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Normativa actual aplicable.

Marc normatiu | Legislació i plans d’impuls

Normativa relacionada amb energia, estalvi i eficiència energètica
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)
Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE)
Decret d’ecoeficiència en els edificis
Certificació energètica d’edificis
Normes UNE sobre auditories i gestió energètica
Directives europees

Normativa referent al règim especial de producció elèctrica
Normativa de Règim Especial
Normativa fotovoltaica
Normativa eòlica
Normativa cogeneració
Normativa centrals hidroelèctriques
Normativa elèctrica

Tramitació administrativa

Polítiques d’incentivació: subvencions i altres incentius.

Subvencions
Energies renovables
Estalvi i eficiència energètica

Altres incentius



M tiMarc normatiu: 

Codi tècnic de l’edificació, RITE, Directiva , ,

d’eficiència energètica en edificis



Marc normatiu | Legislació i plans d’impuls



Marc normatiu | Directiva 2002/91/CE

ASPECTES GENERALS

Aprovada a Brussel·les, el 16 de desembre de 2002

Obligació d'aplicar a partir del 4 de gener de 2006Obligació d'aplicar a partir del 4 de gener de 2006

Període addicional de 3 anys per aplicar:
Certificat d'Eficiència energèticag
Inspecció de calderes i sistemes d'aire condicionat

Per què sorgeix?
P ió l UE l' d l è i l id i lPreocupació a la UE per l'augment del consum energètic en el sector residencial -

40% de l'energia consumida)
Reduir emissions de CO2 associades al consum energètic

Eficiència energètica = Quantitat d'energia consumida realment o estimada com ne
cessària per satisfer les necessitats de 
calefacció, escalfament d'aigua, refrigeració, ventilació il·luminació.calefacció, escalfament d aigua, refrigeració, ventilació il luminació.

Quedarà reflectida en un o més indicadors quantitatius

P d à i l i di d d l i i d COPodrà incloure un indicador de les emissions de CO2
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Estableix requisits en relació amb:

1. Marc general d'una metodologia de càlcul 
de l'eficiència energètica dels edificisde l eficiència energètica dels edificis

2. Aplicació de requisits mínims d’eficiència energètica de:

els edificis nous

grans edificis existents amb reformes importants

3. La certificació energètica d'edificis

4. La inspecció periòdica de calderes, sistemes d'aire condicionat i avaluació 
de l'estat de la instal·lació de calefacció de més de 15 anys



Marc normatiu | Directiva 2002/91/CE
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Marc normatiu | Directiva 2010/31/UE



Marc normatiu | Directiva 2010/31/UE

C id i

El 40% del consum total de l'energia a la Unió Europea correspon als edificis.

Consideracions

Les mesures adoptades per reduir el consum d'energia a la Unió, permetran, juntament amb un major ús de 
l'energia procedent de fonts renovables, que la Unió compleixi el Protocol de Kyoto, i la consecució del 
triple objectiu per a 2020, consistent en:

20% de reducció de les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle.20% de reducció de les emissions totals de gasos d efecte hivernacle.

20% d'augment de l'eficiència energètica

20%, del consum total d'energia, procedent de fonts renovables

Cal instaurar accions més concretes per tal d'aprofitar el gran potencial d'estalvi d'energia encara 
sense realitzar en els edificis.

Els edificis nous i els edificis existents que són objecte de reformes importants han de 
complir uns requisits mínims d'eficiència energètica adaptats a les condicions climàtiques locals.complir uns requisits mínims d eficiència energètica adaptats a les condicions climàtiques locals.

El sector públic, en cada Estat membre, servir d'exemple en l'àmbit de l'eficiència energètica dels edificis.

Al possible comprador o arrendatari d'un edifici o d'alguna unitat d'un edifici se li ha de donar, en el 
certificat d'eficiència energètica, informació a sobre de la seva eficiència energètica.certificat d eficiència energètica, informació a sobre de la seva eficiència energètica.
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Objecte

El 40% del consum total de l'energia a la Unió Europea correspon als edificis.

