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L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



La millor manera de generar energia és estalviant-la

1 kWh estalviat a casa 3 kWh estalviats en la generació



Gran creixement de la població

Previsions de duplicar el consum energètic mundial actual

Canvi climàtic

Gran dependència energètica de combustibles fòssils

CONTEXT ENERGÈTIC MUNDIAL

És necessària una diversificació
en noves fonts energètiques i 

no contaminants



CONTEXT ENERGÈTIC MUNDIAL



CONTEXT ENERGÈTIC MUNDIAL



CONTEXT ENERGÈTIC MUNDIAL

Consum 
d’energia 

mundial en TW 
(1·109 kWh)



CONTEXT ENERGÈTIC MUNDIAL



CONTEXT ENERGÈTIC MUNDIAL



Concepte Reducció Destinataris Eines

Estalvi Energètic
Consums

innecessaris o 
prescindibles

Persones Cultura i 
Formació

Eficiència
Energètica

Ineficiències
(consums
evitables i 

prescindibles)

Sistemes i 
equips

Tecnologia
eficient, eines de 

control, etc.



OPORTUNITATS PROFESSIONALS I DE NEGOCI

Energia fòssil finita en un món finit, a uns preus impredictibles i volàtils

Acumulació de reserves d'energies fòssils en zones geopolíticament
complicades

Dependència energètica catalana / espanyola exterior en més d'un 80%

Necessitat de correcció en el costat de la demanda (EE) més que en el 
costat de l'oferta (ER)

Les administracions públiques i cada vegada més empreses privades 
estan invertint en tecnologies d'eficiència energètica

Generació energètica distribuïda, cal un nou model energètic



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA INDÚSTRIA

Característiques de Catalunya:
Consum molt intensiu en energia (indústria pesada)

Consum mitjà o baix intensiu en energia (logística)

Necessitats de bons tècnics coneixedors de processos industrials i de les 
possibilitats de reducció dels consums energgéticos

Necessitats de bons professionals també a l’àmbit econòmic i financer
(avaluació de inversions, períodes de retorn, finançament, realització de
contractes, ...)

Cogeneració: noves i renovacions

Il·luminació

Figura del Consultor Energètic és una figura a tenir en compte (equips
multidisciplinaris)



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A L’EDIFICACIÓ
Principals reptes:

A Catalunya, l'aplicació del Decret d'Ecoeficiència, del CTE, en concret
el DB-HE d'Estalvi d'Energia i ordenances municipals

Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis de nova construcció (RD 
47/2007) i EPBD (Directiva Europea):

En fase projecte i en fase edifici acabat

Necessitats d'assessorament (subvencions alta qualificació)

Programes complicats per a la realització de la qualificació energètica
(LIDER i CALENER VYP, GT)

Necessitat d'inspeccions

Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis Existents



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A L’EDIFICACIÓ

Gestió Energètica Eficient d'Edificis nous i existents

Edificació sostenible (no només en l'àmbit de l'energia)

Aplicació noves tecnologies: energia geotèrmia, microcogeneracions, 
etc ...

Rehabilitació Energètica d'edificis residencials, oficines i d'altres amb
usos energèticament intensives

Necessitat d'assessorament a arquitectes, promotors, administracions
i enginyeries clàssiques

Aplicació de protocols internacionals a nivell català / espanyol / 
europeu



GENERALITAT DE CATALUNYA

Aplicació de mesures de Gestió i eficiència en consum energètic

Obligatòria:

Edificis on es desenvolupen activitats de l'administració de la Generalitat de 
Catalunya amb consums anuals> 200.000kWh/año (> 12.000 euros any)

Auditoria energètica inicial i Auditoria energètica cada 5 anys

Aplicar mesures amb període d'amortització <4 anys

Els edificis i instal · lacions amb consum <200.000 kWh / any hauran d'estudiar 
l'adopció de sistemes de gestió de l'energia.

Es creen les figures figures del:
responsable energétic (per departament)

gestor energètic (en cada edifici)



Vigilància
tecnològica
Vigilància

tecnològica

Gestió
ambiental

Gestió
ambiental

Gestió I+DGestió I+D

Gestió
coneixemen

t

Gestió
coneixemen

t
Gestió
qualitat
Gestió
qualitat

Gestor Energètic



PAPER D’UN GESTOR ENERGÈTIC

Independència
recomanció de producte, millores en condicions de compra de 
recursos energètics, etc.)

Divulgació
Exemple classe d’avui

Aprofitament de sinèrgies
Acumular, ordenar, analitzar i resoldre problemàtiques concretes 
que poden ser aprofitades per tot el col·lectiu

Unificació de criteris
Aspecte econòmic, tècnic i administratiu

Agrupació potencial de clients



INTRODUCCIÓ AL MARC NORMATIU

DIRECTIVES
CTE, RITE, CEEx



PRINCIPALS ORGANISMES PÚBLICS DE L’ENERGIA A 
CATALUNYA

ICAEN – Institut Català d’Energia
Àrea Energies Renovables
Àrea Planificació Energètica
Àrea Estalvi i Eficiència Energètica

Unitat de Transport
Unitat d’Indústria
Unitat d’Edificació i Serveis

Departament d’Economia – Direcció General d’Energia i Mines - Generalitat 
de Catalunya
Diputacions (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona)
Consells Comarcals / Municipis
Agències locals de l’energia (Osona, Maresme, Lleida, Figueres, etc…)



