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1 ANTECEDENTS 

El  consum  d’energia  té  repercussions  molt  negatives  en  diversos  aspectes,  com  ara  la  reducció 

progressiva de  les  reserves de  recursos no  renovables,  l’impacte ambiental de  la majoria de  les  fonts 

energètiques o la destinació de recursos econòmics a l’explotació de matèries primeres i a altres àmbits 

econòmics de baix valor afegit. 

 

S’ha  de  promoure  un  sistema  energètic  amb  una  aportació  de  recursos  renovables més  important  i 

també  s’ha de promoure un ús més  racional  i  eficient dels  recursos  energètics. Només millorant de 

manera  significativa  l’eficiència energètica  i adoptant nous hàbits de  consum més  racionals es podrà 

enfrontar millor aquest futur.  

Seguint aquesta  línia, el Fons Menorquí de Cooperació s’ha proposat fer un anàlisi energètic del  local 

que ocupa per a oficines administratives per tal de millorar l’eficiència energètica i reduir‐ne els costos 

destinats a aquest concepte. 

 

2 OBJECTE 

L’objectiu  final d’aquesta auditoria és  fomentar el bon ús de  l’energia,  fer‐ne un ús racional  i eficient, 

així com evitar malbarataments, que comporten una despesa econòmica i mediambiental, a l’edifici de 

Fons Menorquí de Cooperació situat a C/ de la Pau, 21 (baixos) . 

Per  assolir  aquest objectiu  s’avalua  l’estat  actual de  les  instal∙lacions d’electricitat, així  com  la  forma 

d’utilitzar aquests serveis. 

Cal esmentar que per a  la bona  realització de  l’auditoria, s’ha de  tenir a  l’abast  tota  la documentació 

referida a l’edifici. A la taula següent es mostra la relació dels documents necessaris i la seva entrega: 

 

DOCUMENTS  LLIURAT

Projectes d’obres i/o d’activitats  No

Fulls tècnics dels principals equips No (s’han fet fotos de les plaques) 

Esquema elèctric Unifilar  No

Factures dels subministraments darrer any Nomes 1 factura

Contractes de compra d’energia No

 

 

A  partir  d’aquí  les  auditories  recomanaran  accions  que  permetin millorar  l’eficiència  energètica  dels 

mateixos.  Aquestes  recomanacions  permetran  als  responsables municipals  planificar  i  prioritzar  les 

necessitats del centre.  
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Les recomanacions seguiran 3 línies principals: 

 

 Aportar criteris d’ús racional a l’hora de fer servir els recursos energètics. 

 Proposar millores en  les  instal∙lacions mitjançat  l’ús de  les tecnologies actualment disponibles 

que optimitzin aquests mateixos recursos i que siguin econòmicament viables. 

 Implantació d’energies renovables a l’edifici. 

 Igualment al final del document s’ha afegit tot un apartat d’analisi energètica de l’envolvent de 

l’edifici,  tenint  en  compte  les  possibles  actuacions  o  obres  de  remodelació  que  es  vulgui 

realitzar en un futur proper. 

3 METODOLOGIA 

Aquesta auditoria consta de diferents parts: 

 

 Resum d’Informació Bàsica, on es detallen  les  característiques  i dades  generals de  l’edifici  a 

auditar, així com un resum de les propostes. 

 Anàlisi, on es recopilen dades sobre el terreny, de les instal∙lacions, dels usos, es fan mesures, 

es detecten anomalies en la instal∙lació, i s’analitzen dades de facturació i consums. 

 Diagnosi,  on  a  partir  de  l’anàlisi  anterior  es  valoraran  diferents  possibilitats  per  millorar 

l’eficiència  energètica  del  centre  i  es  realitzaran  propostes  concretes,  valorades 

econòmicament. 

 Resum i conclusions, on es sintetitza al màxim el resultat de l’auditoria. 

 Annexes, on s’inclou  informació detallada dels punts consumidors d’energia, de facturació, de 

mesures, de normativa, etc... 
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4 DADES GENERALS 

4.1 IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI 

El  local  que  ocupa  el  Fons Menorquí  de  Cooperació  ocupa  parcialment  la  planta  baixa  d’un  edifici 

d’habitatges de planta baixa+2 plantes.  
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4.1.1 DADES DE L’ESTABLIMENT 

 Nom: FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ 

 Adreça: C/ de la Pau, 21 ‐ Baixos 

 Població: Ferreries  C.P.:07750 

 

4.1.2 RÈGIM DE FUNCIONAMENT:  HORES/DIA, DIES/SETMANES, HORES/ANY.  

Les oficines  funcionen a ple rendiment actualment durant 40 h. setmanals des de  les 8 del matí a  les 

16.00h de la tarda, de dilluns a divendres. 

Es preveu que aquest horari s’ampliï a 70 setmanals incorporant mes personal. 

