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1
1.1

Resum executiu
Abast de la auditoria i dades del edifici

L'abast d'aquesta auditoria és exclusiu per a les instal∙lacions de l'edifici de"L'Hospital Comarcal de
l'Alt Penedès". Només s'avaluen les instal∙lacions referents al servei d'hospital, sense entrar en les
activitats externes al mateix. L'auditoria s'ha realitzat durant els mesos de Setembre a Novembre
de 2016.
Dades del Centre:

Edifici
Localització

Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
C/ Espirall s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Ús
Hospitalari
Superfície
19.448 m2
Plantes
Soterrani i 5 plantes
Usuaris
394 treballadors amb capacitat per hospitalitzar 120 pacients
Any de construcció 1995

1.2

Quadre situació inicial
CONSUM ENERGÈTIC
Electricitat
Gas natural
COSTE ENERGÈTIC
Electricitat
Gas natural
TOTAL
RATIS ECONÒMICS
Electricitat
Gas natural
RATIS ENERGÈTICS
Electricitat
Gas natural
EMISIONS
Electricitat
Gas natural
IMPACTE AMBIENTAL

2014

2015

20161

3.775.284 kWh
2.928.352 kWh

3.959.641 kWh
3.318.437 kWh

3.312.990 kWh
2.555.538 kWh

354.706 €
121.055 €

384.415 €
128.643 €

307.040 €
86.651 €

0,094 €/kWh
0,041 €/kWh
4.797 €/llit

0,097 €/kWh
0,039 €/kWh
5.173 €/llit

194 kWh/m²
151 kWh/m²

204 kWh/m²
171 kWh/m²

1.250 Tn CO2
0.597 Tn CO2
1.847 Tn CO2

1.311 Tn CO2
0.677 Tn CO2
1.988 Tn CO2

0,093 €/kWh
0,034 €/kWh
3.709 €/llit

1.097 Tn CO2
0.521 Tn CO2
1.618 Tn CO2

NOTA: Tots els preus indicats son sense IVA

1

Dades fins a Octubre 2016

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

4

1.3

Distribució de usos elèctrics

Aigua
Climatitzadors +
potable/Oxigen/Aire
Extractors
2%
14%

Cuina
3%

Cafeteria
2%

Caldera 2
2%
Quadre de bombes
5%

Refrigeració Estiu
13%

Climatitzadors/Consu
ltes CLG2
1%

Fred Clima
12%

Refrigeració
45%

Obstetricia/urgencia/
UCSI
7%
Externes
2%
Bloc Obstètric
0%

Grup Fred 1
20%

Bloc Quirurgic
2%
Direcció
1%

1.4

Consultes 2
1%

Hospitalització
2%

Altres
12%

Distribució de usos combustible

Consum ACS
23%
Cuina
0%

Calefacció
77%
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Millora

1.832 €
546 €

34.776 kWh

24.552 kWh

Parcialització del Bombeig de Refrigeració

5.145 €
2.717 €

1.507 kWh

68.936 kWh

Canvi refredadora

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

702.434 kWh

Energia Solar Tèrmica

Monitorització + Gestió Energètica

Total

934.800 kWh

59.761 kWh
97.565 kWh

118.417 kWh

Energia Solar Fotovoltaica

15.600 kWh

8.382 kWh

28.590 kWh

Regulació de llum/clima consultes

22.263 kWh

36.326 kWh

8.395 kWh

4.577 kWh

Programadors Fancoils

23.470 kWh

Renovació elements de control

Aturada Climatització Torre

90.923 kWh

36.409 kWh

40.467 kWh

Climatitzador Quiròfans

Posta al dia Climatitzadors

181.845 kWh

19.180 kWh

59.316 €

8.837 €

4.355 €

626 €

342 €

627 €

1.752 €

3.020 €

112 €

749 €

Tall Climatització AH4

10.370 kWh

6.950 kWh

10.043 kWh

Aïllament de climatització nivell 4

Aïllament de climatització zona AH4

8.444 kWh

8.886 €

119.071 kWh

Calderes Oli + Bombes

Millora Bomba principal refrigeració

2.595 €

1.069 €

15.725 €

14.327 kWh

381 €

Estalvi Electric

153.567 kWh
392.524 kWh

Estalvi Gas Natural

Enllumenat LED

Estalvi Electric

Control Llum natural nivell 3

Optimització tarifaria

30.300 €

3.062 €

1.876 €

490 €

699 €

1.140 €

2.854 €

5.708 €

602 €

325 €

279 €

12.320 €

945 €

Estalvi Gas Natural

Total

89.616 €

11.900 €

1.876 €

4.355 €

1.115 €

1.040 €

1.767 €

4.605 €

8.728 €

2.717 €

5.145 €

714 €

1.075 €

825 €

1.832 €

2.595 €

21.207 €

1.069 €

15.725 €

1.326 €

468.717 €

31.000 €

38.000 €

34.000 €

2.760 €

11.598 €

4.906 €

12.500 €

9.027 €

3.019 €

113.000 €

1.660 €

5.750 €

3.168 €

10.692 €

13.900 €

126.711 €

2.397 €

44.629 €

Inversió

6,6

2,6

20,3

7,8

2,5

11,1

2,8

2,7

1

1,1

22

2,3

5,3

3,8

5,8

5,4

6

2,2

2,8

Payback

27%

>0%

>0%

29%

>0%

23%

25%

93%

86%

>0%

33%

>0%

9%

>0%

>0%

>0%

34%

22%

TIR

14.110 €

‐30.889 €

‐17.491 €

1.467 €

‐7.654 €

1.791 €

4.958 €

24.058 €

7.281 €

‐93.498 €

1.048 €

‐1.675 €

‐41 €

‐3.746 €

‐4.062 €

‐46.321 €

1.656 €

14.980 €

VAN
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1.6

Resum estalvi energètic
Electricitat

Gas Natural

Total

Consum Actual

3.947.229 kWh

3.252.166 kWh

7.199.395 kWh

Consum Futur

3.244.795 kWh

2.317.366 kWh

5.562.161 kWh

Estalvi energètic anual

702.434 kWh

934.800 kWh

1.637.234 kWh

18%

29%

23%

369.728 €

112.406 €

482.135 €

310.413 €

82.106 €

392.519 €

59.316 €

30.300 €

89.616 €

16%

27%

19%

Cost Actual
Cost Futur
Estalvi econòmic anual

1.7

Anàlisis resumit de les propostes

Optimització tarifaria
L'optimització del subministrament elèctric, en relació amb la tarifa contractada, no és pròpiament
una mesura d'estalvi energètic, sinó una simple millora de la contractació, que no porta aparellada
cap inversió, tot i que, excepte canvis tarifaris, sí comportarà un interessant estalvi econòmic.
Enllumenat LED
L'actuació consisteix en la substitució de les làmpades i lluminàries convencionals d'enllumenat
interior per tecnologia LED a diferents zones de l'edifici. Amb aquesta mesura es satisfan les
principals qualitats que ha de reunir una bona il∙luminació: proporcionar el nivell lumínic suficient,
no provocar enlluernaments i reproduir els colors adequadament.
Control Llum natural nivell 3
Es tracta d'aprofitar els lluernaris de la planta 3 per regular els llums en funció de la lluminositat
que aporten.
Calderes Oli + Bombes
Es proposa substituir les calderes existents d'oli per calderes d'aigua de condensació de més
rendiment, amb el conseqüent estalvi energètic. A més es substitueix les bombes e intercambiadors
d'aigua i la xemeneia.
Millora Bomba principal refrigeració
Es proposa substituir una de les dos bombes existents al secundari de refrigeració per una bomba
nova de última generació.
Parcialització del Bombeig de Refrigeració
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La idea es portar una canonada nova desde la sala tècnica de la torre fins a l'àrea quirúrgica per
portar aigua freda durant tot l'any als quiròfans. Mentrestant la resta de zona tancaríem la
canonada central per evitar refredar tots els metres de canonada durant hivern. A més també
tindríem una bomba molt mes petita durant els mesos de hivern funcionant.