PRINCIPALS ORGANISMES PÚBLICS DE L’ENERGIA A 
CATALUNYA

IREC
http://www.irec.cat/
Àrees tecnològiques i de recerca

Àrea Eficiència Energètica i Conservació
Àrea Xarxes Elèctriques
Bioenergia
Captura de CO2 i emmagatzemament
Energia eòlica marina
Electrònica de potència
Materials avançats per apliacions en energia
Recerca sòcio-tècnica

Àrea d’il·luminació
b_TEC – Parc de l’Energia del Besòs



CEEC – Cluster Eficiència Energètica de Catalunya

PRINCIPALS ORGANISMES PÚBLICS DE L’ENERGIA A 
CATALUNYA



PRINCIPALS ORGANISMES PÚBLICS DE L’ENERGIA A 
L’ESTAT ESPANYOL

MITYC – Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

IDAE
Plataforma Tecnológica de Eficiencia Energética
Agencias de Energía de las Comunidades Autónomas

Altres organismes públics relacionats amb l’Eficiència Energètica:

CADS – Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Oficina Catalana pel Canvi Climàtic
…



PRINCIPALS POLÍTIQUES RELACIONADES AMB L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

Europa 20/20/20 per el 2020 (i 30/30/30 per el 2030?):

• 20% de Energies Renovables

• 20% disminució d’emissions de CO2

• 20% de millora de la eficiència energètica



Directiva 93/76/CEE 16/09/93 (SAVE)

Aquesta directiva va obligar els estats membres a prendre mesures 
respecte al consum energètic dels edificis d'ús residencial. S'estableix

la certificació energètica com a mètode perquè els països afectats
puguin tenir un paràmetre per classificar energèticament a un edifici.

Els Estats Membres adoptessin els disposions legals i reglamentàries
necessaries per donar Compliment a la present directiva com a Molt

trigar el 31 de Desembre de 1994

Derogada por la Directiva 2006/32/CEE



LA DIRECTIVA 2006/32/CEE

1.Deroga la 93/76/CEE

2.Tracta sobre l'eficiència de l'ús final de l'energia i els serveis
energètics.

3.Obliga a millorar l'eficiència energètica amb estalvis que siguin
mesurables i verificables.

4.Cada estat membre de la unió haurà de verificar l'estalvi d'energia
que ha de ser comprovat amb les autoritats que cada país faci
responsable

5.Apareix la figura de les Empreses de Serveis Enerètics (ESE)



La directiva europea EPBD2002/91/EC
(Energy Perfomance in Buildings Directive)

Indica que els edificis han de complir uns requisits mínims, ha d'existir
un mètode de càlcul o d'estimació de la demanda i el consum dels

edificis, i que en base a ells s'expedirà una etiqueta que certificarà la 
qualitat energètica de l'edifici. Bàsicament pretén limitar l'emissió de 

CO2 fòssil a l'atmosfera.

en http://www.buildup.eu/



La Directiva 2010/31/UE 

1.Deroga la Directiva 2002/91

2.Té com a objectiu fomentar l'eficiència energètica dels edificis de la Unió
Europea.

3.Limitació de l'ús racional de l'energia en espais públics perquè siguin un 
exemple per als ciutadans

4.Estableix un mètode de càlcul de l'eficiència energètica en els edificis de 
nova construcció i aquells amb reformes profundes

5.Estableix expedir un certificat d'eficiència energètica per als edificis que es 
construeixin, venguin o lloguin a un nou arrendatari, i també per als edificis
públics una superfície útil total superior a 500 m2 . El 9 de juliol de 2015, 
aquest llindar es reduirà a 250 m2.



LA DIRECTIVA 2010/31/UE 



La Directiva 2010/31/UE  - ETIQUETA ENERGÈTICA



ALTRES DIRECTIVES D’IMPORTÀNCIA

1.Directiva 2009/33/CE vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients.
2.Directiva 2009/28/CE foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables.
3.Directiva 2004/8/CE relativa al foment de la i els serveis energètics.
4.Directiva 2003/66/CE respecte a l'etiquetatge energètic de frigorífics, congeladors i aparells
combinats electrodomèstics.
5.Directiva 2002/96/CE sobre Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
6.Directiva 2002/40/CE relativa a l'etiquetatge energètic dels forns elèctrics.
7.Directiva 2002/31/CE sobre l'etiquetatge energètic dels condicionadors d'aire d'ús domèstic.
8.Reglament N º 2422/2001 sobre l'etiquetatge de l'eficiència energètica per als equips
ofimàtics.
9.Directiva 2000/55/CE pel que fa als requisits d'eficiència energètica dels balastos de llums
fluorescents.



PACTE D’ALCALDES (CONVENANT OF MAYORS)

Gestionat per les Diputacions i amb l'ajuda del BEI (Banc Europeu 
d'Inversions)

Principals aspectes:

Els alcaldes es comprometen a:

Superar els objectius establerts per la UE per al 2020, reduint les emissions 
de CO2 als nostres territoris respectius amb un mínim del 20%, mitjançant la 
implementació d'un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible.

Preparar un inventari de les emissions que puguin servir com a línia de 
referència com a fonament del Pla d'Acció per a l'Energia sostenible.

Lliurar el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) durant l'any següent a 
la formalizción de la signatura dels alcaldes



QUÈ ÉS EL PAES?



És un estudi global energètic del municipi que inclou entre d’altres, un
inventari d’emissions, un pla d’acció per la reducció de les emissions de 
CO2, l’estalvi energètic i el foment de les energies renovables i un pla de
participació adreçat als treballadors i a la resta d’agents del municipi.

QUÈ ÉS EL PAES?