 

 

4.1.3 TELÈFONS, FAX, ADREÇA ELECTRÒNICA I PERSONES DE CONTACTE. 

 

Nom  Laia Olmos Valls 

Càrrec  administrativa 

Telèfon 971 37 35 09 

email  fons@fonsmenorqui.org 
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5.2 QUADRE RESUM DE PROPOSTES DE MILLORES 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

APARTAT DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
ESTALVI ENERGÈTIC 

ANUAL (kWh)

Reduccio emissions 

kg CO2  (*)

ESTALVI ECONÒMIC 

ANUAL (€)
INVERSIÓ (€) SUBVENCIÓ (€)

RETORN INVERSIO 

(anys) 

7.1 Reducció potencia contractada 0 0 175,00 €                 10,00 €        0,1

7.2 Substitució enllumenat per lampades LED 2.277 1.770 501,00 €                 1.112,00 €   2,2

7.3 Aprofitament llum natural mitjançant la reordenació d'usos i horaris dels locals 945 735 207,90 €                 -  €           0,0

7.4 Control automatic enllumenat (sensors de presencia) 24 19 5,28 €                     250,00 €      47,3

7.5 Substitució dels radiadors portatils per Bombes de Calor. 2.000 1.555 440,00 €                 5.000,00 €   11,4

7.6 Instal.lació solar fotovoltaica per autoconsum 4.821 3.748 1.060,62 €               11.160,00 €  3.348,00 €       7,4

7.7 Formació/Conscienciació sobre l'estalvi energètic i l'ús responsable de l'energia. 329 256 75,00 €                   0 0,0

* El factor de conversió sera de 0,7775 kg CO2/kWh segons informe de la DGEICC de les Illes Balears

ESBORRANY



  Fons Menorquí de Cooperació 
 

 

Auditoria Energètica del Fons Menorqui de Cooperació  9 

 

6 ANÀLISIS DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

A continuació, fem l’anàlisi energètica de l’edifici de l’únic subministrament que hi ha al Fons Menorqui 

de Cooperació, que es l’electricitat. 

6.1 ANÀLISIS DEL CONSUM ELÈCTRIC 

6.1.1 ANÀLISIS DEL SUBMINISTRAMENT 

Les dades principals de  les factures d’electricitat analitzades per a  la realització de  la present auditoria 

són: 

Companyia Elèctrica  Potència Contractada (kW) Tarifa: CUPS 

ENDESA  13,2  2.1A  ES0031500015107001YX0F 

 

Data inici lectura  Data fi lectura  Consum kWh  Pot. demandada kW 

31/05/2019  01/07/2019  415  4,04 

30/04/2019  31/05/2019  556  3,85 

31/03/2019  30/04/2019  610  4,49 

28/02/2019  31/03/2019  748  5,71 

03/02/2019  28/02/2019  773  6,50 

31/12/2018  03/02/2019  814  7,89 

03/12/2018  31/12/2018  389  4,70 

04/11/2018  03/12/2018  444  3,11 

02/10/2018  04/11/2018  339  3,27 

02/09/2018  02/10/2018  373  3,19 

01/08/2018  02/09/2018  279  3,11 

01/07/2018  01/08/2018  407  4,61 

02/06/2018  01/07/2018  431  3,63 

  TOTAL  6578   
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Podem observar que els mesos d’hivern hi ha un  increment de  la d’energia consumida degut a  l’us de 

radiadors elèctrics, com mes envant analitzarem. 

6.2 ANÀLISI DE LA POTENCIA CONTRACTADA. 

 

La potència màxima marcada pel maxímetre en totes  les factures no supera els 8 Kw (hivern), quan  la 

potencia  contractada es de 13,2, per  la qual  cosa,  considerem que a priori es  viable una baixada de 

potencia contractada.   

 

Data inici lectura  Data fi lectura  Potencia demandada kW 

31/05/2019  01/07/2019  4,04 

30/04/2019  31/05/2019  3,85 

31/03/2019  30/04/2019  4,49 

28/02/2019  31/03/2019  5,71 

03/02/2019  28/02/2019  6,50 

31/12/2018  03/02/2019  7,89 

03/12/2018  31/12/2018  4,70 

04/11/2018  03/12/2018  3,11 

02/10/2018  04/11/2018  3,27 

02/09/2018  02/10/2018  3,19 

01/08/2018  02/09/2018  3,11 

01/07/2018  01/08/2018  4,61 

02/06/2018  01/07/2018  3,63 

 

 

6.2.1 ANÀLISIS DELS PUNTS DE CONSUM 

El  consum  elèctric  el  podem  dividir  en  tres  grans  blocs  consumidors:  L’enllumenat,  els  aparells  de 

climatització (radiadors) i la resta d’aparells elèctrics. 

