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Resum 

Aquest projecte presenta l’estimació dels costos d’il·luminació d’un edifici d’oficines, així com 
la proposta de modificacions per poder ser més sostenible i reduir el consum econòmic i 
energètic de l’edifici mitjançant la domòtica, convertint l’edifici en un “Smart Building”. 
L’objectiu del present treball és determinar la tecnologia més adequada per poder fer el 
consum de l’edifici més sostenible, pensant en les grans ciutats. 

S’estudien els costos d’il·luminació de l’edifici convencional escollit, tenint en compte tots els 
dispositius d’il·luminació de totes les plantes de l’edifici, així com les hores de funcionament 
dels mateixos, per a poder estimar el cost econòmic anual de l’edifici. 

Un cop determinats els costos inicials, s’analitzen diferents alternatives per a poder instal·lar 
un conjunt de dispositius domòtics a fi de millorar l’eficiència de l’edifici en quant a la 
il·luminació.  També es proposa no només instal·lar dispositius per a poder controlar la 
il·luminació de manera intel·ligent, sinó que també canviar els dispositius inicials per d’altres 
amb un consum més eficient, i així poder estimar el cost econòmic i energètic de la 
il·luminació de l’edifici amb les modificacions. 

Finalment, es compara el resultat inicial dels costos estimats de l’edifici convencional, amb 
els costos estimats per l’edifici un cop aplicades les modificacions, per tal de poder 
determinar la rendibilitat de la inversió inicial a llarg termini. 

Amb el creixement de les ciutats intel·ligents en l’oferta energètica, cal optimitzar les 
tecnologies ja existents per a poder garantir un consum global més eficient i estable, 
sobretot a les grans ciutats, on és més elevat. És essencial prestar atenció a les noves 
tecnologies en un futur per a poder reduir el consum a les grans ciutats no només pel que fa 
a la il·luminació, sinó que també en tots els àmbits possibles. 

 



Pàg.  2   Memòria 

 

Sumari 

RESUM_____________________________________________________________________________________________________1	

SUMARI____________________________________________________________________________________________________2	

CAPÍTOL	1:	PREFACI	____________________________________________________________________________________5	

1.1	ORIGEN	DEL	PROJECTE.............................................................................................................................5	

1.2.	MOTIVACIÓ...................................................................................................................................................5	

1.3.	OBJECTIUS	I	ABAST	DEL	PROJECTE.....................................................................................................6		

CAPÍTOL	2:	INTRODUCCIÓ_____________________________________________________________________________7	

2.1.	IMPACTE	MEDIOAMBIENTAL	D’UN	EDIFICI	CONVENCIONAL...................................................7	

2.2	EVOLUCIÓ,	DISRUPCIÓ	I	PERSPECTIVES	DEL	SECTOR	ENERGÈTIC.........................................8	

2.2.1	ESTAT	DE	L’ART	I	XARXA	ELÈCTRICA...............................................................................9	

2.3.	ÚS	DE	TECNOLOGIES	EN	EL	SECTOR	ENERGÈTIC........................................................................12	

2.4.	IOT	(INTERNET	OF	THINGS)................................................................................................................13	

2.5	SMART	BUILDINGS...................................................................................................................................14	

	 2.5.1	CONFIGURACIÓ	DELS	SMART	BUILDINGS....................................................................15	

CAPÍTOL	3:	PROBLEMÀTICA_________________________________________________________________________17	

3.1.	DESCRPICIÓ	DE	LES	PLANTES.............................................................................................................20	

3.2.	ESTUDI	DE	LA	IL·LUMINACIÓ..............................................................................................................27	

3.2.1.	PLANTES	1,	2,	3	I	4	(LLUM	NATURAL)..............................................................................28	

3.2.2.	PLANTES	-2,	-1	I	0	(SUBTERRÀNIES)................................................................................29	

	



Apliacions als Smart Buildings                                                                      Pàg. 3 

 

3.3	COST	ENERGÈTIC	DE	LA	IL·LUMINACIÓ	CONVENCIONAL.........................................................30	

3.4	COST	ECONÓMIC	DE	LA	IL·LUMINACIÓ	DE	L’EDIFICI	CONVENCIONAL................................34	

3.4.1	COST	ECONÒMIC	TOTAL	DE	LES	PLANTES......................................................................40	

CAPÍTOL	4:	MODIFICACIONS	A	L’EDIFICI__________________________________________________________42	

4.1.	DISPOSITIUS	D’IL·LUMINACIÓ............................................................................................................42	

4.2.	DISPOSITIUS	DE	DOMÒTICA................................................................................................................44	

	 	 4.2.1	PLANTES	AMB	LLUM	NATURAL	(1,	2,	3	I	4)..............................................................48	

	 	 4.2.2	PLANTES	SUBTERRÀNIES	(0,	-1,	-2).............................................................................51	

4.3.	ESTIMACIÓ	DEL	TEMPS	D’OCUPACIÓ	A	LES	PLANTES...............................................................54	

4.4.	CÀLCUL	DE	LA	INTENSITAT	DE	LLUM	NECESSÀRIA...................................................................58	

4.5.	COST	ENERGÈTIC	I	ECONÒMIC	DE	LES	PLANTES	1,	2,	3	I	4	AMB	MODIFICACIOS............65	

4.6.	CONSUM	DE	LES	PLANTES	-2,	-1	I	0	AMB	LES	MODIFICACIONS	.............................................77	

4.7	IMPACTE	MEDIAMBIENTAL..................................................................................................................79	

4.8	ESTUDI	ECONÒMIC	DE	LA	SOLUCIÓ	PROPOSADA........................................................................79	

4.9	PRESSUPOST	DEL	PROJECTE................................................................................................................84	

CONCLUSIONS__________________________________________________________________________________________	86	

AGRAÏMENTS___________________________________________________________________________________________	87	

REFERÈNCIES	BIBLIOGRÀFIQUES___________________________________________________________________88	

ANNEXES________________________________________________________________________________________________89	

 

 



Pàg. 4                                                                                                                                                                                     Memòria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



Aplicacions als Smart Buildings                                                                                                                                            Pàg. 5 

 

CAPÍTOL 1:  

Prefaci 
 

1.1 Origen del projecte 
La contribució d’aquesta recerca és oferir una idea global del benefici que suposa l’ús de 
Smart Buildings, pel que fa al consum econòmic i energètic, per tant, poder proveir de 
suficient informació per avaluar econòmicament els avantatges de convertir un edifici 
convencional a un edifici intel·ligent. 

Donades les circumstàncies econòmiques i ambientals actuals, és important desenvolupar 
eines per tal que es pugui disposar de mètodes efectius per poder dur a terme aquesta 
conversió a ciutats intel·ligents.  

1.2 Motivació 

Actualment el consum dels edificis és responsable de més de un 40% del consum total 
d’energia en la Unió Europea. Aquest consum, malauradament es troba en expansió 
constant i previsiblement farà augmentar també les emissions de CO2 els propers anys. 

És per això, que crec en aportar solucions tecnològiques que facilitin reduir l’energia 
consumida pels edificis, així com els seus costos econòmics i ambientals. La clau per tant, 
serà trobar una manera eficient i rendible per poder reduir aquests costos de manera 
immediata. 
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  Figura 1: Consum energètic mundial dels edificis. Font [18] 

1.3 Objectius i abast del projecte 

Actualment hi ha tres objectius principals pel que fa als Smart Buildings: 

• El primer, és fer un anàlisi dels costos d’un edifici convencional tant a nivell econòmic 
com a nivell energètic, i quina seria la reducció (impacte) de la conversió d’aquest 
edifici a un “Smart Building”, tenint en compte una inversió inicial per a poder dur-ho a 
terme. 

• El segon, definir quines activitats són factibles per ser automatitzades i, per tant, cal 
canviar. S’haurà de definir què suposa econòmicament i ambientalment tots aquests 
canvis. 

• Estudiar i definir quines són les millors modificacions i realitzar una comparació amb 
l’estat inicial. 

L’objectiu és fer aquest estudi enfocat a un edifici en concret, amb la mentalitat de poder 
aplicar de la mateixa manera a la resta d’edificis ja siguin habitacles, oficines, o quelcom 
semblant. Els edificis basen el seu consum en diferents funcions, tot i així, aquest projecte 
només es centrarà en la il·luminació, part molt important del consum dels edificis. 
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CAPÍTOL 2: 

Introducció 
 

2.1 Impacte mediambiental d’un edifici convencional 
 
En qualsevol ciutat, s’hi troben molts edificis, la majoria dels quals corresponen a blocs de 
pisos, o sobretot, edificis d’oficines. 
 
En el cas dels edificis d’oficines, suposen el 40% del consum energètic total mundial. L’ús 
generalitzat dels sistemes de climatització, els sistemes d’il·luminació o cada cop més, el 
número d’equips ofimàtics (computadores, impressores, fotocopiadores, escàners) 
contribueixen significativament a augmentar el consum d’energia elèctrica dels centres de 
treball. Aquest consum es veurà influït també per factors com el nivell d’eficiència energètica 
dels equips, els hàbits de consum dels usuaris o les pròpies característiques constructives 
de l’edifici. Actualment s’està invertint cada cop més en ciutats intel·ligents per tal de que en 
un futur proper, es pugui reduir al màxim el consum energètic dels edificis.  
Es degut en gran part al consum dels edificis, que la contaminació asfixia cada cop més les 
grans ciutats, i sovint es donen situacions on es sobrepassen els límits de contaminació 
establerts. Cada cop més s’estan buscant solucions, però definitivament una d’elles passa 
per fer ús de la domòtica i els avanços tecnològics per a poder arribar a un consum més 
eficient i estable en els edificis. 
 
Es per això, que la intenció es poder aportar solucions per començar a revertir la situació el 
més aviat possible, ja que la gran majoria d’edificis tenen un gran potencial d’estalvi 
energètic. 
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A continuació es pot veure, per exemple, el consum energètic d’un edifici d’oficines (E) situat 
al centre de Barcelona, en comparació amb la mitjana d’edificis a la ciutat: 

 

Figura 2: Consum mitjà d’un edifici a Barcelona. Font: Generalitat de Catalunya [19] 

 2.2. Evolució, disrupció i perspectives del sector energètic 

El sector energètic global es troba en la seva major transformació des del descobriment dels 
hidrocarburs. Aquesta transició s’accelerarà en la propera dècada com a resultat del 
compromís mundial per mitigar el canvi climàtic després de l’acord de París [1]. 

L’energia és un recurs bàsic en l’activitat productiva per la seva contribució al 
desenvolupament econòmic, al benestar de la societat i a la reducció de la pobresa. Dins del 
sector energètic internacional, l’ús de combustibles d’origen fòssil com el petroli, el carbó i el 
gas natural ha estat present en els processos productius des de la revolució industrial. 
Alhora, l’ús d’aquests combustibles ha fet possible grans avanços tecnològics i millores en la 
qualitat de vida de les persones. No obstant, també és la causa de la gran dependència 
energètica de molts d’aquests països a aquells altres països que es trobin sobre jaciments 
de combustibles fòssils, i sobretot, l’ús d’aquests ha provocat un gran impacte 
mediambiental i per conseqüència, l’escalfament global, el qual afecta a tots els països del 
món. Pel que fa a l’evolució del sector energètic, la seva demanda va incrementar fins al 
2010 en un 108%, i actualment el subministrament energètic mundial segueix sent altament 
dependent de combustibles fòssils, els quals representen el 87% de l’energia primària. Tot i 
que la demanda energètica s’ha anat estabilitzant els últims anys, sobretot en els països 
pertanyents a la OCDE, cal buscar solucions per reduir l’impacte del sector energètic en les 
ciutats d’una manera eficient i rentable. La cimera de la Xina celebrada al desembre del 
2015 a París constitueix un fet històric, ja que 195 països que representen el 95% de les 
emissions de CO2 actuals, van acordar arribar a tenir un balanç d’emissions netes igual a 0 
entre el 2050 i 2100. Tanmateix, el creixement de la població espera un creixement 
important, passant dels 7100 milions actuals, a 9000 milions a l’any 2040. També s’espera
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Figura 3: Etapes de la red elèctrica. Font [20] 

que el percentatge de població urbana passi del 50% actual al 72% al 2050 [2]. 

Aquestes dos tendències, a nivell de consum i a nivell de creixement de població, indiquen 
la necessitat d’electrificar la nostra societat, els nostres domicilis, el nostre transport, les 
nostres empreses i en definitiva les nostres ciutats. No només caldrà electrificar, sinó també 
tenir un model basat en les energies renovables, fet que va lligat a les noves tecnologies, ja 
que reduiran la dependència energètica dels països, al utilitzar preferentment els recursos 
autòctons disponibles: eòlics, solars e hidràulics. Caldrà la presència de noves estructures 
tecnològiques, com ara els sistemes de generació distribuïda, sistemes d’emmagatzematge, 
bateries mòbils, vehicles elèctrics, i totes les xarxes de distribució hauran de ser intel·ligents 
de tal manera que contin amb els elements tecnològics que els hi permeti gestionar les 
estructures que estaran connectades a la xarxa.  

2.2.1 Estat de l’art i la xarxa elèctrica 

Actualment la indústria elèctrica es troba en un marc de canvi i renovació constant, fet que 
es pot veure en les tecnologies que estan desenvolupant la gran part de les empreses per 
millorar l’eficiència i sostenibilitat de la xarxa. 

Majoritàriament, la xarxa elèctrica es pot dividir en quatre etapes ben diferenciades: 

1. Etapa de generació d’energia. 
2. Etapa de transmissió, és a dir, transforma l’energia a un voltatge alt de transmissió 

de llarga distància. 
3. Etapa de distribució, amb subestacions per reduir el voltatge a nivells de consum. 
4. Etapa de consum. 

 

 

 

 

 

Cal tenir en compte, el que passa a la realitat. Per exemple, en una central tèrmica de carbó, 
l’etapa de generació és del voltant del 35%, el fet que suposa unes pèrdues del 65%. Si 
sumem les pèrdues en les línies d’un 3,5% a l’etapa de transmissió, i un 5% en l’etapa de 
distribució, s’acaben aprofitant un 25-30% de l’energia, per tant, hi ha un impacte ecològic i 
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ecnòmic molt gran, fet que és molt preocupant. 

Actualment, fa uns anys que està agafant molta projecció les formes d’energia renovables 
com ara el cotxe elèctric. És per això, que apareix la necessitat d’adaptació de la xarxa en 
funció de les necessitats del consumidor i en conseqüència la demanda. D’aquí sorgeix el 
concepte de xarxa intel·ligent, una xarxa capaç de emmagatzemar grans quantitats 
d’energia i gestionar a temps real la demanda i producció facilitant la integració de les 
energies renovables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar, la demanda de les energies renovables creix any rere any.  

Les xarxes intel·ligents tindran un impacte positiu introduint en el sistema les anomenades 
energies verdes, identificant ràpidament possibles errades del sistema adaptant-se a les 
necessitats del consumidor i assegurant una bona qualitat. 

 La demanda elèctrica dels últims anys ha estat lligada a diferents factors, els quals la fan 
difícil de predir, tot i així, es preveu un creixement de la demanda en els propers anys, així 
com de les energies renovables. Actualment el sistema elèctric consta d’un total de 99,311 
MW de potència instal·lada en 2017, predominant les fonts nuclears. A dia d’avui, la 
quantitat de xarxa instal·lada a Espanya, per exemple, creix cada any, fet que confirma la 
necessitat de xarxes intel·ligents i us d’energies renovables. 

 

 

 

Figura 4: Demanda anual de les energies renovables. Font: Red eléctrica de España 
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Aquí es poden observar les dades anuals pel que fa a les línies instal·lades: 

 

A l’any 2017, la red elècctrica tenia  43,793 Km de línies de transport, número que augmenta 
cada any. 

No només es poden contrastar la quantitat de línies instal·lades any rere any, sinó també es 
pot fer el mateix exercici comparant l’evolució de les energies renovables, les quals tenen un 
paper molt important del sistema elèctric durant els anys, on han cubert aproximadament un 
42% de la demanda.  

 

 

 

Figura 5: Quantitat de línies de transport i potència instal·lada a Espanya. Font: Red eléctrica de España  



Pàg. 12                                                                                                                                   Memòria 

 

 

Cal destacar el paper de les energies renovables, tot i la presència de la potència nuclear i 
de carbó: 

 

Figura 6: Classificaió de la potència instal·lada a Espanya el 2017. Font: Red eléctrica de España 

 

Figura 7: Classificació de la demanda eléctrica a Espanya el 2017. Font: Red eléctrica de España 

En definitiva, es pot veure com la demanda creix any rere any, alhora que creix la població, i 
per tant creix la quantitat de línies instal·lades. Tot plegat, hi ha la tendència d’arribar a un 
punt d’estancament si no es troben alternatives com ara les energies renovables, i es 
decideix potenciar-les, ja que, tot i ser-hi presents, l’objectiu d’arribar a tenir xarxes 
intel·ligents, per reduir l’impacte ambiental degut al consum energètic, i alhora reduir costos, 
només serà possible amb el desenvolupament de les energies renovables. 

2.3 Ús de tecnologies en el sector energètic 

Tenint en compte el desenvolupament constant pel que fa a les energies renovables, una 
altre manera de potenciar el camí a la sostenibilitat, és amb les tecnologies enfocades al 
sector energètic. En primer lloc cal tenir en compte la transformació digital del segle XXI, 
propiciada per l’aparició de noves tecnologies digitals que s’han convertit en disruptives (han 
desplaçat o substituït a una altre tecnologia en una industria ja establerta).  



Aplicacions als Smart Buildings                                                               Pàg. 13   

 

D’altra banda, tenint en compte la transformació digital, que afecta a qualsevol sector, pel 
que fa al sector elèctric, es troba en front a altres fenòmens globals que configuraran els 
elements bàsics del sistema energètic del futur, com per exemple, la conscienciació 
mediambiental i el creixement i urbanització de la població. L’objectiu és arribar a un model 
energètic que no tingui pràcticament emissions de CO2, de tal manera que els usuaris 
puguin cobrir les seves necessitats energètiques de forma sostenible, a un preu competitiu. 

Als anys 60, ja es va començar a parlar de la possibilitat de Internet. Als anys 90, es va 
començar a desenvolupar el potencial de l’accés a la informació de la xarxa i van estendre’s 
els navegadors, que alhora van provocar que les xarxes de telecomunicacions es 
sofistiquessin. Tot s’ha anat desenvolupant fins l’actualitat, on predominen els dispositius 
mòbils intel·ligents (smart-phones), la computació al núvol (cloud), la transformació digital al 
sector elèctric, i en els últims anys, l’Internet de les coses (Internet of Things), que va lligat 
amb l’aparició de les ciutats intel·ligents (Smart Cities)  i edificis intel·ligents (Smart 
Buildings), entre d’altres. 

2.4 IOT (Internet of things) 

La tecnologia disruptiva de l’Internet de les coses 
(Internet of Things), es refereix a l’ecosistema format 
per diversos objectes físics que, dotats de sensors, 
tenen la capacitat de connectar-se a internet i de 
transmetre informació. Cada cop es troben nous 
dispositius que poden estar connectats, com ara 
polseres d’activitat que registren l’activitat física d’una 
persona, els comptadors intel·ligents en el sector 
elèctric, els diferents dispositius a les cases 
relacionats amb la domòtica, el control dels 
electrodomèstics i en definitiva, les Smart Cities. 
Segons estudis, es preveu que al 2020 hi hauran més de 24 bilions de IoT dispositius a la 
terra, que equival aproximadament a 4 dispositius per cada ser humà, i a mesura que ens 
anem apropant al 2020, es gastaran més de 6 bilions de Euros en solucions IoT, incloent 
desenvolupament de l’aplicació, hardware, integració de sistemes, emmagatzemant de data, 
seguretat i connectivitat. No obstant, aquesta inversió preveu uns beneficis de 13 trilions de 
Euros al 2025, enfocats bàsicament a consumidors, governs i negocis. Actualment hi ha 
moltes empreses utilitzant IoT com ara Amazon, Apple, Microsoft, Interdigial, etc [3]. 
 
 
 
 

Figura 8: Internet of Things 
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2.5 Smart Buildings 

Un cop introduïda la situació a nivell global, es possible fer-se una idea de la dimensió que 
s’està abastant quan es parla de IoT, i per tant, es tractarà amb més detall tots aquells 
sistemes i dispositius dirigits a automatitzar i millorar l’eficiència del funcionament dels 
edificis intel·ligents. Un edifici intel·ligent podria ser, bàsicament, qualsevol estructura que 
utilitzi processos amb l’objectiu d’automatitzar el control de les operacions que es duen a 
terme en un edifici, com ara: calefacció, ventilació, aire condicionat, electricitat, seguretat, 
etc. Aquests edificis utilitzen sensors, actuadors i microxips amb la funcionalitat d’obtenir 
dades i organitzar-les segons es requereixi per cada operació. Tota aquesta infraestructura 
es durà a terme amb la intenció d’ajudar als propietaris, operadors i managers a millorar la 
eficiència dels actius, el qual es traduirà en una reducció de l’ús energètic i costos, 
conjuntament amb una disminució de l’impacte ambiental dels edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No només es traduirà en una reducció de costos energètics i econòmics, sinó en un conjunt 
de coses més intangibles, però igual d’importants com ara, la productivitat dels usuaris dels 
edificis, ja que es podrà regular segons convingui: temperatura, llum, espai, etc. S’estima 
que l’aplicació dels Smart Buildings, generarà  un benefici global de 8,5 bilions de Dòlars al 
2020, amb un creixement anual del 15,9% [4].  Realment, la idea d’edificis intel·ligents no és 
res nou, ja que molts d’ells han tingut elements “intel·ligents” durant dècades. No obstant, 
avui en dia, el que es considera un edifici intel·ligent, és aquell que combina els últims 

Figura 9: Exemple de les tasques controlables en un edifici intel·ligent. Font [20] 



Aplicacions als Smart Buildings                                                               Pàg. 15   

 

avanços en tecnologia a l’Internet of Things, the cloud, connectivitat, anàlisis, etc. Aquestes 
tecnologies son actualment econòmicament viables a escala. Pel que fa al Hardware, el cost 
d’aquest ha disminuït dràsticament, fent que sigui més cost-eficient instal·lar sensors 
intel·ligents i aparells en edificis ja existents. Pel que fa a la connectivitat, avui en dia és 
relativament fàcil connectar coses entre elles i a altres sistemes ràpidament. En quant al 
núvol (the cloud), es refereix a tota aquella informació i dades que s’emmagatzemen en un 
núvol i son disponibles i accessibles des de qualsevol lloc. Com és obvi, és molt més difícil 
fer canvis amb gran impacte pel que fa al subministrament energètic, però si es pot modificar 
i ajustar la manera amb la que se’n fa us d’aquest, i és d’aquesta reflexió d’on surt la idea de 
Smart buildings. 