MUNICIPI
PAES

•Transport  (públic i privat)

•Consum domèstic d’energia

•Gestió de residus

• Serves 

•Cicle de l’aigua 

• Producció local d’ energia

AJUNTAMENT

•Flota municipal i externalitzada

• Equipaments i infraestructures

• Enllumenat

• Bombeig d’aigua i EDARs

•Indústria 

(sector 
secundari)

•Sector primari



FASES DEL PAES

FASE 1. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ

Diputació de Girona – CILMA (IRE de les comarques Gironines)

Ajuntament de Celrà

ICAEN, Idescat.

FASE 2. REDACCIÓ DEL PLA

Inventari d’emissions del municipi (àmbit PAES i àmbit ajuntament)

Anàlisis dels equipaments municipals i enllumenat

Diagnosi de les dades

Pla d’acció

Taller de participació



Enllaços d’interès

Polítiques econòmiques de la UE:
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/index
_es.htm

Estratègies i objectius energètics de la UE
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Eficiència Energètica en equips informàtics
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/index_es.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm


TRANSPOSICIÓ DE LES DIRECTIVES

Aprovació del Codi Tècnic d'Edificació (CTE). Nou Codi Tècnic
d'Edificació aprovat segons el R.D. 314/2006, de 17 de març.

Modificació del Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en Edificis (RITE) 
el R.D. 1027/2007, de 20 de juliol (modificació R.D. 238/2013).

Actualització de la Normativa d'Aïllament Tèrmic (NAT) NBE-CT-79.

Certificació Energètica d'Edificis (CEE) de nova construcció (R.D. 
47/2007).

Certificació Energètica d’Edificis Existents (CEEX). R.D. 235/2013 
(deroga R.D. 47/2007)



CTE



La Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) va establir uns criteris 

mínims de seguretat, funcionalitat, seguretat i habitabilitat. Va ser el 

primer pas per a la unificació, o almenys el seu intent, de les diferents 

normatives sobre la construcció d'un edifici.

El Codi Tècnic de l'Edificació (Reial Decret 314/2006) va suposar un

intent d'unificar les normatives sobre l'edificació conseqüència de

l'aplicació de la LOE. Va provocar la derogació de les NBE i ha

introduït nombrosos aspectes per a l'estalvi i l'eficiència en l'edificació. 

Consta de diferents documents bàsics o DB, sent els més 

representatius per a l'eficiència energètica



• El nou Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) (d'obligat
compliment a partir del 29 de març de 2007), afecta tant
als nous edificis com als que pateixin pròximes
rehabilitacions

• Entrada en vigor el 19 de setembre de 2007 i ja és
obligatori estar en possessió de l'etiqueta de qualificació
energètica per al cas d'habitatges nous



El CTE s'organitza en dues parts de caràcter reglamentari:

Part I : contingut, objecte i àmbit d'aplicació del CTE i les exigències
bàsiques que han de complir els edificis a satisfer en el projecte, la 
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves
instal·lacions

Part II : Documents Bàsics (DB), en què es descriuen les actuacions
per al compliment de les exigències bàsiques de la part I del CTE. Els
DB, basats en el coneixement consolidat de les diferents tècniques
constructives, poden ser actualitzats en funció dels avenços tècnics i 
les demandes socials i s'aprovaran per reglament



Els DB són els següents:
DB SE Seguretat estructural

DB SE-AE Accions en l’edificació

DB SE-A Estructures d’acer

DB SE-F Estructures de fàbrica. 

DB SE-M Estructures de fusta. 

DB SE-C Cimentacions. 

DB SI Seguretat en cas d’incendi. 
DB SU Seguretat d’utilitzacio ́.
DB HS Salubritat. 

DB HE Estalvi d’energia. 
DB HR Protecció davant el soroll



CTE- HE

Objectiu: Reduir les emissions contaminants limitant el consumt total 
de energia en els edificis

Consum = demanda/rendiment

Demanda edifici reducció demanda
Rendiment instal·lacions augment rendiment



CTE- HE

HE1: Limitació de la demanda energètica.
HE2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions 
d'il·luminació.
HE4: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària
HE5: Contribució fotovoltaica mínima de energia elèctrica.



Servei Actuació On DB CTE
Demanda Aïllament tèrmic HE 1

Calefacció
Rendiment Instal·lació HE 2 
Demanda Protecció solar HE 1

Refrigeració
Rendiment Instal·lació HE 2
Demanda Constribució solar HE 4

ACS
Rendiment Instal·lació HE 2
Demanda Contribució solar HE 3

Il·luminació
Rendiment Instal·lació HE 3
Demanda Contribució solar HE 5

Electricitat
Rendiment Etiquetat -



HE1

Dota als edificis d'una envoltant exterior adequada, definint espessors 
mínimis de Sols, Cobertes, tancaments, etc. En funció de la zona
climàtica (actualització de la normativa d'aïllament tèrmic NBE-CT-79).