Igualment, atès que en breu s’ampliaran horaris (70 h. setmanals), hem fet l’anàlisi preveient aquestes 

hores de funcionament 

   Potència Instal∙lada (W)  Energia anual estimada (kWh) 

Enllumenat  3.120  3.150 

Ofimàtica  6.800  3.596 

Audiovisual  0  0 

Alimentació  1.000  25 

Climatització (radiadors)  8.000  3.200 

Total  18.920 9.971
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A continuació, fem un anàlisis més exhaustiu dels 3 blocs de mes consum. 

ENLLUMENAT 

L’enllumenat del    local està compost sobretot  làmpades  fluorescents de 2x36 w  (19 unitas), pantalles 

fluorescents de 4x18 W (6 unitats) i de lampades halògenes  1x50 w (10 unitats). La potència instal∙lada 

total és de 3.120 W i estimem un consum anual de 3150 kWh. Cal esmentar que els equips auxiliars de 

les làmpades de descàrrega (fluorescents, halogenurs metàl∙lics, etc)  són de tipus convencional, pel que 

la potència  instal∙lada real és un 25% major que si només consideréssim  la potència de  la  làmpada. A 

continuació, mostrem al quadre la equivalència de la potència total del conjunt de  làmpada i equip: 

 

Potència làmpada 
Potència conjunt 

làmpada més equip convencional 

18W  30W

26 W (PL)  30 W

36 W  50W

58W  72W

 

 

 

Als següents gràfics, podem veure les característiques principals que conformen l’enllumenat del local: 

Enllumenat; 
3.120 W

Ofimàtica; 
6.800 W

W
Alimentació; 
1.000 W

Climatitzacio; 
8.000 W

Potència instal∙lada aparells electrics

Enllumenat Ofimàtica Audiovisual Alimentació Climatitzacio
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A  continuació,  fem  una  estimació  del  consum  anual  per  l’enllumenat  depenent  de  les  hores  que 

suposadament  les  llumeneres  estaran  enceses  al  cap  de  l’any.  Com  que  està  basat  en  paràmetres 

suposats, tot i que poden ser bastant fiables, aquest consum anual és estimat:  

 

 

 

Fluorescents; 
2.620,00 w

Halògenes; 
500,00 w

Distribució potència instal.lada enllumenat

Fluorescents Halògenes Halogenurs metàlics Fluorescencia compacte

Fluorescents4x18W; 
2.268 kWh

Fluorescents2x36W; 
815 kWh

Halògens1x50W; 68 
kWh

Consum anual estimat

Fluorescents4x18W

Fluorescents1x18W

Fluorescents1x36W

Fluorescents2x36W

Fluorescents1x58W

Fluorescents2x58W

Halògens1x50W

Halogenurs
metàlics1x70W
Fluorescencia
compacte2x26W
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Com es pot observar al gràfic, els punts de  llum que consumeixen més energia al  llarg de  l’any són  les 

llumeneres de fluorescència  de 4x18 W , seguits dels fluorescents de 2x36 w. 

 

A  continuació, mostrem  fotografies dels diferents  tipus de  llumeneres més  importants que  ens hem 

trobat: 

 

 

Fluorescent tipus  2x36 W  

 

 

     

Fluorescència 4x18 W 

 

 

 

 

ESBORRANY



  Fons Menorquí de Cooperació 
 

 

Auditoria Energètica del Fons Menorqui de Cooperació  14 

 

CONSUM EN CLIMATITZACIÓ I RESTA D’APARELLS ELECTRICS. 

Els altres aparells elèctrics que consumeixen energia son aparells típics d’unes oficines administrativa, es 

poden dividir en : 

 

   Potència Instal∙lada (W)  Energia anual estimada (kWh) 

Ofimàtica  6.800  3.596 

Alimentació (microones)  1.000  25 

Climatitzacio (radiadors)  8.000  3.200 

total  15.800  6.821 

 

 Ofimàtica:  Els  aparells  que  estan  relacionats  directament  amb  oficines:  ordinadors, 

impressores, etc. 
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En quan a la climatització, bàsicament es el consum dels radiadors elèctrics portàtils, atès que no hi ha 

altres sistemes de climatització. 

 

 

 

Bàsicament  hi  ha  4    radiadors  de  2000 W  cadascun,  tot  i  que  ens  han  dit  que  en  solen  utilitzar  3.  

Donada la baixa eficiència d’aquest sistema no s’aconsegueix un confort de temperatura adequat a les 

oficines.   

 

El consum estimat el mesos d’hivern es de 3200 kWh degut a aquests aparells. 
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7 PROPOSTES  DE    MILLORES  SEGUINT  AMB  LA  SITUACIÓ  I  INSTAL.LACIONS 

ACTUALS 

Veient els consums elèctrics estimats, podem veure que on es pot incidir més per l’estalvi energètic és 

en l’apartat d’enllumenat i dels radiadors elèctrics. 