Aïllament de climatització planta 4
La millora tècnica seria posar una comporta de regulació en el conducte d'aire climatitzat que arriba
a la zona comú de la planta 4 de la torre de manera que talles la introducció d'aire a la planta en
horari de desús de la zona, així com un variador de freqüència al climatitzador centralitzat de la
torre per fer que nomes aportes aire (i consumis energia elèctrica) a les altres dos plantes.
Aïllament de climatització zona AH4
La proposta tècnica es aïllar el conducte de aire de la zona de l'àrea hospitalària 4 no utilitzada, per
estalviar calefactar‐la a hivern i refrigerar‐la a l'estiu amb una comporta i col∙locar un variador de
freqüència al ventilador del climatitzador per ajustar el caudal al necessari per la menor superfície.
Tall Climatització AH4
Igual que l'anterior millora, pero en aquest cas per les canondades d'aigua de la zona en desús de
AH4. La proposta tècnica es posar vàlvules de tall als circuits de fred i calor per tancar i aïllar els
circuits. Al ser final de línea tindríem estalvi energètic i a mes solucionaríem problemes de
sobrepressió al circuit que tenim actualment.
Canvi refredadora
L'hospital te dues refredadores a la coberta de la torre que cobreixen la demanda de fred de
l'edifici. Actualment la refredadora mes nova cobreix el 100% de la carga i es manté la antiga
CARRIER (original de l'edifici) com a back‐up. Davant la possibilitat de emergència de utilitzar la
CARRIER i no saber com reaccionaria es proposa com a millora substituir‐la per un model d'última
generació amb una eficiència energètica superior a la TRANE. Així a partir de llavors aquesta nova
seria la màquina principal, quedant la TRANE com a backup.
Climatitzador Quiròfans
Amb els nous climatitzadors instal∙lats aquest estiu per els quiròfans, i els dos altres previstos per
els pròxims mesos, el CL‐21 quedarà reduït a cobrir la demana de les zones comuns de l'àrea
quirúrgica. La proposta es instal∙lar un variador de freqüència al ventiladors per poder regular el
caudal d'aire que necessitem nomes per les zones comuns (quan tinguem instal∙lats tots els
climatitzadors de les unitats quirúrgiques).
Posta al dia Climatitzadors
Actualment molts dels climatitzadors del hospital estan funcionant en regim constant o en ús
manual perquè els equips de control actuals estan parats per desperfectes o perquè no han existit
mai. Per el seu correcte funcionament es recomana una revisió completa dels climatitzadors.
Renovació elements de control
En moltes d'aquestes zones els equips, per la seva antiguitat, ja no funcionen i s'acaben fent servir
en estat manual, desaprofitant tots els beneficis del control per ordenador. La proposta tècnica
seria solucionar tots els problemes dels aparells de control en desús i aconseguir que la instal∙lació
actual estigues controlada 100%.
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Programadors Fancoils
Actualment en zones amb fancoils no tenim control sobre l'encesa i ús d'aquest, tenint
disponibilitat total. Ens podem trobar en unitats obertes en horaris fora de ús com fi de setmana. Es
proposa instal∙lar un rellotge horari per programar que fora de horari de ús de les sales, no estiguin
els equips engegats.
Aturada Climatització Torre
Actualment la climatització de la torre no té un control per poder apagar‐la fora del horari de ús de
les oficines. Es proposa col∙locar vàlvules de tres vies en les canonades que permetin regular
l'impulsió de temperatura dels circuits de fred i calor depenent d'horaris i condicions exteriors. Així
tenir el sistema acoblat al ús i climatologia.
Regulació de llum/clima consultes
Durant les visites dutes a terme, s’han trobat estances sense ocupació amb l’enllumenat i el
climatització funcionant. Es proposa instal∙lar detectors de presencia que disposen de 2 circuits de
control, amb el que aturaran l’enllumenat i la climatització quan la consulta no estigui ocupada.
Energia Solar Fotovoltaica
Donat el constant consum energètic del centre, i la disponibilitat d'espai a la teulada, es proposa
incorporar una instal∙lació solar fotovoltaica de 20kWp per autoconsum.
Energia Solar Tèrmica
La producció actual de aigua calenta sanitària es realitza mitjançant les calderes d'oli que a partir de
un intercambiador oli‐aigua transfereixen l'energia als dipòsits de acumulació de ACS. Es proposa
una instal∙lació de 30 captadors amb la que tindrem una superfície de captació de 67,5m².
Monitorització + Gestió Energètica
Per tenir un bon control i gestió energètica és imprescindible tenir registres per poder actuar i
prendre decisions que provoquin un òptim consum energètic. Es proposa ampliar la xarxa de
comptadors energètics existents incorporant una nova plataforma en línia de gestió dels resultats
que sigui útil per proposar millores.

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

9

2
2.1

Context de l'auditoria energètica
Antecedents

La situació energètica mundial esta marcada per dos aspectes de gran importància com son
l’escassetat de recursos energètics i el impacte ambiental que causa l’ús de l’energia, incloent el
denominat canvi climàtic. Davant d'aquesta situació es fa necessari incrementar l'estalvi d'energia,
en cada procés o servei en què el seu ús sigui indispensable, i és per això que en els països de la
Unió Europea s'han implantat i s'estan desenvolupant actualment programes encaminats a
augmentar aquest estalvi en els sectors industrial, terciari i residencial.
El sector privat i públic presenten un elevat potencial d'estalvi energètic. En aquest sentit, en el
present estudi redactat per PROISOTEC ENERGIA, s'analitzen un seguit d'actuacions encaminades a
la millora de la gestió de la despesa energètica i en aquest cas en concret, la implementació de
mesures d’estalvi energètic a l'edifici del Hospital.

2.2

Reial Decret 56/2016

El Reial Decret 56/2016 de 12 de febrer de 2016, relatiu a l’eficiència energètica transposa el relatiu
a auditories energètiques de la directiva europea 2012/27. Aquest RD fixa la obligatorietat a les
empreses, de més de 250 treballadors o amb un volum de negoci que superi els 50 milions d’euros i
al mateix temps un balanç general que superi els 43 milions d’euros, de sotmetre’s a una auditoria
energètica, i com a mínim cada quatre anys a partir de la primera.
Aquestes auditories han de complir els requisits de l’article 3 del RD 56/2016 o ser dutes a terme
d’acord a les normes UNE‐EN 16.247. Aquesta auditoria compleix amb tots els requisits per ser
vàlida per tal de justificar el compliment del Reial Decret 56/2016.

2.3

Organització auditada

L’Hospital Comarcal de l'Alt Penedès es gestionat per el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès. La
fundació no te ànim de lucre i el seu objecte i finalitat son la prestació de serveis de naturalesa
sanitària.

2.4

Metodologia

L’auditoria es divideix en les següents etapes:
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Fig. 1 Etapes auditoria

Per dur a terme l’auditoria s’han efectuat les següents visites al centre:

Data
08/09/16
11/10/16
11/10/16
27/10/16
27/10/16
10/11/16

2.5

Motiu
Reunió inici Auditoria
Mesures elèctriques i lumíniques
Inventari i presa de dades
Mesures elèctriques i lumíniques
Inventari i presa de dades
Inventari i presa de dades

Auditor energètic

Tot l’exposa’t a l’auditoria, ha estat supervisat i redactat per un tècnic competent d’acord a la
legislació actual, designat per PROISOTEC ENERGIA.
Nom: Marc Masó
Titulació: Enginyer Industrial
Col∙legiat: 17.489 COEIC
L’auditor energètic tractarà la informació de l’auditoria amb confidencialitat, objectivitat i
transparència.
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2.6

Descripció de l’edifici

L’Hospital es troba situat al carrer Espirall s/n de Vilafranca del Penedès.

Fig. 2 Plànol de situació

El centre te una superfície de 19.448 m² i els següents serveis:







Hospitalització amb 120 llits (zona lila).
Bloc Quirúrgic amb 6 quiròfans, 8 pacients en reanimació i
11 a UCSI (zona blava).
Urgències: 12 box, 8 llits, 9 sales de tractament i 2 boxs
pediatria (zona blava).
Bloc Obstètric: 1 sala de parts i 3 de dilatació/parts (zona
cyan).
Àrea d’atenció ambulatòria amb 36 consultoris, 9 sales
d'exploració, 17 espais a l'Hospital de dia (zona verda) i
zona de rehabilitació.
Radiologia:
amb
2
unitats
convencionals,
1
telecomandament, 2 ecògrafs, 1 mamògraf i 1 TAC (zona
vermella).