Fomentar l'eficiència energètica dels edificis situats a la Unió tenint en compte

j

Fomentar l eficiència energètica dels edificis situats a la Unió, tenint en compte
les condicions climàtiques exteriors i les particularitats locals, així com les exigències ambientals interiors i la
rendibilitat en termes cost-eficàcia.

Establir requisits en relació amb:

El marc comú general d'una metodologia de càlcul de l'eficiència energètica integrada 
dels edificis o d'unitats de l’edifici

L'aplicació de requisits mínims a l'eficiència energètica de: 

• Els edificis nous o de noves unitats del edifici.

• Edificis i unitats i elements d'edificis existents que siguin objecte de reformes importants.

• Elements de construcció que formin part de l'envoltant l'edifici.Elements de construcció que formin part de l envoltant l edifici.

• Instal·lacions tècniques dels edificis quan s'instal·lin, substitueixin o millorin.

Els plans nacionals destinats a augmentar el nombre d'edificis de consum d'energia gairebé nul.

La certificació energètica dels edificis o d'unitats de l'edifici;

La inspecció periòdica de les instal·lacions de calefacció i aire condicionat d'edificis.

Els sistemes de control independent dels certificats d'eficiència energètica i dels informes d'inspecció.p g p
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Definicions d’interès

Edifici: construcció ensostrada amb parets en què s'utilitza energia per condicionar l'ambient interior.

Edifici de consum d'energia gairebé nul: edifici amb un nivell d'eficiència energètica molt alt, que es determinarà de 
f it t b l' I L tit t i bé l l lt b i d' i h i d' t b t lt à liconformitat amb l'annex I. La quantitat gairebé nul · la o molt baixa d'energia hauria d'estar coberta, en molt àmplia mesura, per 

energia procedent de fonts renovables, inclosa energia procedent de fonts renovables produïda in situ o en l'entorn.

Instal·lació tècnica de l'edifici: equips tècnics destinats a calefacció, refrigeració, ventilació, escalfament de l'aigua o 
il·luminació d'un edifici o d'una unitat d'aquest, o una combinació d'aquestes funcions.

Eficiència energètica de l'edifici: quantitat d'energia calculada o mesura que es necessita per satisfer la demanda d'energia
associada a un ús normal de l'edifici, que inclourà, entre altres coses, l'energia consumida a la calefacció, la refrigeració, la 
ventilació, l'escalfament l'aigua i la il·luminació.

Energia primària: energia procedent de fonts renovables i no renovables que no ha patit cap procés de conversió o 
transformació.

Energia procedent de fonts renovables: energia procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, 
aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica i oceànica, hidràulica, biomassa, gasos d'abocador, gasos de plantes de depuració i 
biogàs.

Certificat d'Eficiència Energètica: certificat reconegut per un Estat membre, o per una persona jurídica designada per aquest, 
en el qual s'indica l'eficiència energètica d'un edifici o d'una unitat d'aquest, calculada d'acord amb una metodologia adoptada
de conformitat amb el article 3 de la directiva.

Instal · lació d'Aire Condicionat: combinació d'elements necessaris per a proporcionar un tipus de tractament de l'aire interior, 
mitjançant el qual la temperatura està controlada o pot baixar.

Bomba de calor: màquina dispositiu o instal·lació que transfereix calor de l'entorn natural com l'aire, l'aigua, o la terra, a q p q , g , ,
l'edifici o aplicacions industrials invertint el flux natural de calor, de manera que flueixi d'una temperatura més baixa a una més 
alta. En el cas de les bombes de calor reversible, també poden traslladar calor de l'edifici a l'entorn natural.
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Adopció d'una metodologia de càlcul de l'eficiència energètica dels edificis 

Els Estats membres han d'aplicar una metodologia de càlcul de l'eficiència energètica dels edificis d'acord amb 
el marc general comú que s'exposa a l'annex I. Aquesta metodologia s'aplicarà a escala nacional o regional.

p g g

Els Estats membres han d'aplicar una metodologia de càlcul de l'eficiència energètica dels edificis d'acord amb 
el marc general comú que s'exposa a l'annex I. Aquesta metodologia s'aplicarà a escala nacional o regional.