L’enllumenat considerem que en general esta ben dimensionat encara que amb  les noves tecnologies 

LED hi ha marge per estalviar energia. 

Com hem analitzat abans,  l’enllumenat està compost majoritàriament per  fluorescents convencionals. 

Aquestes tipus de làmpades, molt usuals pel seu alt rendiment, tenen la desavantatge que precisen d’un 

element auxiliar que també té un consum que es suma a la potència nominal de la làmpada.  

 

També fem incidència per un consum responsable de l’enllumenat, evitant tenir‐lo encès en llocs on no 

es realitza cap activitat o perquè ja hi ha prou llum natural. Es pot completar aquesta mesura instal∙lant 

detectors de presència i crepusculars. 

 

Les millores proposades suposen canvis físics en les instal∙lacions, que requereixen una inversió inicial, i 

que  en un  termini més  curt o més  llarg  s’haurà  amortitzat,  si  es parla de paràmetres  exclusivament 

econòmics. 

Hi ha però una millora que requereix una  inversió nul∙la, que des del primer moment aporta beneficis 

econòmics al centre, però també a casa o altres llocs. Aquesta millora és l’educació, la conscienciació i 

l’adquisició d’uns “hàbits ecològics”. Com ara: 

 Introduir  paràmetres  d'estalvi  energètic  per  a  l'ús  d'ordinadors:  salvapantalles  en  negre, 

hibernació automàtica  i desconnexió no només de  l'ordinador, sinó també del seu carregador 

(si és portàtil) quan no sigui necessari.  

 No permetre que tothom pugui manipular els termòstats.  

 Fer  servir els detectors de presència  també amb el condicionament d'aire. No cal climatitzar 

una sala buida, que no es fa servir. 

 Evitar que els empleats facin servir estufes elèctriques. 

 Controlar l'obertura de les finestres. 

 Aprofitar al màxim la llum natural i no la llum artificial. 

 Considerar  la  instal∙lació de proteccions  solars  a  les  finestres,  com  ara  films  reflectors de  la 

radiació solar, tendals o lames, etc.  

 Si  les  finestres  tenen un  sol  vidre,  estudiar  el  canvi de  finestres per unes  altres  amb  vidres 

dobles.  

 Col∙locar temporitzadors en les fonts d'aigua, les màquines de cafè, etc. 
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 En  la  neteja  d’edificis  públics,  és  habitual  encendre  els  llums  de  totes  les  estances  de  bon 

començament  i anar apagant‐los a mesura que es finalitza  la neteja de cadascuna d’elles. Cal 

evitar això, i encendre el llum de l’estança per fer la neteja, i apagar‐la tot just s’hagi finalitzat. 

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ: 

 En èpoques d’us de sistemes de calefacció o refrigeració, mantenir sempre les portes i finestres 

ben tancades. Obrir‐les només per entrar o sortir. 

 Aprofitar els tancaments de les estances, obrint les persianes a l’hivern durant el dia, per a que 

el sol escalfi l’estança, o tancant‐les de nit per evitar que s’escapi la calor. 

 A l’estiu al contrari, impedir que entri la calor de dia tancant les persianes en el moment en que 

una estança estigui buida, o amb  l’ajuda de cortines o tendals que permetin el pas de claror, 

però no el  raig de sol directe.  La  temperatura  recomanada mínima serà de 26 ºC o superior 

amb una humitat relativa entre el 45 i 60%. 

 A  l’hivern,  la temperatura màxima   ha de ser 21ºC, amb una humitat relativa entre 45  i 50%. 

Mai s’ha de   posar  la calefacció a un nivell que permeti anar amb màniga curta, sinó a menys 

potència i anar amb màniga llarga, o un jersei fi a sobre. 

 Aprofitar  la  temperatura  residual  assolida  en  una  estança,  és  a  dir,  apagar  la  calefacció  o 

refrigeració  abans  de  sortir  de  l’estança  si  s’hi  ha  d’estar  un  llarg  temps  sense  utilitzar 

novament. 

 Es important assegurar que el termòstat es troba a un lloc representatiu. 
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SST PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 de Ledadvance (osram) 

 

El preu establert d’aquest canvi seria d’uns 14 € aproximadament. 

 

 

En resum seria: 

Tipus actual  Potencia  actual
Tipus 

proposat

Potencia 

proposada 

% estalvi potencia 

instal∙lada 

Fluorescència  4x18 W  LED 4 x 8 W 55% 

Fluorescència  2x36 W  LED 2 x 16 W 55% 

Halogenes  1x50 W  LED 1 x 5,5 W 89% 

 

 

7.2.2 ANÀLISIS ENERGÈTIC  

Al  següent  quadre  es  mostra  l’estalvi  energètic  i  econòmic  de  l’actuació  damunt  cada  tipus  de 

llumenera. Com a conclusió, podem extreure que existeix un potencial d’estalvi de 2.276,6 kWh anuals 

que equivalen a 500,85 €.  