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

12

Fig. 3 Àrees de serveis nivell 3

Edifici
Localització

Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
C/ Espirall s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Ús
Hospitalari
Superfície
19.448 m2
Plantes
Soterrani i 5 plantes
Usuaris
394 treballadors amb capacitat per hospitalitzar 120 pacients
Any de construcció 1995

2.7

Normativa aplicable

L’auditoria s’ha dut a terme d’acord a la següent normativa:
Reial Decret 56/2016 de 12 de febrer de 2016, relatiu a l’eficiència energètica.
UNE‐EN 16247‐1 Auditorias Energéticas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE‐EN 16247‐2 Auditorias Energéticas. Parte 2: Edificios.
UNE‐EN 16247‐5 Auditorias Energéticas. Parte 5: Competencias auditores energéticos.
UNE‐EN ISO 50001 Sistemas de gestión de la energía
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3

Bases de partida

3.1

Abast i objectiu

Una auditoria energètica suposa un pas important per una organització, de qualsevol mena o
dimensió, que tingui com a objectiu millorar la seva eficiència energètica, reduir el consum
d’energia i obtenir els conseqüents beneficis mediambientals.
Segons la norma UNE 16247‐1, una auditoria energètica es la inspecció i anàlisi sistemàtic del ús i
consum d’energia en un emplaçament, edifici, sistema o organització, amb l’objectiu d’identificar i
informar sobre els fluxos d’energia i del potencial de millora de la eficiència energètica.
L’auditoria haurà de ser adequada, complerta, representativa, traçable, útil i verificable. Es
procedirà a auditar les instal∙lacions de clima i elèctriques del centre.
Com a objectius específics, es pretén assolir, com a mínim, els següents resultats:


Analitzar la situació energètica actual del edifici



Estudiar les mesures d’estalvi energètic que potencialment es podrien implementar,
determinant la viabilitat tecnico‐econòmica de cada una de les mesures analitzades i
avaluar per cada cas el impacte ambiental associat a la disminució del consum energètic.



Proposar un pla d’actuacions energètiques basat en les mesures detectades, que
serviran a la vegada de referència per posterior actuacions en edificis similars.



Implementar en la major mesura possible l’ús d’energies renovables.



Reduir el impacte mediambiental degut a l’excés de consum energètic.



Conscienciar als usuaris i a la propietat del centre del potencial d’estalvi energètic que
es pot arribar a obtenir mitjançant l’ús eficient de les instal∙lacions, així com de les
implicacions mediambientals derivades d’aquest estalvi.

L’abast d’aquesta auditoria es exclusiu per les instal∙lacions objectes de l’edifici “Hospital Comarcal
de l'Alt Penedès”. Com s’ha senyalat, només s’avaluen les instal∙lacions de clima i electricitat.
L’auditoria s’ha dut a terme desde Setembre a principis de Novembre de 2016.

3.2
3.2.1

Recollida de dades
Dades prèvies

S’han recollit les següents dades preliminars:






Factures energètiques (electricitat, gas) des de Gener de 2014 fins a Octubre de 2016.
Plànols de climatització.
Plànols de les instal∙lacions elèctriques.
Inventari climatització.
Resum rondes energètiques.
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3.2.2

Diagnosis energètic 2008.
Corba de carrega elèctrica des de novembre de 2015 fins a octubre de 2016.
Anàlisi de combustió de les calderes.

Presa de dades

Durant el treball de camp s’ha recollit la següent informació:






3.2.3

Inventari i fotografies de la il∙luminació als espais comuns, habitacions, despatxos i
consultes.
Nivells lumínics a diferents espais.
Inventari i fotografies del equips de climatització i calefacció.
Termografies de l’envolupant de l’edifici i de les instal∙lacions de climatització.
Amb objecte de disposar de dades fiables i d’acord amb les necessitats reals que es
donen en els subministraments energètics, s’han dut a terme diferents mesures
energètiques.

Mesures elèctriques

Al llarg de diferents setmanes s’han mesurat les principals línies elèctriques de l’edifici per analitzar
els diferents consums. S’han mesurant les línies de alimentació de quadres de climatització i de
quadres secundaris.
L’analitzador de xarxes, instal∙lat en el quadres a mesurar, ha estat enregistrant dades de tensió i
intensitat durant diferents dies a cada quadre. L’equip pot enregistrar 5 quadres de forma
simultània.

Fig. 4 Equip de medició.
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Partint d’aquestes mesures, s’han obtingut les diferents dades que s’aniran introduint al llarg de
l’auditoria. El calendari de mesures ha estat el següent:

Període /
Analitzador

1

2

3

4

5

Grup fred 1

Climatizadores +
consultes clg2

Cuina‐ lectura
comptador diari
extern

Caldera 2

Fancoils est. +
farmacia

11/10 al 24/10

24/10 al 27/10

Agua potable +
oxigen + aire
medicinal

Quadre de
bombes

Fred Clima

27/10 al 4/11

Bloc Obstètric

Ucsi/Noves Urg/
Obstetrícia

Consultes 2

Fred Clima

Hospitalització A2

Hospitalització A2

Direcció 3ª Planta
Administració

Externes

Bloc Quirúrgic

Consultes 2

Externes

Bloc Quirúrgic

Bloc Obstètric

Hospitalització A2

Direcció 3ª Planta
Administració

4/11 al 7/11

7/11 al 10/11

Subministrament Crític

3.2.4

Subministrament Preferent

Obstetrícia /
Urgències / UCSI

Subministrament Normal

Monitorització

El centre no disposa d’un sistema de monitorització de consums energètics i d’aigua dels diferents
edificis. Si disposa de alguns comptadors energètics dispersats per l'edifici, les lectures dels quals es
recullen manualment en unes rondes del personal de manteniment.
3.2.5

Mesures de combustió

Com les calderes no estaven en funcionament durant la visita, no s’han dut a terme mesures de
combustió. No obstant, el departament de manteniment ens ha facilitat els resultats de les ultimes
revisions de manteniment de les calderes. A l’annex E es recullen els valors obtinguts a les mesures
dutes a terme durant el 2016.
3.2.6

Mesures lumíniques

S’han dut a terme mesures lumíniques per comprovar el confort lumínic actual i tenir una
referència per les propostes de millora d’enllumenat. El luxòmetre utilitzat es un TESTO model 540.
Aquestes dades s'han utilitzat en el moment de fer les propostes de millora d'enllumenat per
mantenir els nivells de confort actuals.
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Fig. 5 Luxòmetre

3.2.7

Termografies

S’han pres imatges termogràfiques de l’envolupant de l’edifici i de les instal∙lacions de climatització.
La càmera termogràfica utilitzada es una TESTO model 875‐2i amb nº de sèrie 01846808. Aquestes
imatges s’han utilitzat per tal d’identificar i valorar punts de pèrdues energètiques.
En l'annex F tenim un resum de les fotografies.

Fig. 6 Càmera termogràfica

3.3

Programa de treball

L'horari de funcionament seria el següent:
Hospitalització i Urgències: 24 hores.
Consultes externes i proves complementàries: de dilluns a divendres de 8 a 19 hores.
Oficines: de dilluns a divendres de 8 a 18 hores.