Requisits mínims d’eficiència energètica

Els Estats membres prendran les mesures necessàries per garantir 
que s'estableixin uns requisits mínims d'eficiència energètica dels edificis o unitats d'aquests per tal d'assolir nivells òptims de 
rendibilitat.

Q t bl i i t i it l t t b d di ti i t difi i i difi i i t t i í tQuan estableixin aquests requisits els estats membres podran distingir entre edificis nous i edificis existents, així com entre 
diferents categories d'edificis.

Els Estats membres poden decidir no establir aquests requisits a algunes categories d'edificis, com per exemple:

difi i t it fi i l t t d' t d l t l l it tò i hi tò iedificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o pel seu valor arquitectònic o històric,

edificis utilitzats com a llocs de culte

construccions provisionals amb un termini d'ús inferior o igual a dos anys, etc.

Edificis Nous i Edificis Existents
Els Estats membres prendran les mesures necessàries per garantir que: 

Els edificis nous compleixin els requisits mínims d'eficiència energètica. Els Estats membres han de vetllar perquè 
abans que s'iniciï la construcció, es considerin i tinguin en compte la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica d'instal 
· lacions alternatives d'alta eficiència, com per exemple: cogeneració, calefacció o refrigeració urbana o central, bomba 
de calor , etc. 
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En els edificis existents, quan s'efectuïn reformes importants, es millori l'eficiència energètica de l'edifici o de la part 
d è l i i i it í i d' fi iè i èti fi t i ò i i tè i f i l i

Instal·lacions tècniques dels edificis

renovada perquè compleixin uns requisits mínims d'eficiència energètica fixats, sempre que això sigui tècnica, funcional i 
econòmicament viable.

S'establiran requisits per a les instal·lacions tècniques dels edificis que siguin noves, substitueixin les existents o les millorin i 
s'aplicaran sempre que això sigui tècnica, funcional i econòmicament viable. 

L i t l l i 'h d' li l i it í i l 'i di ti ió bi ió

q

Les instal·lacions a que s'han d'aplicar els requisits seran com a mínim les que s'indiquen a continuació, o una combinació 
d'elles: 

a) Instal·lacions de calefacció 

b) I t l l i d' i l tb) Instal·lacions d'aigua calenta 

c) Instal·lacions d'aire condicionat 

d) Grans instal·lacions de ventilació. 

Els Estats membres fomentaran la introducció de sistemes de mesura intel·ligents quan es construeixi un edifici o efectes en 
ell reformes d'importància. A més podran fomentar, quan procedent, la instal·lació de sistemes de control actius, com sistemes 
d'automatització, control i gestió orientats a l'estalvi d'energia.

Els estats membres s'han d'assegurar que com a molt tard el 31 de desembre de 2020 tots els edificis nous siguin edificis

Edificis de consum d’energia casi nul

Els estats membres s han d assegurar que com a molt tard el 31 de desembre de 2020, tots els edificis nous siguin edificis 
de consum d'energia gairebé nul.
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Certificats d’eficiència energètica. Expedició i exposició

Els Estats membres prendran les mesures necessàries per establir un sistema de certificació de l'eficiència energètica de us 
edificis. 

El certificat d'eficiència energètica ha d'incloure l'eficiència energètica d'un edifici i valors de referència com ara requisitsEl certificat d eficiència energètica ha d incloure l eficiència energètica d un edifici i valors de referència, com ara requisits 
mínims d'eficiència energètica per tal que els propietaris o arrendataris de l'edifici o d'un unitat d'aquest puguin comparar i 
avaluar la seva eficiència energètica. 

Els Estats membres exigiran que: 

Quan es construeixin, venguin o lloguin edificis o unitats d'aquests, el certificat d'eficiència energètica o una còpia 
d'aquest es lliuri al comprador o nou arrendatari.