 

Tipus  

Nombre  

actual  

Potència instal∙lada  

actual (kW) 

Potència instal∙lada 

prevista (kW) 

Energia estimada 

actual anual (kWh)

Energia estimada  

prevista anual (kWh) 

Estalvid’Energia anual 

estimat (kWh) 

4x18 W   6  0,72 0,192 2268 605 1663

2x36 W   19  1,9 0,61 814,5 261 553,5

1x50 W  10  0,5 0,055 67,5 7,4 60,1

Total  35  3,12 0,857 3150 873,4  2276,6

 

Estalvi Total (kWh)

2.276,6
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7.2.3 COST ECONÒMIC 

Tenint en compte que el preu per kWh de  l’electricitat és actualment de 0,22 €  i obtenim  la seguent 

taula de inversions i retorn econòmic.: 

Tipus  

Nombre  

actual   Cost unitari (€)  Cost total (€)  Estalvi anual (€)  Anys retorn inversió

4x18 W   6  12 €  288 365 0,8 

2x36 W   19  18 €  684 122 5,6 

1x50 W  10  14  140 14 10 

 

En resum: 

 

Estalvi anual (kWh)  Estalvi anual (€) Unitats a substituir Inversió total € 

2.276,6  501 35 1112 € 

 

Període de retorn (anys)

2,22

 

L’actuació té una inversió econòmica de 1.112 € i es calcula un estalvi anual de 501 €, pel que aquesta 

actuació s’amortitzaria en 2,2 anys.   

Com podem  veure,  tot  i que  s’han estimat  les hores de  funcionament,  veiem que  les  inversions  son 

petites i el retorn econòmic molt curt. 
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7.3.2 ANÀLISIS ECONÒMIC 

El preu del kWh elèctric és de 0,22 i pràcticament nula tenim que: 

 

Formació

Estalvi previst (kWh) Inversió (€) Estalvi Previst (€)

945  0 207,9

 

Amortització (anys)

0
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7.4 CONTROL AUTOMÀTIC DE L’ENLLUMENAT 

7.4.1 DESCRIPCIÓ 

Una millora que requereix una inversió nul∙la, que des del primer moment aporta beneficis econòmics al 

centre, és l’educació, la conscienciació i l’adquisició d’uns “hàbits ecològics”. Els més bàsics són: 

- Encendre  i  apagar  els  llums  només  quan  es  roman  en  una  estança,  no  deixar‐los 

permanentment encesos. 

- Evitar  l’ús  de  bombetes  incandescents,  millor  utilitzar  làmpades  de  fluorescència 

compacta o tubs fluorescents. 

- Aprofitar la llum natural en mesura del possible. 

- Col∙locar els electrodomèstics de manera que es puguin airejar. Vigilar que les entrades 

o sortides d’aire no estiguin obstruïdes. 

- En la neteja d’edificis públics, és habitual encendre els llums de totes les estances de bon 

començament  i  anar  apagant‐los  a  mesura  que  es  finalitza  la  neteja  de  cadascuna 

d’elles. Cal evitar això,  i encendre el  llum de  l’estança per  fer  la neteja,  i apagar‐la  tot 

just s’hagi finalitzat. 

Com a complement a aquests hàbits, tenim sistemes que ajuden a  l’estalvi elèctric amb  l’enllumenat  i 

evita l’encesa dels llums quan no hi ha ningú a la sala. 

Aquests sistemes són la instal∙lació de sensors de presència els quals no deixen encendre l’enllumenat si 

no detecta presència o, simplement, els apaga quan no hi detecció de persones. S’estima un estalvi allà 

on s’instal∙la de fins a un 30% anual. 

En el nostre cas les instal∙lacions mes susceptibles de la instal∙lació de detectors de presencia son els la 

il∙luminació dels banys i la dels magatzems. 

 

                

Sensors de presència i crepuscular, respectivament. 
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7.4.2 ANÀLISIS ENERGÈTIC  

Proposem instal∙lar 4 detectors als banys i 1 detector al magatzem.  

 

Instal∙lació de sensors de presència i/o crepusculars

 

Potència 

instal∙lada 

enllumenat (w) 

interior 

Consum actual anual 

estimat (kWh) 

Estalvi anual 

previst (%) 

Consum previst 

anual estimat 

(kWh) 

Estalvi 

previst 

(kWh) 

Total  700  80 30%  56  24 

 

 

Estalvi Total (kWh)

24

 

L’estalvi previst anual del conjunt de les dues mesures és de 24 kWh anuals. 