Opció prescriptiva o mètode simplificat d'aplicació manual

Opció prestacional o mètode general programa informàtic anomenat
LIDER

El programa LIDER per implementar l'opció general avalua només la 
demanda energètica de l'edifici,

CALENER sí que incorpora els equips de climatització més de l'edifici
en la simulació Certifica



HE2 – RITE

R.D.1751/1998 derogat pel R.D. 1027/2007 per a ser finalment 
inclòs al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) com a Secció HE-2 

(rendiment de les instal·lacions tèrmiques) dins de DB-HE



RITE
IT 1.2 Exigència Eficiència Energètica

1.2.3. Documentació Justificativa

En edificis nous, amb superfície útil superior a 1.000 m2, es
considerarà la viabilitat tècnica, ecònomica i mediambiental dels 
sistemes alternatius com:
Producció amb energies renovables

En particular solar tèrmica i biomassa

Cogeneració (amb activitat > 4.000 hores/any)
Calefacció o refrigeració central

Si està disponible

Bombes de calor (s/tecnologia)



RITE

Tipus d’instal·lacions
Individuals: Un únic usuari
Centrals o col·lectives: Tots els usuaris d’un o varis edificis
Districte: Atén a un gran nº d’edificis

Teòricament, com més gran és un equip, més eficient és, però
prèviament s’han d’analitzar altres factors:
Capacitat edificis
Nº de plantes
Zona climàtica
usos



RITE
Tipus d’instal·lacions
Les instal·lacions centrals tenen unes pèrdues en distribució que no es 
presenten en les individuals, per això les aplicacions podrien ser:

Individuals
Zones climàtiques benignes
Edificis a baixa altura
Usos no continuats (cap de setmana, 2a residències)

Centrals
Zones climàtiques severes
Edicis de gran nombre de plantes
Usos continats (1ª residència)

Xarxes de Districte:
Zone climpàtiques severes
Associades a altres aprofitametns : cogeneració, biomassa, etc.



RITE
IT 1.2 Exigència Eficiència Energètica

1.2.2. Procediment de verificació



RITE
IT 1.2 Exigència Eficiència Energètica

1.2.4.1.2 Generació de calor
En la documentació a legalitzar s’indicarà la prestació energètica de la 
caldera, els rendiments a potència nominal i amb una càrrega parcial 
del 30%



RITE
IT 1.2 Exigència Eficiència Energètica

1.2.4.1.3 Generació de Fred

S’indicaran els coeficients de prestacions energètiques, EER o COP, 
de cada equip, en condicions de projecte, per cada equip 

Serà obligatori per tots aquells equips una etiqueta energètica sempre i
quan

Siguin aire-aire
Pmax (termica) 12 kW



RITE
IT 1.2 Exigència Eficiència Energètica

1.2.4.1.3 Generació de Fred
MODE REFRIGERACIÓ

CLAS
SE

APARELLS 
PARTITS

APRELLS 
COMPACTES

APRELLS DE 
CONDUCTE ÚNIC

A 3,20 < EER 3,00 < EER 2,60 < EER
B 3,00

< EER 
≤ 3,20 2,80

< EER 
≤ 3,00 2,40 < EER ≤

2,6
0

C 2,80
< EER 
≤ 3,00 2,60

< EER 
≤ 2,80 2,20 < EER ≤

2,4
0

D 2,60
< EER 
≤ 2,80 2,40

< EER 
≤ 2,60 2,00 < EER ≤

2,2
0

E 2,40
< EER 
≤ 2,60 2,20

< EER 
≤ 2,40 1,80 < EER ≤

2,0
0

F 2,20
< EER 
≤ 2,40 2,00

< EER 
≤ 2,20 1,60 < EER ≤

1,8
0

G EER ≤ 2,20 EER ≤ 2,00 EER ≤
1,6
0

MODE CALEFACCIÓ
CLAS

SE
APARELLS 
PARTITS

APRELLS 
COMPACTES

APRELLS DE 
CONDUCTE ÚNIC

A 3,60 < EER 3,40 < EER 3,00 < EER
B 3,40

< EER 
≤ 3,60 3,20

< EER 
≤ 3,40 2,80

< EER 
≤

3,0
0

C 3,20
< EER 
≤ 3,40 3,00

< EER 
≤ 3,20 2,60

< EER 
≤

2,8
0

D 2,80
< EER 
≤ 3,20 2,60

< EER 
≤ 3,00 2,40

< EER 
≤

2,6
0

E 2,60
< EER 
≤ 2,80 2,40

< EER 
≤ 2,60 2,10

< EER 
≤

2,4
0

F 2,40
< EER 
≤ 2,60 2,20

< EER 
≤ 2,40 1,80

< EER 
≤

2,1
0

G EER ≤ 2,40 EER ≤ 2,20 EER ≤
1,8
0



RITE
IT 1.3 Exigències de seguretat

El gas natural és la tecnologia menys contaminant
Els gasos que originen menys C02 per kWh emeten més vapor 
d’aigua. Amb la seva utilització s’obté una major qualificació
energètica

producció CO2 producció H2OCombustib
le grCO2/kWh (PCI)

grH2O/kWh
(PCI)

Contingut
en sofre

gasoli 273 87 < 0,2 %
gas butà 238

15
% 122 < 0,05%

gas propà 233
17
% 126 < 0,05%

gas natural 204
34
% 155 nul



RITE
IT 1.2.4.3 Control 

Totes les instal·lacions tèrmiques han d'estar dotades d'un control automàtic
necessaris perquè puguin mantenir la temperatura de disseny prevista, 
ajustant els consums tèrmics.