3.4

Variables de referència

Tot seguit es detallen les variables de referència en un hospital, que son el nombre de pacients i la
climatologia. A l’apartat 4.3 Baseline s’estudia si alguna d’aquestes referències serveix per predir el
consum energètic.
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3.4.1

Ocupació

L’ocupació del centre es una variable a valorar. La següent taula mostra l’ocupació per activitat
durant els anys 2014 i 2015 obtingues de la memòria del hospital.
2014

2015

ALTES TOTALS

7.383

7.691

Altes convencionals

5.323

5.304

Altes cirurgia major ambulatòria

2.060

2.387

Llits en funcionament

92

86

Estades

29.491

27.866

Estada mitjana

5,6

5,3

% d'ocupació

87,80%

88,80%

Parts totals

550

516

% Cesàries

21,60%

17,10%

4.047

4.085

Hospitalització

1.971

1.765

Cirurgia Major Ambulatòria

2.076

2.320

6.858

5.821

121.482

121.695

1eres visites

31.125

30.680

2nes visites

90.357

91.015

2nes visites / 1eres visites

2,9

3

Hospital de Dia (sessions)

5.661

4.950

Urgències

66.881

69.363

Urgències / dia

183

190

% Urgències ingressades

6,00%

5,70%

ACTIVITAT HOSPITALITZACIÓ

ACTIVITAT OBSTÈTRICA

ACTIVITAT QUIRÚRGICA
Intervencions majors

Intervencions menors
ACTIVITAT AMBULATÒRIA
Consultes Externes

URGÈNCIES

3.4.2

Graus dia

Una de les variables que més acostuma a influir en el consum energètic d’una edifici es la
climatologia. El paràmetre meteorològic que s’utilitza majoritàriament per avaluar la severitat
climàtica, son el nombre d’hores diàries que es supera una temperatura exterior fixada, els graus
dia.
L’avantatge que presenta aquest mètode respecte a d’altres existents es la seva simplicitat i
fortalesa, el fet de ser el mètode que més es fa servir i que s’adapta molt bé a les hores de
funcionament dels sistemes de climatització del edifici.
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Els graus dia mostren la diferencia entre una temperatura base fixada, segons els
paràmetres de confort desitjats i la temperatura exterior enregistrada al llarg del dia.



Un grau dia de calefacció (HDD) equival a un grau per sota de la temperatura base
definida durant un període de 24 hores. De la mateixa forma, un grau dia de
refrigeració (CDD) equival a un grau per sobre d’una temperatura base definida durant
un període de 24 hores.

Les temperatures base es de 18ºC. Les dades s’han obtingut de la següent base de dades:


Font: Degreedays.net



Estació: Reus Aeropuerto, ES (1.18E, 41.15N)



Estació ID: LERS

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Anual

350 HDD

HDD
2014 2015
222
292
208
253
174
163
81
110
52
33
9
4
1
0
1
0
4
13
30
56
106
155
277
214
1165 1293

2014

2016
218
193
194
116
57
8
0
0
9
35

830

2015

2016

300 HDD
250 HDD
200 HDD
150 HDD
100 HDD
50 HDD
0 HDD

Fig. 7 Graus dia calefacció 2014‐2016
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Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Anual

CDD
2014 2015
1
0
1
0
6
14
18
14
36
80
138
160
198
281
207
230
160
96
77
33
10
11
0
0
852
919

2016
2
4
3
12
42
138
230
220
156
52

859

300 CDD
250 CDD

2014
2015

200 CDD
2016
150 CDD
100 CDD
50 CDD
0 CDD

Fig. 8 Graus dia refrigeració 2013‐2016

3.5

Fonts de subministrament energètic

Amb aquesta secció es pretén caracteritzar els contractes energètics de l’establiment i el preu de
l’energia que s’utilitzarà a les propostes d’estalvi energètic.
3.5.1
3.5.1.1

Subministrament elèctric
Dades del subministrament
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Fig. 9 Períodes tarifaris elèctrics

Comercialitzador
Tarifa
Potencia contractada

3.5.1.2

EDP
6.1A
P1 a P6: 600 kW

Preus de referència

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Terme de potencia
39,032370 €/kW any
19,532975 €/kW any
14,294860 €/kW any
14,294860 €/kW any
14,294860 €/kW any
6,522185 €/kW any

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Terme d’energia
0,106938 €/kWh
0,053515 €/kWh
0,039164 €/kWh
0,039164 €/kWh
0,039164 €/kWh
0,017869 €/kWh

El preu mig de l’energia elèctrica consumida durant els últims dotze mesos ha estat de
0,09367€/kWh (IVA no inclòs).
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3.5.2

Subministrament de gas natural

3.5.2.1

Dades del subministrament
Comercialitzador
Tarifa
Q diària Contractada

3.5.2.2

EDP
2.2
9.000 kWh/dia

Preus de referència

Terme fix
Terme variable
Impost hidrocarburs
Descompte sobre terme variable

0,10 €/kWh dia /mes
0,029580 €/kWh
0,002340 €/kWh
18%

El preu mig del subministrament de gas natural durant els últims 12 mesos ha estat de 0,034675
€/kWh (IVA no inclòs).

3.6
3.6.1

Criteris per les millores d’estalvi energètic
Criteris estudi viabilitat

Si no s’especifica el contrari, els criteris utilitzats per els estudis de viabilitat son els següents:
Increment del valor del diner
IPC elèctric
IPC gas natural
k – taxa d’actualització
Increment anual de consum
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4

Comptabilitat energètica

4.1

Anàlisis energètic

A continuació s’analitzen els consums energètics en funció de la font d’energia feta servir. En
aquest cas, el consum energètic es divideix en electricitat i gas natural.
Tot seguit es detalla el consum mensual i anual, així com altres paràmetres característics dels
subministraments.
4.1.1
4.1.1.1

Electricitat
Consum energètic mensual

En la següent taula es mostren les dades de consum elèctric, dels últims 3 anys, facilitats per la
propietat:

2014

2015

2016

Gener
Febrer

300.882 kWh
278.059 kWh

327.508 kWh
296.777 kWh

320.173 kWh
294.657 kWh

Març

298.693 kWh

317.682 kWh

319.927 kWh

Abril

263.312 kWh

309.105 kWh

309.729 kWh

Maig
Juny

289.647 kWh
324.078 kWh

322.237 kWh
333.539 kWh

322.010 kWh
336.534 kWh

Juliol

365.131 kWh

415.126 kWh

388.481 kWh

Agost

367.602 kWh

370.458 kWh

369.316 kWh

Setembre

334.459 kWh

316.044 kWh

334.575 kWh

Octubre

310.132 kWh

316.926 kWh

317.588 kWh

Novembre
Desembre

314.975 kWh
328.314 kWh

310.701 kWh
323.538 kWh

Anual

3.775.284 kWh

3.959.641 kWh

3.312.990 kWh

El consum energètic anual durant el 2015 ha estat de 3.959.641 kWh. Els mesos de major consum
son els de estiu, degut al consum necessari per climatitzar l’edifici. En els mesos de fred s’observa
un repunt del consum elèctric, degut a les unitats de climatització per expansió directa. Com es pot
apreciar, el consum elèctric ha augmentat respecte el 2014, un 4,9%.
Podem observar com existeix una relació directa entre el consum elèctric i els graus dia de
refrigeració (CDD).
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450.000 kWh

300 CDD

400.000 kWh
250 CDD
350.000 kWh
300.000 kWh

200 CDD

250.000 kWh
150 CDD
200.000 kWh
150.000 kWh

100 CDD

100.000 kWh
50 CDD
50.000 kWh

sep‐16

jul‐16

may‐16

mar‐16

ene‐16

nov‐15

sep‐15

jul‐15

may‐15

mar‐15

ene‐15

nov‐14

sep‐14

jul‐14

may‐14

mar‐14

0 CDD
ene‐14

0.000 kWh

Fig. 10 Comparativa entre consum elèctric i CDD del període 2014‐2016

El consum de les bombes de calor i plantes de fred es produeix entre els mesos de juny a octubre,
tal i com es mostra en la figura anterior on es relaciona els pics de consum elèctric amb els graus
dia de refrigeració.
4.1.1.2

Consum energètic 2014‐2016

En 2015, el consum s’ha augmentat respecte el 2014:

450.000 kWh
2014

2015

2016

400.000 kWh
350.000 kWh
300.000 kWh
250.000 kWh
200.000 kWh
150.000 kWh
100.000 kWh
50.000 kWh
0.000 kWh

Fig. 11 Evolució del consum elèctric 2014‐2016
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Durant el 2015 s’ha consumit un 4,9% més d'energia elèctrica que al 2014. Els graus dies han
augmentat un 11%, per tant la demanda de refrigeració ha sigut mes elevada, explicació del
augment de consum elèctric.
2014
Consum anual

2015

3.775.284 kWh 3.959.641 kWh

Variació interanual

+4,9%

Variació CDD any anterior

+7,8%

Per tal d'incorporar les dades més actuals, es compararan les dades que es disposen dades de
l'any 2016.
2014
Consum Gener ‐ Octubre

2015

2016

3.131.995 kWh 3.325.402 kWh 3.312.990 kWh

Variació any anterior

+6,2%

‐0,4%

Variació CDD any anterior

+7,8%

‐5,4%

En aquest cas tenim el mateix augment de consum de 2015 degut als augment de graus dia, però
en lo que portem de 2016 hem tingut una disminució de graus dia que no s'ha traslladat a una
disminució de consum elèctric.
4.1.1.3

Màxima potència consumida

Els consums més significatius del edifici son la climatització i l’enllumenat. El segon, marcat per els
horaris, es molt constant al llarg de l’any, per el que si es segueix la variació de la màxima potencia,
es pot veure com evoluciona el consum de climatització de l’edifici al llarg de l’any.