 

7.4.3 ANÀLISIS ECONÒMIC 

Calculem un cost aproximat de 50€ per sensor i el preu de l’electricitat de 0,22 kWh. Per tant tenim que: 

 

Instal∙lació de sensors de presència i crepusculars

Estalvi previst (kWh) Inversió (€) Estalvi Previst (€)

24  250 15 €

 

 

Amortització (anys)

Molt elevada

 

Tot  i que  l’estalvi  estimat  es petit  i  el període de de  retorn  es  elevat  recomanem  igualment  la  seva 

instal∙lació per la conscienciació dels usuaris, etc. 
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7.5.2 COST ECONÒMIC 

Tenint en compte que el preu per kWh de  l’electricitat és actualment de 0,22 €  i obtenim  la seguent 

taula de inversions i retorn econòmic.: 

 

Tipus  

Nombre  

actual   Cost unitari (€) Cost total (€)  Estalvi anual (€) Anys retorn inversió

BOMBA CALOR (SPLIT)  4  1200 € 5000 440 11,4 

 

En resum: 

 

Estalvi anual (kWh)  Estalvi anual (€) Unitats a substituir Inversió total € 

2000 440 4 5000 € 

 

Període de retorn (anys)

11,4

 

L’actuació té una inversió econòmica de 5000 €, que podrà variar en funció del sistema que s’esculli. 

Un dels punts   mes  importants d’aquesta recomanació es el guany de confortabilitat, que actualment 

segons ens han dit els usuaris es molt baixa. 

Les dades d’estalvi son molt estimatives atès que depèn molt dels factors d’us.  El que si està clar es que 

es un sistema molt eficient, almenys 4 vegades mes eficient del que hi ha ara. 
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7.6 INSTAL∙LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM. 

Avui dia, amb la tecnologia disponible, l'autoconsum elèctric es una manera senzilla, neta i rendible de  

produir,  gestionar  i  consumir  la  nostra  pròpia  energia.  Des    d’habitatges  residencials,  fins  a  hotels, 

negocis, indústries,... avui dia amb un sistema fotovoltaic podem ser capaços de produir la nostra pròpia 

energia i satisfer en gran mesura els consums energètics que tinguem. 

Avantatges que ofereix aquest nou model enfront del tradicional: 

Una gestió de l'energia consumida molt més precisa, un major control de  la seva producció  i consum  i 

per tant un estalvi considerable. 

Adaptar els consums del seu negoci, indústria o llar a la generació fotovoltaica, evitant en gran mesura 

el consum de corrent de la xarxa. 

Contribuir a reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera i per tant evitar el sobreescalfament del planeta. 

Avui dia, gràcies al que estableix la nova normativa, es permet la instal∙lació d'un sistema fotovoltaic en 

la  instal∙lació  interior d'un propietari o  varis propietaris, possibilitant  l'autoconsum  instantani d’un o 

varis  comptadors.  Com  a  norma  general,  l'energia  subministrada  per  una  instal∙lació  d'autoconsum 

s'injecta  a  la  xarxa  interior  de  la  instal∙lació  elèctrica.  Els  equips  consumidors  només  poden  utilitzar 

directament per al seu subministrament una part d'aquesta energia. Aquesta part d'energia fotovoltaica 

que  s'utilitza  directament  és  l'autoconsum  instantani  o  autoconsum  sense  acumulació.  L'abast  de 

l'autoconsum  instantani depèn de  les dimensions de  la  instal∙lació  fotovoltaica  i del perfil de  càrrega 

característic, és a dir, del moment i de la quantitat d'energia que consumeix la llar, negoci o indústria. 

 

 

En el nostre cas  l’edifici disposa d’un terrat comunitari que es podria aprofitar per  fer una  instal∙lació 
solar.    Donat  que  el  terrat  es  comunitari  i  que  el  consum  particular  del  local  no  es  molt  elevat, 
proposaríem  fer  una  instal∙lació  fotovoltaica  per  autoconsum  compartit  amb  tots  els  veïns  que  es 
volguessin apuntar.  
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Així doncs proposaríem fer una instal∙lació d’uns 20 panells fotovoltaics de 310 Wp que vindria a ser una 
potencia instal∙lada de 6210 Wp 

Les dades de producció i retorn de la instal∙lació estimades serien: 

 

POTÈNCIA INSTAL∙LADA (kW)  6,2  kW 

INVERSIÓ INICIAL TOTAL (€)         11.160,00    € 

PREU MITJÀ ELECTRICITAT € / kWh  0,22  €/kWh 

 RATI APROFITAMENT AUTOCONSUM                      0,5                      ‐     

ESTALVI ANUAL ESTIMAT (kWh)                4.821    kWh 

ESTALVI ANUAL ESTIMAT (€)           1.060,51    € 

PERÍODE D'AMORTITZACIÓ                   10,5    ANYS 

ESTALVI ACUMULAT 25 ANYS         15.352,75    € 

SUBVENCIO DGI           4.464,00    € 

PERÍODE AMORTITZACIÓ AMB 
SUBVENCIÓ DGE (40%) 

                 6,31    ANYS 

* Tots els preus són sense IVA 

 

 