Quan una superfície útil total superior a 500 m2 d'un edifici per al qual es va expedir un certificat d'eficiència energètic, 
sigui freqüentada habitualment pel públic el certificat d'eficiència energètica s'exposi en un lloc destacat i ben visible persigui freqüentada habitualment pel públic, el certificat d eficiència energètica s exposi en un lloc destacat i ben visible per 
al públic.

Inspecció de les instal·lacions de calefacció i aire acondicionat i Informes

Els Estats membres prendran les mesures necessàries perquè es realitzi una inspecció periòdica de les parts accessibles 
de: 

Les instal·lacions utilitzades per escalfar els edificis, quan la potència nominal útil de les seves calderes sigui superior 
a 20 kW.

Les instal·lacions d'aire condicionat amb una potència nominal útil superior a 12 kW. 

Després de cada inspecció de les esmentades instal·lacions s'ha d'emetre un informe que serà lliurat al propietari o 
arrendatari de l'edifici.
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Experts independents

Els Estats membres han de vetllar perquè la certificació de l'eficiència energètica dels edificis i la inspecció de les 
instal·lacions de calefacció i d'aire condicionat es realitzin de manera independent per experts qualificats o acreditats.

Experts independents

Sistemes de control independents

Els Estats membres podran establir un sistema de control per als certificats d'eficiència energètica i un altre diferent parell 
els informes d'inspecció de les instal·lacions de calefacció i aire condicionat.

Des del 9 de juliol de 2010 i fins al 31 de desembre de 2015, els Estats membres aniran adoptant i publicant en les dates 
fixades en l'article 28 de la Directiva que ens ocupa, les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per

Transposició

q p , p g , g p
donar compliment al que estableix aquesta. L'obligació de transposició al dret nacional s'ha de limitar a les disposicions que 
constitueixin una modificació de fons respecte de la Directiva 2002/91/CE, de la qual es deriva l'obligació de traslladar les
disposicions inalterades.

Amb efectes a partir l'1 de febrer de 2012 queda derogada la Directiva 2002/91/CE

Derogació

Amb efectes a partir l 1 de febrer de 2012, queda derogada la Directiva 2002/91/CE.
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Certificats d’eficiència energètica. Expedició i exposició

Annex I - Marc general del càlcul de l'eficiència energètica dels edificis. 

Annex II - Sistemes de control independent dels certificats d'eficiència energètica i dels informes d'inspecció. 

Annex III - Marc metodològic comparatiu per a la determinació dels nivells òptims de rendibilitat dels requisits d'eficiència 
energètica dels edificis i dels seus elements. 

Annex IV - Directiva derogada amb la seva modificació i terminis de transposició a què es refereix l'article 29 de la Directiva 
2002/91/CE2002/91/CE. 

Annex V - Taula de correspondències entre els articles de la Directiva 2002/91/CE i aquesta Directiva.
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C id i l

El Codi Tècnic de l'Edificació

Consideracions generals

El Codi Tècnic de l Edificació
(CTE), aprovat pel Reial decret
314/2006, de 17 de març, és el
nou marc normatiu que estableix
les exigències que han de
complir els edificis en relació
amb els requisits bàsics de
seguretat i habitabilitat establertsseguretat i habitabilitat, establerts
alhora en la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d'Ordenació de
l'Edificació (LOE). Per fomentar
la innovació i el
desenvolupament tecnològic, el
CTE adopta l'enfocament
internacional més modern eninternacional més modern en
matèria de normativa d'edificació:
els codis basats en prestacions o
objectes.
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P t d l CTE D t bà i i E i è i bà iParts del CTE: Documents bàsics i Exigències bàsiques

El Codi Tècnic conté un Document
Bàsic d'Estalvi d'Energia on
s'estableixen les exigències bàsiques
en eficiència energètica i energies
renovables que han de complir els nous
edificis i els que es reformin o
rehabilitin.

El CTE transposa parcialment
la Directiva 2002/91/CE, de 16 de
desembre de 2002, relativa a l’eficiència
energètica dels edificis pel que fa alsenergètica dels edificis, pel que fa als
requisits mínims d'eficiència que han de
complir.