Fig. 12 Evolució del consum elèctric 2014‐2016
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Els majors pics de consum es produeixen de maig a setembre, que es quan es produeix la màxima
demanda de climatització, amb puntes de 818 kW.
4.1.1.4

Consum elèctric del Quadre General de Distribució

El consum de un hospital manté un consum base constant durant tot l'any degut als serveis de 24
hores i puntes de consum durant els serveis que son diürns. En la següent gràfica podem les
setmanes tipus de cada mes de l'any. En vermell veiem els 4 mesos d'estiu (Juny‐ Setembre) i en
verd la resta de mesos del any.
800 kWh
700 kWh
600 kWh
500 kWh
400 kWh
300 kWh
200 kWh
100 kWh
0 kWh
Fig. 13 Consum setmanal mig

Veiem com els mesos d'estiu tenim puntes de fins a 700kW, mentre a la resta de mesos les puntes
son de 550kW. Aquesta diferencia de potencia utilitzada es degut a la refrigeració. El que si podem
observar es que tenim un consum base tot l'any de 350‐400kW.
800 kW
Gener
700 kW

Febrer
Març

600 kW

Abril

500 kW

Maig
400 kW

Juny

300 kW

Juliol
Agost

200 kW

Setembre

100 kW

Octubre
Novembre

0 kW

Desembre

Fig. 14 Perfil diari mig CGD
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Podem observar la anterior figura el perfil diari mig cada mes de l'any. Veiem clarament dos tipus
de dia, el dia d'estiu i el dia de la resta de l'any. A mes tenim també diferent consum entre un dia
laboral i un dia festiu.
Consum mig diari
Estiu
Resta de l'any

4.1.1.5

Laboral

Festiu

12.183 kWh
10.814 kWh

10.646 kWh
9.178 kWh

Consum elèctric del Quadres Secundaris

S'han mesurat 10 subquadres durant casi dos mesos desde les sortides del quadre general. En el
següent quadre podem comprovar les diferents mesures que s'han realitzat.

Subministrament Subministrament Subministrament
Crític
Preferent
Normal

Hospitalització A2
Consultes 2
Direcció 3ª Planta Administració
Bloc Quirúrgic
Bloc Obstètric
Externes
Obstetrícia / Urgències / UCSI
Fred Clima
Quadre de bombes
Agua / oxigen / aire medicinal
Cuina
Grup Fred 1
Cimatitzadores + consultes CLG2
Caldera 2
Fancoils est + Farmacia

A més s'han mesurat directament dos quadres secundaris:



Subquadre quadre bombes.
Subquadre climatitzador quiròfans CL‐21.

Així també s'ha utilitzat els consums diaris anotats en les rondes del personal de manteniment del
subquadre de la cuina.
En els següents apartats anirem explicant les diferents mesures i el consum diari mig de cada
subquadre.
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a. Quadre secundari Hospitalització A2

Fig. 15. Dia tipus Subquadre Hospitalització 2 (Preferent, Crític, Normal)
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Consum dia tipus
Laboral Preferent
Laboral Crític
Laboral Normal
Dia tipus Laboral

56 kWh
41 kWh
5,5 kWh
102,5 kWh

Consum dia tipus
Fi de Setmana Preferent
Fi de Setmana Crític
Dia tipus fi de Setmana

45 kWh
33,5 kWh
78,5 kWh

b. Quadre secundari Consultes 2

Fig. 16. Dia tipus Subquadre Externes

Consum dia tipus
Laboral Preferent
Fi de Setmana Preferent

70 kWh
31 kWh

Nota: El subquadre Crític ha donat 0 kWh
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c. Quadre secundari Direcció 3º Planta Administració

Fig. 17. Dia tipus Subquadre Direcció (Crític/normal)

Consum dia tipus
Laboral Crític
Laboral Normal

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

87 kWh
23 kWh

30

d. Quadre secundari Bloc Quirúrgic

Fig. 18. Dia tipus Subquadres Bloc Quirúrgic (crític)

Consum dia tipus
Laboral Crític
Fi de Setmana Crític

262 kWh
180 kWh

Nota: Consum normal ha donat 0 kWh

e. Quadre secundari Bloc obstètric

Fig. 19 Dia tipus Subquadre Obstètric
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Consum dia tipus
Laboral Preferent
Fi de Setmana Preferent

f.

8 kWh
8 kWh

Quadre secundari Externes

Fig. 20 Dia tipus Subquadre Externes (crític/normal)

Consum dia tipus
Laboral Normal
Laboral Crític
Fi de Setmana Crític
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g. Quadre secundari Obstetrícia/Urgències/UCSI

Fig. 21 Dia tipus Subquadre Obstetrícia/Urgències/UCSI (normal / Preferent)

Consum dia tipus
Dia Tipus Normal
Dia Tipus Preferent
Dia Tipus Total
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h. Quadre secundari Fred Clima

Fig. 22. Dia tipus Subquadre Fred Clima (Norma, Preferent)

70 kWh
60 kWh
50 kWh
40 kWh
30 kWh
20 kWh
10 kWh

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

0 kWh

Fig. 23. Dia tipus Subquadre Fred Clima Normal
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Consum dia tipus
Dia Tipus Normal
Dia Tipus Preferent
Dia Tipus Total

i.

1.005 kWh
281 kWh
1.286 kWh

Quadre secundari Grup Fred 1

Fig. 24. Mesures Subquadre Grup Fred 1

120 kWh
100 kWh
80 kWh
60 kWh
40 kWh

Laboral

Dissabte

Diumenge

20 kWh

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

1:00

0:00

0 kWh

Fig. 25. Dia tipus Subquadre Grup Fred 1
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Consum dia tipus
Laboral
Fi de Setmana

miércoles, 12 de octubre de 2016
jueves, 13 de octubre de 2016
viernes, 14 de octubre de 2016
sábado, 15 de octubre de 2016
domingo, 16 de octubre de 2016
lunes, 17 de octubre de 2016
martes, 18 de octubre de 2016
miércoles, 19 de octubre de 2016
jueves, 20 de octubre de 2016
viernes, 21 de octubre de 2016
sábado, 22 de octubre de 2016
domingo, 23 de octubre de 2016

j.

1.918 kWh
2.145 kWh

Consum diari

Temperatura mitjà

1578
1898
2105
2158
2191
1931
1965
1920
1929
2026
2053
2176

12,8
15,3
14,2
15,0
15,6
16,4
16,7
15,5
14,1
11,2
13,8
17,0

Quadre secundari Climatizadors + Consultes CLG2

Fig. 26 Mesures Subquadre Climatizadors + Consultes CLG2

Consum dia tipus
Laboral
Fi de Setmana
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k. Quadre secundari Quadre de Bombes

Fig. 27 Mesures Subquadre Bombes

Consum dia tipus
Laboral

l.