El  rati  d’aprofitament  (0,5)  es  una  estimació.    Vol  dir  que  estimem  que  el  50%  de  la  producció 

instantània l’autoconsumim i l’altre 50% la bocam a la xarxa exterior de l’edifici. 
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Considerem  que  donat  el  terrat  existent  els  costos  i  retorns,  es molt  convenient  intentar  realitzar 

aquesta instal∙lació. 
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7.7 FORMACIÓ/CONSCIENCIACIÓ    SOBRE  L’ESTALVI  ENERGÈTIC  I  L’ÚS  RESPONSABLE DE 

L’ENERGIA 

7.7.1 DESCRIPCIÓ 

El progrés científic i tècnic ens ha permès guanyar en benestar i ha millorat els processos productius de 

les empreses. Però el gas natural, l’electricitat, el Biodiesel i tots els combustibles es consumeixen a un 

ritme creixent. 

Alguns  recursos  energètics,  especialment  els  combustibles  fòssils,  són  limitats;  d’altra  banda,  tant  la 

seva extracció i transport com el seu consum resulten molt contaminants. L’estratègia actual incideix a 

promoure un major ús de les energies renovables, i aconseguir una major eficiència i estalvi energètics. 

Hi  que  fer  arribar  a  tothom,  en  general,  quins  són  els 

principis de  l’estalvi  energètic.  Per  aconseguir‐ho,  hi ha 

que explicar els avantatges, donar a conèixer els efectes 

socials i econòmics que s’obtenen en l’adquisició de bons 

hàbits  d’estalvi  energètic  i mostrar  noves  tecnologies  i 

productes. En definitiva, cercar el compromís personal de 

tots  els  ciutadans  en  veure’s  implicats  en  el  repte  de 

l’estalvi energètic i la sostenibilitat. 

La  formació específica és  l’eina de difusió més directa  i 

eficaç si s’imparteix als centres de treball per personal especialitzat. Utilitzant casos pràctics que estiguin 

en  l’entorn  dels  assistents,  i  analitzant  els  beneficis  de  les  actuacions  realitzades,  es  poden  assolir 

reduccions en els consums d’energia del centre o empresa. 

Els continguts de la formació poden ser entre d’altres: 

 Fonts d’energia,  sistemes de  generació,  transport  i utilització,  efectes  sobre  l’entorn,  costos 

associats. 

 Caracterització dels punts de consum d’energia (instal∙lacions, enllumenats, aparells domèstics, 

aparells industrials, transports, serveis...), rendiments, efectes sobre l’entorn, costos associats. 

 Propostes d’estalvi i d’eficiència energètica. 

 Aplicacions concretes a l’entorn on es fa la formació. 

 Presentació dels diferents tipus d’energia renovables. 
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Com a mode d’exemple, al punt de propostes d’estalvi  i eficiència energètica es tracten els següents 

hàbits que s’haurien d’assumir per part del personal:  

 Introduir  paràmetres  d'estalvi  energètic  per  a  l'ús  d'ordinadors:  salvapantalles  en  negre, 

hibernació automàtica i desconnexió no només de l'ordinador, sinó també del seu carregador 

(si és portàtil) quan no sigui necessari.  

 No permetre que tothom pugui manipular els termòstats.  

 Fer servir els detectors de presència també amb el condicionament d'aire. No cal climatitzar 

una sala buida, que no es fa servir. 

 Evitar que els empleats facin servir estufes elèctriques. 

 Controlar l'obertura de les finestres. 

 Aprofitar al màxim la llum natural i no la llum artificial. 

 Considerar  la  instal∙lació de proteccions  solars a  les  finestres,  com ara  films  reflectors de  la 

radiació solar, tendals o lames, etc.  

 Si  les  finestres  tenen un  sol vidre, estudiar el  canvi de  finestres per unes altres amb vidres 

dobles.  

 Col∙locar temporitzadors en les fonts d'aigua, les màquines de cafè, etc. 

 En  la  neteja  d’edificis  públics,  és  habitual  encendre  els  llums  de  totes  les  estances de  bon 

començament i anar apagant‐los a mesura que es finalitza la neteja de cadascuna d’elles. Cal 

evitar això, i encendre el llum de l’estança per fer la neteja, i apagar‐la tot just s’hagi finalitzat. 

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ: 

 En  èpoques  d’us  de  sistemes  de  calefacció  o  refrigeració,  mantenir  sempre  les  portes  i 

finestres ben tancades. Obrir‐les només per entrar o sortir. 

 Aprofitar els tancaments de les estances, obrint les persianes a l’hivern durant el dia, per a que 

el sol escalfi l’estança, o tancant‐les de nit per evitar que s’escapi la calor. 