Marc normatiu | CTE



Marc normatiu | CTE

Limitació de la demanda energètica
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Qualificació energèticag
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Aspectes generals
La LOE i la transposició de la directiva 2002/91/CE, d’eficiència energètica en els edificis requeria modificacions de l'antic
RITE per fixar els requeriments mínims d’eficiència energètica d’aquestes instal·lacions i havia de fixar el procediments
d’inspecció de calderes i sistemes d’aire condicionats.

p g

Basat en un enfocament de prestacions i per objectius promovent la introducció de noves tecnologies més eficients.
Estableix exigències de seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis per atendre la demanda de
benestar i higiene de les persones tant en fase de disseny, dimensionat, muntatge, ús i manteniment.

Obj ti RITE E t l i d’ i l difi i Li it l t t l ( d d / di t) t t ld àObjectius RITE: Estalvi d’energia en els edificis. Limitar el consum total (consum=demanda/rendiment), per tant, caldrà
disminuir la demanda, augmentar el rendiment dels sistemes convencionals o ús de sistemes alternatius.

El nou RITE incideix, a l’igual que el CTE en l’eficiència energètica dels edificis, específicament en l’eficiència de les
instal·lacions. En conjunt l’objectiu és l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i altresj j g g
contaminants atmosfèrics.

Contingut RITE Exigències tècniquesg Exigències tècniques



Normativa actual aplicable | energia, estalvi i eficiència energètica

Exigències tècniques de les instal·lacions tèrmiquesExigències tècniques de les instal lacions tèrmiques



Normativa actual aplicable | energia, estalvi i eficiència energètica



Normativa actual aplicable | energia, estalvi i eficiència energètica

Condicions tècniques del RITEq



Normativa actual aplicable | energia, estalvi i eficiència energètica

Condicions tècniques del RITEq



L’auditoria energètica d’una instal·lació municipal. 

Propostes de millora, avaluació de l’estalvi  

energètic, d’emissions i rendibilitat econòmica de 

les inversionsles inversions



L’auditoria energètica d’una instal·lació municipal | objecte i estructuració

Objecte de les auditores
Les auditories energètiques, han de permetre analitzar i diagnosticar les instal·lacions existents i les 

seves característiques de servei. A partir del que podríem anomenar la “fotografia energètica” de les 

dependències estudiades l’objectiu final perseguit serà el d’aportar propostes de millora en quant a

j

dependències estudiades, l objectiu final perseguit serà el d aportar propostes de millora en quant a 

l’estalvi i l’eficiència energètica, sense oblidar mai la viabilitat d’implantació d’aquestes millores i la 

consecució de períodes de retorn assumibles de les inversions realitzades.

INVENTARI: En aquesta fase es recopilarà tota la informació tècnica necessària i característiques de les

instal·lacions. Consistirà en un treball de camp amb els equips necessaris per realitzar mesures d’àmbit

Estructura de les auditories

p q p p

energètic.

ANÀLISI: En aquesta fase s’analitzen les dades recollides i se’n fa el tractament que convingui per la

seva correcta interpretació.

DIAGNOSI: En aquesta fase es detecten les accions a emprendre per millorar l’eficiència energètica de

les instal·lacions Entre altres coses s’estudiarà el marc normatiu per prendre les decisions més adientsles instal·lacions. Entre altres coses, s estudiarà el marc normatiu per prendre les decisions més adients.

PROPOSTES DE MILLORA: En aquesta fase es concretaran les accions correctores i de nova

implantació proposades per millorar el comportament energètic de l’edifici i les seves instal·lacions. Cadap p p p p g

proposta serà optimitzada per tal que es justifiqui la seva viabilitat tècnica i econòmica, amb especial

atenció en la recuperació de les inversions proposades.