555 kWh

Quadre secundari Caldera 2

Fig. 28 Mesures Subquadre Caldera 2

Consum dia tipus
Laboral
Fi de Setmana

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

174 kWh
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m. Quadre secundari Climatizador CL‐21 Quiròfans

Fig. 29 Mesures Subquadre Caldera 2

Consum dia tipus
Diari

114 kWh

n. Quadre secundari Agua potable / Oxigen / Aire Medicinal

Fig. 30 Mesures Subquadre Caldera 2

Consum dia tipus
Laboral
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o. Quadre secundari Cuina

Fig. 31 Mesures Subquadre Cuina

25 kWh
Laboral

Dissabte

Diumenge

20 kWh
15 kWh
10 kWh
5 kWh

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

0 kWh

Fig. 32 Dia tipus Subquadre Cuina

Consum dia tipus
Laboral
Fi de Setmana
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gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
2015
diari

4.1.2
4.1.2.1

Cuina

Cafeteria

8.865 kWh
8.077 kWh
9.760 kWh
9.243 kWh
10.544 kWh
10.175 kWh
12.115 kWh
11.378 kWh
9.844 kWh
9.333 kWh
8.586 kWh
8.149 kWh
116.069 kWh
318 kWh

5.837 kWh
5.080 kWh
6.189 kWh
5.744 kWh
6.253 kWh
5.948 kWh
6.782 kWh
6.656 kWh
6.131 kWh
6.378 kWh
6.091 kWh
6.306 kWh
73.395 kWh
201 kWh

Gas Natural
Consum energètic mensual

Tot seguit es mostren les dades de consum de gas natural, dels últims 3 anys, facilitats per la
propietat:

2014

2015

2016

Gener
Febrer

560.432 kWh
479.754 kWh

675.092 kWh
567.959 kWh

566.815 kWh
488.606 kWh

Març

425.312 kWh

523.896 kWh

538.310 kWh

Abril

139.869 kWh

333.003 kWh

292.083 kWh

Maig

113.587 kWh

129.484 kWh

217.199 kWh

Juny

84.777 kWh

60.914 kWh

78.197 kWh

Juliol

75.711 kWh

56.358 kWh

58.417 kWh

Agost

52.865 kWh

52.437 kWh

87.199 kWh

Setembre

68.739 kWh

69.235 kWh

73.198 kWh

Octubre

80.574 kWh

153.431 kWh

155.514 kWh

Novembre

379.631 kWh

309.882 kWh

Desembre

467.101 kWh

386.746 kWh

Anual

2.928.352 kWh

3.318.437 kWh

2.555.538 kWh

El gas natural consumit per l’hospital es destina a la producció de ACS, calefacció i cuina. El consum
energètic anual durant el 2015 ha estat de 3.318.437 kWh. Els mesos de major consum es donen a
l’hivern, degut al consum necessari per climatitzar l’edifici. Com es pot apreciar, el consum de gas
natural del 2015 ha augmentat un 13% respecte el 2014.
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La següent gràfica evidencia l’estreta relació existent entre el consum de gas natural i els graus dia
de calefacció (HHD).

400 kWh

800.000 kWh
Consum Gas Natural

Graus dia Calefacció

700.000 kWh

350 kWh

600.000 kWh

300 kWh

500.000 kWh

250 kWh

400.000 kWh

200 kWh

300.000 kWh

150 kWh

200.000 kWh

100 kWh

100.000 kWh

50 kWh
0 kWh

0.000 kWh

Fig. 33 Consum gas natural 2015 vs Graus dia calefacció

4.1.2.2

Consum energètic 2014‐2016

25.000 kWh\dia
2014

2015

2016

20.000 kWh\dia

15.000 kWh\dia

10.000 kWh\dia

5.000 kWh\dia

0.000 kWh\dia

Fig. 34 Consum gas natural 2014‐2016
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Durant el 2015 s’ha consumit un 13,3% més de gas natural que al 2014. Els graus dies han
augmentat un 19%, per tant la demanda de calefacció ha sigut mes elevada, explicació del augment
de consum elèctric.
2014
Consum anual

2015

2.928.352 kWh 3.318.437 kWh

Variació interanual

13,3%

Variació HDD any anterior

19,3%

Per tal d'incorporar les dades més actuals, es compararan les dades que es disposen dades de
l'any 2016 i es confirma el mateix que els valors de la taula anterior
2014
Consum Gener ‐ Octubre

2015

2016

2.081.620 kWh 2.621.809 kWh 2.555.538 kWh

Variació any anterior

25,95%

‐2,53%

Variació CDD any anterior

25,47%

‐11,36%

En aquest cas tenim el mateix augment de consum de 2015 degut als augment de graus dia, però
en lo que portem de 2016 hem tingut una disminució de graus dia que s'ha traslladat a una
disminució de consum de gas natural però no en el mateix rang.

4.1.2.3

Consum gas natural ACS

En el període que no hi ha demanda de calefacció el consum de gas natural es només per cuina i
ACS. Com el consum de la cuina el tenim registrat podem saber que hem consumit durant aquests
períodes de ACS i assimilar‐ho a la resta del any.

4.1.2.4

Període

Dies

Consum (kWh)

kWh/dia

HDD

Any

2.014
2.015

Juny a Setembre
Juny a Setembre

125
123

277.889
238.944

2.223
1.943

33,7
16,8

811.436 kWh
709.061 kWh

2.016

Juny a Setembre
Total

125
373

297.011
813844

2.376
2.182

18,4
69

867.272 kWh
796.389 kWh

Consum gas natural Cuina

El consum de la cuina es registra per un comptador propi del que s'agafen lectures diàries en les
rondes de manteniment.
Any

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total (kWh)

3.720.253

2.927.995

3.857.661

2.955.002

2.923.952

3.195.953

1.888.097

Cuina (kWh)

113.739

97.493

93.308

74.357

30.573

6.970

6.021

%

3,1%

3,3%

2,4%

2,5%

1,0%

0,2%

0,3%
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350 kWh\dia
300 kWh\dia
250 kWh\dia
200 kWh\dia
150 kWh\dia
100 kWh\dia
50 kWh\dia
0 kWh\dia
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2013

2014

2015

2016

Fig. 35 Consum diari cuina 2010‐2016

Observem un gran descens del consum anual de cuina (un 95% desde 2010) degut al canvi en
l'elaboració del menjar de cuina pròpia a càtering.
4.1.2.5

Consum gas natural Calefacció

El consum restant es el destinant a la calefacció i ventilació del edifici, resultant un consum de
1.818.450 kWh, un 69% del total.

4.2

Anàlisis econòmic

4.2.1
4.2.1.1

Electricitat
Factura elèctrica

El primer pas abans de fer un anàlisis econòmic es entendre la factura elèctrica que ens arriba a
casa. La factura del Hospital te dos part, l'anvers i el revers. Primer explicarem els termes que
surten en el anvers.
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A
C
B

Fig. 36 Factura elèctrica anvers

Tenim una primera part (A) de dades generals del Hospital, com direcció, CUPS, període de
facturació... En el bloc B tenim l'evolució del consum mensual i en el bloc C la facturació. Ara ens
detindrem una mica en els diferents termes de la facturació.








Energia elèctrica: cost (€/kWh) en funció del que hem consumit i del periode marcat per la
comercialitzadora.
Terme de energia ‐ Tarifa de accés: cost (€/kWh) en funció del que hem consumit i del
període marcat pel govern. 100% peatge.
Terme de potencia: cost en funció de la potencia contractada (€/kW) que paguem cda mes
per cada període.
Excessos de potencia: Si en algun moment ens passem de la potencia contractada, tindrem
un recàrrec d'excés.
Lloguer de equips de mesura: cost quan l'equip de mesura no es de propietat.
Import de impost elèctric: impost fixa del 5,113% sobre el terme de energia i el de potencia.
IVA: impost del 21% sobre el total de la factura.
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Fig. 37 Factura elèctrica revers

En la part posterior de la factura tenim el resum de les dades del comptador per període. A més
tenim la potencia màxima del mes on podem comparar‐la amb la contractada.

4.2.1.2

Resum energia elèctrica

Per tal de tenir dades reals d'un any complert el màxim de actualitzades, s'ha agafat com a
referència els dotze últims mesos, de Novembre de 2015 a Octubre 2016.
El cost anual de la facturació elèctrica ha ascendit a 351.004 € IVA impostos i equips de mesura no
inclosos amb un mitjana mensual de 29.250€ que inclou el terme de potencia, el terme fix d’energia
i el terme d’accessos. El lloguer dels equips mesura te un cost de 778€/any, els impostos
d’electricitat pugen a 17.946€/any i en concepte d’IVA s’han repercutit 77.643€/any. Per tant, el
import total anual facturat puja a 447.371 €, incloent lloguer d’equips i impostos.
Equip de
Impost mesura
Electricitat 0%

IVA
17%

4%

Terme
Potència
16%

Reactiva
0%
Tarifa accès
6%
Terme Energia
57%

Fig. 38 Escandall tarifa elèctrica
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4.2.1.3

Terme de potència

El cost del terme de potència anual ha sigut de 69.887€, impostos no inclosos, dels qual 64.990€
son costos regulats i 4.897€ cost del recàrrec d'encès de potencia .
El cost regulat es de 5.415€ al mes, impostos no inclosos. A mes, tal com hem comentat, em tingut
10 mesos on hem sobrepassat en algun període la potencia contractada, apareixen un recàrrec
d'excés de potencia, amb un cost anual de 4.897€, un 7% del total.