 A  l’estiu al contrari,  impedir que entri  la calor de dia tancant  les persianes en el moment en 

que una estança estigui buida, o amb  l’ajuda de  cortines o  tendals que permetin el pas de 

claror, però no el  raig de  sol directe.   La  temperatura  recomanada mínima  serà de 26 ºC o 

superior amb una humitat relativa entre el 45 i 60%. 

 A  l’hivern,  la temperatura màxima   ha de ser 21ºC, amb una humitat relativa entre 45  i 50%. 

Mai s’ha de  posar la calefacció a un nivell que permeti anar amb màniga curta, sinó a menys 

potència i anar amb màniga llarga, o un jersei fi a sobre. 

 Aprofitar  la  temperatura  residual  assolida  en  una  estança,  és  a  dir,  apagar  la  calefacció  o 

refrigeració  abans  de  sortir  de  l’estança  si  s’hi  ha  d’estar  un  llarg  temps  sense  utilitzar 

novament. 

 Es important assegurar que el termòstat es troba a un lloc representatiu. 
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7.7.2 ANÀLISIS ENERGÈTIC  

En aquest cas, es proposa una formació dirigida al personal i usuaris del centre, però duta a terme per 

especialistes en el tema. 

Juntament amb els continguts més genèrics, s’hauria d’incidir en casos concrets aplicats a  l’edifici, de 

manera que es pugui dur a terme alguna millora, en la que els usuaris es vegin implicats o en puguin fer 

el seguiment. 

L’estalvi més  important serà  l’aconseguit en aquells àmbits en què conviu el personal del centre,  i en 

tots aquells que es trobarà durant tota la seva vida, si es fan seus alguns dels hàbits d’estalvi energètic 

presentats a la formació. 

 

Formació

Consum anual d'energia (kWh) Percentatge d'estalvi calculat Estalvi d'energia (kWh) 

6.578  5,00% 329 

 

7.7.3 ANÀLISIS ECONÒMIC 

El preu del kWh elèctric és de 0,22 i considerant una inversió nul∙la,  tenim que: 

 

Formació

Estalvi previst (kWh) Inversió (€) Estalvi Previst (€)

329  0 75

 

Amortització (anys)

0
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8  QUADRE RESUM I CONCLUSIONS 

 

 

 

 

APARTAT DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
ESTALVI ENERGÈTIC 

ANUAL (kWh)

Reduccio emissions 

kg CO2  (*)

ESTALVI ECONÒMIC 

ANUAL (€)
INVERSIÓ (€) SUBVENCIÓ (€)

RETORN INVERSIO 

(anys) 

7.1 Reducció potencia contractada 0 0 175,00 €                 10,00 €        0,1

7.2 Substitució enllumenat per lampades LED 2.277 1.770 501,00 €                 1.112,00 €   2,2

7.3 Aprofitament llum natural mitjançant la reordenació d'usos i horaris dels locals 945 735 207,90 €                 -  €           0,0

7.4 Control automatic enllumenat (sensors de presencia) 24 19 5,28 €                     250,00 €      47,3

7.5 Substitució dels radiadors portatils per Bombes de Calor. 2.000 1.555 440,00 €                 5.000,00 €   11,4

7.6 Instal.lació solar fotovoltaica per autoconsum 4.821 3.748 1.060,62 €               11.160,00 €  3.348,00 €       7,4

7.7 Formació/Conscienciació sobre l'estalvi energètic i l'ús responsable de l'energia. 329 256 75,00 €                   0 0,0

* El factor de conversió sera de 0,7775 kg CO2/kWh segons informe de la DGEICC de les Illes Balears
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9 CERTIFICACIÓ  ENERGÈTICA  I  BREU  ANÀLISIS  DELS  ELEMENTS  PASSIUS  DE  LA 

CONSTRUCCIÓ 

En quant a  la certificació energètica del edifici actual  i  l’anàlisi de  l’envolvent, hem realitzat  l’avaluació 

amb el programa oficial de Certificació Energètica en Edificis Existents anomenat CE3x 

El resultat ha estat el següent: 

 

 

 

Que no deixa de ser una estimació que fa el programa del consum energètic.  El mes real es l’avaluat en 

els punts anteriors però ens dona una idea del punt de partida, per poder analitzar les millores en quan 

a l’evolvent i tancaments. 

 

9.1 MILLORES EN L’AÏLLAMENT DE LES FAÇANES. 

La millora proposem  en  aquest  cas  es  l’aïllament per  l’exterior de  la  façana  amb un  sistema que  es 

denomina SATE. 

El  SATE  és  un  sistema  d'aïllament  tèrmic  per  l'exterior,  consistent  en  un  panell  aïllant  prefabricat, 

adherit al mur, la fixació habitual és amb adhesiu i fixació mecànica. 

L'aïllant es protegeix amb un  revestiment  constituït per una o diverses  capes de morters, una de  les 

quals porta una malla com a reforç i s'aplica directament sobre el panell aïllant, sense intersticis d'aire o 

capa discontínua. 
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