2.5.1 Configuració dels Smart Buildings 

Per dur a terme la configuració d’un Smart Building, caldrà fer un estudi previ de totes les 
activitats que es volen automatitzar, i de quina manera es vol fer. Per exemple, si es vol 
automatitzar la il·luminació de l’edifici de tal manera que s’activi 30 min abans de començar 
a treballar, s’haurà d’instal·lar els sensors i dispositius adequats de tal manera que el 
sistema es pugui automatitzar, i també regular segons les hores de funcionament. 

Hi ha diverses possibilitats per poder controlar totes aquestes activitats, però una manera 
molt còmode a priori, seria poder controlar-les des de un smartphone. Tot això, presenta una 
problemàtica evident, ja que tots aquests edificis serien un focus clar de ciber-atacs, entre 
d’altres problemes. 

Per arribar a poder controlar totes les activitats d’un edifici, caldria poder automatitzar i 
controlar totes les activitats. La manera més econòmica i assequible és amb l’ús de sensors, 
els quals detecten variacions d’una magnitud física i les converteixen en senyals útils per un 
sistema de mesurament o control. Per fer alguna analogia, es podria dir que són els “sentits” 
d’una casa o edifici, ja que a través d’ells es podrà “percebre” si l’edifici està fred o calent, si 
hi ha algú a l’habitació, si hi ha fum, si s’ha trencat un vidre, si hi ha poca il·luminació, i 
actuar en conseqüència. Aquests són uns dels sensors més utilitzats per poder automatitzar 
les activitats d’un edifici [10]: 

• Sensors tèrmics: Situats estratègicament, de tal manera que puguin detectar les 
diferències en les condicions de cada zona del meu espai global. Per exemple, una 
sala de conferències pot escalfar-se ràpidament, mentre que una zona d’oficina 
oberta pot agafar un ambient fred. Un sensor intel·ligent, utilitza aquestes dades par 
tal d’ajustar la temperatura durant el dia o setmana. 
 

• Sensors de CO2: Segons un estudi recent a la universitat de Harvard, tenir nivells 
alts de CO2 en un edifici, pot tenir un impacte negatiu directe a l’hora de pensar i 
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prendre decisions. Aquests sensors, poden detectar els nivells del gas en un espai 
concret, els quals poden augmentar a mesura que augmenta la quantitat de gent en 
l’espai.  
 

• Sensors d’ocupació: Aquests sensors són molt útils en ambients d’oficina que no 
tenen una funcionalitat determinada, és a dir, on no sempre hi ha la mateixa quantitat 
de gent, com ara una sala de conferències. És molt usual, que les sales de 
conferències siguin molt grans, i no s’utilitzi més del 60% de l’espai, el qual estàs 
utilitzant subministrament energètic per escalfar/refredar aquest espai que no 
s’utilitza, el qual comporta un consum energètic i econòmic evitable. 
 

• Sensors de llum: La majoria de les oficines modernes d’avui dia, són dissenyades 
per deixar entrar la màxima quantitat de llum natural. No obstant, la variació de la 
llum exterior, pot fer que afecti al teu sistema de variació de temperatura (HVAC: 
heat, ventilation and air conditioning), ja que les zones on toqui més el sol, resultaran 
més calentes, i per contra, aquelles amb menys llum natural, resultaran més fredes. 
La solució serà per tant, sensors que detectin la variació de la llum natural en un 
espai, i ajust al mateix temps el sistema intel·ligent HVAC, i la llum. 

Un cop obtingudes totes les dades, s’hauran d’emmagatzemar en un lloc comú, accessible 
remotament, en aquest cas fent servir The Cloud, el qual no és més que un terme que 
s’utilitza per referir-se a l’emmagatzemament de dades fora dels nostres dispositius, de tal 
manera que pugui accedir-hi qualsevol persona que es desitgi, el qual presenta molts 
avantatges a l’hora de parlar d’organització, tot i que presenta inconvenients com ara la 
ciberseguretat. Aquest conjunt de dades s’hauran de tractar en una plataforma de manera 
que estiguin ben organitzades, per tal de poder oferir a l’usuari de l’edifici intel·ligent un 
sistema fàcil de gestionar per obtenir resultats reals. En definitiva, la implantació d’un edifici 
intel·ligent, constarà a priori de 3 fases ben distingides:  

 

 

1.	Obtenir	informació	a	
temps	real	(Sensors,	
comptadors,	etc)	

2.	Enviar	les	dades	a	
un	servidor	remot	

3.	Tractament	de	
dades	per	millorar	
l’eficiència	energètica		

Figura 10: Etapes per la implantació de un Edifici intel·ligent. Font: Pròpia 
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CAPÍTOL 3: 
Problemàtica  

Bàsicament, el que es buscarà, com s’ha comentat, és reduir el consum energètic d’una 
manera eficient, i per tant, reduir els costos econòmics. Per a dur a terme això, 
s’automatitzaran les activitats que es duen a terme en un edifici, pel que fa únicament a la 
il·luminació. Inicialment, s’han de tenir en compte totes les activitats que es duen a terme en 
un edifici “no intel·ligent”, és a dir, totes aquelles que seran candidates a automatitzar. Des 
de l’activitat més elemental, fins a la més sofisticada, es troben moltes i alhora molt diferents. 
Cal destacar abans de començar, que el consum energètic d’un edifici sense modificacions 
es centra bàsicament en les següent àrees: 

 

 

51%	

30%	

10%	
4%	 4%	 1%	
Consum	energètic		

Climatització	 Il·luminació	
Ventilació	i	extracció	 Ascensors	i	CPD	
Equips	informàtics	 Altres	

     Figura 11: Classificació del consum energètic d’un edifici. Font: Generalitat de Catalunya 
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Un cop determinades les activitats a automatitzar i regular, s’haurà d’oferir una solució 
per a poder dur a terme aquestes activitats de la manera desitjada. Per a poder 
aconseguir els objectius, s’ha de tractar l’edifici intel·ligent com un “supersistema”, és a 
dir l’edifici estarà interconnectat als seus subsistemes, mitjançant la connexió entre tots 
ells per reduir costos. Seria comparable al internet, el qual connecta l’ordinador en una 
xarxa molt més gran. 

Per poder integrar tot amb una infraestructura, l’edifici intel·ligent tindrà diferents sistemes 
automatitzats amb el seu propi control, protocol i cablejat. Un cop tots aquests sistemes 
estiguin connectats a una mateixa xarxa, i puguin ser monitoritzats, es farà mitjançant una 
interfície, accessible via Web d’una manera segura. Cal recordar que tot 
l’emmagatzematge de dades, es farà gràcies als sensors intel·ligents, els quals 
s’encarregaran de transformar la informació per poder actuar en conseqüència. Els 
sensors intel·ligents es tracten d'un conjunt en el que un o diversos elements sensors i algun 
altre instrument de condicionament del senyal es disposen en una mateixa unitat física, és a 
dir, la combinació d'un sensor analògic o digital amb un processador, una memòria i un 
controlador de xarxa en una mateixa placa.  

Un sensor intel·ligent aporta informació a les dades obtingudes per a donar suport a la presa 
de decisions i al processament distribuït. A l'interior de cada sensor intel·ligent hi ha un o 
més sensors bàsics i els circuits de suport. El concepte de sensor "intel·ligent" 
s'aconsegueix gràcies a l'electrònica complementària, amb ajuda d'això, els sensors són 
capaços de realitzar funcions com les següents: 

• Pre-processar les dades mesurades. 
• Notificar les mesures amb senyals digitals i protocols de comunicació. 
• Presa de decisions basant-se en les condicions enregistrades de forma independent 

al microcontrolador. 
• Recordar el calibratge o la configuració dels seus paràmetres. 

Un cop condicionats els senyals obtinguts amb els sensors, s'han de transmetre a un 
receptor o dispositiu de presentació. 

És important condicionar els senyals dels sensors per a poder adaptar-los a les 
característiques del mitjà de comunicació que es desitgi utilitzar. Després del 
condicionament amb el circuit immediat al sensor, el senyal es modula o codifica, depenent 
si la sortida és analògica o digital, perquè sigui possible la seva combinació amb altres que 
comparteixin el mateix mitjà de transport o perquè el modulador de transmissió pugui 
processar-la. 

D'aquesta manera, un sensor intel·ligent pot acoblar-se a un bus digital, permetent una millor 



Aplicacions als Smart Buildings                                                               Pàg. 19   

 

i més ràpida transferència d'informació, i així l’edifici intel·ligent podrà tenir tots els 
subsistemes interconnectats des d’una mateixa font [5]. 

 

Figura 12: Exemple de control de la il·luminació d’un edifici intel·ligent. Font [21] 

L’objectiu d’aquest projecte, és arribar a un model d’edifici intel·ligent, partint d’un altre 
edifici, del qual se’n coneguin les dimensions, poder conèixer amb profunditat la il·luminació 
de l’edifici. En definitiva, qualsevol activitat que es dugui a terme i tingui com a conseqüència 
l’ús de la il·luminació i, per tant, un consum energètic elevat i un cost econòmic associat. Un 
cop coneguda a fons la manera en dur a terme les activitats, es passarà a trobar una 
alternativa més eficient mitjançant sensors intel·ligents, els quals permetin reduir consum i 
costos. Per a dur a terme l’anàlisi, s’ha volgut agafar com a edifici base, un edifici que fos 
prou gran, com per poder ser agafat de model per a la majoria d’edificis. En aquest cas, s’ha 
optat per un edifici d’oficines, situat a Sant Cugat. Per poder  analitzar bé el funcionament de 
les activitats, s’ha volgut fer un esquema acurat de les diverses plantes que té l’edifici. 
L’edifici consta de 6 plantes, les quals tenen una distribució pràcticament idèntica, tot i així, 
tenen diferències notables entre elles.  

La distribució de plantes és la següent: 

• Planta -2 : Oficines (subterrània) 
• Planta -1: Menjador i oficines (subterrània) 
• Planta 0: Oficines (subterrània) 
• Planta 1: Recepció i oficines 
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• Planta 2: Oficines 
• Planta 3: Oficines 
• Planta 4: Oficines 

 

A priori es podria pensar que és un edifici amb poques plantes, per a poder ser comparat 
amb qualsevol altre, ja que s’acostuma a pensar en moltíssimes plantes quan es parla 
d’edificis d’oficines, tot i així, aquest edifici té unes plantes de dimensions molt més grans 
que la majoria dels edificis, pel qual es compensa la pèrdua de superfície degut a l’alçada. 
Per a fer l’estudi de cada zona de l’edifici, cal tenir en compte que variarà segons la planta 
que s’estudiï. Es realitzarà un estudi exhaustiu de la il·luminació de cada planta de l’edifici, i 
en primer lloc, una descripció de les plantes, per a començar a entendre la distribució de 
cadascuna. Cal comentar, que la planta -2 té exactament la mateixa estructura que la planta 
0 i la planta 2. La planta 3, al mateix temps, té la mateixa estructura que la planta 4. La 
planta 1 i -1 són diferents entre elles i diferents a totes les demés. 

A més, totes les plantes tenen les mateixes dimensions de superfície: 65x16 m2, és a dir 
1040 m2, i 3,5 m d’alçada. Aquestes dades seran útils per totes les plantes de l’edifici. 

3.1 Descripció de les plantes 
 
Plantes -2 , 0 i 2 

S’agruparan algunes plantes degut a que algunes tenen la mateixa estructura. Però tot i així, 
hi hauran algunes que la distribució serà diferent, ja que s’hi trobaran zones com el 
menjador, sales de reunió, etc. Pel que fa a les plantes -2, 0 i 2, les quals són idèntiques, 
comptaran amb les següents zones ben diferenciades: 

• Zona de treball diari on es situen els treballadors la majoria del temps, amb els 
corresponents equips informàtics. 

• 9 sales de reunions, amb diverses capacitats, des de 4 persones, fins a 14. 
• 2 Lavabos (tant per nois com per noies) 
• Zona d’ascensors (4 ascensors) 
• Escales d’emergència. 

Crida l’atenció que no hi ha cap despatx, ja que tothom treballa obertament, de manera que 
hi ha molta més comunicació entre els treballadors i els seus superiors. Aquest tipus 
d’oficines és cada cop més comú en els edificis d’oficines actuals.  
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Un cop definides les zones, aquí es pot apreciar amb més detall un plànol de les plantes -2, 
0 i 2, que com s’ha comentat, tenen la mateixa distribució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot apreciar que la part central, la qual és bastant simètrica, és la zona on s’hi troben els 
ascensors, juntament amb els lavabos i les escales d’emergència, a la part dreta. Aquesta 
zona central dona sortida a la zona on hi han les oficines. Es pot també observar que les 
zones de treball obertes, estan per tota la planta. Finalment, a la zona inferior, es pot  

Figura 13: Esquema de la distribució de les planes -2, 0 i 2. Font: Pròpia 
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observar com ja s’ha comentat abans, les sales de reunió, que tenen una capacitat des de  
4-14 persones. 

A continuació es pot veure quina és la distribució dels dispositius a totes les plantes, amb  
línies elèctriques simètriques de fluorescents i bombetes distribuïdes per tota la planta.  

 

Figura 14: Distribució de les llums a la plantes 0 i 2. Font: Pròpia 

Com es pot apreciar a la imatge, la qual correspon a un dels laterals que envolten la part 
central, les tres línies de fluorescents són simètriques, i més allunyada de les finestres, s’hi 
troben les bombetes. 
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Plantes 3 i 4 

Les plantes 3 i 4, tenen les mateixes dimensions que totes les altres, amb una estructura 
una mica diferent respecte les plantes -2, 0 i 2, ja que en aquest cas tenen sales de reunions 
més grans, tenen espais més grans per a treballar en grup, i tenen cadascuna d’elles un 
despatx per a una persona. La  distribució seria la següent: 

• Zona de treball diari on es situen els treballadors la majoria del temps, amb els 
corresponents equips informàtics. 

• 6 sales de reunions, amb diverses capacitats, des de 4 persones, fins a 36 persones. 
• Lavabos. 
• Zona d’ascensors. 
• Escales d’emergència. 
• Despatx individual. 

En aquestes plantes, cal tenir molt en compte les sales de reunió, en concret la que te 
capacitat de 36 persones, ja que té unes dimensions de 100 m2 aproximadament, i serà un 
focus de millora degut a que actualment és una sala on la qual funciona el sistema 
d’il·luminació tota l’estona i a tota la sala, i la majoria del temps no hi ha ningú, o si hi ha 
algú, en ocasions no són més de 10 o 15 persones, que no ocupen tota la sala tot i estar 
completament il·luminada.  

Cal tenir en compte, que l’edifici compta amb un sistema d’organització intern, de tal manera 
que quan la sala queda reservada per una hora, ja no es pot reservar durant aquell temps. 
Per tant, l’objectiu serà que només s’encengui la llum quan es detecti que hi ha algú a dins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Sala de reunions de les plantes 3 i 4. Font: Pròpia 
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A continuació, es pot veure més detalladament la distribució de les plantes 3 i 4. 
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    Figura 16: Esquema de la distribució de les plantes 3 i 4. Font: Pròpia 
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Planta 1 

Aquesta planta té un únic accés, per la part davantera, per on s’accedeix a l’edifici a través 
de la recepció, la qual ocupa pràcticament 1/3 de la superfície de la planta, ja que la 
recepció s’estén des de la entrada fins un dels laterals de la planta. Hi ha una part central on 
s’hi troben els ascensors i els accessos a les escales d’emergència, i per últim la part del 
darrere, que correspon a zona d’oficines. 

Bàsicament, està dividida en 3 parts:  

1. Part frontal, per on s’entra a l’edifici, i s’hi troba la recepció. 
2. Part central, per on s’accedeix als ascensors i a les escales d’emergència. 
3. Part del darrere, per on s’accedeix a una zona d’oficina, és a dir, hi han treballadors 

freqüentment com a les altres plantes. 

El funcionament de la planta 1, és exactament igual pel que fa a la il·luminació en les 3 parts 
de la planta, és a dir, en la recepció, ascensors, i zona de oficines. 

Part frontal i ascensors 

A la part frontal on s’hi troba la recepció, i actualment les llums estan sempre enceses, s’ha 
cregut convenient no modificar res ja que és un lloc de pas i on sempre hi ha algú, en aquest 
cas, la persona recepcionista. Pel que fa als ascensors, on les llums estan també sempre 
enceses, l’objectiu serà que només s’encenguin quan es detecti presència, provocant 
d’aquesta manera un estalvi gran. 

Oficines 

On s’aplicaran canvis que tinguin un gran impacte, serà a la zona del darrere d’oficines, ja 
que es tornarà a aplicar la mateixa sistemàtica que a la planta 3, on només hi han oficines, 
és a dir, que les llums només s’encenguin quan hi hagi treballadors. 
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A continuació es pot veure amb més detall la distribució de la planta 1: 
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Figura 17: Esquema de la distribució de la planta 1. Font: Pròpia 



Aplicacions als Smart Buildings                                                               Pàg. 27   

 

De les plantes subterrànies (0, -1 i -2), només s’ha cregut necessari analitzar la distribució 
de la planta 0 i la planta -2 (la mateixa que la planta 2), i no es presenta la descripció de la 
planta -1, ja que la distribució és pràcticament idèntica a les anteriors, tot i que es té sempre 
en compte a l’hora dels càlculs. 

Planta -1 

En aquesta planta, la qual és subterrània, torna a succeir quelcom semblant a la planta 0, on 
s’hi troba la recepció, ja que a més de la zona de menjador, també hi ha una part de la 
planta, on s’hi treballa i te la funcionalitat d’oficina. No s’ha considerat que fos gaire 
interessant presentar aquí la distribució de la planta -1, ja que era pràcticament la mateixa 
que les anteriors. Tot i així, els càlculs han sigut basats en la seva estructura. 

En aquest cas, la zona d’oficines es tractarà de la mateixa manera que a la planta 0, és a 
dir, només s’encendran les llums quan es detecti presència. El mateix succeirà amb el 
menjador, ja que només és ocupat en unes determinades franges horàries. 

3.2 Estudi de la il·luminació  

Pel que fa a la il·luminació, actualment es basa en una sistemàtica convencional en 
qualsevol edifici, és a dir, totes les zones de les plantes tenen interruptors que encenen les 
llums de les diferents zones. La il·luminació es dur a terme mitjançant llums fluorescents i 
bombetes distribuïdes per totes les plantes de manera que tot l’espai quedi ben il·luminat. 
Normalment, les llums de les zones comuns, on es treballa tot el dia, estan enceses tota 
l’estona, i les de les sales de reunions i despatxos, s’encenen només quan hi ha personal 
treballant, ja que les mateixes persones encenen les llums quan hi accedeixen (manualment 
mitjançant l’interruptor). Un cop ja explicada la distribució de totes les plantes, es distribuiran 
les zones d’il·luminació en les següents: 

• Zones comuns d’oficina: La il·luminació sol ser constant durant tot el dia, ja que 
l’interruptor s’encén a l’inici del dia i no s’apaga fins que marxa la última persona, o 
ho fa la persona encarregada de vigilar l’edifici. 

• Sales de reunions i despatxos: La il·luminació de aquestes zones acostuma a ser 
més interrompuda, degut a que s’encén mitjançant l’interruptor només quan es fa 
servir. 

• Recepció: Il·luminació durant tot el dia. 
• Lavabos: Il·luminació quan algú prem l’interruptor, tot i que acostuma a estar encesa 

tot el dia. 
• Zona ascensors: Il·luminació durant tot el dia. 
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A priori sembla difícil optimitzar el consum energètic pel que fa a la il·luminació, ja que les 
zones comuns han de estar sempre il·luminades, i com a molt es podrien utilitzar sensors 
d’ocupació per les zones dels lavabos i escales d’emergència. Tot i així, i fer l’ús de sensors, 
la idea en aquest cas no és canviar gaire la sistemàtica, sinó aprofitar-se de la llum natural 
per autoregular la intensitat de la il·luminació, i fer un consum més eficient en funció de la 
llum que entri des de l’exterior per les finestres al llarg del dia, les quals tenen grans 
dimensions.  

També caldrà tenir en compte, que les plantes subterrànies no rebran llum natural, per tant 
caldrà mantenir la mateixa sistemàtica d’il·luminació, i en tot cas, fer l’ús de sensors de 
moviment per millorar l’eficiència energètica. La idea serà poblar les zones d’oficines de 
sensors d’ocupació, de tal manera que, la il·luminació de la zona d’oficines sigui més 
concentrada ja que és molt gran i no hauria d’estar totalment il·luminada si només hi ha 
treballadors en una part de la planta. Això afectarà a totes les plantes de l’edifici, per tant es 
veuria reflectit una reducció del consum energètic en cada planta. No obstant, pel que fa a 
l’aprofitament de la llum natural, només es veurà reflectit en les plantes que no són 
subterrànies, és a dir, les plantes 1, 2, 3 i 4. 

Un cop s’encén l’interruptor de la planta s’encenen tots les llums de la planta, excepte sales 
de reunions i despatxos, independentment del número de treballadors ocupant la planta, o 
de si hi ha zones on no hi ha ningú treballant. Tampoc es té en compte la llum natural que 
entra ni la intensitat que cal per tenir una il·luminació adequada, ja que les llums funcionen 
amb una única potència, independentment de la hora del dia i de la il·luminació provinent de 
l’exterior. 

L’objectiu serà poder controlar la quantitat de llum subministrada, fins que s’arribi a la 
quantitat ideal per a poder treballar, mitjançant llum natural i llum artificial. No obstant, caldrà 
primer saber si hi ha algú a la zona, abans de procedir a la seva il·luminació. Per tant, 
s’haurà de poder detectar la ocupació de la zona, i un cop detectada la ocupació, procedir a 
regular la il·luminació. 

3.2.1 Plantes 1, 2, 3 i 4 (llum natural) 

S’ha de tenir en compte que les plantes 3 i 4 són idèntiques. En canvi, les plantes 1 i 2 són 
diferents, per tant l’estudi es basarà en 3 grups: 

• Planta 1 
• Planta 2 
• Plantes 3 i 4 
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A continuació es pot veure la distribució de llums en cadascuna de les plantes: 

Tipus de dispositiu Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 

Bombetes 80 110 90 90 

Llums fluorescents 200 600 590 590 

Total 280 710 680 680 

             Taula 1: Distribució de dispositius d’il·luminació a les plantes 1, 2, 3 i 4 

Com s’ha comentat anteriorment, les plantes 3 i 4 tenen la mateixa distribució, i per tant, el 
mateix número de dispositius. Crida també l’atenció la diferència en el número de dispositius 
de la planta 1 amb les altres, fet que és degut a que en aquesta planta es troba la recepció , 
zona que ocupa un gran espai, i no cal estar tan il·luminada com les altres àrees, que són 
d’oficina. A continuació es pot veure la distribució lumínica al sostre a una de les plantes, la 
qual és gairebé idèntica en totes les altres.  