La utilització de controls tot-res està limitat a les següents aplicacions:
Límits de seguretat de temperatura i pressió
Regulació de la velocitat de ventiladors d'unitats terminals
Control de l'emissió tèrmica de generadors d'instal · lacions individuals
Control de la temperatura d'ambients servits per aparells unitaris, sempre que la 
potència tèrmica nominal del sistema no sigui superior a 70 kW
Control de funcionament de la ventilació de sales de màquines amb ventilació
forçada

El rearmament automàtic dels dispositius de seguretat només es permetrà
quan s'indiqui expressament en aquestes instruccions tèrmiques



RITE
T 1.2.4.5.3 Estratificacio ́

En els locals de gran altura 
l'estratificació s'ha d'estudiar i afavorir

durant els períodes de demanda 
tèrmica positiva i combatre durant els

períodes de demanda tèrmica
negativa



RITE
T 1.2.4.5.3 Estratificacio ́



RITE
IT 1.2.5.4 Zonificació

La zonificació d'un sistema de clima permet obtenir un elevat benestar
i estalvi
Cada sistema s'ha de dividir en subsistema compartimentació dels

espais inte ocupació i horari de funcionament
La zonificació serà adoptada a l'efecte de d'energia. tenint en compte

la Qualitat dels exteriors, orientacions, ús

www.airzone.es



RITE
IT 1.2.5.5 Estalvi en Piscines

La làmina d'aigua de les piscines climatitzades haurà d’estar 
protegida amb barreres tèrmiques contra les perdudes De Calor de 
l'aigua Per Evaporació Durant el Període En què ESTEN FORA De 
Servei.
La Distribució De Calor per L'escalfament de l'Aigua I La climatització

de l'Ambient De Piscines Sera Independent de Altres Instal · lacions
Tèrmiques



HE3 – IL·LUMINACIÓ

S'estableixen els requisits bàsics per zones i es determinarà
l'eficiència energètica de les instal·lacions mitjançant el Valor de 
l'Eficiència Energètica (VEEI) que no ha de superar uns determinats
límits segons el nombre de lux 

Es planteja l'obligatorietat d'instal·lar mecanismes de regulació i 
control manuals i de sensors de detecció de presència o sistemes de 
temporització per zones d'ús esporàdic.

El nivell d’il·luminació interior serà regulat en funció de l'aportació de 
llum natural exterior. Així mateix, caldrà elaborar un pla de 
manteniment de les instal·lacions d'il·luminació per assegurar la seva
eficiència.



HE3 – IL·LUMINACIÓ

VEEI = (P · 100) / (S·Em)

P: Potència instal·lada en làmpades i equips auxiliars

S: Superfície útil (m2) il·luminada

Em : Il·luminància mitjana (lux) a nivell horitzontal

(No inclou il·luminacions de zones d’aparadors i exposicions)





Oficines

Tipus interior, tasca, activitat Lux(1) UGR(2) Ra(3)

Arxius, còpies 300 19 80

Escriptura, lectura, tractament de dades 500 19 80

Dibuix tècnic 750 16 80

Treball CAD 500 19 80

Sales de conferències i reunions 500 19 80

Recepció 300 22 80

Arxius 200 25 80

(1) nivell dil·luminació
(2) Enllunernament molest
(3) Índex de reproducció cromàtica 

Il·luminació adequada segons UNE – EN 12.464-1/03



HE3 – IL·LUMINACIÓ

Exemple

OFICINES: VEEI 3,5

NIVELL D’IL·LUMINACIÓ : 500 lux

P il·iuminació = 3,5 * 500 / 100 = 17,5 W/m2



HE4 – contribució solar mínima ACS

Depenent de la zona climàtica a on s’instal·li l’edifici i 
el seu consum anual es fixa una contribució solar 

mínima de l’ACS entre el 30% i el 70%









HE5 – Contribució energia solar fotovoltaica

Aplicable a edificacions amb elevat consum elèctric i gran
superfície, determinada segons l'ús específic, com edificis 

comercials, oficines, hospitals, hotels, etc. 

Es tenen en compte interferències ombres, etc





EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ELÈCTRICA

GESTIÓ CONSUMS
IL·LUMINACIÓ
MOTORS
AIRE COMPRIMIT
ELECTRODOMÈSTICS
ENERGIES RENOVABLES







EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ELÈCTRICA

IL·LUMINACIÓ



MILLORES EN IL·LUMINACIÓ

Algunes bones pràctiques

Substitució reactàncies ferromagnètiques per reactàncies

electròniques

Substitució per làmpades fluorescents compactes

Detectors de presència i temporitzadors

Sensors crepusculars



ALGUNES BONES PRÀCTIQUES IL·LUMINACIÓ

Utilització de lluminàries d'alt rendiment, que incorporen equips de baix
consum i làmpades d'alta relació lumen / watt

Aprofitament de la llum solar / natural

Es recomana substituir els fluoresents de 38 mm per làmpades de 26 mm o 
16 mm, ja que són més eficaços

És recomanable la substitució de làmpades halògenes convencionals (50 W) i 
els seus transformadors electromagnètics (10 W) per d'alta eficàcia (35 W) i 
transformadors electrònics (0 W)

Si la il·luminació està basada en làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió, 
es recomana la seva substitució per làmpades de vapor de sodi d'alta
pressió, ja que aquests llums tenen més eficàcia lluminosa (lumen / watt)