L’auditoria energètica d’una instal·lació municipal | objecte i estructuració



Estructura de les auditories (segons ICAEN)

L’auditoria energètica d’una instal·lació municipal | objecte i estructuració

( g )

Les auditories energètiques globals hauran de contenir, com a mínim:
a) Informació de l'establiment auditat:
Dades d'identificació i contacte: nom de l'empresa, ubicació de l'establiment auditat, sector d'activitat econòmica (CNAE 
93), persona de contacte i càrrec, identificació de l'empresa auditora, etc.
Dades de producció: productes i matèries primeres, règim de producció, esquema de procés, plànols, etc.
Dades energètiques: consums energètics històrics mensuals (dos últims anys) per cada font energètica, còpia de les 
factures energètiques originals dels dos últims anys etcfactures energètiques originals dels dos últims anys, etc.
Inventari tecnològic: característiques dels equips, prestacions nominals, rendiment, antiguitat, etc.
Relació d'actuacions històriques en eficiència energètica: estudis energètics anteriors (diagnòstics, auditories 
energètiques, estudis de viabilitat,...), inversions realitzades, etc.
Situació actual, perspectives, plans empresarials i energètics.

b) Mesures de camp: relació de dades obtingudes (històriques, actuals, campanya de mesures), característiques dels 
equips de mesura utilitzats, etc.q p ,

c) Tractament i anàlisi de la informació:
Balanços energètics globals i individuals (per equips, operacions i sistemes).
Distribució de consums per equips operacions i processos tant tèrmics com elèctricsDistribució de consums per equips, operacions i processos, tant tèrmics com elèctrics.
Diagrama energètic que representi l'arribada, el consum i les radiacions d'energia (Sankey o similar).
Índexs energètics (energia/unitat produïda, etc.).
Costos unitaris de l'energia.
Proporció fixa i variable, factor de càrrega.
Identificació i justificació de desviacions.
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d) Propostes:

Propostes d'estalvi energètic.Propostes d estalvi energètic.

Propostes d'eficiència en el procés.

Propostes de millora de la gestió de l'energia.

Propostes de manteniment i regulació dels equips consumidors d'energiaPropostes de manteniment i regulació dels equips consumidors d energia.

Propostes d'ús d'energies renovables.

Àrees que necessiten més investigació, amb indicació dels recursos precisos per a estudis detallats d'aquestes àrees.

Les auditories energètiques parcials de línia o servei s'ajustaran el màxim possible als requisits indicats per a lesLes auditories energètiques parcials, de línia o servei, s ajustaran el màxim possible als requisits indicats per a les 
auditories globals.

Els tipus de propostes podran ser des de relacions indicatives fins a estudis de viabilitat complets. En qualsevol cas s'haurà 
d'indicar l'estalvi potencial anual d'energia final, tant de combustibles com d'electricitat, la inversió necessària i el període 
de retorn de cada proposta.

Les propostes de millora d'eficiència que es recomanen cal que es presentin avaluades tècnicament (reducció de consum i 
d'emissions), i econòmicament (rendibilitat de la millora). Cal que els càlculs d'avaluació siguin clars per tal que es puguin 
actualitzar en un nou escenari de preus.

Pel que fa a les propostes de millora d'eficiència que s'han desestimat, cal que es justifiqui el perquè no es recomanen.
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Documents de referència

•Estalvi i eficiència energètica.

•Instal·lacions d’estudi

•Climatització

•Ventilació

•Il·luminació

•Instal·lació elèctrica

•Sistemes de regulació i control 

M t i t

Document de referència:
Estalvi i eficiència energètica en 
edificis públics (ICAEN)
www.gencat.cat/icaen → Publicacions i informes →•Manteniment

•Altres conceptes avançats

•Subministrament energètic

•Gestió eficient de l’aigua

www.gencat.cat/icaen  Publicacions i informes  
Col·lecció Quadern Pràctic
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Insti
tucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacions/Quadern
%20practic/02_Estalvi_i_eficiencia_energetica_edificis_pu
blics.pdf

•Gestió eficient de l aigua

•Auditories energètiques.

•Objectius.

•Estructura
Document de referència:
Guia metodològica per a realitzar•Estructura.

•Guia per a la seva implantació.

•Casos pràctics.