10.000,00 €
9.000,00 €

Recàrrec excès

Terme de potència

8.000,00 €
7.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
‐ €

Fig. 39 Terme de potencia i recàrrec excés

Veiem com en les mesos d'estiu, on es produeix el pic de màxima potència consumida, es on tenim
el recàrrec de potencia mes elevat. Si recuperem la gràfica del capítol 4.1.1.3, veurem tots els
mesos que el màxima potencia consumida en algun període al mes supera la contractada.
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Fig. 40 Terme de potencia i recàrrec excés

4.2.1.4

Terme d’energia

Tal com hem vist a l'apartat 4.2.1.1, el terme d'energia en la factura de la comercialitzadora el
tenim dividit en dos conceptes:



Energia elèctrica: terme €/kWh que ens cobra la comercialitzadora segons seves tarifes.
Terme d'energia ‐ Tarifa d'accés: terme €/kWh que ens cobra la comercialitzadora segons
regulació estatal. Aquest terme al ser un cost regulat la comercialitzadora el trasllada al
govern.

La següent taula compara els preus del terme d’energia de principis de 2014 amb el preu actual a
octubre de 2016 del terme energia. En funció del període, els preus del terme d’energia han
disminuït entre un 6% i un 10% respecte el 2015.

Energia elèctrica

Període 1

Període 2

Període 3

Període 4

Període 5

Període 6

2014
2016
%

0,08726
0,08347
‐4,3%

0,07626
0,07286
‐4,5%

0,07833
0,07616
‐2,8%

0,07281
0,07069
‐2,9%

0,06795
0,06361
‐6,4%

0,05298
0,05570
5,1%

€/kWh
€/kWh

El terme de accés no ha variat els últims dos anys.
Tarifa accés

Període 1

Període 2

Període 3

Període 4

Període 5

Període 6

2014

0,02667

0,01992

0,01062

0,00528

0,00341

0,00214

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca
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2016
%

0,02667
0%

0,01992
0%

0,01062
0%

0,00528
0%

0,00341
0%

0,00214
0%

€/kWh

Per tant el que realment paguem per l'energia (la suma dels dos termes) ha disminuït entre un 2,4 i
un 6,1% en funció del període excepte en el període 6 que es l'únic que ha augmentat aquest dos
anys.
Terme energia total

Període 1

Període 2

Període 3

Període 4

Període 5

Període 6

2014 (€/kWh)
2016 (€/kWh)
%

0,11393
0,11014
‐3,3%

0,09618
0,09278
‐3,5%

0,08894
0,08678
‐2,4%

0,07810
0,07597
‐2,7%

0,07137
0,06702
‐6,1%

0,05511
0,05784
4,9%

El cost del terme de energia total anual ha sigut de 281.117€, impostos no inclosos, dels qual
28.332€ son costos regulats, tarifa d'accés, i 252.785€ el terme d'energia de la comercialitzadora.
El cost mensual es de 23.426€ al mes, impostos no inclosos. Si mirem el cost mig, tindrem que
actualment estem a 0,071€/kWh consumit.
4.2.2
4.2.2.1

Gas natural
Factura gas natural

En aquest explicarem els conceptes que surten a la factura del gas natural. Igual que abans tenim
informació a la part de davant i a la part de darrera. A la part de davant tenim els següent blocs:





Bloc A: Evolució de consum mensual
Bloc B: Facturació
Bloc C: Dades de lectura del comptador i de propietats del gas natural
Bloc D (revers): Dades de la contractació

La facturació de una tarifa 2.2 es divideix en 4 conceptes:







Terme de energia: es el que paguem per els kWh de gas consumits (€/kWh)
Descompte de gas: es un descompte sobre el terme de energia que ens ofereix la
comercialitzadora
Terme fixa: en funció de la quota contractada diària (€/kWh/dia). Si la mitjà diària del mes
es inferior a la contractada, es farà servir aquesta última. En canvi si es superior es cobrarà
el valor real de mitja diària. Nomes hi ha una excepció que es que alguns dels tres últims
mesos tingui una mitja superior a la actual, llavors s'arrastra aquest valor.
Lloguer equips de mesura: cost per els equips que no son de propietat.
IVA: impost del 21%.
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B
A

C

Fig. 41 Anvers factura gas natural

D

Fig. 42 Reves factura gas natural

4.2.2.2

Resum gas natural

Els últims 12 mesos, el cost anual a la facturació de gas natural puja a 104.710€, lloguer d’equips i
impostos no inclosos, amb un mitjana mensual de 8.726€ que inclou el terme de potència i el terme
d’energia. S’han repercutit, 7.246€ de impost de hidrocarburs, 450€ de lloguer del comptador i
23.605€ en concepte de IVA. Per tant, el import anual total facturat puja a 136.012€, incloent
lloguer d’equips i impostos.
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IVA
18%

Cost
comptador
0%

Terme Fix
11%

Cost imporst
5%

Terme
Variable
66%

Fig. 43 Escandall tarifa gas natural

4.2.2.3

Terme fix

Segons la tarifa que te el centre el terme fix es en funció de la quota diària de gas contractada. El
cost del terme fix que ens facturin estarà en funció de la relació entra el consum diari mig i la
contractada segon la Orden ITC/3992/2006 .
Al no tenir telemesura no es pot aplicar les formules, i el recàrrec i s'aplica d'una altre manera ja
explicada en l'apartat 4.2.2.1.
i.
ii.
iii.

Si la mitjà diària del mes es inferior a la contractada, es factura la contractada.
En canvi si es superior es cobrarà el valor real de mitja diària.
Nomes hi ha una excepció que es que alguns dels tres últims mesos tingui una mitja
superior a la actual, llavors s'arrastra aquest valor.

gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
Total

Q diària mesurada

Qd facturada

15.745
16.287
16.822
9.736
7.489
2.522
2.336
2.236
2.440
5.554
81.169

15.745
16.287
16.822
16.822
16.822
9.736
9.736
9.000
9.000
9.000
128.970

El cost del terme fix els últims dotze mesos ha sigut de 15.292€.
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4.2.2.4

Terme d’energia

El terme d’energia ha disminuït un 30% desde els preus de inici de 2014. Com podem veure a la
següent gràfica de evolució del preu, aquest es manté constant durant tot l'any amb un increment
de preu al gener i febrer i a més la pèrdua del descompte que ens fa la comercialitzadora. Al mes
de març ja tenim el preu constant que ens cobraran tot l'any.

0,040 €/kWh
0,035 €/kWh
0,030 €/kWh
0,025 €/kWh
0,020 €/kWh
0,015 €/kWh
0,010 €/kWh
2014

2015

2016

0,005 €/kWh
0,000 €/kWh

Fig. 44 Evolució preu terme d'energia

4.3

Baseline

Per tal de mesurar els resultats de les mesures d’eficiència energètica presentades a l’auditoria,
caldrà aplicar un pla de mesura i verificació de l’estalvi energètic.
Es tracta de conèixer l’estalvi real fruit de les millores. Donat que l’estalvi es immesurable (no es
pot mesurar l’energia que no es consumeix), aplicarem el protocol IPMVP (International
Performance Measurement and Verification Protocol) de EVO per calcular aquest estalvi.
Com es desprèn de l’exemple anterior, si es vol predir quin seria el comportament energètic futur
(energia de referència ajustada) cal definir el comportament de l’energia (energia de referència)
abans d’aplicar la mesura d’estalvi energètic.

Una vegada determinada l’energia de referència ajustada, es pot comparar amb el consum real
desprès d’executar la mesura d’estalvi energètic (període demostratiu d’estalvi) i calcular l’estalvi
energètic generat.
Per tal de determinar l’energia de referència ajustada s’utilitzaran models matemàtics de predicció,
el que es denomina línea base o Baseline. El model es basa en variables independents (usuaris,
hores de funcionament, graus dia, producció) que permetin definir el consum energètic de la forma
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més fiable possible. El protocol IPMVP considera una aproximació correcta les regressions lineals
amb un r² superior a 0,75.

