortiria molt a compte 
d’aquí 15 anys, i també pensar que pugui existir, potser, 
algun altre innovació en quan a llum per que fa 15 anys leds 
no hi havia, per tant, pot ser hi aparegui altres mesura 
d’estalvi, mentrestant el led es el punter en aquesta 
dinàmica avui dia. 

8. Agraïments 

Agrair en primer lloc a l’ajut rebut pel director del projecte 
i també a la meva família per l’ajut i suport en tota aquesta 
etapa. 
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