EFICIÈNCIA EN LÀMPARES



EFICIÈNCIA EN LÀMPARES

TLD a TLD ECO



SUBSTITUCIÓ REACTÀNCIES CONVENCIONALS 
PER REACTÀNCIES ELECTRÒNIQUES

Nul·les pèrdues per corrent de foucault

Menys consum elèctric

Menys escalfament menys consul tèrmic

Llum sense parpadejos ni sorolls

Desconecten la làmpada al final de la seva vida útil
Reducció del 25% de l'energia consumida per la làmpada.
Increment de la vida mitjana de les làmpades fins al 50%, per la qual es 

redueixen els costos de manteniment.
No cal substituir el cebador cada vegada que es canvia la llum.
Reducció de la càrrega tèrmica aportada per la llum a causa de la menor 

generació de calor



SUBSTITUCIÓ REACTÀNCIES CONVENCIONALS PER 
REACTÀNCIES ELECTRÒNIQUES

El factor de potència és corregit a 1, la qual cosa repercuteix de forma 
beneficiosa a l'hora de la facturació de l'electricitat (en tarifes la potència
contractada superior a 15 kW).
L'encesa del llum és instantani i no produeix espurnes.
Es produeix la desconnexió automàtica de les llums si estan defectuoses, 

impedint espurnes molestos i reescalfaments d'altres components de l'equip
elèctric.
La llum és més agradable, ja que no s'originen parpelleigs ni efectes

estroboscopis.
S'eliminen els sorolls ocasionats per l'equip elèctric, tan molestos en el 

funcionament de les làmpades fluorescents.
L'equip elèctric queda protegit contra pics de tensió.
Ofereixen una major seguretat contra incendis, en reduir la temperatura de 

funcionament de l'equip i del llum.
Permet la connexió a la corrent continua per enllumenat d'emergència



Inversió de 40€/equip estalvi 20-25% PB 4-5 anys



DETECTORS DE PRESÈNCIA / MOVIMENT

Connecten o desconecten en funció de la detecció de 
moviment o persones o presència
Fins a un 20% d’estalvi energètic
Inversió relativament baixa
Mínim manteniment
Zones de pas, banys, etc.

Estalvi en funció del cas



SENSORS CREPUSCULARS

Medeixen constantment la quantitat de llum que hi ha a la sala i
redueixen la quanitat de llum que ha de produir la il·luminació

artificial mantenint un nivell d’il·luminació predefinit
Estalvis mitjos : 30%



LEDS



IL·LUMINACIÓ NATURAL



IL·LUMINACIÓ NATURAL



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ELÈCTRICA

MOTORS D’ALTA EFICIÈNCIA

VARIADORS DE FREQÜÈNCIA



MOTORS D’ALTA EFICIÈNCIA

La major part de l'energia elèctrica a la Indústria es consumeix en 
accionaments i actuadors elèctrics

En concret, els motors elèctrics suposen aproximadament el 65-
70% del consum energètic de la Indústria

Algunes dades:

Consum total d'energia elèctrica a la UE: 2570 TWh

Dels quals es consumeixen a la Indústria: 950 TWh

65% dels quals es consumeixen en motors elèctrics: 610 TWh

Potencial d'estalvi energètic: 180 TWh



MOTORS D’ALTA EFICIÈNCIA

En l’adquisició o canvi de nous motors

Amb motors d'alta eficiència s'aconsegueix un estalvi d'energia que compensa 
la inversió addicional derivada de la compra. La seva rendibilitat està
contrastada en els següents casos:

A partir de 2.000 hores d'operació per any, els motors EFF1 són sempre més
econòmics.

És important que els motors operin amb un factor de càrrega entre el 65% i el 
100%. Penseu reemplaçar els motors que funcionin a menys del 40% de la 
càrrega per altres d'inferior potenciació



MOTORS D’ALTA EFICIÈNCIA

1 10 100 kW

> del 16 de juny de 2011

el nivell de rendiment dels motors> no pot

ser inferior al nivell de rendiment IE2

> A partir l'1 de gener de 2015:

Els motors amb una potència nominal de 

7,5-375 kW no podran tenir un nivell de 

rendiment inferior al nivell de rendiment

IE3



Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3
Potència nominal 4 pols 1,5 kW 15 kW 110 kW

Vida útil 12 anys 15 anys 20 anys

Rendiment EFF2/EFF1 79% / 85% 90%/92% 94,2% / 
95,1%

Reducció pèrdues amb un 
motor EFF1 0,134 kW 0,415 kW 0,971 kW
Costos energètics del 
motor EFF1 al llarg de la
seva vida

5.468,00 € 60.000,00 € 556.962,00 €
Costos energètics del 
motor EF21 al llarg de la
seva vida

5.082,00 € 58.505,00 € 552.301,00 €

Estalvi en consum 
energètic 386,00 € 1.495,00 € 4.661,00 €

Sobrepreu net 43,00 € 175,00 € 94,00 €
Temps en amortització de 
sobrepreu 1,3 anys 1,8 anys 0,4 anys

3.000
hores de
treball a 

l’any

0,08 
c€/kWh

(P6)



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ELÈCTRICA

AIRE COMPRIMIT



AIRE COMPRIMIT

L'aire comprimit és un fluid energètic de producció resulta molt cara.  
Incloent amortitzacions i manteniment, el repartiment percentual és el 
següent:

Manteniment: 8%

Instal·lació: 4%

Inversió: 13%.

Energia: 75%.