 

3.2.2 Plantes -2, -1 i 0 (Subterrànies) 

Prèviament a les modificacions, cal indicar quina és la distribució dels dispositius de les 
plantes subterrànies: 

 

 

 

Tipus de dispositiu Planta -2 Planta -1 Planta 0 

Bombetes 110 100 110 

Llums fluorescents 600 580 600 

Total 710 680 710 
Taula 2: Distribució dels dispositius d’il·luminació a les plantes -2, -1 i 0 

Figura 18: Distribució dels dispositius d’il·luminació  Figura 19: Distribució dels dispositius d’il·luminació 
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3.3 Cost energètic de la il·luminació convencional 

Per a poder determinar quin és el consum energètic de l’edifici abans de fer cap 
modificació, s’ha optat per fer una estimació aproximada del temps de funcionament de 
tots els dispositius a cada planta. Per a poder dur a terme aquesta estimació, es durà a 
terme calculant la potència instal·lada, i calculant el cost econòmic amb un preu genèric 
del kW·h. La estimació del consum es durà a terme només pel que fa a la il·luminació. 

El cost energètic de la il·luminació, vindrà determinat segons la potència instal·lada (kW), 
i el preu del kW·h. Per a poder determinar quina és la potència instal·lada, cal fer un 
estudi de tots els dispositius instal·lats a l’edifici, i segons cada element, es podrà 
determinar quina és la potència requerida. En aquest edifici, la majoria de dispositius 
d’il·luminació són bombetes i tubs fluorescents. La llargària dels tubs i el tipus de 
bombeta, és idèntica a totes les plantes de l’edifici, per tant, tenint en compte la quantitat 
de dispositius que hi hagi a cada planta, es podrà obtenir la quantitat de potència 
requerida per el conjunt de tots els dispositius d’il·luminació. 

A l’edifici, es troben com s’ha comentat, tubs fluorescents i bombetes. La mesura dels 
tubs de l’edifici és de 1200 mm i els hi correspon una potència de 36 W, els quals emeten 
una lluminositat de 1800 lúmens, és a dir, tenen una eficàcia lluminosa de 50 lm/W, 
propietats que es comentaran més endavant (veure propietats dels tubs i la fitxa tècnica a 
l’Annex 1). No obstant, cal tenir en compte que aquesta potència no és la consumida, ja 
que s’ha de tenir en compte la potència consumida per la reactància del fluorescent. 
Malauradament, els dispositius d’il·luminació no són LED, i per tant el consum energètic i 
econòmic serà major. Tot i així, més endavant es tindrà en compte a l’hora de plantejar i 
les modificacions. Un llum fluorescent o làmpada de llum freda, anomenat normalment 
nteriorment amb diverses substàncies químiques compostes anomenades fòsfors, encara 
que generalment no conté fòsfor, que emet llum visible en rebre una radiació ultraviolada. 
El tub conté una petita quantitat de vapor de mercuri i un gas inert, habitualment argó, tot 
això a una pressió lleugerament inferior a l'atmosfèrica. Així mateix, als extrems del tub hi 
ha dos filaments de tungstè. Per tant, la fluorescència és l'emissió de radiació per àtoms o 
molècules que han estat excitats per absorció de fotons (usualment de llum ultraviolada). 
Una qüestió curiosa és que la quantitat de llum que emet depèn no només del 
revestiment luminescent, sinó també de la superfície emissora, de manera que en variar 
la potència varia la mida; per exemple, la de 20 W fa uns 60 cm; la de 40 W, 1'20 m i la 
de 60 W, 1'50 m (actualment serien de 18, 36 i 58 W respectivament). Al mercat es poden 
trobar diferents models amb diferents temperatures de color. La temperatura de color és 
compresa generalment entre els 3000 K i els 6500 K (del blanc càlid a claror de dia 
freda). Tanmateix, actualment, es poden aconseguir tubs amb una àmplia gamma de 
temperatura de color, cosa que permet de trobar amb relativa facilitat models que van des 
dels 2700 K fins als 8000 K. L'avantatge de les llums fluorescents envers la bombeta 
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d'incandescència és que té un rendiment lluminós molt més alt. Les làmpades 
fluorescents tenen un rendiment lluminós que es pot estimar entre 50 i 90 lúmens per vat 
(lm/W). Aquest rendiment serà molt important per a determinar el consum dels dispositiu 
un cop aplicades les modificacions. 

A continuació, es pot veure quin és el rendiment anomenat “eficàcia lluminosa”, terme 
que es comentarà posteriorment, de cada dispositiu: 

TIPUS Lm/W 

Làmpada halògena 10-30 

Tub fluorescent 46-100 

   Taula 3: Eficàcia lluminosa dels dispositius d’il·luminació 

La vida útil dels fluorescents, és també molt més gran que la de les làmpades halògenes. 
Pot variar amb facilitat entre les 5000 i les més de 15000 hores (entre 5 i 15 vegades 
més), duració que depèn de diversos factors, com ara el tipus de làmpada fluorescent o 
l'equip complementari que s'hi utilitzi. L'índex de rendiment de color habitualment va de 
62 a 93, sent el valor de 100 la representació correcta dels colors en els objectes 
il·luminats i 70 un valor considerat acceptable. Normalment s’anomena balast a la 
reactància, per raó que en passar-hi un corrent altern la bobina del balast presenta una 
reactància inductiva [6]. 
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En el cas de la làmpada fluorescent, s'instal·la de la manera següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Instal·lació d'un fluorescent utilitzant un interruptor d'arrencada automàtica. A: tub fluorescent, 
B: Entrada de 220 volts, C: Encebador, D: Termòstat bimetàl·lic, E: Condensador, F: Filaments, G: 
Reactància inductiva. Font [22] 

En general, els balasts, en ser elements que van connectats a la xarxa elèctrica 
domiciliària, han d'estar fabricats segons normes IRAM o CE. Alguns dels valors 
normalitzats per als tubs fluorescents són 7, 9, 11, 15, 18, 20, 30, 36, 40, 58 i 65 Watts 
[7]. Aquests valors depenen normalment de les mesures dels tubs. Pel que fa als tubs de 
l’edifici, són tots de 1200 mm, per tant equival a una potència de 36 W. No obstant, també 
s’ha de tenir en compte la reactància, la qual acostuma a consumir entre 5-10 W de 
potència extra tenint un factor de potència de 0,85 (es considera d’alta qualitat) quan 
s’encén el fluorescent ja que s’encarrega d’elevar la tensió a quan s’encén el fluorescent. 
Degut a aquest consum inicial, s’acostuma a posar fluorescents en zones on han d’estar 
encesos llargues estones, i no que s’hagin d'anar encenent interrompudament. 
L’encebador té la funció de donar l’espurna per elevar la temperatura del gas a l’hora 
d’encendre el dispositiu, però està connectat en paral·lel amb el fluorescent (no com la 
reactància), i per tant, si es tingués el fluorescent encès i es tragués l’encebador, el 
fluorescent seguiria funcionant. Es pot considerar, per tant, que cada tub fluorescent 
consumirà un total de 42 W de potència degut a la reactància.  

 

Pel que fa a les bombetes, les utilitzades són bombetes 
halògenes, de 60 W, molt típiques en oficines, si no 
s’opta per il·luminació LED o bombetes CFL (llums 
fluorescents compactes), que malauradament no és el 
cas. Les bombetes halògenes no tenen reactància ja que 
no generen cap energia reactiva al tenir un factor de 
potència pràcticament igual a 1.  

Figura 21: Bombeta de la planta 3 
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La làmpada d'incandescència halògena, bombeta halògena o làmpada halogenada és 
una variant de la làmpada incandescent amb un filament de tungstè amb un gas inert i 
una petita quantitat d'halogen (com ara iode o brom).  

El filament i els gasos es troben en equilibri químic, millorant el rendiment del filament i 
augmentant la seva vida útil. El vidre es substitueix per un compost de quars i aquest 
suporta molt millor la calor (la qual cosa permet làmpades de mida molt menor, per a 
potències altes). La làmpada d'incandescència halògena té un rendiment una mica millor 
que la incandescent: 18 a 22 lm/W i una vida útil més llarga: 1500 hores.   

Al tenir el filament de tungstè contingut en un gas inert i una petita quantitat d'halogen, fa 
que la combinació dels gasos halògens i el filament de tungstè generi una reacció 
química coneguda com a cicle d'halogen, que augmenta la vida útil del filament i evita 
l'enfosquiment de la bombeta, ja que torna a dipositar el tungstè sobre el filament a 
l'interior de la bombeta. A causa d'això, una làmpada 
d'halogen pot funcionar a una temperatura superior a 
una làmpada plena de gas de similar potència i vida 
útil. Al tenir una temperatura de treball més elevada 
dóna llum d'una temperatura de color més alta. Això, 
d'altra banda, li dóna una major eficàcia lluminosa (10-
30 lm/W). Com totes les làmpades incandescents, un 
llum halogen produeix un espectre continu de la llum, 
de prop de l'ultraviolat cap a l'infraroig profund. Des  de 
que el filament de llum pot operar en una temperatura 
més alta que un llum no-halogen, l'espectre es torna cap a blau, produint llum amb una 
temperatura de color altament efectiva.  

L'elevada temperatura que aconsegueixen obliga a prendre precaucions per evitar 
cremades si es manipulen enceses. Així mateix, s'ha d'evitar tocar l'ampolla d'una d'elles 
amb els dits, ja que el greix present en la pell en escalfar pot danyar (desvitrificar) el 
quars fins al punt fins i tot de destruir-la llum (per això, nombrosos llums halògens porten 
una altra butllofa de vidre sobre la pròpia, permetent així la seva manipulació) [8].  

El tipus de bombeta que s’utilitza en l’edifici, el qual és el més habitual per a oficines, 
correspon a bombetes de 60 W, les quals emeten una lluminositat de 800 lúmens, és a 
dir, tenen una eficàcia lluminosa de 13,3 lm/W, propietats que seran comentades 
posteriorment (veure característiques i fitxa tècnica a Annex 1).  

Un cop determinats els tipus de dispositius que s’hi troben a l’edifici convencional, cal 
calcular quina és la potència total instal·lada a cada planta, tenint en compte el consum 
de cada dispositiu, és a dir, 42 W pel que fa als fluorescents, i 60 W pel que fa a les 
bombetes. 

 

Figura 22: Bombeta halògena 1 
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Per tant, tenint en compte el consum de cada tub fluorescent i de cada bombeta (42 W i 
60 W), es pot calcular quina és la potència instal·lada a l’edifici pel que fa a il·luminació: 

Tipus de dispositiu Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 

Bombetes 80 110 90 90 

Tubs fluorescents 200 600 590 590 

Total 280 710 680 650 

        Taula 4: Distribució dels dispositius d’il·luminació a les plantes 1, 2, 3 i 4. 

Tipus de dispositiu Planta -2 Planta -1 Planta 0 

Bombetes 110 100 110 

Tubs fluorescents 600 580 600 

Total 710 680 710 

               Taula 5: Distribució dels dispositius d’il·luminació a les plantes -2, -1 i 0 

A continuació, es pot veure el consum total tenint en compte el conjunt de dispositius a 
totes les plantes de l’edifici: 

Tipus dispositiu Número de 
dispositius 

Consum del dispositiu 
estimat (W) 

Potència total 
instal·lada (W) 

Bombeta 690 60 41400 

Tub Fluorescent 3760 42 157920 

Total   199320 
   Taula 6: Potència total instal·lada a l’edifici pel que fa a fluorescents i bombetes 

Com es pot veure, la potència total instal·lada a tot l’edifici serà de 199,32 KW, tot i així, 
s’haurà d’estimar el temps de funcionament de cada dispositiu per a poder calcular quin 
és el consum en kW·h, i per tant, el cost econòmic diari, mensual o anual. Per a 
determinar el temps de funcionament, s’ha de tenir en compte que actualment a l’edifici 
s’hi treballen tots els dies laborals de la setmana, des de les 9:00 del matí fins a les 19:00 
de la tarda. Aquest fet implica moltes hores de consum a gairebé totes les zones de 
l’edifici.  

3.4 Cost econòmic de la il·luminació convencional 

Un cop determinats tots els dispositius de cada planta, i el consum que li correspon a 
cadascun, s’ha de determinar quin és el temps diari de funcionament de tots, per tal de 
poder estimar un cost econòmic fixant un preu del kW·h. A les zones d’oficina, lavabos, 
zona d’ascensors i escales d’emergència, les llums s’encenen pel matí a les 8:00h, una 
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hora abans de començar a treballar, i s’apaguen la majoria de dies cap a les 20:00h, una 
hora després d’acabar de treballar, fent un total de 12 hores. Cal tenir en compte que per 
les sales de reunió, s’ha optat per sumar els dispositius de totes les sales per planta, i 
estimar un temps de ocupació al dia, en aquest cas de 4 hores al dia, bastant-se en la 
mitjana de temps de reserva de cada sala per planta, suposant que cada sala de reunió 
és ocupada durant aquestes 4 hores diàries. Per a determinar aquest temps s’ha pogut 
accedir a la reserva de les sales i determinar aquest temps mitjà. Pel que fa al despatx, 
s’ha suposat un temps de funcionament de les llums de 8h 30min ja que tothom entra a 
les 9:00 i marxa a les 19:00, i la majoria de gent triga una hora per dinar i 30 minuts entre 
esmorzar i descansos per anar al lavabo. El temps de funcionament a cada planta és el 
següent. 

• Planta 4: La llum s’encén de 8:00 del matí a 20:00 de la nit, amb excepció de les 
sales de reunió i el despatx. 

• Planta 3: La llum s’encén de 8:00 del matí a 20:00 de la nit, amb excepció de les 
sales de reunió i el despatx. 

• Planta 2: La llum s’encén de 8:00 del matí a 20:00 de la nit, amb excepció de les 
sales de reunió. 

• Planta 1: A la planta 1, on s’hi troba la recepció i la zona d’oficines, la llum 
s’encén 24h a la zona de recepció, i de 8:00 a 20:00 a la zona d’oficines. 

• Planta 0: La llum s’encén de 8:00 del matí a 20:00 de la nit, amb excepció de les 
sales de reunió. 

• Planta -1: La llum s’encén de 8:00 del matí a 20:00 de la nit, amb excepció de les 
sales de reunió i el menjador. 

• Planta -2: La llum s’encén de 8:00 del matí a 20:00 de la nit, amb excepció de les 
sales de reunió. 

A continuació, es podrà veure el total de dispositius i el temps diari que funcionen per 
cada planta.  

Plantes 3 i 4 

A la planta 4 i a la planta 3 hi han un total de 590 Fluorescents i 90 Bombetes a 
cadascuna. D’aquest total de dispositius, es distribueixen segons les zones de la següent 
manera (es parlarà de moment de una de les dos plantes): 

• Zona comú d’oficines: 492 fluorescents i 50 bombetes. 
• Sales de reunió: 98 fluorescents i 15 bombetes. 
• Despatx: 4 bombetes. 
• Lavabos: 6 bombetes. 
• Zona sortida d’emergència: 9 bombetes. 
• Zona ascensors: 6 bombetes 
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A continuació, el temps total de funcionament per fluorescents i bombetes. 

    Taula 7: Número de dispositius i hores de funcionament diàries a les plantes 3 i 4 

A continuació, aquestes són les hores totals en la planta 4 que funcionen tots els 
fluorescents i les hores de funcionament de totes les bombetes: 

• Total hores diàries per a fluorescents: 6296 hores 
• Total hores diàries per a bombetes: 946 hores 

Cal tenir en compte que les hores de funcionament són per tant per la planta 4 com per la 
planta 3, ja que tenen la mateixa estructura. 

Plantes -2, 0 i 2 

A la planta -2, 0 i a la planta 2 hi ha un total de 600 Fluorescents i 110 Bombetes a 
cadascuna. D’aquest total de dispositius, es distribueixen segons les zones de la següent 
manera (es només de una de les dos plantes): 

• Zona comú d’oficines: 500 fluorescents i 70 bombetes. 
• Sales de reunió: 100 fluorescents i 19 bombetes. 
• Lavabos: 6 bombetes. 
• Zona sortida d’emergència: 9 bombetes. 
• Zona ascensors: 6 bombetes. 

   

Número de 
dispositius 

Hores de 
funcionament 
diari de cada 

dispositiu 

Hores de 
funcionament 
diari total (h) 

Zona comú 
d'oficines 

Fluorescents 492 12 5904 

Bombetes 50 12 600 

Sales de reunió 
Fluorescents 98 4 392 

Bombetes 15 4 60 

Despatx 
Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 4 8,5 34 

Lavabos 
Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 6 12 72 

Sortida 
emergència 

Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 9 12 108 

Zona 
ascensors 

Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 6 12 72 
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Per tant, a continuació es pot veure quin es el temps total diari de funcionament per 
fluorescents i bombetes. 

 
   

Número de 
dispositius 

Hores de 
funcionament 
diari de cada 

dispositiu 

Hores de 
funcionament 
diari total (h) 

Zona comú 
d'oficines 

Fluorescents 500 12 6000 

Bombetes 70 12 840 

Sales de 
reunió 

Fluorescents 100 4 400 

Bombetes 19 4 76 

Lavabos 
Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 6 12 72 

Sortida 
emergència 

Fluorescents 0 0 0 
Bombetes 9 12	 108	

Zona 
ascensors 

Fluorescents 0 0	 0	

Bombetes 6 12	 72	

             Taula 8: Número de dispositius i hores de funcionament diàries a les plantes 0 i 2 

Aquestes són les hores totals en la planta 2 que funcionen tots els fluorescents i les hores 
de funcionament de totes les bombetes: 

• Total hores diàries per a fluorescents: 6400 hores 
• Total hores diàries per a bombetes: 1168 hores 

Cal tenir en compte que les hores de funcionament són iguals a la planta 2, -2 i 0. 

Planta 1 

A la planta 1, la qual es caracteritza principalment degut a que la majoria de l’espai 
l’ocupa la recepció. Aquest espai està format únicament per les portes de entrada, els 
torns per accedir mitjançant acreditació, i per últim, la taula amb la persona encarregada 
de la recepció. Tot i així, la il·luminació és necessària i en conseqüència els dispositius, 
tot i que en menys quantitat. Hi ha un total de 200 Fluorescents i 80 Bombetes. D’aquest 
total de dispositius, es distribueixen segons les zones de la següent manera: 

• Zona comú d’oficines: 90 fluorescents i 24 bombetes. 
• Sales de reunió: 8 bombetes. 
• Lavabos: 6 bombetes. 
• Zona sortida d’emergència: 9 bombetes. 
• Zona ascensors: 6 bombetes 
• Recepció: 110 fluorescents i 27 bombetes. 
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A continuació es pot veure quin es el temps total diari de funcionament per fluorescents i 
bombetes. 

 
   

Número de 
dispositius 

Hores de 
funcionament 
diari de cada 

dispositiu 

Hores de 
funcionament 
diari total (h) 

Zona comú 
d'oficines 

Fluorescents 90 12 1080 

Bombetes 24 12 288 

Sales de 
reunió 

Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 8 4 32 

Lavabos 
Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 6 12 72 

Sortida 
emergència 

Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 9 12	 108	

Zona 
ascensors 

Fluorescents 0 0	 0	

Bombetes 6 12	 72	

Recepció 
Fluorescents 110 24	 2640	

Bombetes 27 24	 648	

Taula 9: Número de dispositius i hores de funcionament diàries a la planta 1 

En aquest cas, el total de hores diàries per a la planta 1 com es pot apreciar són: 

• Total hores diàries per a fluorescents: 3720 hores. 
• Total hores diàries per a bombetes: 1220 hores. 

Planta -1 

La planta -1, es caracteritza principalment degut a que és subterrània i està dividida 
majoritàriament en dos parts: la zona d’oficines, i el menjador. Hi ha un total de 580 
Fluorescents i 100 Bombetes. D’aquest total de dispositius, es distribueixen segons les 
zones de la següent manera: 

• Zona comú d’oficines: 245 fluorescents i 33 bombetes. 
• Sales de reunió: 105 fluorescents i 18 bombetes. 
• Lavabos: 6 bombetes. 
• Zona sortida d’emergència: 9 bombetes. 
• Zona ascensors: 6 bombetes. 
• Menjador: 230 fluorescents i 28 bombetes. 
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Un cop determinats els dispositius per cada zona, es determina el temps de funcionament 
diari dels dispositius. Cal recordar que en la planta -1, la llum s’encén a la zona d’oficines 
i en el menjador de 8:00 del matí fins a les 20:00 de la nit. A continuació es pot veure quin 
es el temps total de funcionament per fluorescents i bombetes. 

 
   

Número de 
dispositius 

Hores de 
funcionament 
diari de cada 

dispositiu 

Hores de 
funcionament 
diari total (h) 

Zona comú 
d'oficines 

Fluorescents 245 12 2940 

Bombetes 33 12 396 

Sales de reunió 
Fluorescents 105 4 420 

Bombetes 18 4 72 

Lavabos 
Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 6 12 72 

Sortida 
emergència 

Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 9 12 108 

Zona 
ascensors 

Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 6 12 72 

Menjador 
Fluorescents 230 12 2760 

Bombetes 28 12 336 

         Taula 10: Número de dispositius i hores de funcionament diàries a la planta -1 

A continuació, aquestes són les hores totals en la planta -1 que funcionen tots els 
fluorescents i les hores de funcionament de totes les bombetes: 

• Total hores diàries per a fluorescents: 6120 hores. 
• Total hores diàries per a bombetes: 1056 hores. 
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3.4.1 Cost econòmic total de les Plantes 

Un cop determinades totes les hores de funcionament a totes les plantes tant per a 
fluorescents com per a bombetes, i el consum (W) de cada dispositiu estimat prèviament, 
es procedirà a fer l’estimació econòmica segons el preu del kW·h.  