Guia metodològica per a realitzar 
auditories energètiques (ICAEN)
www.gencat.cat/icaen → Publicacions i informes → 
Guies, informes i estudis
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Insti
tucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacions/Arxius/2
011_guia_auditories_secured.pdf
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Estalvi i eficiència energètica
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Guia metodològica per realitzar 
auditories energètiques
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Exemple d’estudi (I)

D’una manera molt aproximada, i partint de les dades bàsiques sobre consums de que es disposen,

Exemple d estudi (I)

p , p q q p ,

podríem aventurar-nos a fixar uns objectius aproximats d’inversió a realitzar en funció de l’estalvi

aconseguit.

• Objectiu 1: invertir per estalviar

• Objectiu 2: recuperar la inversió a mig termini (suposem 6 anys)

• Resultat: diverses solucions amb el binomi inversió/estalvi

• Dades de partida: consums elèctrics i tèrmics

EXEMPLE:

Consum elèctric Preu e.elèctrica Despesa Consum tèrmic Preu e.tèrmica Despesa TOTAL DESPESA
(kWh /any) (c€/kWh ) elèctrica anual (kWh /any) (c€/kWh ) tèrmica anual ANUALNOM DE L'EDIFICI

S i ió d l d èti d l d dè i

(kWhe/any) (c€/kWhe) elèctrica anual (kWht/any) (c€/kWht) tèrmica anual ANUAL
EDIFICI PRINCIPAL 490500 9,96 48.853,80 €           0 6,95 -  €                      48.853,80 €                

BLOC OEST 102921 9,96 10.250,93 €           0 6,95 -  €                      10.250,93 €                
BLOC EST 80412 9,96 8.009,04 €             89520 6,95 6.221,64 €             14.230,68 €                

73.335,41 €              
Suposició de les despeses energètiques de les dependències
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Si partim d’una despesa anual de 73.335,41 euros, podem fer les següents estimacions:

RETORN SIMPLE
INVERSIÓ TOTAL AUDITORIES INSTAL·LACIONS

5% 3.666,77 €            6 anys 22.000,62 €   7.358,72 €     14.641,90 €           
10% 7.333,54 €            6 anys 44.001,24 €   7.358,72 €     36.642,52 €           
15% 11 000 31 € 6 anys 66 001 87 € 7 358 72 € 58 643 15 €

ESTALVI ACONSEGUIT INVERSIÓ MÀXIMA ASSUMIBLE

15% 11.000,31 €        6 anys 66.001,87 € 7.358,72 €    58.643,15 €         
20% 14.667,08 €          6 anys 88.002,49 €   7.358,72 €     80.643,77 €           
25% 18.333,85 €          6 anys 110.003,11 € 7.358,72 €     102.644,39 €         
30% 22.000,62 €          6 anys 132.003,73 € 7.358,72 €     124.645,01 €         
35% 25.667,39 €          6 anys 154.004,35 € 7.358,72 €     146.645,63 €         
40% 29.334,16 €          6 anys 176.004,98 € 7.358,72 €     168.646,26 €         

Taula de resultats (aproximació)

Per exemple: si suposem que les mesures proposades a les auditories generen un estalvi 

del 20%, s’haurà de procurar no superar una inversió de 88.002,49 € (7.358,72 € dels , p p , ( ,

quals es destinen a la pròpia auditoria).



Exemple d’estudi (II)
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VIABILITAT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXAExemple d’estudi (III)
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VIABILITAT ENERGIA SOLAR TÈRMICA (NOMÉS ACS)Exemple d’estudi (IV)
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VIABILITAT ENERGIA SOLAR TÈRMICA (NOMÉS ACS)

DADES DE PARTIDA:
Nova instal·lació

Necessitats energètiques ACS

300 00

350,00

Exemple d estudi (IV)

Nova instal·lació 
ACS per una família de 4 persones
Situat a província de Girona
Inclinació de 35º orientats al sud
Inversió equip convencional (termo elèctric): 986 €
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Instal lació de 3 m de col lectors
Retorn de la inversió a  4,5 anys (6,5 anys s/subv.)
Estalvi del 80% d’energia (electricitat)
Inclinació de 35º orientats al sud
Inversió equip convencional: 1355 € 8,0
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Inversió equip convencional: 1355 €
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