AIRE COMPRIMIT

Pressió de generació de l'aire
La pressió a la qual es produeix l'aire comprimit ha de ser la mínima necessària per 

assegurar el bon funcionament dels equips de consum. El consum d'energia
s'incrementa en augmentar la pressió de sortida. Per exemple, si es treballa a 6 bar en 
lloc de 7 bar l'estalvi energètic arriba a un 4%.
Ocupació d'eines pneumàtiques
Comproveu que totes les eines treballen a la mínima pressió que asseguri una elevada 

productivitat, ja que a major pressió, major cost energètic. La pressió de les vàlvules
reguladores de les pistoles ha d'estar regulada a un màxim de 2 bar. Eviteu la seva
utilització per a usos no adequats com neteja i assecat.
Existència de canonades o ramals d'aire inutilitzats
Localitazar fuites i elminar canonades que no s’utilitzin

Funcionament de compressors en buit (comproivacions en buit)
Ajust correcte dels temporitzadors
Posada en marxa només quan hi ha demanda
Parada dels compressors si no hi ha demanda durant un període prolongat



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ELÈCTRICA

ELECTRODOMÈSTICS



Electrodomèstics



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ELÈCTRICA

ENERGIES RENOVABLES





EFICIÈNCIA ENERGÈTICA TÈRMICA

CLIMATITZACIÓ
SISTEMES BOMBA DE CALOR
CALDERES EFICIENTS
GEOTÈRMIA
MILLORES EN LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
MILLORES CONSTRUCTIVES
COGENERACIÓ



DEFINICIONS

COP (Coeficent Of Performance) o EER (Relació entre l’energia de 
fred generada i la potència elèctrica tot a 100% de càrrega)

COP = Pot. Frigorífica/Pot. Elèctrica Consumida 

ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio): El Ràtio
Europeu d'Eficiència Energètica Estacional és el valor del rendiment a 
càrregues parcials de les màquines de fred segons Eurovent. 
Estimació del repartiment de percentatge de càrregues.

ESEER = 0.03A + 0.33B + 0.41C +0.23D 
A = EER o COP a 100% de capacitat. B = EER o COP a 75% de 

capacitat
C= EER o COP a 50% de capacitat. D= EER o COP a 25% de 

capacitat. 



DEFINICIONS

Bones pràctiques en instal·lacions de calefacció

Una llar ben aïllada redueix els costos de calefacció entre un 20% i 
un 40%, alhora que disminueix la necessitat de refrigeració a l'estiu.

És recomanable obrir les persianes i els porticons durant les hores
assolellades per aprofitar la calor del Sol Durant la nit, en canvi, és
millor tancar perquè no es perdi la calor interior.

Les dobles finestres o vidres permeten estalviar fins a un 20% 
d'energia en climatització.

Cal mantenir netes les superfícies dels radiadors. No s'han de 
cobrir mai, ni situar mobles o obstacles que dificultin la transmissió de 
calor.



DEFINICIONS

Bones pràctiques en instal·lacions de climatització

A l'hivern l'ideal és mantenir la temperatura entre 19 ° C i 20 ° C 
durant el dia, sempre que la llar estigui ocupat. Durant la nit o amb
l'habitatge desocupat, la calefacció s'ha de mantenir a uns 16 ° C o 17 
° C. La reducció de la temperatura en un grau suposa un estalvi
d'energia d'un 8%.
D'altra banda, a l'estiu, la temperatura òptima és d'uns 25 ° C. Cada 

grau per sota suposa un consum entre un 6% i un 8% més d'energia.

Mitjançant la instal·lació de bombes de calor s'aconsegueixen
estalvis tres vegades més d'energia que un radiador elèctric i més
poden ser utilitzades també com a sistemes de refrigeració

El radiador elèctric és el sistema menys eficient de calefacció



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA TÈRMICA

CLIMATITZACIÓ
SISTEMES BOMBA DE CALOR



CLIMATITZACIÓ

Sistemes aire – aigua
Unidades Standard COP = 2.5 a 2.9

Unitats VRV
Unidades Standard COP = 2.7 a 2.9 



CLIMATITZACIÓ

Sistemes aigue – aigua
•Sistemes aigua – aigua
•Unidades Standard BC COP = 3.4 a 3.7

Refredadores aigua – aigua (chillers)
•COP 4.5 a 5.5



CLIMATITZACIÓ + ACS

AEROTÈRMIA



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA TÈRMICA

CALDERES EFICIENTS



CALDERES DE BAIXA TEMPERATURA

Rendiment estacionari al Voltant del 94%

Poden Treballar escalfant l'aigua a baixa temperatura sense perdre
eficiència

Les calderes convencionals treballen amb temperatures d'aigua calenta
entre 70º C i 90º C i amb temperatures de retorn de l'aigua superiors a 55º
C.

En canvi, una caldera de baixa temperatura està dissenyada per 
acceptar una entrada d'aigua a temperatures inferiors als 40 º C.

Per això, els sistemes de calefacció a baixa temperatura tenen menys
pèrdues de calor en les canonades de distribució que les calderes
convencionals.



CALDERES DE BAIXA TEMPERATURA

En general són calderes amb tres passos de fums pel cos de caldera per 
millorar l'aprofitament de l'intercanvi de calor i disminuir la formació d'òxids de 

nitrogen (NOx).
Intentar no superar en caldera la temperatura les necessitats de calefacció. 
Evitar la condensació dels fums de combustió.
Millora respecte de caldera estàndard:

T mín. Caldera de baixa temperatura = 45 / 35oC.
T mín. Caldera Estàndard = 60/50 oC

Disminució de pèrdues de calor a través de les parets de la caldera atès que 
treballen a menor temperatura.
Disminució de pèrdues per temperatura de fums



CALDERES DE CONDENSACIÓ

Rendiment del 110% sobre el PCI

Milloren el rendiment a baixa temperatura

A més, les calderes de condensació estan dissenyades per recuperar 
més calor del combustible cremat que una caldera convencional i, en 
particular, recupera la calor del vapor d'aigua que es produeix durant la 
combustió dels combustibles fòssils, pel que s'aconsegueixen
rendiments energètics més alts, en alguns casos superiors al 100%, 
referit al poder calorífic inferior del combustible.