   

Hores	
funcionament	

diari	

Consum	cada	
dispositiu	(W)	

Consum	total	
(kW·h)	diari	

Planta 4 
Fluorescents 

 
6296 42 264,43 

Bombetes 
 

946 60 56,76 

Planta 3 
Fluorescents 

 
6296 42 264,43 

Bombetes 
 

946 60 56,76 

Planta 2 
Fluorescents 6400 42 268,80 

Bombetes 1168 60 70,08 

Planta 1 
Fluorescents 3720 42 156,24 

Bombetes 1220 60 73,20 

Planta 0 
Fluorescents 6400 42 268,80 

Bombetes 1168 60 70,08 

Planta -1 
Fluorescents 6120 42 257,04 

Bombetes 1056 60 63,36 

Planta -2 
Fluorescents 6400 42 268,80 

Bombetes 1168 60 70,08 

Total   	 2208,86 

Taula 11: Número de dispositius i hores de funcionament diàries a totes les plantes 

Com es pot observar, s'ha procedit a sumar el conjunt de hores diàries que funcionen el total 
de dispositius a l'edifici, i tenint en compte el consum (W) de cada tipus de dispositiu, en 
aquest cas bombetes o fluorescents, s'ha pogut determinar quin és el consum energètic total 
en tot l'edifici en un dia: 2208,86 kW·h.  

Per a poder determinar quin és el cost econòmic, s’ha d’especificar un preu del kW·h per a 
tots els dies de l’any. Per tal de determinar un preu que sigui prou acurat, s’ha decidit agafar 
la mitjana dels preus anuals dels anys 2014, 2015 i 2016, segons l’Eurostat i la ree (red 
eléctrica española), oferts a la indústria (entre 500MWh/any i 2000MWh/any pel cas de 
consum industrial), ja que difereix del consum domèstic [9]. El preu mitjà dels tres anys va 
ser de 0,111 €/kW·h (0,117 al 2015, 0,113 al 2016 i 0,103 al 2017). S’ha decidit fer els 
càlculs amb aquest preu del kW·h, per poder veure reflectit la reducció de cost econòmic i 
energètic de les modificacions a un edifici que té un consum ineficient. Probablement, al 
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haver-hi contractes per consum domèstic i indústries (a partir de 500MW·h/any), un edifici 
d’oficines a una gran ciutat, tindrà probablement altres edificis de la mateixa empresa, i 
podrien accedir a una tarifa amb moltes reduccions i avantatges degut a la quantitat de 
diners que paguen. Tot i això, per fer-ho qualitativament, no s’ha volgut entrar en 
suposicions i s’ha agafat com a preu base el mitjà calculat entre els anys 2015, 2016 i 2017, 
sense distingir entre tipus de tarifes ofertes per les grans empreses elèctriques. 

Per tant, determinant un preu de 0,111 €/kW·h, el cost econòmic de la il·luminació a l’edifici, 
sense impostos en tot moment, ni tenir en compte cap tipus de tarifa per rangs de potència 
contractada, suposa un total de: 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒎𝒊𝒕𝒋à 𝒊𝒍 · 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊 = 2208,86 𝐾𝑤ℎ · 0,111 €
𝐾𝑤ℎ = 𝟐𝟒𝟓,𝟏𝟖 €/dia 

 
S’ha cregut convenient poder determinar quin és el cost anual que es paga. Per a poder 
determinar aquest cost, cal tenir en compte que no tots els dies es treballa, per tant, s’ha 
decidit no comptar amb els dies festiu, en els que l’edifici d’oficines no estaria obert, és a 
dir, un total 240 dies hàbils. 

 El cost total serà: 

𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒊𝒍 · 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó =
245,18 €
𝑑𝑖𝑎

 𝑥 240
𝑑𝑖𝑒𝑠
𝑎𝑛𝑦

= 𝟓𝟖𝟖𝟒𝟑,𝟐𝟎 €/𝒂𝒏𝒚 

 

Com es pot observar, el preu que es paga es considerablement elevat. L’objectiu serà 
poder arribar a reduir el cost energètic, i per tant, el cost econòmic, aplicant les 
modificacions que es comentaran en el següent capítol.  

S’ha considerant interessant saber el consum total anual energètic (kW·h) estimat per 
l’edifici sense aplicar cap modificació: 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 2208,86
𝐾𝑤ℎ
𝑑𝑖𝑎

𝑥
240 𝑑𝑖𝑒𝑠
1 𝑎𝑛𝑦

= 𝟓𝟑𝟎𝟏𝟐𝟔,𝟒𝟎 𝑲𝒘 · 𝒉/𝒂𝒏𝒚 

 

És a dir, un consum anual de 530,13 MW·h/any. 
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CAPÍTOL 4:  

Modificacions a l’edifici 
 

4.1 Dispositius d’il·luminació  

En un inici, l’edifici ja consta d’un sistema d’il·luminació, per tant, l’objectiu serà incorporar 
dispositius que permetin bàsicament controlar la il·luminació per a que sigui més eficient. 
Aquest control es farà mitjançant un ordinador o una interfície des de un smartphone. Tot i 
així, es proposa que en primera instància, es canviïn tots els fluorescents i bombetes per 
dispositius LED, que permetran un consum menor aportant la mateixa lluminositat. 

Pel que fa al canvi dels dispositius, inicialment, els fluorescents eren de 1200 mm i un 
consum de 36 W (42 W amb el consum de la reactància) amb una eficàcia lluminosa de 50 
W/lm, i les bombetes eren de 60 W amb una eficàcia lluminosa de 13,3 W/lm. Per tant, fent 
el canvi a dispositius LED s’estalviarà el consum de les reactàncies. Els nous fluorescents 
que es proposa canviar tindran més eficiència lluminosa, i menys consum, per tant, tot i que 
s’haurà de fer una inversió gran, sortirà a compte a llarg termini. Els nous fluorescents 
proposats seran bastant usuals en el mercat LED, de 1200 mm també, però de 1720 lm amb 
un consum només de 18 W (veure fitxa tècnica a Annex 2), per  un preu de 5€ el tub LED. 
Anteriorment, els fluorescents eren 1800 lm, però necessitaven un consum de 36 W, per 
tant, s’haurà millorat considerablement el consum. Pel que fa a les bombetes, es proposa 
passar de les antigues de 60 W i 800 lm, a les Bombetes LED Standard E27 (veure fitxa 
tècnica a Annex 2) per un preu de 1,59€ cada bombeta, les quals arriben a emetre 930 lm 
per un consum només de 10 W.  
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Com es pot veure, els canvis suposaran grans reduccions del consum: 

• Tub fluorescent de 36 W 1800 lm à  Tub LED de 18 W i 1720 lm (eficàcia 
lluminosa de 95,56 lm/W) 

• Bombeta incandescent de 60 W i 800 lm à Bombeta LED de 10 W i 930 lm 
(eficàcia lluminosa de 93 lm/W) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dels avantatges més grans a l’hora d’utilitzar LED, és que no és necessària la reactància, 
per tant, també contribueix a la reducció del consum. 

 

 

 

 

Figura 23: Connexió de tub fluorescent convencional i de tub Led. Font [23] 
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4.2 Dispositius de domòtica 

Es farà servir un sistema domòtic (sistema per a poder controlar la gestió del consum 
energètic de qualsevol habitatge), i es necessitarà: actuadors, controladors i sensors. A 
continuació es pot veure quina és la seva funció de cadascun [10]: 

• Actuadors: Bàsicament per dotar d’intel·ligència a les llums. És una espècie de relé 
electrònic que obre o tanca l’alimentació de un punt de llum de forma individual, de 
manera que des de un controlador es pot controlar aquest punt de llum, i s’intercala 
entre el controlador (polsador) i el punt de llum per controlar-lo. La comunicació de la 
senyal de control pot transmetre's de vàries maneres, com ara amb un BUS, de manera 

remota, etc., els quals porten el senyal de control 
a través del mateix cable que porta la potència al 
dispositiu. Entre les tecnologies més utilitzades en 
el control lumínic professional en destaquen les 
DALI (Digital Addressable Lighting Interface), una 
interfície per il·luminació que es pot adreçar 
digitalment i aplica a busos de control de sistemes 
d'il·luminació en aplicacions d'automatització 
d'edificis.	 

 
• Controladors: Dispositius que permeten un control més 

potent del nostre sistema d’il·luminació. Poden ser 
polsadors simples on/off, multi polsadors, o fins i tot 
displays o pantalles tàctils on fer tots els controls des de 
botons configurables tàctils. 

 
• Sensors: Són elements molt  importants en un Smart Building. Si es vol controlar la 

quantitat de llum i detectar a presència, es pot utilitzar un dimmer, un sensor que 
mesura la quantitat de llum que hi ha a l’espai, és a dir, en el cas de l’edifici, provinent 
de l’exterior, i regula la energia en un o varis focus amb el fi de variar la intensitat de la 
llum que emeten, alhora fent la funció de detecció del moviment. Tot i així, com hi haurà 
casos en els que només es voldrà detectar la presència (ja que no arriba la llum 
natural), es farà us únicament de sensors de moviment. 

Per poder fer servir tots els dispositius i regular la llum de manera automàtica, es requereix 
que la programació rebi el senyal de presència i de lluminositat natural exterior en aquell 
moment, per poder decidir si s’encén la llum, i si s’encén, fins a quin nivell de lluminositat.  
De la mateixa manera, es necessita que les llums s’apaguin passada una certa estona, quan 

Il·lustració 25: Interfaç de control 
DALI. Font [10] 

Figura 24: Controlador DALI Master. 
Font [10]  
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no es detecti cap presència, per poder fer encara més eficient el consum energètic. En 
definitiva, per esmentar de passada quin serà el procediment que s’explicarà posteriorment, 
la il·luminació es regularà de la següent manera:  

• Plantes Subterrànies: Il·luminació mitjançant sensors d’ocupació. Passats 30 
segons si no es detecta cap presència, la llum s’apaga (implica lavabos, zona sortida 
emergència, ascensors), excepte a la zona d’oficines, on s’apagarà passats 15 
minuts. El fet de que a la zona d’oficines s’apagui passat 15 minuts, és degut a que 
en una zona de treball poden haver-hi persones treballant en l’ordinador sense 
moure’s gaire, i això implicaria que les llums s’anessin apagant cada poc estona si el 
temps de detecció fos curt 

• Plantes 1, 2, 3 i 4: S’estudiarà la il·luminació amb més detall, ja que arriba la llum 
natural procedent de l’exterior. Tot i així, pel que fa a les zones on la llum natural no 
arriba (lavabos, ascensors, zona sortida emergència, etc.), les llums s’apagaran 
passats 30 segons, com a les plantes subterrànies. 

El sistema d’il·luminació serà domòtic, com ja s’ha comentat anteriorment, i es durà a terme 
mitjançant el dispositiu DALI (Digital Addressable Lighting Interface), una interfície per 
il·luminació que es pot adreçar digitalment i aplica a busos de control de sistemes 
d'il·luminació en aplicacions d'automatització d'edificis.	 El control mitjançant el dispositiu 
DALI, permetrà l’instal·lació dels sensors per totes les plantes, situats a les linies on hi ha 
tots els dispositius (bombetes i fluorescents), per poder regular la llum d’una manera més 

eficaç. Aquests dispositius es basen en una 
interfície, en la que la informació que s’obté 
dels sensors, flueix desde un controlador, el 
qual opera com a “mestre”, cap als equips 
d’il·luminació que operen executant les 
comandes o responent a les sol·licituds de 
informació rebudes. La comunicació mitjançant 
els senyals digitals es realitza a través d’un 
BUS (dos fils), i aquests dos fils poden tenir 
polaritat positiva i negativa, tot i que la majora 
d’equips es disenyen amb polaritat lliure per tal 

de que la connexió sigui indiferent [11]. Un avantatge dels dispositius DALI, es que no es 
necessiten cap tipus de cablejat especial, ja que es pot realitzar amb un cablejat conjunt de 
la línia d’alimentació i el bus DALI amb una mateixa manguera esàndard de 5 fils. Un altre 
avantatge, es que com es vol tenir el control de vàries plantes, la creació de grups no cal fer-
la de forma cablejada, ja que tots els equips es connecten al busal mateix temps 
paral·lelament, tot i que s’han d’evitar bucles o anells. Tampoc es necessiten relés mecànics 
per encendre o apagar l’il·luminat, ja que es fa a través de la línia de control.  Un cop 

Figura 26: Connexió cabejat DALI. Font [10] 
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realitzat el cablejat, es realitza la configuració del sistema d’il·luminació DALI a través del 
software de un ordinador.  
Es poden crear fins a 16 escenes diferents, és a dir, direccionar els equips de forma 
individual fins a un màxim de 64 direccions, per grups fins a un màxim de 16, o de manera 
simultània, i tota la configuració es pot canviar en qualsevol moment sense necessitat de 
recablejar. El sistema DALI té una corva de regulació logarítmica ajustada a la sensibilitat de 
l’ull humà, definida en la norma internacional IEC 62386. El rang de regulació possible esta 
establert entre el 0,1% i el 100%, estant determinat el nivell mínim pel fabricant de l’equip 
[12]. 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 27: Gràfic del flux lluminós vs nivell de llum digital. Font [12] 

El temps necessari per anar desde un nivell lumínic a un altre, anomenat “fade time”, i la 
velocitat del canvi de la llum, “fade rate”, són també paràmetres configurables via software. 
El sistema DALI es troba situat a la franja compresa entre els sistemes complexes i 
costosos, però potents, sistemes de control d’edificis que ofereixen una funcionalitat total i 
els sistemes de regulació més econòmics i senzills com pot ser el 1-10V. Per poder controlar 
la il·luminació en un edifici mitjançant diversos busos (cal recordar que cada DALI permet 
il·luminar fins a un màxim de 64 direccions, és a dir, és capaç de controlar la il·luminació de 
64 punts de llum), es fa integrant amb el KNX i s’utilitzen passarel·les KNX-DALI. El 
dispositiu KNX és un protocol de comunicacions de xarxa basat en la comunicació 
mitjançant cablejat a través de busos de dades que s’ha desenvolupat per dur a terme 
instal·lacions domòtiques en edificis i grans infraestructures. Aquest estàndard de 
comunicacions KNX, va sorgir de l’associació de tres estàndards previs que van aportar el 
millor de cadascun d’ells i es va crear en conseqüència aquest protocol KNX. Els tres 
estàndards que el componen són el protocol European Home Systems, BatiBus i el 
European Istallation Bus (EIB or Instabus). L’associació la formen els fabricants dels 
dispositius pel control de d'habitatges a través d’il·luminació. KNX sorgeix per realitzar la 
comunicació de dades a tots els components en la gestió d’un edifici, casa o grans 
instal·lacions, eliminant els problemes de dispositius que es quedin fora de cobertura o 
aïllats per un mal funcionament [13 ]. 
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Figura 28: Exemple de panell domòtic. Font [13] 

Els dispositius KNX són línies i en cadascuna d’aquestes línies es poden instal·lar fins a un 
total de 64 dispositius, per això s’utilitzen els dispositius DALI (interfície), juntament amb 
KNX. Cada línia d’instal·lació KNX haurà d’estar alimentada mitjançant fonts d’alimentació, 
la línia no haurà de superar els mil metres de longitud, i els dispositius no hauran d’estar a 
més de 750 metres de separació. També la font d’alimentació juga un paper fonamental, no 
podent estar a més de 350 metres del mòdul i entre elles haurà d’haver un mínim de 200 
metres de separació. Una o vàries línies amb els seus dispositius instal·lats i les seves fonts 
d’alimentació conformaran una àrea. L’àrea tindrà una línia principal i d’aquesta línia 
principal aniran sortint  fins a un total de 15 línies com a màxim amb 64 elements 
cadascuna, el que fa un total de 960 dispositius per cada àrea com a màxim. Cada àrea ( el 
que podria ser una planta), es pot unir amb les altres àrees mitjançant una línia principal, pel 
que es podria arribar a tenir si es necessités un sistema de 15 àrees amb 15 línies i 64 
dispositius cadascuna d’aquestes.  Es tenen 2 tipus de software dins de KNX [14]: 

• Software de gestió: Actualment només treballa amb Windows i es denomina ETS 
(Engineering Tool Software) amb versions que es van actualitzant contínuament. 
Amb aquest software es poden crear les escenes més complicades per l’usuari, 
donar d’alta els mòduls que hem instal·lat i gestionar les passarel·les KNX-DALI. 
 

• Software de control: És el que utilitzaran els usuaris per l’ús diari dels diferents 
sistemes que s’hagin instal·lat. Es podran veure les gràfiques d’us dels diferents 
mòduls, controls de consum i visualitzar l’estat de cascun dels mòduls que es tinguin 
en la instal·lació domòtica. 
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Per tant, un cop definit el sistema que s’utilitzarà, s’han de definir el número de llums que hi 
ha actualment, per saber el número de dispositius KNX-DALI. Cal recordar que el dispositiu 
KNX permet la il·luminació i el dispositiu DALI permet el control a través de una interfície, el 
que implica que permetrà l’ús de sensors per totes les plantes, situats a les línies elèctriques 
per on estan situats tots els dispositius (fluorescents i bombetes). Com s’ha vist, cada 
dispositiu KNX-DALI permet la connexió (il·luminació de 960 dispositius per àrea). Cal tenir 
en compte que es considera dispositiu cada bombeta, o llum fluorescent (normalment cada 
llum fluorescent es divideix en dos tubs fluorescents). 

Per tant, a continuació s’haurà de fer un estudi intens a cada planta per entendre quina és la 
distribució de les lluminàries, per poder així estimar el consum tant energètic com econòmic. 
No es profunditzarà més en l’aspecte de les connexions necessàries per instal·lar els 
sensors a les línies ni al sistema domòtic que permeti el control de tota la il·luminació, ja que 
l’objectiu serà poder estimar quina serà la millora que impliquen les modificacions aplicades 
a un edifici convencional que té un consum energètic alt degut a la mala gestió de la 
il·luminació a totes les plantes. Es separarà, com en tot el treball, en aquelles plantes que 
són subterrànies, i aquelles on hi arriba la llum natural. 

4.2.1 Plantes amb llum natural (1, 2, 3 i 4) 

En aquestes plantes, la llum natural arriba a gairebé totes les zones, i per tant s’haurà de 
detectar el moviment, i al mateix temps regular la quantitat de llum emesa en funció de la 
llum natural que entri a l’edifici. Les llums s’apagaran un cop els sensors no detectin 
moviment durant 30 segons a totes les zones que no siguin d’oficines o de sales de reunió, 
ja que en aquestes zones les llums s’apagaran passats 15  minuts degut a que es considera 
que pot haver-hi persones treballant sense que es detecti moviment, però en 15 minuts s’ha 
comprovat que sempre hi ha moviment i per tant les llums no s’apagarien. Cal recordar que 
les 4 plantes en les quals entra llum natural, tenen 3 zones on les quals la llum serà 
completament artificial, és a dir, on la millora només consistirà en la implementació de 
sensors de moviment per fer més eficient el consum, però no es podrà regular la llum emesa 
en funció de la llum natural. Aquestes zones són els 
lavabos, les escales d’emergència i els ascensors. Cal dir 
que l’objectiu no serà canviar la distribució ni la connexió a 
les fonts d’alimentació, simplement implementar els 
dispositius KNX-DALI per a poder controlar i regular la llum 
que emeten tots els dispositius en funció de la llum natural 
provinent de l’exterior.  

A més de tenir els dispositius que emeten llum, també es 
disposarà dels sensors anomenats sensors dimmer DALI, 
els quals mesuraran la quantitat de llum que entra del entorn i a l’hora detectaran la 

Figura 29: Exemple de sensor 
dimmer DALI 
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presència, fent un avís lumínic quan es vagi a apagar la llum si no es detecta cap presència, 
i provocaran que s’emeti més o menys llum artificial, per cadascun dels dispositius 
(bombetes, fluorescents), situats a cadascuna de les línies KNX.	En definitiva, en les plantes 
1, 2, 3 i 4, on s’haurà de fer us de sensors de moviment i regulació de llum, es faran servir 
els sensors DALI que fan ambdues funcions. En canvi, a les plantes subterrànies, on no hi 
arriba la llum, s’instal·laran només sensors de moviment. Cal tenir en compte que hi han 
zones interiors a les plantes 1,2, 3 i 4, on no hi arriba la llum de l’exterior, i per tant només hi 
hauran sensors de moviment, com ara la zona dels ascensors, la zona de les escales 
d’emergència i els lavabos, com s’ha comentat anteriorment. L’esquema serà el mateix 
(KNX-DALI), controlat per ordinador, amb la diferència en el tipus de sensor a cada zona. En 
el cas dels sensors de moviment i regulació de llum, permeten detectar uns 7 metres de radi, 
tant la presència com la llum natural entrant. Tant si són sensors exclusivament de 
moviment, o alhora de regulació de llum, el radi de detecció segueix sent el mateix, és a dir, 
aproximadament 7 metres. Per tant, es farà un estudi de la quantitat de sensors necessaris 
per a cobrir tota l’àrea de les plantes 1, 2 3 i 4, i a continuació, tenint en compte el nombre 
de dispositius (bombetes, fluorescents), ja determinats abans, es podrà fer un recompte total 
de dispositius KNX-DALI (en principi serà un per planta ja que permeten un us de 960 
dispositius per cada passarel·la KNX-DALI). Si totes les plantes tenen les mateixes 
dimensions (1040 m2 de superfície, i 3,5 metres d’alçada), és a dir, un volum total de 3640 
m3, i cada sensor abasta un radi de 7 metres, és a dir un volum semiesfèric de:  

Vsensor = !
!
πr! = !

!
π7! = 205,15 m3 

Es necessitarà un total de sensors:  !"#$%&$
!"#$%#

= !"#$
!"#,!"

= 17,43  Sensors
planta

 = 18   !"#$%&$
!"#$%#

 

Per determinar quins seran de moviment, i quins de moviment i alhora de regulació de llum 
s’haurà de determinar quina és la superfície a cada planta on no arriba la llum (ascensors, 
lavabos i zona d’escales d’emergència). Tenint en compte també que l’alçada és a totes les 
plantes iguals, és a dir, 3,5 metres, la distribució total de sensors a cadascuna de les zones 
on no arriba la llum natural seria la següent, tenint en compte que és un número teòric: 

 

 

 

 

 

	
Zona sense llum natural (ascensors, lavabos, zona sortides 

emergència) 

		

 Superfície 
(m2) 

 Alçada 
(m) 

 Volum 
(m3) 

 Volum 
rang 

sensor (m3) 

Número de 
sensors 

Planta 1 180 3,5 630 205,15 3,07 

Planta 2 108 3,5 378 205,15 1,84 

Planta 3 100 3,5 350 205,15 1,71 

Planta 4 100 3,5 350 205,15 1,71 

                Taula 12: Número teòric de sensors a les zones sense llum natural a les plantes 1, 2, 3 i 4 
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Aquest número de sensors és completament teòric, ja que es pot observar  que el número 
de sensors numèricament és inviable degut a que hi han 5 zones sense llum, és a dir: 
ascensors (dos  zones), lavabos (nois i noies) i zona sortida emergència. Per tant, el nombre 
mínim de sensors en aquesta zona sense llum natural haurà de ser de 5 per planta, és a dir, 
tot i que el sensor abasti sobradament el rang de un lavabo, serà necessari que hi sigui. A 
les zones on arriba la llum natural, s’instal·laran el número de sensors que convingui segons 
el rang de detecció. A continuació es pot veure el nombre de sensors a la zona on hi ha llum 
natural (més superfície), cal tenir en compte, que per a la planta 1 només s’ha tingut en 
compte l’espai ocupat per la zona d’oficines (350 m2), ja que a la recepció s’ha considerat 
que les llums haurien d’estar sempre enceses, i per tant no caldrà instal·lar cap sensor. El 
número de sensors teòric a les zones amb llum natural és el següent: 

S’ha de comentar que a les plantes 0 i 2, hi ha com es pot veure a l'esquema de les plantes 
explicat a l’inici del capítol, una zona amb 9 sales de reunió, que equival a unes dimensions 
de 156 m2, per tant tenint en compte l’alçada i el rang del sensor (ja forma part del càlcul 
anterior per a determinar el nombre de sensors), es necessitaria un total de 3 sensors, però 
com hi ha 9 sales, es necessitaran 6 sensors més per poder tenir un sensor per cada sala 
de reunió. Succeeix el mateix amb les plantes  3 i 4, ja que hi ha 6 sales de reunió i el 
despatx. A la sala de reunions més gran, es necessitaran un total de 3 sensors, i per les 
altres 5 sales de reunió, es necessitaran 5 sensors més (un sensor per cada sala), així 
mateix com pel despatx, per tant, un total de 9 sensors (3 per la sala de reunions gran, 5 
més per cada sala de reunió petita, i l’últim pel despatx). Tota aquesta zona té unes 
dimensions de 167 m2, i tenint en compte l’alçada i el rang dels sensors, es necessitaria un 
total de 3 sensors teòricament, però com ja s’ha explicat, es necessitaran 9 (6 més que els 
teòrics) per aquesta zona de les plantes 3 i 4 formada per les sales de reunió i el despatx. A 
la planta 1, passarà el mateix degut a tenir 3 sales de reunió, però en aquest cas es 
necessitaran només 2 sensors més que els teòrics. Tota aquesta explicació es veu reflectida 
en la següent taula, on hi ha el conjunt de sensors teòrics i reals per cada planta tant per les 
zones on no arriba la llum natural (recordar que es necessita un sensor per cada zona 
separada de les altres), i les zones on si arriba la llum natural (recordar que per cada sala de 
reunió/despatx es necessita com a mínim un altre sensor.  

 

 Taula 13: Número teòric de sensors a les zones amb llum natural a les plantes 1, 2, 3 i 4 

	 Zones amb llum natural (oficines i recepció) 

		
Superfície 

(m2) 
Alçada 

(m) 
Volum 

(m3) 
Volum rang 
sensor (m3) 

Número de 
sensors 

Planta 1 350 3,5 1225 205,15 5,97 
Planta 2 932 3,5 3262 205,15 15,9 
Planta 3 940 3,5 3290 205,15 16,04 
Planta 4 940 3,5 3290 205,15 16,04 
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Finalment, aquest és el resum en quant a número real de sensors a cada zona: 
		 	 	

	 Zona sense llum natural Zona amb llum natural 

		 Sensors (numèric) Sensors 
(real) 

Sensors 
(numèric) 

Sensors 
(real) 

Total de 
sensors 

Planta 1 3,07 5 5,97 8 13 
Planta 2 1,84 5 15,9 22 27 
Planta 3 1,71 5 16,04 22 27 
Planta 4 1,71 5 16,04 22 27 
Total   20  74  

Taula 14: Número real de sensors a les plantes 1, 2, 3 i 4 

Com el número de sensors per planta no fa que el número total de dispositius sigui el màxim 
que permet cada dispositiu KNX-DALI (960 dispositius) per planta i  que es connectaran 
entre plantes a través de la línia principal, el número total de dispositius connectats al 
dispositiu KN-DALI per planta serà: 

• Número dispositius planta 1: 293 
• Número dispositius planta 2: 731 
• Número dispositius planta 3: 704 
• Número dispositius planta 4: 704 

4.2.2 Plantes subterrànies (0, -1 i -2) 
Pel que fa a les plantes subterrànies (0, -1 i -2), no es podrà fer cap regulació de la llum 
natural que entra de l’exterior, sinó que simplement es detectarà la presència, per a poder 
encendre la llum, i si passada una estona (30 segons), no es detecta cap presència, la llum 
s’apagaria, excepte en les zones d’oficina i sales de reunió, on s’apagaran les llums passats 
15 minuts. Cal recordar que la planta 0 té exactament la mateixa distribució que la planta 2. 
Tot i així, una és subterrània i l’altre no. Caldrà instal·lar un dispositiu KNX-DALI a cada 
planta, i com que tots els sensors a cada planta seran de moviment, es tindrà el mateix 
número de sensors a cadascuna ja que tenen les mateixes dimensions. Per a la planta 0 i 
la planta -2, com tenen exactament la mateixa estructura que la planta 2, i hi ha d’haver per 
força 5 sensors per cada zona independent (lavabos, zona emergència i ascensors), el 
número total de sensors serà el mateix que a la planta 2, és a dir 27 sensors. Per a la 
planta -1, es tindrà també 21 sensors ja que les dimensions són les mateixes, però no té 
tantes sales de reunió.  
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Aquest és el resum en les plantes subterrànies: 
		 	 	
	  Plantes subterrànies 

		
Superfície 

(m2) 
Alçada 

(m) 
Volum 

(m3) 
Volum rang 
sensor (m3) 

Número de 
sensors 
(teòric) 

Número 
real de 

sensors 
Planta 0 1040 3,5 3640 205,15 17,74 27 
Planta -1 1040 3,5 3640 205,15 17,74 21 
Planta -2 1040 3,5 3640 205,15 17,74 27 

Taula 15: Número teòric i real de sensors a les plantes 0, -1 i -2 

Un cop determinat quin és el sistema d’il·luminació de l’edifici, és a dir, el número de 
dispositius, com estan connectats a la xarxa, quines són les hores de funcionament, i en 
conseqüència, quin és el consum energètic (W) i el consum econòmic (€), s’ha de tenir en 
compte que l’objectiu és, mitjançant unes modificacions a la xarxa, poder reduir aquests 
costos. Les modificacions, consisteixen en la utilització de sensors i actuadors, 
interconnectats a la xarxa mitjançant una eina de control (dispositiu DALI), que permet a 
l’usuari, mitjançant un ordinador o un smartphone, el domini del sistema d’il·luminació de 
l’edifici. Per a poder entendre com funcionarà el nou sistema format amb sensors, i quina 
serà la diferència respecte l’estat actual, s’explicarà de nou planta per planta quina serà la 
funció dels sensors i l’aportació de cadascun. A més de l’ús del sistema domòtic, es proposa 
la idea de canviar tots els fluorescents i bombetes per dispositius LED com s’ha comentat 
anteriorment, els quals permetran consumir menys, aportant la mateixa lluminositat. A 
continuació, la distribució dels sensors per totes les plantes: 

• Planta 4: 27 sensors (5 sensors a zones sense llum natural). 
• Planta 3: 27 sensors (5 sensors a zones sense llum natural). 
• Planta 2: 27 sensors (5 sensors a zones sense llum natural). 
• Planta 1: 13 sensors (5 sensors a zones sense llum natural). 
• Planta 0: 27 sensors (tots zones on no arriba la llum natural). 
• Planta -1: 21 sensors (tots zones on no arriba la llum natural). 
• Planta -2: 27 sensors (tots zones on no arriba la llum natural). 

Total de sensors a l’edifici: 169 sensors. 

Cal recordar que tenim dos tipus de sensors que s’utilitzaran per a la autoregulació de la 
il·luminació:  

1. Sensors de posició. 
2. Sensors amb ambdues funcions, de posició i de regulació de llum natural. 

Els sensors de posició seran utilitzats a les plantes subterrànies (0, -1 i -2). Els sensors de 
posició i de regulació de llum, s’utilitzaran per a les plantes on arriba la llum natural (1, 2, 3 i 
4), ja que em primer lloc es detectarà la presència de la persona que ocupi la zona, i en 
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segon lloc es procedirà a regular la intensitat de la llum emesa. S’ha de tenir en compte que  
a les plantes 1, 2, 3 i 4, tot i arribar-hi la llum natural, compten amb zones on no hi arriba 
(lavabos, zones d’emergència, despatxos). En aquestes zones els sensors seran de posició. 
Per a poder fer una estimació de quin seria l’impacte de instal·lar tots aquests sensors a 
cada planta, s’haurà d’estimar: 

• Quina és la freqüència amb la que els treballadors ocupen cada zona, ja que en 
definitiva, aquest temps serà el què la llum estarà encès gràcies al sensors 
d’ocupació. Aquesta dependència dels sensors de moviment únicament, només es 
produeix a les plantes subterrànies i a les zones de l’edifici on no arriba llum natural 
(sigui planta subterrània o no ho sigui). 
 

• Quina és la intensitat de llum natural que arriba de l’exterior a les plantes 1, 2, 3 i 4. 
En aquestes plantes, on s’utilitzaran els sensors amb les dos funcions de detectar la 
posició i regular la llum emesa. Un cop s’hagi detectar una presència, es procedirà a 
mesurar la llum que arriba de l’exterior, i en funció de la llum natural mesurada, 
s’emetrà més o menys llum a la zona determinada. Per a poder dur a terme aquesta 
estimació, caldrà tenir en compte a quines zones arriba la llum natural a 
determinades hores del dia, ja que a partir de segons quines hores, la intensitat de la 
llum natural serà menor. 

Un cop determinat el nombre de sensors, que seran una part important de la inversió, 
juntament amb els tubs i bombetes LED,  s’ha de tenir en compte tots els dispositius DALI 
per poder dur a terme el control de la il·luminació. Com s’ha explicat, la connexió DALI es 
basa en un doble cablejat, des de l’alimentació DALI fins a tots els dispositius (fins a un 
màxim de 64 dispositius). Cal tenir en compte que els drivers, que són els que reben una 
ordre del DALI master i la executen, fent variar la intensitat lumínica de cada 
bombeta/fluorescent, poden tenir connectats diverses bombetes/fluorescents en sèrie. Per 
tant, la idea general és tenir el bus DALI juntament amb el DALI master, que és bàsicament 
un controlador, el qual s’encarrega de rebre tota la informació procedent de la resta de 
components, processar-la i generar els codis de control de forma intel·ligent, juntament amb 
els sensors que calguin amb els drivers que connectin totes les bombetes/fluorescents en 
sèrie. Per tant, es necessitarà un sistema DALI per a cada planta. Cada sistema tindrà els 
següents dispositius: 

• 4 fonts d’alimentació DALI Driver IP66 (fitxa tècnica a l’annex) 
• 16 Drivers DALI AC-90 (fitxa tècnica a l’annex) 
• Sensors de moviment i regulació de llum (fitxa tècnica a l’annex) 
• Sensors de moviment per zones sense llum (fitxa tècnica a l’annex) 
• 1 Controlador DALI Master (fitxa tècnica a l’annex) 
• 1 Passarel·la KNX-DALI (fitxa tècnica a l’annex) 
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Figura 30: Exemple de connexió d’un sistema DALI amb l’alimentació DALI, el controlador 
DALI Master, els drivers i el sensor. Font [23] 

 

4.3 Estimació del temps d’ocupació a les plantes 

S’ha decidit separar l’estudi ja que a les plantes subterrànies (0 , -1 i -2) només s’utilitzaran 
sensors de posició, i a les plantes on arriba la llum natural (1, 2, 3 i 4), utilitzaran sensors de 
posició i sensors tant de posició com de regulació de llum natural. Per tant, només caldrà 
estimar quin és el temps d’ocupació diari a cada zona, per poder determinar el consum. 
L’estudi s’ha volgut realitzar en un horari real laboral, i s’ha pres com a hora d’inici les 9:00 h 
del matí, fins a la hora de fi, les 19:00 de la tarda (un total de 10 hores), ja que hi ha gent 
que arriba abans, i gent que se'n va  més tard.  

Planta -1  
A la planta -1, s’hi troba un espai d’oficines (amb una sala de reunions), un espai de 
menjador, els lavabos i la zona d’emergència. Ocupen aproximadament el mateix espai la 
zona d’oficines i el menjador. Pel que fa a la zona d’oficines, l’objectiu de l’estudi, és poder a 
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tenir un espai, en el què no estigui sempre la llum encesa a tota la zona si aquesta no està 
sent utilitzada. Per a poder determinar el temps d’ocupació en la zona d’oficines, s’ha volgut 
determinar el temps mitjà que els treballadors ocupen l’espai de treball i el número d’hores 
en el que es realitza alguna reunió, i per tant no ocupen el seu lloc de treball. En primer lloc 
es tractarà la zona comú d’oficines: 

Si s’agafa un sol treballador, es pot dir que el temps que estarà al seu lloc de treball seran 
les 9 hores de treball, (tot i que s’ha mencionat que s’agafa com a hora d’inici del dia laboral 
a les 9:00 del matí, i de final a les 19:00 h) menys el temps que triga en dinar (1 hora), el 
temps que triga en esmorzar (30 minuts), el temps que està en una reunió (s’ha estimat que 
un treballador té una reunió al dia de 1 hora), i per últim el temps per fer descansos ja sigui 
per fer un cafè, anar al lavabo, etc. Tot i així, cal tenir en compte que un sensor abasta un 
rang on hi ha diferents treballadors, i amb que hi hagi un sol treballador a la zona abastada 
pel sensor en qüestió, ja es detectarà moviment i per tant les llums estaran enceses. Per 
tant, per a poder estimar el temps en el que a la zona d’oficines els sensors detecten 
moviment, s’haurà de tenir només en compte el temps durant el dia en el que es pot estar 
segur en el que no hi haurà ningú a la zona, és a dir, s’ha comprovat que els únics moments 
on no hi ha treballadors a la zona d’oficines és durant la hora de dinar i durant l’hora 
d’esmorzar. Durant tota la resta del dia, tot i que en ocasions hi hagi treballadors que facin 
descansos, tinguin reunions, o qualsevol altre situació, sempre coincideix en que hi ha 
almenys un treballador a la zona que abasta cada sensor per mantenir les llums enceses.  

Per tant, el temps total en el que les llums estaran enceses ja que es detectarà presència en 
la zona d’oficines serà: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑒𝑠 = 9
ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑𝑖𝑎

− 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟 − 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠 𝑒𝑠𝑚𝑜𝑟𝑧𝑎𝑟  

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑒𝑠 = 𝟕,𝟓 𝒉𝒐𝒓𝒆𝒔/𝒅𝒊𝒂 

Pel que fa a la sala de reunions, com s’ha explicat anteriorment, s’ha determinat que el 
temps total d’utilització al dia és de 4 hores, una reunió a les 10:00 h, i una a les 17:00 h., 
com a hores més comuns. En quant als lavabos, s’ha decidit calcular també durant una hora 
el temps en el que hi ha gent a dins, i agafar-ho com a mostra per les 10 hores diàries que 
es calcula que acostuma a haver-hi gent treballant (de 9:00h a 19:00h). El temps obtingut 
d’ocupació ha sigut de 18 minuts en una hora. S’agafarà aquest temps com a referència 
també per al lavabo de dones, i pels lavabos de totes les plantes. El temps total diari serà:  

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑏𝑜𝑠 = 18 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠 𝑥
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠
𝑥 10 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝟑 𝒉𝒐𝒓𝒆𝒔/𝒅𝒊𝒂 

Per últim, pel que fa al menjador, s’ha aplicat el mateix procediment que per a determinar el 
temps d’ocupació a les altres zones, és a dir, s’ha baixat a les hores “puntes” on tothom va 
al menjador, de 9.00 a 10:00, on el temps mesurat ha sigut de 43 minuts. De 13:00 a 14:00, 
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on el temps mesurat ha sigut de 52 minuts, i de 14:00 a 15:00, on el temps mesurat ha sigut 
de 38 minuts. S’ha baixat dos cops a hores “no puntes” i s’ha mesurat el temps d’ocupació, a 
les 12:00 s’ha mesurat un temps de 12 minuts, i a les 17:00 un temps de 8 minuts. Per tant, 
el temps total d’ocupació diari serà: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 = 43 + 52 + 38 +
12 + 8
2

𝑥 7 = 203 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠/𝑑𝑖𝑎 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 = 203
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠
𝑑𝑖𝑎

𝑥
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠
= 𝟑,𝟑𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒆𝒔/𝒅𝒊𝒂 

Per a poder determinar el temps que es detecta posició en la zona dels ascensors, es 
prendrà la mateixa per a totes les plantes. Per a poder determinar aquest temps, s’ha decidit 
seguir el mateix procediment, és a dir, calcular el temps en el que hi ha algú en una de les 
zones, quatre cops en un mateix dia, a les 9:00 i a les 19:00 (hores punta), i a les 12:00 i a 
les 17:00 (hores no punta) i s’ha decidit fer la mitjana entre les hores no punta per prendre-la 
com a temps mitjà durant les hores no puntes. Els temps d’ocupació mesurats han sigut els 
següents: de 9:00 a 10:00, s’ha calculat un temps d’ocupació de 14 minuts. De 19:00 a 
20:00, s’ha calculat un temps de 16 minuts. A les 12:00 s’ha mesurat un temps de 6 minuts, i 
a les 17:00 un temps de 7 minuts.  

Per tant, el temps total d’ocupació durant el dia és:  

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑚𝑖𝑡𝑗à 𝑑!𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑠 = 14 +
6 + 7
2

𝑥 9 + 16 = 88,5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠/𝑑𝑖𝑎 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑠 = 88,5
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠
𝑑𝑖𝑎

𝑥
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠
= 𝟏,𝟒𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒆𝒔/𝒅𝒊𝒂 

Per últim, pel que fa a la zona d’emergències, en un principi es va pensar que no 
s’utilitzaria, però es va veure que hi havia gent que acostumava a utilitzar les escales per no 
haver d’anar amb l’ascensor, per tant, es va decidir observar durant 30 minuts des d’un  punt 
on es podia tenir visió de les 3 primeres plantes (2, 3 i 4), i 30 minuts des d’un punt on es 
podia veure les plantes 1, 0, -1 i -2. El temps mitjà l obtingut d’ocupació durant una hora va 
ser de 7 minuts. Per tant, el temps total diari en el que les llums s’encendran a la zona 
d’emergència serà: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 = 7 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠 𝑥
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠
𝑥 10 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 = 𝟏,𝟏𝟕 𝒉𝒐𝒓𝒆𝒔/𝒅𝒊𝒂 
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Per tant, dels 21 sensors d’aquesta planta, es distribuiran de la següent manera: 

• Zona oficines: 7 sensors detectant ocupació 7,5 hores diàries 
• Sales de reunió: 2 sensors detectant ocupació 4 hores diàries 
• Lavabos: 2 sensors detectant ocupació 3 hores diàries 
• Menjador: 7 sensors detectant ocupació 3,38 hores diàries 
• Zona ascensors: 2 sensors detectant ocupació 1,48 hores diàries 
• Zona sortida d’emergència: 1 sensor detectant ocupació 1,17 hores al dia 

Plantes  -2, 0 i 2 
A la planta 0, -2 i planta 2, s’hi troba un espai d’oficines (amb una sala de reunions), els 
lavabos i la zona d’emergència. Pel que fa al temps de detecció de cada zona és el mateix 
que a la planta -1, però el número de sensors serà lleugerament diferent. Es té un total de 
27 sensors. El temps total de detecció d’ocupació de les plantes 0, -2 i 2 serà:  

• Zona oficines: 13 sensors detectant ocupació 7,5 hores diàries 
• Sales de reunió: 9 sensors detectant ocupació 4 hores diàries 
• Lavabos: 2 sensors detectant ocupació 3 hores diàries 
• Zona ascensors: 2 sensors detectant ocupació 1,48 hores diàries. 
• Zona sortida d’emergència: 1 sensor detectant ocupació 1,17 hores al dia. 

Planta  1  
A la planta 1 s’hi troba la zona d’oficines (amb sala de reunions i despatx), els lavabos, la 
zona d’emergència i la recepció. Es té un total de 13 sensors .En aquesta planta, no ho ha 
cap sensor a la recepció, ja que es vol que les llums estiguin enceses sempre. El temps total 
de detecció d’ocupació de les plantes 0 i 2 serà:  

• Zona oficines: 5 sensors detectant ocupació 7,5 hores diàries 
• Sales de reunió: 3 sensors detectant ocupació 4 hores diàries 
• Lavabos: 2 sensors detectant ocupació 3 hores diàries 
• Zona ascensors: 2 sensors detectant ocupació 1,48 hores diàries 
• Zona sortida d’emergència: 1 sensor detectant ocupació 1,17 hores al dia 

Plantes 3 i 4 

A les plantes 3 i 4, les quals tenen la mateixa estructura, s’hi troba una zona d’oficines, un 
despatx, una sala de reunions, zona d’emergència i lavabos. Pel que fa al despatx, al ser 
individual, si que es pot tenir en compte el temps d’ocupació d’un sol treballador, i s’haurà de 
tenir en compte els possibles descansos que un treballador fa al llarg del dia, a més del 
temps per esmorzar i dinar. S’ha considerat un total de 30 minuts diaris per descansos ja 
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siguin per un cafè, o per anar al lavabo, a més de 1 hora per dinar i 30 minuts per esmorzar.  