CALDERES DE CONDENSACIÓ

Busquen la condensació dels gasos de combustió

Els fums es condueixen a la part baixa de la caldera al costat de 
l'entrada de l'aigua de retorn per aconseguir màxim refredament de 
fums. Cos de caldera en acer inoxidable.

Millores respecte de caldera de Baixa Temperatura
1 - No hi ha temperatura mínima per caldera de condensació (Tmín). 
Caldera de baixa temperatura = 45 / 35ºC.

2 - Disminució de pèrdues de calor a través dels fums. Aprofitament de 
la calor latent dels fums, disminució de fins 100ºC respecte a una 
caldera de Baixa Temperatura (Tfums).





RENDIMENT DE CALDERES

Tipus de caldera Rendiment

Caldera estàndard atmosfèrica a gas 75%

Caldera estàndard estanca a gas 80%

Caldera estàndard a gasoil 78%

Caldera de baixa temperatura atmosfèrica a gas 93%

Caldera de baixa temperatura estanca a gas 95%

Caldera de baixa temperatura estanca a gasoil 93%

Caldera de gas a condensació 106%



CALDERES DE BIOMASSA

Calderes per a producció d'aigua
calenta mitjançant combustió de
pellets o estelles.

Les emissions de CO2 es 
consideren neutres ja que es 
consideren equivalents a les que 
l'arbre ha consumit durant la seva
vida.

Es considera una energia
renovable



CALDERES DE BIOMASSA

Segons RITE IT 1.2.4.1.2.1. apartats 3 i 4 les calderes de biomassa
queden excloses del compliment de mínim de generadors de calor i el 
seu rendiment del 75% a plena càrrega.
Necessiten un magatzem de combustible exclusiu per a aquest ús

que proporcioni una autonomia mínima de dues setmanes. RITE 
IT1.3.4.1.4. Apartat 1 i 3.
Sistema antiretorn de productes de combustió amb interrupció de 

funcionament de caldera. Sistemes:
Vàlvula motoritzada de tancament hermètic d'entrada de combustible. 
RITE IT 1.3.4.1.1.4.a
Control de la temperatura de temperatura en caldera. RITE IT 
1.3.4.1.1.4.b.

Sistema d'eliminació de calor residual d'incremats en cas de parada 
de la caldera, mitjançant ruixadors. RITE IT 1.3.4.1.1.4.c. 



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA TÈRMICA

GEOTÈRMIA



APROFITAMENT GEOTÈRMIC

Sistema de condensació que aprofita l’energia geotèrmica de la 
capa terrestre superficial

Característiques:
Temperatura del terra es manté ctt a 10ºC a partir de 18m, 

augmentant 2-3ºC cada 100 m
S’utilitzen equips tipus bomba de calor, preparats per condensar amb

aigua o aigua glicolada 
Tipos de col·lectors: 

Col·lectors geotèrmics: captadors horizontals de calor en el subsòl
Sondes geotèrmiques : captador vertical amb sondes en pous (+ 
utilitzats). 
Pilots energètics : Captador vertical en sondes en pilots verticals





GEOTÈRMIA
Avantatges

Sistema de condensació que permet tenir totes les màquines ocultes  
amb mínima ventilació
COP 4.5 – 5

Desavantatges

Les màquines donen 60 kW com a molt (poques combinacions)
Espai de les sondes no edificable
Cost de la perforació



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA TÈRMICA

MILLORES EN LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA



VÀLVULES TERMOESTÀTIQUES

Regulació de l’estància per potència

Inversions baixes i periodes de retorn curts

Capçals amb bloqueig incorporat



CONDUCCIONS

S’han de calorifugar els conductes en els zones útils

S’han d’evitar pèrdues de calor o escalfar zones no habitades



ACTUACIONS EN L’ENVOLVENT

Es basa en actuacions en l’envolvent, cobertes, façanes, tancaments, 
vidres, etc.

Solen ser actuacions amb periodes de retorn mitjans – llargs

És molt important la seva implantació en els nous projectes



ACTUACIONS EN L’ENVOLVENT - FINESTRES

Doble vidre

Baix emissiu. Reflecteixen el calor per radiació que entraria al local

Ruptura de pont tèrmic. Fusteria que disposa d’un sistema que trenca 
la transmissió de calor entre interior i exterior.

Correderes respecte batents

Correcte tancament entre portes i finestres



ACTUACIONS EN L’ENVOLVENT - AÏLLAMENTS





RECUPERADORS DE CALOR

Aparells de refredament adiabàtic al costat d’extracció d’aire



Recuperadors de fluxe creuat d’aire amb plaques de 
alumini. Recuperen el calor  sensible. Caracteri ́stiques:

Distància entre plaques = 3.5 – 7 mm

Estanc fins a 2500 Pa. 

Eficiència en calor sensible = 60 / 70% 

RECUPERADORS DE CALOR



BONES PRÀCTIQUES ACS

La temperatura màxima d'acumulació de l'aigua calenta sanitària
hauria de ser de 58°C i hauria de distribuir a una temperatura màxima
de 50°C, mesurada a la sortida dels dipòsits acumuladors; aquesta
última mesura es fa per disminuir les pèrdues de calor en les 
canonades de distribució.

És important assenyalar que una dutxa gasta de 30 litres a 40 litres 
d'aigua, quan un bany necessita entre 120 litres i 160 litres, amb la 
conseqüent despesa addicional de combustible



TECNOLOGIES TRANSVERSALS

LA COGENERACIÓ



La microcogeneració



La microcogeneració



La microcogeneració



La microcogeneració



La microcogeneració
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