El temps total al despatx diari és de: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥 = 9 ℎ − 30 𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑠𝑚𝑜𝑟𝑧𝑎𝑟 − 1 ℎ 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟 −  30 𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜𝑠 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑥 = 𝟕 𝒉𝒐𝒓𝒆𝒔/𝒅𝒊𝒂 

A les plantes 3 i 4 es té un total de 27 sensors. El temps total de detecció d’ocupació serà: 

• Zona oficines: 12 sensors detectant ocupació 7,5 hores diàries 
• Sales de reunió: 9 sensors detectant ocupació 4 hores diàries 
• Lavabos: 2 sensors detectant ocupació 3 hores diàries 
• Despatx: 1 sensor detectant 7 hores diàries 
• Zona ascensors: 2 sensors detectant ocupació 1,48 hores diàries 
• Zona sortida d’emergència: 1 sensor detectant ocupació 1,17 hores diàries 

4.4 Càlcul de la intensitat de llum necessària 

Un cop s’ha pogut determinar quina serà la distribució dels sensors en totes les plantes, el 
temps estimat a cada zona en que els sensors detectaran moviment i per tant la llum 
s’encendrà, cal poder determinar a les zones on arriba la llum natural, amb quina intensitat 
arriba la llum al llarg del dia, i quina haurà de ser la intensitat a aportar per cada dispositiu 
per arribar a una quantitat de llum òptima per a poder treballar. Això es durà a terme gràcies 
en primer lloc als sensors que ja s’ha comentat, que primer detecten moviment, i a 
continuació, regulen la llum emesa pels dispositius de cada zona en funció de la llum natural 
que entri per les finestres. La il·luminació que es rep del sol, així com la que emeten les 
bombetes o fluorescents, s’expressa en Lúmens. El lumen és la unitat del Sistema 
internacional de mesures per a mesurar el flux lumínic. Per exemple, una bombeta 
incandescent d’uns 100 W, emet aproximadament 1000 lúmens. El lux, és una unitat 
derivada del Sistema internacional de mesures, que també es fa servir, ja que un lux equival 
a 1 lumen/m2. Per exemple, la llum que emet el sol en un dia clar, equival a uns 100000 lux. 
Anàlogament, un lux equival a 1/683 W/m2. Un cop esmentades les unitats de mesures, cal 
determinar quina és la il·luminació que es rep al llarg del dia, provinent de la llum natural. 
Segons normativa, es recomana treballar amb 500 lux en espais d’oficina. També cal 
comentar que la il·luminació rebuda per una superfície es inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la que es troba la font lluminosa (d2).  

E = I/d2       on:        E( lux)           I (intensitat lluminosa en cd)               d (m) 

És a dir, la lluminositat que produeix una font de llum quan incideix perpendicularment a 
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mesura que el focus sobre un o més plans és directament proporcional a la intensitat 
lluminosa e inversament proporcional al quadrat de la distància entre pla i font. Tot i així, 
com la llargada de les taules a la zona d’oficines no és massa, és a dir, gairebé tothom 
treballa a la mateixa distància de les finestres, per tant els hi arriba pràcticament la mateixa 
lluminositat, s’ha considerat que la distància es negligible per tal de tenir la mateixa 
il·luminació a totes les taules properes a la finestra. A més, val la pena dir, que la il·luminació 
natural introdueix menys calor que la majoria de fonts elèctriques, el qual és un punt a favor 
en espais on hi ha tanta gent i acostuma a fer bastanta calor. Per a poder saber la intensitat 
mitjana que es rep en l’edifici durant tot l’any, es dividirà l’any en 4 estacions, és a dir en els 
mesos on hi ha més hores de llum (estiu), es necessitarà menys aportació de llum, i en els 
mesos on hi ha menys hores de llum (hivern), es necessitarà més aportació lumínica. De 
mitjana un dia té al voltant de 10 hores solars. Tot i variar amb l’estació, a les 9:00h, que és 
quan es comença a treballar, el sol ha sortit, i per contra, a les 19:00, que és quan s’acaba 
de treballar, per exemple, al mes de l’Hivern es pot dir que no hi ha sol a partir de les 18:00 
de la tarda. Per tant, es faran les següents suposicions, a partir de la durada mitja dels dies 
durant els mesos de l’any [15]: 

Mes de l’any Duració del dia 

Gener 9h 40min 

Febrer 10h 42min 

Març 11h 57min 

Abril 13h 17min 

Maig 14h 23min 

Juny 14h 56min 

Juliol 14h 43min 

Agost 13h 43min 

Setembre 12h 27min 

Octubre 11h 07min 

Novembre 9h 57min 

Desembre 9h 20min 
                    Taula 16: Duració mitja dels dies als mesos de l’any. Font [15] 

• Primavera: Comença al març i acaba al juny, durant aquests 4 mesos la duració 
mitja del dia és de 13h 38min. Per tant, si el sol surt a la primavera al voltant de les 
6:30 h, cap a les 20:00 és completament fosc, i es comença a notar menys 
lluminositat cap a les 18:00. Per tant, a la primavera es suposarà que es té màxima 
lluminositat del sol excepte una hora en la que la lluminositat del sol serà baixa. 

• Estiu: Comença al juny i acaba al setembre, durant aquests 4 mesos la duració mitja 
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del dia és de 14 hores, per tant, si el sol surt a l’estiu al voltant de les 6:45 h, cap a 
les 21:30 hores ja és fosc, i per tant a partir de les 19:30 es comença a notar la falta 
de llum, però no afectarà en res a l’horari laboral, per tant es considerarà que durant 
tot el dia hi ha màxima lluminositat. 

• Tardor: Comença al setembre i s’acaba al desembre, durant aquests 4 mesos la 
duració mitja del dia és de 10h 45 min. Per tant, si el sol surt al voltant de les 8:00 h, 
cap a les 19 ja és fosc, i es comença a notar menys lluminositat al voltant de les 
17:00h. Per tant, a la tardor tindrem màxima lluminositat excepte dos hores amb 
lluminositat baixa. 

• Hivern: Comença al desembre i s’acaba al març, durant aquests 4 mesos la duració 
mitja del dia és de 10h . Per tant, si el sol surt al voltant de les 8:30 h, cap a les 18:30 
ja és fosc, i per tant a partir de les 16:30 ja es nota la falta de llum. Per tant, a l’Hivern 
tindrem màxima lluminositat durant el dia excepte 2h 30 min de lluminositat baixa. 

Per a poder determinar la lluminositat que es rep del sol durant les 4 estacions, cal comentar 
que la llum del sol equival a uns 100.000 lux en un dia clar, però en un edifici d’oficines, a les 
àrees més properes a les finestres dins l’edifici, el nivell de lluminositat es veu reduït 
aproximadament fins als 1000 lux, les zones que estan una mica més allunyades de les 
finestres reben una lluminositat d’uns 300 lux, és a dir, les zones que ocupen els 
treballadors, i les zones de l’edifici encara més allunyades de les finestres (part central), pot 
arribar a baixar fins als 50 lux. En canvi, quan comença a ser fosc, com ja s’ha comentat 
depenent de l’hora a cada estació, la lluminositat es redueix progressivament des de els 300 
lux fins als 0 lux, i a les zones centrals més allunyades de l’edifici pot arribar a ser fosc o 
gairebé fosc, per tant, s’ha agafat com a lluminositat durant les hores des de que comença a 
enfosquir-se fins que és totalment fosc, un total de 100 lux,  i per tant s’haurà de 
proporcionar més llum amb els dispositiu de cada zona [16]. Cal recordar que si es té 
il·luminació durant el dia, s’ha considerat que aquesta equival a 300 lux a les zones de 
treball. En canvi, durant l’estona en la que el sol se'n va i el dia arriba a ser fosc, s’ha agafat 
com a mitjana una lluminositat de 100 lux, ja que començaria el crepuscle amb una 
lluminositat de 300 lux, fins a arribar a ser fosc, tot i que només a l’hivern es sortiria de 
treballar quan ja és completament fosc. 

Cal conèixer com és calcula la lluminositat:  

I = Li  x Cu x LLF / Al  

A on, 

I = illumination (lux, lumen/m2)                     Cu = Coeficient d’utilització 

LLF = light loss factor                                     Al = àrea per lamp (m2) 

Per posar un exemple, si es tingués 10 bombetes incandescents cadascuna de 50 W, és a 
dir un total de 500 W, (cada bombeta equivaldria a 10600 lúmens), utilitzades en un àrea de 
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50 m2, amb un Cu = 0,6 i LLF = 0,8, la il·luminació seria: 

I = 10 x 10600 x 0,6 x 0,8 / 50        I = 1018 lux 

Per tant, com que la zona central de cada planta no hi arriba la llum (ja que és una zona 
separada, amb els ascensors, lavabos i zona d’emergència), només es suposarà que s’ha 
de regular la il·luminació a les zones d’oficines i sales de reunió, i totes estan molt a prop de 
les finestres, per tant, es podrà dir que la il·luminació necessària durant l’any serà: 

Primavera: Es rep una il·luminació a les zones d’oficina de 300 lux durant 9 hores, i una 
il·luminació de 100 lux durant una hora. Per tant, es necessita aportar 200 lux més per 
arribar als 500 lux recomanats durant 9 hores, i 400 lux més durant una hora. 

Estiu: Es rep una il·luminació a les zones d’oficina de 300 lux durant 9 hores, i una 
il·luminació de 100 lux durant una hora. Per tant, es necessita aportar 200 lux més per 
arribar als 500 lux recomanats durant 9 hores, i 400 lux més durant una hora. 

Tardor: Es rep una il·luminació a les zones d’oficina de 300 lux durant 8 hores, i una 
il·luminació de 100 lux durant dos hores. Per tant, es necessita aportar 200 lux més per 
arribar als 500 lux recomanats durant 8 hores, i 400 lux més durant dos hores. 

Hivern: Es rep una il·luminació a les zones d’oficina de 300 lux durant 7h 30min., i una 
il·luminació de 100 lux durant 2h 30 min. Per tant, es necessita aportar 200 lux més per 
arribar als 500 lux recomanats durant 7h 30 min., i 400 lux més durant 2h 30 min. 

Cal recordar que hi ha una diferencia entre lumen i lux, ja que 1 lux = 1 lumen/m2, o per dir-
ho d’una altre manera, 1000 lúmens concentrats en una àrea d’un metre quadrat, implica 
que s’il·lumina aquest metre quadrat amb una intensitat de llum de 1000 lux. Si en canvi, 
aquests mateixos 1000 lúmens, es distribueixen en 10 metres quadrats, produeixen una 
il·luminació menor de tan sols 100 lux. Per a poder determinar quins són els lúmens que 
emet cada dispositiu de l’edifici, tant els fluorescents com les bombetes, s’ha de tenir en 
compte el terme per la mesura del rendiment amb el que una làmpada és capaç de convertir 
l’energia elèctrica (W) a la llum (lúmens). Aquest terme es coneix amb el nom d’eficàcia 
lluminosa, i s’expressa en (Lm/W). Pel que fa als dispositius de l’edifici, s’ha de tenir en 
compte que es s’ha proposat canviar els fluorescents i bombetes convencionals per 
dispositius LEDS. Els tubs fluorescents són de 18 W i emeten 1720 lm, és a dir, tenen una 
eficàcia lluminosa de 95,56 lm/W. Les bombetes LED són de 10 W i emeten 930 lúmens, és 
a dir, tenen una eficàcia lluminosa de 93 lm/W. Per a poder determinar quina lluminositat es 
rep provinent dels dispositius, cal determinar els m2 que il·lumina cada dispositiu. 

Aleshores, es proposaran dos situacions de llum possibles per a dur a terme l’estimació del 
consum: 

• Es necessita una il·luminació extra de 200 lux (Hores de llum). 
• Es necessita una il·luminació extra de 400 lux (Hores de poca llum) 
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Planta 1  

Hi ha un total de 90 fluorescents i 32 bombetes (122 dispositius), distribuïts de manera 
uniforme en 350 m2 que ocupa la zona d’oficines (recordem que la zona de recepció té les 
llums sempre enceses). Per tant, cada dispositiu il·lumina un total de 2,86 m2. A continuació, 
es determina els lúmens que ha d’emetre cada dispositiu per il·luminar un total de 200 lux o 
400 lux, segons convingui: 

Per a 200 lux: 

• Fluorescents (eficàcia lluminosa de 95,56 lm/W) 

200 𝑙𝑢𝑥 =
𝑙𝑚

2,86 𝑚!   →  572 𝑙𝑚        ;          572
𝑙𝑚

𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡
𝑥  

1 𝑊
95,56 𝑙𝑚

= 𝟓,𝟗𝟗 
𝑾

𝒇𝒍𝒖𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕
 

  

• Bombetes (eficàcia lluminosa de 93 lm/W) 
 

   572
𝑙𝑚

𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑡𝑎
𝑥  

1 𝑊
93 𝑙𝑚

= 𝟔,𝟏𝟓 
𝑾

𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒕𝒂
 

Per a 400 lux: 

• Fluorescents (eficàcia lluminosa de 95,56 lm/W) 

400 𝑙𝑢𝑥 =
𝑙𝑚

2,86 𝑚!   →  1144 𝑙𝑚      ;       1144
𝑙𝑚

𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡
𝑥  

1 𝑊
95,56 𝑙𝑚

= 11,97
𝑾

𝒇𝒍𝒖𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕
 

 

• Bombetes (eficàcia lluminosa de 93 lm/W) 

   1144
𝑙𝑚

𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑡𝑎
𝑥  

1 𝑊
93 𝑙𝑚

= 12,3
𝑾

𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒕𝒂
 

En aquest cas, les bombetes no poden arribar als 12,3 W, i per tant, funcionaran a la 
màxima potència, és a dir a 10 W/bombeta, emetent 930 lm cadascuna, i per tant un total 
de 325,17 lux. Com que es necessiten 400 lux extra d’il·luminació a la zona d’oficines, els 
fluorescents hauran de emetre més lluminositat que 400 lux. Per a determinar quina serà la 
lluminositat que hauran d’emetre perquè es mantingui una lluminositat extra de 400 lux (per 
arribar als 500 amb la llum natural), es farà una mitja ponderada:  

325,17 𝑙𝑢𝑥 𝑥 32 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠 + (𝑋 𝑙𝑢𝑥 𝑥 90 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠)
122 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑢𝑠

= 400 𝑙𝑢𝑥 

𝑿 = 𝟒𝟐𝟔,𝟔𝟏 𝒍𝒖𝒙/𝒇𝒍𝒖𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕 
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Per tant, cada fluorescent emetrà una potència de: 

426,61 𝑙𝑢𝑥 =
𝑙𝑚

2,86 𝑚!   →  1220,11 𝑙𝑚   

 
 

1220,11
𝑙𝑚

𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡
𝑥  

1 𝑊
95,56 𝑙𝑚

= 𝟏𝟐,𝟕𝟕
𝑾

𝒇𝒍𝒖𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕
 

 

Planta 2  

Hi ha un total de 600 fluorescents i 89 bombetes (689 dispositius), distribuïts de manera 
uniforme en 932 m2 que ocupa la zona. Per tant, cada dispositiu il·lumina 1,35 m2. A 
continuació, es determina els lúmens que ha d’emetre cada dispositiu per il·luminar un total 
de 200 lux o 400 lux, segons convingui: 

Per a 200 lux: 

• Fluorescents (eficàcia lluminosa de 95,56 lm/W) 

200 𝑙𝑢𝑥 =
𝑙𝑚

1,35 𝑚!   →  270 𝑙𝑚     ;       270
𝑙𝑚

𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡
𝑥  

1 𝑊
95,56 𝑙𝑚

= 𝟐,𝟖𝟑
𝑾

𝒇𝒍𝒖𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕
 

 

• Bombetes (eficàcia lluminosa de 93 lm/W) 
 

   270
𝑙𝑚

𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡
𝑥  

1 𝑊
93 𝑙𝑚

= 𝟐,𝟗𝟎
𝑾

𝒇𝒍𝒖𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕
 

 

Per a 400 lux: 

• Fluorescents (eficàcia lluminosa de 95,56 lm/W) 

400 𝑙𝑢𝑥 =
𝑙𝑚

1,35 𝑚!   →  540 𝑙𝑚      ;       540
𝑙𝑚

𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡
𝑥  

1 𝑊
95,56 𝑙𝑚

= 𝟓,𝟔𝟓
𝑾

𝒇𝒍𝒖𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕
 

 

• Bombetes (eficàcia lluminosa de 93 lm/W) 
 

  540
𝑙𝑚

𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑡𝑎
𝑥  

1 𝑊
93 𝑙𝑚

= 𝟓,𝟖𝟏
𝑾

𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒕𝒂
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Plantes 3 i 4 

Les plantes 3 i 4 tenen la mateixa estructura. Hi ha un total de 590 fluorescents i 69 
bombetes (659 dispositius), distribuïts de manera uniforme en 940 m2 que ocupa la zona 
d’oficines. Per tant, cada dispositiu il·lumina un total de 1,43 m2.  

A continuació, es determina els lúmens que ha d’emetre cada dispositiu per il·luminar un 
total de 200 lux o 400 lux, segons convingui: 

Per a 200 lux: 

• Fluorescents (eficàcia lluminosa de 95,56 lm/W) 

200 𝑙𝑢𝑥 =
𝑙𝑚

1,43 𝑚!   →  286 𝑙𝑚  

   286
𝑙𝑚

𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡
𝑥  

1 𝑊
95,56 𝑙𝑚

= 𝟐,𝟗𝟗 
𝑾

𝒇𝒍𝒖𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕
Escriba aquí la ecuación. 

• Bombetes (eficàcia lluminosa de 93 lm/W) 
 

   286
𝑙𝑚

𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑡𝑎
𝑥 

1 𝑊
93 𝑙𝑚

= 𝟑,𝟎𝟖
𝑾

𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒕𝒂
 

 

Per a 400 lux: 

• Fluorescents (eficàcia lluminosa de 95,56 lm/W) 

400 𝑙𝑢𝑥 =
𝑙𝑚

1,43 𝑚!   →  572 𝑙𝑚  

   572
𝑙𝑚

𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡
𝑥 

1 𝑊
95,56 𝑙𝑚

= 𝟓,𝟗𝟗
𝑾

𝒇𝒍𝒖𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕
 

 

• Bombetes (eficàcia lluminosa de 93 lm/W) 
 

   572
𝑙𝑚

𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑡𝑎
𝑥  

1 𝑊
93 𝑙𝑚

= 𝟔,𝟏𝟓
𝑾

𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒕𝒂
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4.5 Cost energètic i econòmic de les plantes 1, 2, 3 i 4 
amb modificacions 

Per a determinar els costos associats al consum de tots els dispositius, s’estudiarà el 
consum per cada planta, tenint en compte que a les plantes subterrànies, els únics sensors 
són els de posició, i a les plantes on arriba la llum natural, hi haurà sensors que tant 
detecten la presència com ara regulen la llum a emetre en funció de la llum natural. Com 
que el càlcul de costos de l’edifici sense les modificacions s’ha fet anualment suposant 240 
dies laborals, es suposaran 60 dies laborals per cada estació, tenint en compte que hi ha 4 
estacions, es calcularà el total d’hores en un dia de cada estació i es multiplicarà pels dies 
d’aquella estació. A les zones on no arriba llum natural, el consum serà el mateix per les 4 
estacions de l’any. En canvi, les zones on arriba la llum natural variarà en funció de 
l’estació. Per a les plantes amb llum natural, es tindrà dos situacions com s’ha comentat 
anteriorment: 

• En hores de sol, es reben 300 lux provinent del sol a les zones de treball, i s’ha 
d’aportar per part dels dispositius un total de 200 lux.  
 

• En hores de poca llum solar, que com a mitjana s’ha agafat una lluminositat de 
100 lux provinent del sol, i per tant s’haurà d’aportar un total de 400 lux.  

 

Plantes 3 i 4 

A la planta 3 i a la planta 4 hi ha un total de 590 Fluorescents i 90 Bombetes a 
cadascuna. D’aquest total de dispositius, es distribueixen segons les zones de la següent 
manera (parlarem de moment de una de les dos plantes): 

• Zona comú d’oficines: 492 fluorescents i 50 bombetes. 
• Sales de reunió: 98 fluorescents i 15 bombetes. 
• Despatx: 4 bombetes. 
• Lavabos: 6 bombetes. 
• Zona sortida d’emergència: 9 bombetes. 
• Zona ascensors: 6 bombetes. 

 

 

 

 

 



Pág. 66  Memòria 

 

A continuació, el conjunt de zones amb les hores de funcionament diàries aplicant les 
modificacions que ja s’han comentat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal tenir en compte que les plantes 3 i 4 tindran les mateixes hores de funcionament de 
les llums, és a dir: 

• Total hores diàries per a Fluorescents a la Planta 4 i Planta 3: 4082 hores. 
• Total hores diàries per a Bombetes a la Planta 4 i Planta 3: 500,41 hores. 

Per tant, per a aquestes plantes, tenint en compte les dos situacions de llum, els consums 
seran (només a les zones on arriba la llum natural, ja que a les altres zones no es 
regularà la llum, és a dir, seguirà el consum habitual en bombetes LED de 10 W i en 
fluorescents LED de 18 W): 

• Aportació de 200 lux 
o Fluorescents: 2,99 W 
o Bombetes: 3,08 W 

• Aportació de 400 lux 
o Fluorescents: 5,99 W 
o Bombetes: 6,15 W 

   

Número de 
dispositius 

Hores de 
funcionament 
diari de cada 

dispositiu 

Hores de 
funcionament 
diari total (h) 

Zona comú 
d'oficines 

Fluorescents 492 7,5 3690 

Bombetes 50 7,5 375 

Sales de 
reunió 

Fluorescents 98 4 392 

Bombetes 15 4 60 

Despatx 
Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 4 7 28 

Lavabos 
Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 6 3 18 

Sortida 
emergència 

Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 9 1,17	 10,53	

Zona 
ascensors 

Fluorescents 0 0	 0	

Bombetes 6 1,48	 8,88	

 Taula 17: Número de dispositius i hores de funcionament diari dels dispositius a les plantes 3 i 4 
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Zona sense llum natural: 

   

Hores 
funcionament 

diari 

Consum cada 
dispositiu (W) 

Consum 
total diari 

(kW·h) 

Lavabos 
Fluorescents 0 18 0 

Bombetes 18 10 0,18 

Sortida 
emergència 

Fluorescents 0 18 0 

Bombetes 10,53	 10 0,11 

Zona 
ascensors 

Fluorescents 0	 18 0 

Bombetes 8,88	 10 0,089 

Total    0,38 

   Taula 18: Consum (kW·h) diari dels dispositius a les zones sense llum natural a les plantes 3 i 4 

Cal tenir en compte que pel que fa a les zones on no arriba la llum natural serà la mateixa 
per a totes les plantes. Per tant, el consum de lavabos, sortida emergència i zona 
ascensors, equival a un total de 0,38 kW·h/dia. Aquest consum es tindrà en compte a 
cada estació com a consum de zones sense llum natural. Pel que fa a les zones on arriba 
la llum natural, el consum variarà segons l’estació de l’any. Es calcularà per cada planta 
el consum en un dia amb hores de llum, i el consum en un dia amb hores de poca llum. 
Aleshores es calcularà el consum diari real a cada estació ponderant per les hores de 
molta o poca llum, i per tant el consum anual fent la mitja de les quatre estacions. 

El consum diari en hores de llum, és a dir aportant només 200 lux serà: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Hores 
funcionament 

diari 

Consum cada 
dispositiu (W) 

Consum 
total diari 

(kW·h) 

Zona oficines Fluorescents 3690 2,99 11,03 
Bombetes 375 3,08 1,16 

Sales reunió Fluorescents 392 2,99 1,17 
Bombetes 60 3,08 0,19 

Despatx Fluorescent 0 2,99 0 
Bombetes 28 3,08 0,09 

Zones sense 
llum natural    0,38 

Total    14,02 

Taula 19: Consum diari (kW·h) de les plantes 3 i 4 a l’estiu 
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En canvi, el consum diari en hores amb poca llum, és a dir, aportant 400 lux, serà: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Taula 20: Consum diari (kW·h) de les plantes 3 i 4 a la primavera amb poca lluminositat 

 

Estiu 

A l’estiu, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux) durant les hores 
de treball. Per tant, s’haurà d’aportar els 200 lux restants durant els 60 dies laborals. El 
consum diari serà: 

Es té un consum diari mitjà de 14,02 kW·h/estiu. 

Primavera 

A la primavera, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux) excepte 
de 18:00 a 19:00. Per tant, s’haurà d’aportar els 200 lux restants durant 9 hores i 100 lux 
durant una hora, els 60 dies laborals.  Per les hores d’il·luminació normal, els kW·h són 
els mateixos que a l’estiu, és a dir, 14,02 kW·h/dia. Per a poder determinar un consum 
mitjà durant la primavera, s’ha decidit tenir en compte que les hores de poca il·luminació 
durant el dia equival a un 10% de les hores totals del dia, és a dir, si en un dia amb 
il·luminació normal es consumeixen 14,02 kW·h i en un dia amb poca il·luminació es 
consumeixen 25,23 kW·h, es prendran aquests valors per fer la mitja en un dia on hi ha, 
en la primavera en aquest cas, 1 hora de poca llum i 9 hores de llum normal. Per tant: 

1 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡
10 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑚

= 10 % 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 

 

Per tant, el consum mitjà diari serà el següent: 

14,02 𝑥 0,9 + 25,23 𝑥 0,1 = 𝟏𝟓,𝟏𝟒 𝑲𝒘 · 𝒉 /𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂 

 

   

Hores 
funcionament 

diari 

Consum 
cada 

dispositi
u (W) 

Consum total 
diari (kW·h) 

Zona 
oficines 

Fluorescent
s 

3690 5,99 22,10 

Bombetes 375 6,15 0,031 

Sales reunió 
Fluorescent

s 
392 5,99 2,35 

Bombetes 60 6,15 0,37 

Zones sense 
llum natural    0,38 

Total    25,23 
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Tardor 

A la tardor, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux) excepte de 
17:00 a 19:00. Per tant, s’hauran d’aportar els 200 lux restants durant 8 hores i 100 lux 
durant dos hores els 60 dies laborals. És a dir, si en un dia amb il·luminació normal es 
consumeixen 14,02 kW·h i en un dia amb poca il·luminació es consumeixen 25,25 kW·h, 
es prendran aquests valors per fer la mitja en un dia on hi ha, en la tardor en aquest cas, 
2 hores de poca llum i 8 hores de llum normal.  

Per tant: 

2 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡
10 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑚 = 20 % 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 

 

Aleshores, el consum mitjà diari serà el següent: 

14,02 𝑥 0,8 + 25,25 𝑥 0,2 = 𝟏𝟔,𝟐𝟕 𝑲𝒘 · 𝒉 /𝒕𝒂𝒓𝒅𝒐𝒓 

Hivern 

A la tardor, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux) excepte de 
16:30 a 19:00. Per tant, s’hauran d’aportar els 200 lux restants durant 7h 30min i 100 lux 
durant 2h 30 min els 60 dies laborals. Per a poder determinar un consum diari mitjà 
durant l’Hivern, s’ha decidit tenir en compte que les hores de poca il·luminació durant el 
dia equival a un 25% de les hores totals del dia, és a dir: 

2,5 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡
10 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑚 = 25 % 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 

 

Per tant, el consum diari mitjà diari serà el següent: 

14,02 𝑥 0,75 + 25,25 𝑥 0,25 = 𝟏𝟔,𝟖𝟑 𝑲𝒘 · 𝒉 /𝒉𝒊𝒗𝒆𝒓𝒏 

Consum anual 

Per a determinar el consum total en kW·h durant tot l’any a les plantes 3 i 4, es farà una 
mitja dels consums durant les 4 estacions. És a dir: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑡𝑗à 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 3 𝑖 4 =
14,02+ 15,14+ 16,27+ 16,83

4 𝑥  240
𝑑𝑖𝑒𝑠
𝑎𝑛𝑦   

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒕𝒋à 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝟑 𝒊 𝟒 = 𝟑𝟕𝟑𝟓,𝟔 𝑲𝒘 · 𝒉/𝒂𝒏𝒚 

Planta 2  

A la planta 2  hi ha un total de 600 Fluorescents i 110 Bombetes a cadascuna. D’aquest 
total de dispositius, es distribueixen segons les zones de la següent manera (es parlarà 
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de moment de una de les dos plantes): 

• Zona comú d’oficines: 500 fluorescents i 70 bombetes. 
• Sales de reunió: 100 fluorescents i 19 bombetes. 
• Lavabos: 6 bombetes. 
• Zona sortida d’emergència: 9 bombetes. 
• Zona ascensors: 6 bombetes 

A continuació, el conjunt de zones amb les hores de funcionament diàries aplicant les 
modificacions que ja s’han comentat. Per tant, a continuació es pot veure quin es el 
temps total de funcionament per fluorescents i bombetes. 

 
   

Número de 
dispositius 

Hores de 
funcionament 
diari de cada 

dispositiu 

Hores de 
funcionament 
diari total (h) 

Zona comú 
d'oficines 

 

Fluorescents 500 7,5 3750 

Bombetes 70 7,5 525 

Sales de reunió 
Fluorescents 100 4 400 

Bombetes 19 4 76 

Lavabos 
Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 6 3 18 

Sortida 
emergència 

Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 9 1,17	 10,53	

Zona 
ascensors 

Fluorescents 0 0	 0	

Bombetes 6 1,48	 8,88	

          Taula 21: Número de dispositius i hores de funcionament diari dels dispositius a la planta 2 

En aquest cas, el total de hores diàries de funcionament per a la planta 2 són: 

• Total hores diàries per a Fluorescents a la Planta 2: 4150 hores. 
• Total hores diàries per a Bombetes a la Planta 2: 638,41 hores. 

Cal tenir en compte que pel que fa a les zones on no arriba la llum natural serà la mateixa 
per a totes les plantes. Per tant, el consum de lavabos, sortida emergència i zona 
ascensors, equival a un total de 0,38 kW·h/dia. Per tant, per a la planta 2, tenint en 
compte les dos situacions de llum, els consums mitjans seran (només a les zones on 
arriba la llum natural, ja que a les altres zones no es regularà la llum, és a dir, seguirà el 
consum habitual en bombetes de 10 W i en fluorescents de 18 W): 

• Aportació de 200 lux: 
o Fluorescents: 2,83 W 
o Bombetes: 2,90 W 
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• Aportació de 400 lux: 
o Fluorescents: 5,65 W 
o Bombetes: 5,81 W 

Pel que fa a les zones on arriba la llum natural, el consum variarà segons l’estació de 
l’any. Es calcularà de nou, el consum en un dia amb hores de llum, i el consum en un dia 
amb hores de poca llum. Aleshores es calcularà el consum diari real a cada estació 
ponderant per les hores de molta o poca llum, i per tant el consum anual fent la mitja de 
les quatre estacions. El consum diari en hores de llum, és a dir, aportant 200 lux, serà: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 22: Consum (kW·h) diari de la planta 2 a l’estiu  

En canvi, el consum diari en hores amb poca llum, és a dir, aportant 400 lux, serà: 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

   

Taula 23: Consum (kW·h) diari a la planta 2 a la primavera amb poca lluminositat 

 

 

 

   

Hores 
funcionament 

diari 

Consum cada 
dispositiu (W) 

Consum 
total diari 

(kW·h) 
Zona 

oficines 
Fluorescent

s 
3750 2,83 10,61 

Bombetes 525 2,90 1,52 

Sales 
reunió 

Fluorescent
s 

400 2,83 1,13 

Bombetes 76 2,90 0,220 
Zones 

sense llum 
natural 

   0,38 

Total    13,86 

   

Hores 
funcionament 

diari 

Consum cada 
dispositiu (W) 

Consum total 
diari (kW·h) 

Zona 
oficines 

Fluorescent
s 

3750 5,65 21,19 
Bombetes 525 5,81 3,05 

Sales 
reunió 

Fluorescent
s 

400 5,65 2,26 
Bombetes 76 5,81 0,44 

Zones 
sense 
llum 

natural 

   0,38 

Total    27,32 
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Estiu 

A l’estiu, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux). Per tant, 
s’hauran d’aportar els 200 lux restants durant els 60 dies laborals.  

Es té un consum diari mitjà de 13,86Kw·h/estiu. 

Primavera 

 A la primavera, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux) excepte 
de 18:00 a 19:00. Per tant, s’hauran d’aportar els 200 lux restants durant 9 hores i 100 lux 
durant una hora els 60 dies laborals. És a dir, si en un dia amb il·luminació normal es 
consumeixen 13,86 kW·h i en un dia amb poca il·luminació es consumeixen 27,32 kW·h, 
es prendran aquests valors per fer la mitja en un dia on hi ha, en la tardor en aquest cas, 
1 hora de poca llum i 9 hores de llum normal. El consum diari, tenint en compte com 
s’ha explicat anteriorment que les hores de poca il·luminació suposen un 10% de les 
hores totals, serà: 

13,86 𝑥 0,9 + 27,32𝑥 0.1 = 𝟏𝟓,𝟐𝟏 𝑲𝒘 · 𝒉 /𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂 

Tardor 

A la tardor, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux) excepte de 
17:00 a 19:00. Per tant, s’hauran d’aportar els 200 lux restants durant 8 hores i 100 lux 
durant dos hores els 60 dies laborals. Per tan el consum diari mitjà serà: 

13,86 𝑥 0,8 + 27.32 𝑥 0,2 = 𝟏𝟔,𝟓𝟓 𝑲𝒘 · 𝒉 /𝒕𝒂𝒓𝒅𝒐𝒓 

Hivern 

A la tardor, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux) excepte de 
16:30 a 19:00. Per tant, s’hauran d’aportar els 200 lux restants durant 7h 30 min. i 100 lux 
durant 2h 30 min. els 60 dies laborals. El consum diari, tenint en compte com s’ha explicat 
anteriorment que les hores de poca il·luminació suposen un 25% de les hores totals, serà: 

13,86 𝑥 0,75 + 27,32𝑥 0,25 = 𝟏𝟕,𝟐𝟑 𝑲𝒘 · 𝒉 /𝒉𝒊𝒗𝒆𝒓𝒏 

Consum anual 

Per a determinar el consum total en kW·h durant tot l’any a la planta 2, es farà una mitja 
dels consums durant les 4 estacions. És a dir: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑡𝑗à 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 2 =
13,86 + 15,21 + 16,55 + 17,23

4 
𝑥  240

𝑑𝑖𝑒𝑠
𝑎𝑛𝑦

  

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒕𝒋à 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂 𝟐 = 𝟑𝟕𝟕𝟏 𝑲𝒘 · 𝒉/𝒂𝒏𝒚 

 



Aplicacions als Smart Buildings  Pàg. 73 

 

Planta 1 

A la planta 1, la qual es caracteritza principalment degut a que la majoria de l’espai 
l’ocupa la recepció. Aquest espai està format únicament per les portes de entrada, els 
torns per accedir mitjançant acreditació, i per últim, la taula amb la persona encarregada 
de la recepció. Tot i així, la il·luminació és necessària i en conseqüència els dispositius, 
tot i que en menys quantitat. Hi han un total de 200 Fluorescents i 80 Bombetes. D’aquest 
total de dispositius, es distribueixen segons les zones de la següent manera: 

• Zona comú d’oficines: 90 fluorescents i 24 bombetes. 
• Sales de reunió: 8 bombetes. 
• Lavabos: 6 bombetes. 
• Zona sortida d’emergència: 9 bombetes. 
• Zona ascensors: 6 bombetes 
• Recepció: 110 fluorescents i 27 bombetes. 

A continuació, es podrà veure el conjunt de zones amb les hores de funcionament diàries 
aplicant les modificacions que ja s’han comentat. Aquestes modificacions faran que les 
hores de funcionament diàries es redueixin considerablement amb comparació amb 
l’edifici sense cap modificació. Cal tenir en compte que en la recepció les llums s’encenen 
les 24 hores del dia, degut a que sempre hi ha una persona vigilant, i per tant, no ha patit 
cap modificació. El conjunt total de hores de funcionament diàries és el següent:  

 
   

Número de 
dispositius 

Hores de 
funcionament 
diari de cada 

dispositiu 

Hores de 
funcionament 
diari total (h) 

Zona oficines Fluorescents 90 7,5 675 
Bombetes 24 7,5 180 

Sales de 
reunió 

Fluorescents 0 0 0 
Bombetes 8 4 32 

Lavabos Fluorescents 0 0 0 
Bombetes 6 3 18 

Sortida 
emergència 

Fluorescents 0 0 0 
Bombetes 9 1,17 10,53 

Zona 
ascensors 

Fluorescents 0 0 0 
Bombetes 6 1,48 8,88 

Recepció 
Fluorescents 110 24 2640 

Bombetes 27 24 648 

   Taula 24: Número de dispositius i hores de funcionament diari dels dispositius a la planta 1 

En aquest cas, el total de hores diàries per a la planta 1 com es pot apreciar són: 

• Total hores diàries per a Fluorescents: 3315 hores. 
• Total hores diàries per a Bombetes: 897,41 hores. 
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Cal tenir en compte que pel que fa a les zones on no arriba la llum natural serà la mateixa 
per a totes les plantes. Per tant, el consum de lavabos, sortida emergència i zona 
ascensors, equival a un total de 0,38 kW·h/dia, com a les altres plantes. A més, en 
aquesta planta s’haurà de tenir en compte el consum de les llums de la recepció, els 
quals no han patit cap modificació i estan enceses les 24 hores del dia, consumint 18 W 
(fluorescent) i 10 W (bombetes) degut a que sempre hi ha una persona com a mínim. 

Aquest consum diari a la recepció equival a un total de:  

18 𝑥 2640 + (10 𝑥 648) = 𝟓𝟒 𝑲𝒘 · 𝒉 /𝒅𝒊𝒂 

Per tant, per a la planta 1, tenint en compte les dos situacions de llum, els consums 
mitjans seran (només a les zones on arriba la llum natural, ja que a les altres zones no es 
regularà la llum, és a dir, seguirà el consum habitual en bombetes de 10 W i en 
fluorescents de 18 W): 

• Aportació de 200 lux 
o Fluorescents: 5,99 W 
o Bombetes: 6,15 W 

• Aportació de 400 lux 
o Fluorescents: 12,77 W 
o Bombetes: 10 W 

Pel que fa a les zones on arriba la llum natural, el consum variarà segons l’estació de 
l’any. Es calcularà per cada planta el consum en un dia amb hores de llum, i el consum 
en un dia amb hores de poca llum. Aleshores es calcularà el consum diari real a cada 
estació ponderant per les hores de molta o poca llum, i per tant el consum anual fent la 
mitja de les quatre estacions.  

El consum diari en hores de llum, és a dir aportant només 200 lux serà: 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Taula 25: Consum (kW·h) diari de la planta 1 a l’estiu 

   

Hores 
funcionament 

diari 

Consum cada 
dispositiu (W) 

Consum 
total diari 

(kW·h) 

Zona oficines Fluorescent 675 5,99 4,04 
Bombetes 180 6,15 1,11 

Sales reunió 
Fluorescent

s 
0 5,99 0 

Bombetes 32 6,15 0,20 
Recepció    54 

Zones sense 
llum natural    0,38 

Total    59,77 
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En canvi, el consum diari en hores amb poca llum, és a dir, aportant 400 lux, serà: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Taula 26: Consum (kW·h) diari a la planta 1 en la primavera amb poca lluminositat 

      

Estiu 

A l’estiu, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux). Per tant, 
s’hauran d’aportar els 200 lux restants durant els 60 dies laborals.  

Es té un consum diari mitjà de 59,77 kW·h/estiu. 

 

Primavera 

A la primavera, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux) excepte 
de 18:00 a 19:00. Per tant, s’hauran d’aportar els 200 lux restants durant 9 hores i 100 lux 
durant una hora els 60 dies laborals.  

És a dir, si en un dia amb il·luminació normal es consumeixen 59,75 kW·h i en un dia amb 
poca il·luminació es consumeixen 63,50 kW·h, es prendran aquests valors per fer la mitja 
en un dia on hi ha, en la primavera en aquest cas, 1 hora de poca llum i 9 hores de llum 
normal. El consum diari, tenint en compte com s’ha explicat anteriorment que les hores 
de poca il·luminació suposen un 10% de les hores totals, serà: 

59,77 𝑥 0,9 + 63,50 𝑥 0,1 = 𝟔𝟎,𝟏𝟒 𝑲𝒘 · 𝒉 /𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂 

Tardor 

A la tardor, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux) excepte de 
17:00 a 19:00. Per tant, s’hauran d’aportar els 200 lux restants durant 8 hores i 100 lux 
durant dos hores els 60 dies laborals. El consum diari, tenint en compte com s’ha 

   

Hores 
funcionament 

diari 

Consum 
cada 

dispositiu 
(W) 

Consum total 
diari (kW·h) 

Zona 
oficines 

Fluorescent
s 

675 12,77 8,62 
Bombetes 180 10 0,18 

Sales 
reunió 

Fluorescent
s 

0 12,77 0 
Bombetes 32 10 0,32 

Recepció    54 

Zones 
sense llum 

natural 
   0,38 

Total    63,50  
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explicat anteriorment que les hores de poca il·luminació suposen un 20% de les hores 
totals, serà: 

59,77 𝑥 0,8 + 63,50 𝑥 0,2 = 𝟔𝟎,𝟓𝟐 𝑲𝒘 · 𝒉 /𝒕𝒂𝒓𝒅𝒐𝒓 

 

Hivern 

A la tardor, sempre es rep la màxima lluminositat provinent del sol (300 lux) excepte de 
16:30 a 19:00. Per tant, s’hauran d’aportar els 200 lux restants durant 7h 30 min. i 100 lux 
durant 2h 30 min. els 60 dies laborals.  

El consum diari, tenint en compte com s’ha explicat anteriorment que les hores de poca 
il·luminació suposen un 25% de les hores totals, serà: 

59,77 𝑥 0,75 + 63,50 𝑥 0,25 = 𝟔𝟎,𝟕𝟎 𝑲𝒘 · 𝒉 /𝒉𝒊𝒗𝒆𝒓𝒏 

 

 

 

Consum anual 

Per a determinar el consum total en kW·h durant tot l’any a la planta 1, es farà una mitja 
dels consums durant les 4 estacions, És a dir: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 1 =
59,77 + 60,14 + 60,52 + 60,70

4 
𝑥  240

𝑑𝑖𝑒𝑠
𝑎𝑛𝑦

  

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒕𝒋à 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂 𝟏 = 𝟏𝟒𝟒𝟔𝟕,𝟖𝟎 𝑲𝒘 · 𝒉/𝒂𝒏𝒚 

 

Finalment, el consum total de les plantes no subterrànies anual serà la suma dels 
consums anuals de les plantes 1, 2, 3 i 4. És a dir: 3735,60 kW·h/any (plantes 3 i 4), 3771 
kW·h/any (planta 2) i 14467,80 kW·h/any (planta 1). Per tant, el consum total serà 
25707,80 kW·h/any.  

Cal tenir en compte que aquest estudi s’ha fet en un edifiçi considerat “model”. És a dir, 
l’estudi podria aprofundir-se més depenent de la zona on estigués l’edifici. Per exemple, 
segons la zona, variarien les hores de llum diàries, es podrien tenir en compte els dies 
plujosos, i molts altres factors. 
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4.6 Consum de les plantes 0, -1 i -2 amb les modificacions  
En aquestes plantes, on s’hauran instal·lat els sensors de moviment, ha suposat una 
reducció significant de les hores d’il·luminació, és a dir, només ha afectat en les hores de 
funcionament dels dispositius, però el consum de cada dispositiu segueix sent el mateix 
ja que els sensors en aquestes plantes no regulen la llum natural. Les hores de 
funcionament diari de les plantes 0 i -2, seran les mateixes que a la planta 2, degut a que 
tenen la mateixa estructura. 

 Pel que fa a la planta -1, les hores de funcionament seran diferent a les inicials segons el 
temps d’ocupació estimat (cal recordar que les hores de funcionament de les plantes 0 i -
2 no es torna a comentar degut a que ja s’ha explicat per a la planta 2): 

 
   

Número de 
dispositius 

Hores de 
funcionament 
diari de cada 

dispositiu 

Hores de 
funcionament 
diari total (h) 

Zona comú 
d'oficines 

Fluorescents 245 7,5 1837,50 

Bombetes 33 7,5 247,50 

Sales de reunió 
Fluorescents 105 4 420 

Bombetes 18 4 72 

Lavabos 
Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 6 3 18 

Sortida 
emergència 

Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 9 1,17 10,53 

Zona 
ascensors 

Fluorescents 0 0 0 

Bombetes 6 1,48 8,88 

Menjador 
Fluorescents 230 3,38 777,40 

Bombetes 28 3,38 94,64 

         Taula 27: Hores de funcionament diari dels dispositius a la planta -1 

En aquest cas, el total de hores diàries per a la planta -1 amb les modificacions són: 

• Total hores diàries per a Fluorescents: 3034,90 hores. 
• Total hores diàries per a Bombetes: 451,55 hores. 

 

 

 

 

 



Pág. 78  Memòria 

 

Els kW·h totals diaris en aquestes plantes són: 

   

Hores 
funcionament 

diari 

Consum cada 
dispositiu (W) 

Consum 
total diari 

(kW·h) diari 

Planta 0 
Fluorescents 4150 18 33,20 

Bombetes 638,41 10 6,38 

Planta -1 
Fluorescents 3034,90 18 54,63 

Bombetes 451,55 10 4,52 

Planta -2 
Fluorescents 4150 18 33,20 

Bombetes 638,41 10 6,38 

Total    138,31 

         Taula 28: Consum (kW·h) diari total de les plantes 0, -1 i -2 

A continuació, tenint en compte que en un any s’han considerat de nou 240 dies laborables, 
el consum total per a les plantes subterrànies és de: 

 

Consum total diari 
(kW·h) 

Consum total anual 
(kW·h) 

Planta 0 39,58 9499,20 

Planta -1 59,15 14196 

Planta -2 39,58 9499,20 

Total 138,31 33194,40 

              Taula 29: Consum anual (kW·h) de les plantes 0, -1 i -2 

Finalment, el consum total de les plantes subterrànies anual serà: 33194,40 kW·h/any 

Per tant, el consum total estimat de l’edifici amb les modificacions aplicades serà de: 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟à𝑛𝑖𝑒𝑠 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟à𝑛𝑖𝑒𝑠 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 25707,80 + 33194,40 =  𝟓𝟖𝟗𝟎𝟐,𝟐𝟎 𝑲𝒘 · 𝒉/𝒂𝒏𝒚 

Si es fixa un preu del kW·h com s’ha explicat anteriorment, de 0,111 €/kW·h, el cost 
econòmic anual un cop aplicades les modificacions serà: 

𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒆𝒄𝒐𝒏ò𝒎𝒊𝒄 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 58902,20 
𝐾𝑤 · ℎ
𝑎𝑛𝑦

 𝑥 0,111 
€

𝐾𝑤 · ℎ
= 𝟔𝟓𝟑𝟖,𝟏𝟒 €/𝒂𝒏𝒚 
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4.7 Impacte mediambiental 

Un efecte molt positiu que implica la reducció del consum energètic a l’edifici, degut a les 
modificacions proposades, és la disminució de les emissions de CO2 generades per a 
poder il·luminar l’edifici. Aquesta disminució té com a conseqüència un impacte 
mediambiental molt positiu. Si aquesta transformació de l’edifici convencional a l’edifici 
intel·ligent es dugués a terme per tots els edificis de les grans ciutats, la millora seria 
enorme. 

Anteriorment, com s’ha comentat, l’edifici convencional té un consum estimat de 
530126,4 kW·h /any. Aquest consum equival a una emissió de Kg de CO2 a l’atmosfera. 
La producció de un kW·h d’electricitat a una central elèctrica a Espanya, equival a una 
emissió de 0,649 grams de CO2 [17]. Per tant, la emissió de gasos contaminants 
corresponent als dos models d’edifici és la següent: 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊ó 𝒅𝒆 𝑪𝑶𝟐 𝒆𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = 530126,4 
𝐾𝑤 · ℎ
𝑎𝑛𝑦

 𝑥 0,649 
𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
𝐾𝑤 · ℎ

= 𝟑𝟒𝟒,𝟎𝟓 𝒕𝒐𝒏 𝑪𝑶𝟐 /𝒂𝒏𝒚 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊ó 𝒅𝒆 𝑪𝑶𝟐 𝒆𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕 = 58902,20 
𝐾𝑤 · ℎ
𝑎𝑛𝑦

 𝑥 0,649 
𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
𝐾𝑤 · ℎ

= 𝟑𝟖,𝟐𝟑 𝒕𝒐𝒏 𝑪𝑶𝟐 /𝒂𝒏𝒚 

La transformació de l’edifici ha suposat una reducció de 305,82 tones de CO2 anuals. Per 
poder fer-se a la idea de la magnitud, això suposaria l’equivalent al consum que fan al 
voltant de 1000 cotxes a Espanya en un any.  

 

4.8 Estudi econòmic de la solució proposada  

Com s’ha pogut comprovar, el cost econòmic anual s’ha vist reduït dràsticament com 
s’havia previst. En un inici, amb l’edifici convencional s’ha estimat un cost econòmic anual 
de 58843,20 €/any, i un cop s’ha estimat el cost amb les modificacions aplicades, el cost 
s’ha vist reduït fins a 6538,14 €/any. Aquesta reducció és molt significativa, tot i així, per a 
poder dur a terme aquesta reducció de costos s’hauria de fer prèviament una instal·lació 
de tots els sensors i els dispositius KNX-DALI ja explicats anteriorment, a més de realitzar 
el canvi a dispositius LED, els quals suposarien una inversió inicial. Per tant, s’ha cregut 
convenient fer una estimació de la inversió inicial per poder veure quin seria el període de 
retorn de la inversió a partir del qual s’obtindrien beneficis. 
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Inversió inicial: 

En primer lloc caldrà tenir en compte el dels dispositius LED que s’han de canviar a totes 
les plantes: 

 

Planta Número de fluorescents Número de bombetes 
4 590 90 
3 590 90 
2 500 70 
1 200 80 
0 500 70 
-1 580 100 
-2 400 60 

Total dispositius 3360 560 

     Taula 30: Número de dispositius a totes les plantes de l’edifici 

Per tant, si el preu dels fluorescent LED és de 5€ i el preu de les bombetes LED és de 
1,59€ cada bombeta, el cost total dels dispositiu serà: 

𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒇𝒍𝒖𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒔  𝑳𝑬𝑫 = 3360 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑥 5
€

𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡
= 𝟏𝟔𝟖𝟎𝟎€ 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒎𝒃𝒆𝒕𝒆𝒔 𝑳𝑬𝑫 = 560 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑥 1,59 
€

𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑡𝑎
= 𝟖𝟗𝟎,𝟒 € 

Un cop determinat aquest cost, s’ha de estimar el cost dels dispositius de domòtica 
necessaris per el control de la il·luminació, que com s’ha explicat anteriorment, es 
necessiten els següents dispositius a cada planta: 

• 4 fonts d’alimentació DALI Driver IP66 (Fitxa tècnica a l’annex) 
• 16 Drivers DALI AC-90 (fitxa tècnica a l’annex) 
• 1 Controlador DALI Master (fitxa a l’annex) 
• 1 Passarel·la KNX-DALI (fitxa a l’annex) 

Els sensors es tractaran a part, ja que cada planta necessita un número diferent de sensors. 
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Per tant, el cost total dels dispositius serà (sense tenir en compte els sensors): 

Tipus de dispositiu 
Número de 

dispositius a cada 
planta 

Preu del 
dispositiu (€) 

Total per 
planta (€) 

Font d’alimentació DALI Driver 
IP66 

4 139  556 

Driver DALI AC-90 16 69,95 1119,2 

Controlador DALI Master 1 150 150 

Passarel·la KNX-DALI 1 949,05 949,05 

Total a una planta   2774,25 
Taula 31: Cost dels dispositius domòtics a instal·lar corresponent a una planta de l’edifici 

Per tant, si el total a cada planta és de 2774,25 €, i a cada planta hi ha el mateix número 
de dispositius, al haver-hi un total de 7 plantes, suposarà un cost total a l’edifici pel que fa 
a als dispositius domòtics de 19419,75 €. Pel que fa als sensors, aquest és el resum del 
número i tipus de sensor a cada planta, que es va comentar anteriorment: 

Conjunt total de sensors a totes les plantes: 

• Planta 4: 27 sensors (5 sensors a zones sense llum natural). 
• Planta 3: 27 sensors (5 sensors a zones sense llum natural). 
• Planta 2: 27 sensors (5 sensors a zones sense llum natural). 
• Planta 1: 13 sensors (5 sensors a zones sense llum natural). 
• Planta 0: 27 sensors (tots zones on no arriba la llum natural). 
• Planta -1: 21 sensors (tots zones on no arriba la llum natural). 
• Planta -2: 27 sensors (tots zones on no arriba la llum natural). 

Total de sensors a l’edifici: 169 sensors. Per tant, el cost serà: 

Planta Número de sensor de 
moviment 

Número de sensors de 
moviment i regulació lumínica 

4 5 22 

3 5 22 

2 5 22 

1 5 8 

0 27 0 

-1 21 0 

-2 27 0 

Total 95 74 
  Taula 32: Número de sensors i tipus a cada planta de l’edifici 
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Si el preu dels sensor de moviment és de 42,35 €, i el preu dels sensor de moviment i 
regulació lumínica és de 47,80 €, el cost total dels sensors a l’edifici serà de: 

𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕 = 95 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑠 𝑥 42,35 
€

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
= 𝟒𝟎𝟐𝟑, 𝟑𝟓 € 

𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊 𝒓𝒆𝒈. 𝒍𝒖𝒎í𝒏𝒊𝒄𝒂 = 74 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑠 𝑥 47,80 €
sensor=  𝟑𝟓𝟑𝟕,𝟐𝟎 €  

Per tant, el cost total de la inversió sense tenir en compte el cablejat, la mà d’obra, ni el 
cost del programa per a poder controlar el sistema DALI, suposarà un total de: 

 

Dispositiu Cost total (€) 

Fluorescents LED 16800 

Bombetes LED 890,40 

Dispositius domòtics 19419,75 

Sensors de moviment 4023,35 

Sensors de moviment i reg. lumínica 3537,20 

Total 44670,7  

                      Taula 33: Cost total dels dispositius domòtics a instal·lar a tot l’edifici 

 

Es pot veure la fitxa tècnica dels dispositius domòtics a l’Annex 3. 

Per tant, el cost total de la inversió inicial per poder dur a terme les modificacions, sense 
tenir en compte la mà d’obra, el cablejat ni el cost del programa per a controlar el sistema 
DALI, és de 44670.,70 €. 

Per a poder calcular el període de retorn, cal recordar que el cost anual abans de les 
modificacions era de 58843,20 €/any, i un cop aplicades les modificacions, s’ha estimat que 
el cost econòmic anual es veuria reduït fins a 6538,14 €/any. Si es divideix aquest cost anual 
amb les modificacions a un cost mensual, equivaldria a un total de: 

𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 = 6538,14
€
𝑎𝑛𝑦

𝑥  
1 𝑎𝑛𝑦

12 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠
 = 𝟓𝟒𝟒, 𝟖𝟓 €/𝒎𝒆𝒔 

Per tant, si s’ha passat de gastar 58843,20 €/any a 6538,14 €/any, s’ha aconseguit reduir el 
cost econòmic anual en 52305,06 €.  
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Això, implica una reducció mensual de 4358,76 €/mes. Per tant, tenint en compte la 
inversió inicial, es començarà a obtenir beneficis a partir del següent temps: 

Mes 
Inversió 
inicial (€) 

Estalvi mensual (€) 
Benefici 

acumulat (€) 

0 -44670,70 0 -44670,70 

1 0 4358,76 -40311,94 

2 0 4358,76 -35953,18 

3 0 4358,76 -31594,42 

4 0 4358,76 -27235,66 

6 0 4358,76 -22876,90 

7 0 4358,76 -18518,14 

8 0 4358,76 -14159,38 

9 0 4358,76 -9800,62 

10 0 4358,76 -5441,86 

11 0 4358,76 -1083,10 

12 0 4358,76  +3275,66 

13 0 4358,76 +7634,42 

14 0 4358,76 +11993,18 

15 0 4358,76 +16351,94 

16 0 4358,76 +20710,70 

17 0 4358,76 +25069,46 

18 0 4358,76 +29428,22 

Taula 34: Període de retorn de la inversió inicial a partir del qual seria rendible 

Com es pot observar, tenint en compte els costos esmentats, a partir de l’onzè mes ja 
sortiria rendible la inversió, exactament a partir dels 11,25 mesos. Es pot observar que el 
benefici equival en realitat als diners acumulats que es deixarien de pagar, és a dir,  que 
s’estalviarien cada mes si s’apliquessin les modificacions. Per exemple, al cap de 18 mesos 
(1,5 anys), s’hauria estalviat un total de 29428,22.  

Dos paràmetres molt importants són el VAN (Valor actual net) i el TIR (taxa interna de 
retorn), molt utilitzats a l’hora de determinar la viabilitat d’un projecte. Per a realitzar el càlcul 
dels dos paràmetres, s’ha realitzat per a diferents rendibilitats (taxa d’actualització). El fet 
d’imposar una taxa d’actualització implica que es té en compte el valor dels diners en el 
temps, taxa que normalment s’exigeix per part dels accionistes del projecte. El VAN indica si 
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en un període de temps determinat, la inversió és recomanable (VAN>0), o no (VAN<0), 
tenint en compte sempre la taxa d’actualització. El fet de que els el flux de caixa sigui 
constant a cada mes ( els 4358,76 € que s’estalvien), fa que el VAN vagi creixent cada cop 
menys. Això és degut a que realment en cap moment es tenen beneficis ja que sempre es 
paguen diners, la diferència es que es passen a pagar molts menys diners que amb l’edifici 
convencional.  Per tant, sempre es parla de diners estalviats i no de beneficis. Tot i això, s’ha 
volgut calcular el VAN i el TIR suposant tres taxes d’actualització diferents, durant un 
període de 1,5 anys. 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑉𝑡
(1+𝑘)𝑡

𝑛
𝑡=1 − 𝐼𝑜 on  Vt = flux de la caixa a cada període 

Io= Inversió inicial     

n=número de períodes considerats (15 mesos) 

k= taxa d’actualització 

        

Taxa 
d’actualització (k) 

4% 5% 6% 

VAN 10508,64 6281,87 2524,66 

Període de retorn 

(mesos) 
13,46 14,73 16,38 

TIR 6,84 % 

Taula 35: Valors de paràmetres: Taxa d’actualització, VAN, Període de retorn i TIR 

Si es tingués en compte els costos de cablejat, mà d’obra i programació, provocaria que el 
període de retorn fos posterior. Tot i així, crida l’atenció la rendibilitat de la inversió. 

 

4.9 Pressupost del projecte 
Per a poder dura terme el projecte, s’ha de tenir en compte un pressupost que s’hauria de 
pagar a la persona encarregada de fer tot l’anàlisi corresponent fins arribar a la solució 
proposada. 

En primer lloc, s’ha comprat un ordinador portàtil HP Zbook que ha tingut un cost de 700€. 
També s’ha comprat una calculadora HP 50g per fer el càlculs dels costos estimats que ha 
costat 100 € A més, s’ha necessitat obtenir la llicència del programa AutoCad per treballar 
amb els plànols de l’edifici i calcular-ne les dimensions. A totes aquestes despeses, tenint en 
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compte que tenen una amortització i per tant seguiran sent útils per futurs projectes, es 
tindrà en compte el 15% del seu cost en proporció al temps que s’ha dedicat a l’estudi. 

A les despeses se li sumarà un percentatge de possibles imprevistos, que serà del 10% de 
les despeses anteriors. A tots aquests preus, ja es té en compte l’IVA. 

En els càlculs de les despeses no ha estat necessari tenir en compte el lloguer d’un despatx 
ja que s’ha pogut fer des del despatx de casa i així no s’ha necessitat invertir diners en un 
lloguer. A més, tampoc s’ha hagut de fer cap pagament per obtenir normatives o decrets ja 
que tots aquests s’han obtingut de manera gratuïta perquè eren accessibles a qualsevol 
persona. 

Finalment, s’ha calculat el benefici obtingut tenint el compte el preu per hora de la feina feta. 
S’ha tingut en compte un preu de 18 €/h ja que per ser un treball d’aquesta envergadura es 
considera un salari per hora més elevat que la d’un becari però menys que la d’un enginyer 
ja graduat. Tenint en compte que al projecte se li han dedicat 400 hores. 

COSTOS PREU 

HP Zbook 105 € 

Calculadora HP 50g 15 € 

Llicència Autocad 90 € 

Subtotal costos 210 € 

Imprevistos (10%) 21 € 

Total Costos 231 € 

  Taula 36: Conjunt dels costos necessaris pel projecte 

El total de beneficis per la persona encarregada, correspondrà a 18€/hora, amb un total de 
400 hores treballades. El salari, per tant, serà de 7200 €. 
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Conclusions 

El creixement en els propers anys de les ciutats intel·ligents requerirà un gran 
desenvolupament de noves tecnologies, sobretot en la domòtica, per a poder seguir 
innovant per poder consumir de manera més sostenible i eficient.  

Dins de les ciutats, els edificis són els grans contaminants, tenint en compte que a les 
grans ciutats, els edificis suposen com a mínim un 40% de les emissions de diòxid de 
carboni. És per això, que cal donar prioritat a la gestió responsable dels sistemes HVAC 
(calefacció, ventilació, aire condicionats i il·luminació), i trobar la manera de optimitzar 
l’eficiència de tots aquests recursos, mitjanant noves tecnologies que permetin 
automatitzar aquestes tasques i aprofitant, en el cas de la il·luminació, els recursos 
naturals com ara la llum del sol, per poder reduir en gran part, les emissions de gasos 
contaminants. 

S’ha pogut comprovar que una il·luminació ineficient, comporta uns costos energètics i 
econòmics molt elevats. Però, si es realitza una inversió que en un inici pot semblar alta, 
els beneficis a llarg termini, no només econòmics, també energètics, poden ser molt 
elevats, degut a que gràcies als dispositius domòtics, es pot arribar a tenir un consum 
molt més eficient. Amb la col·laboració i la responsabilitat de les grans ciutats, es podria 
arribar a produir un impacte positiu molt gran pel que fa al medi ambient si s’arribessin a 
transformar totes les ciutats en “intel·ligents”. 

El repte final serà afinar la relació entre els sensors i les xarxes intel·ligents per poder 
abastar finalment ciutats senceres, anomenades Smart Cities. 
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Annex 1: Dispositius d’il·luminació inicials 

Tubs fluorescents a l’inici 

Característiques tècniques:  

Length 1200 mm 

Type Base 
2 Pins each 

end 

Color 
White 

840/845 

Lluminància 1800 lm 

Potència 36 W 

Average Lamp Life 20000 hores 

Shape 
T8 Linear 26 

mm 

Equivalent Brand 
Osman 
lumilux 

Taula 37: Característiques tècniques fluorescents Osman Lumilux edifici convencional 

 Bombetes halògenes a l’inici: 

Característiques tècniques: 

Bulb: PAR30S 

Filament: CC8 Axial 

Color: 100 RA8 

Initial Lúmen: 800 lm 

Potència: 60 W 

Average Lamp Life: 3000 hours 

Color Temperature: 2380 K 

  

                  

                        

Figura 32: Bombeta 
halògena edifici 
convencional 

Figura 31: Fluorescent 
Osman Lumilux edifici 
convencional 
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Annex 2: Dispositius d’il·luminació LED 

Tub fluorescent LED 

Preu: 5 € 

Característiques tècniques: 
 
Rated power: 18W 
Connector type: T8 
Input voltage: AC 85~ 265 V 
Working frequency: 50~60Hz 
LED Size: SMD 2835 
Number of LED SMD: 96pcs 
Luminous flux: 1720Lm 
Color temp: White Light:5500-6200K 
Cover Type: Milky 
Bulb diameter: Φ26mm 
Bulb length: 1198mm*Φ26 
Working temp: -20 C ~ +45 C 
Storage temp: -20 C~ +80 C 
Lifespan: 50000 hours 
Material: Aluminum + Plastic  
 

 

Bombetes LED 

Preu: 1,59 € 

Característiques tècniques: 
 
Rated power: 10W 
Luminous flux: 930Lm 
Lifespan: 25000 hours 
Alto: 113 mm 
Ancho: 60 mm 
Casquillo: E27 
Ángulo luminoso: 120 º 
Chip: SMD2835 

Figura 33: Fluorescents LED  

Figura 34: Bombetes LED 
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Annex 3: Fitxa de característiques dels dispositius domòtics 
Per poder dur a terme la instal·lació necessària per poder controlar les llums de l’edifici, es 
necessitaran els següents dispositius:  

Sensors de moviment DALI (Plantes subterrànies i zones tancades) 

Preu: 42,35 € 

Fitxa tècnica: 

Nom: Detector de Moviment per Equips DALI TE1 DA1 

Detector de moviment de Infrarojos, per lluinàries DALI, LED o fluorescencia, amb ajustos: 

• Si hi ha moviment i hi ha menys llum natural de la fixada al sensor, les lluminàries 
s’encenen al 100% 

• Si no hi ha moviment, les lluminàries es queden enceses al nivel establert pel sensor (0-
50)%. 

  Comunicació bidireccional i Broadcasting, montatge superficial al sostre. 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 35: Característiques tècniques dels sensors de moviment 
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Dimensions: 

 
Figura 36: Dimensions del sensor de moviment 

Esquemes de la instal·lació 

 
Figura 37: Esquema de instal·lació del sensor 
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Sensors de moviment i regulació llum natural (Plantes no subterrànies) 

Preu: 47,80 € 

Fitxa tècnica: 

Nom: DALI Sensor de movimient i crepuscular 

Sensor multifunció de moviment i lluminosidad que transfiereix els senyales recollits 

a senyal DALI per una fàcil configuració amb la resta de dispositius DALI. 

Característiques principals: 

- Tensió d’alimentació: senyal bus DALI 

- Àrea de detecció: 5-8 metros max 

- Senyal de sortida: senyal DALI standard 

- Dimensions: Ø106 x 52 mm 

- Temperatura de treball: -20 ~ 60 ° C 

- Pes net: 78g 

- Tamany de l’embalatje: 106x106x52 mm 

- Pes brut: 122 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 38: Característiques tècniques dels sensors de 
moviment i regulació de llum natural  
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Instal·lació: 

 
Figura 39: Instal·lació del sensor de moviment i regulació de llum natural 

 
Figura 40: Instal·lació del sensor de moviment i regulació de llum natural
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Figura 41: Instal·lació del sensor de moviment i regulació de llum natural 
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DALI Drivers AC-90 240V 
Preu: 69,95 € 

LED DRIVER de AC90-240V amb control DALI. 
Controla l’encés i l’apagat i regula l’intensitat de les 
lluninàries led d’alta tensió com tires de led de 220V fins 
240W. El driver es reconegut pel màster DALI desde el 
que e spot controlar la unitat per regular les lluminàries 
connectades.  

Característiques  

• Driver LED amb control DALI pel protocol internacional      
• Grau de protecció contra pols i aigua: IP40 
• 1 senyal DALI 
• Entrada de 90-240VAC 
• Sortida de 90-240VAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Característiques tècniques del DALI Driver AC-90 

 

Figura 42: Dali Driver AC-90 
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DALI Master Host 

Preu: 150 € 

Mòdul Master DALI amb connexió USB 
per a la     connexió a un PC i poder 
configurar fàcilment a través del software 
inclòs, els mòduls esclaus DALI amb el 
que es possible tenir un sistema controlat 
de una forma simple i fàcilment 
configurable des de el PC 

Especificacions tècniques: 

Temperatura de treball: -20 ~ 55 ° C 

Tensió d’alimentació: senyal bus DALI 

Entrada de señal: USB 

Senyal de sortida: senyal DALI standard IEC60929 

Dimensions: 120x70x25 mm 

Pes net: 223g 

Tamany de l’embalaje: 158x155x46 mm 

Pes brut: 444 g 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Dali Master Host 

  Figura 45: Característiques tècniques DALI Master 
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Instal·lació 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Instal·lació del DALI Master Host 

Passarel·la KNX DALI 

Preu: 949,05 € 

Característiques tècniques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Passarel·la KNX 
DALI 

Figura 48: Característiques tècniques de la Passarel·la 
KNX DALI 
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Font alimentació DALI Driver IP66 

Preu: 139 € 

Característiques tècniques:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: DALI Driver IP66 

Figura 49: Característiques tècniques DALI Driver IP 66 