Fig. 45 Baseline IPMVP

En aquest cas concret, s’estudiarà la relació del consum elèctric i de gas amb les variables de
referència definides a l’apartat 3.4: Graus dia, temperatura mitjana i ocupació.
4.3.1

Electricitat

Tal i com es va exposar en el capítol 4.1.1 el consum elèctric te una relació amb la climatologia. Els
pics de consum a l’estiu coincideixen amb aquesta variable, l’augment de consum a el hivern es
més moderat.
Les variables amb les que s’ha trobat una major correlació amb el consum elèctric, son els graus
dies calefacció i el graus dies refrigeració. La regressió que millor relaciona aquestes variables amb
el consum elèctric es la següent:

è

, ∗

, ∗

, ∗

,

El coeficient de regressió lineal es ajustat (0,99) i es pot comprovar que la predicció de la formula es
molt aproximada al consum real.
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Fig. 46 Consum real vs consums baseline electricitat 2015

4.3.2

Gas natural

Igual que en el consum elèctric, el consum de gas natural te una relació directe amb la climatologia.
En aquest cas els pics de consum son a l'hivern degut a que mes de la meitat del consum es degut a
la calefacció.
Per tant la variable amb la que s’ha trobat una major correlació amb el gas natural, es el grau dia
calefacció. La regressió que millor relaciona aquestes variables amb el consum elèctric es la
següent:
, ∗

, ∗

,
El coeficient de regressió lineal es ajustat (0,98) i es pot comprovar que la predicció de la formula es
molt aproximada al consum real.

800.000 kWh

Real

700.000 kWh

Basline

600.000 kWh
500.000 kWh
400.000 kWh
300.000 kWh
200.000 kWh
100.000 kWh
0.000 kWh

Fig. 47 Consum real vs consums baseline gas natural 2015
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Distribució de consums energètics

4.4
4.4.1

Electricitat
Aigua
Climatitzadors +
potable/Oxigen/Aire
Extractors
2%
14%

Cuina
3%

Cafeteria
2%

Caldera 2
2%
Quadre de bombes
5%

Refrigeració Estiu
13%

Climatitzadors/Consu
ltes CLG2
1%

Fred Clima
12%

Refrigeració
45%

Obstetricia/urgencia/
UCSI
7%
Externes
2%
Bloc Obstètric
0%

Grup Fred 1
20%

Bloc Quirurgic
2%
Direcció
1%

Consultes 2
1%

Hospitalització
2%

Altres
12%

Fig. 48 Distribució de consums elèctrics

4.4.2

Gas natural

Consum ACS
23%
Cuina
0%

Calefacció
77%

Fig. 49 Distribució de consums de gas natural
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4.5

Índex energètics

Consum anual
Cost anual
Superfície
Graus dia
Graus dia
Llits

4.5.1

2014

2015

2016

3.775.284 kWh
429.193 €
19.448 m²
1.165 HDD
852 CDD
120 llits

3.959.641 kWh
465.141 €
19.448 m²
1.293 HDD
919 CDD
120 llits

3.312.990 kWh
371.515 €
19.448 m²
830 HDD
859 CDD
120 llits

Electricitat

Superfície
Graus dia
Graus dia
Llits

2015

194 kWh/m²
3.241 kWh/HDD
4.431 kWh/CDD
3.577 €/llit

204 kWh/m²
3.062 kWh/HDD
4.309 kWh/CDD
3.876 €/llit

2014
161 kWh/m²
4.005 kWh/HDD
3.720 kWh/CDD
2.642 €/llit

Superfície
Graus dia calefacció
Graus dia refrigeració
Llits

4.5.2

2014

2015
171 kWh/m²
3.599 kWh/HDD
3.662 kWh/CDD
2.905 €/llit

2016
170 kWh/m²
3.992 kWh/HDD
3.857 kWh/CDD
2.772 €/llit

Gas natural

Superfície
Graus dia calefacció
Llits

Superfície
Graus dia calefacció
Llits

2014

2015

151 kWh/m²
2.667 kWh/HDD
1.221 €/llit

171 kWh/m²
2.532 kWh/HDD
1.297 €/llit

2014

2015

2016

107 kWh/m²
2.629 kWh/HDD
789 €/llit

135 kWh/m²
2.639 kWh/HDD
929 €/llit

131 kWh/m²
2.902 kWh/HDD
937 €/llit
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4.5.3
4.5.3.1

Benchmarking
Benchmarking intern

En la següent gràfica observem la evolució del índex energètic durant els últims anys. Veiem com
s'ha mantingut constant el índex del gas natural, excepte el 2012, mentre el de electricitat esta
tenint un tendència a l'alça.
250 kWh\m²
200 kWh\m²
150 kWh\m²
100 kWh\m²
50 kWh\m²
0 kWh\m²
2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Fig. 50 Benchmarking intern

4.5.3.2

Benchmarking extern

El benchmarking es una eina molt útil de comparativa energètica. Per una propietat com la del
Hospital Plató pot ser una eina de comparació d’eficiència energètica per detectar i prioritzar on
dur a terme actuacions. En les següents imatges observem estudis de diferents organitzacions han
fet sobre hospitals.
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Fig. 51: Distribució de consums segons ICAEN2

Fig. 52: Distribució de consums segons FENERCOM

Fig. 53: Distribució de consums segons IPSOM

2

Font: Estudi intern desenvolupat per l’Institut Català d’Energia a partir del Programa d’Assessorament Energètic i els
treballs desenvolupats per l’empresa EISSA
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Fig. 54: Distribució de consums d'un hospital tipus segons A3E

Segons la gràfica del apartat anterior podem comparar aquest valors amb la nostra distribució
elèctrica. Aquí faltaria incloure la distribució de consums de gas que a dia d'avui no es pot fer per
faltar de lectures.
Ús

Estudi ICAEN

FENERCOM

IPSOM

A3E

Climatització
Enllumenat
Força ‐ Elèctrics
Altres
ACS
Cuina

56,9%

45%
35%

57%
10%
9%

20%

12%
12%

49,5%
15,2%
8,5%
16,6%
7,8%
2,2%

8,8%
21,6%
6,9%

Hospital
Vilafranca
47%
6%
10%
24%
9%
2%

En la següent gràfica s'observen els valors de índex energètics de 4 hospitals que han realitzat
l'auditoria energètica al 2016 i en una línia el índex de Hospital Vilafranca. Veiem que estem en la
parta alta de la gràfica.
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450 kWh/m²
400 kWh/m²
350 kWh/m²
300 kWh/m²
250 kWh/m²
200 kWh/m²
150 kWh/m²
100 kWh/m²
50 kWh/m²
0 kWh/m²
Fig. 55 Comparativa índex energètic hospitalari

En altres estudis podem trobar valor del índex econòmic € gastat en energia per llit del hospital. En
aquest sentit s'ha trobat un índex en un informe de ICAEN on es diu que els costos energètics tipus
son els següent:

Electricitat
Gas Natural

3

Estudi ICAEN

Hospital Vilafranca

1.500 ‐ 3.000 €/llit
400 ‐ 700 €/llit

2.739 €/llit
883€/llit

Hospitals
RD56/20163
1.941 €/llit
575 €/llit

Mitjana de 4 auditories hospitals realitzades al 2016
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5

Inventari dels principals equips consumidors
Enllumenat

5.1
5.1.1

Enllumenat interior

Bàsicament al edifici hi han fluorescents de 36W i donwlinghts de 2x18W. El recompte realitzat
dona el següent resultat:







Lluminàries estanques 36W ‐ 170 unitats
Focus 1x26W ‐ 25 unitats
Lluminària lineal 36 W ‐ 66 (nomes 33 funcionen)
Lluminàries 36W suspeses ‐ 127 unitats
Pantalles 2x36W ‐ 1.293 unitats (474 amb una sola làmpada)
Pantalla T5 2x36W ‐ 106 unitats

El control de l’enllumenat és realitza mitjançant interruptors manuals simples i detectors de
moviment en alguns banys de les zones noves.
Els passadissos estan alimentats majoritàriament des del quadre elèctric i estan gestionats des del
control centralitzat de l’edifici. Algunes zones, com els passadissos de les Unitats Hospitalàries,
disposen de detectors fotoelèctrics i interruptors horaris. Les sales d’espera i controls de Consultes
Externes funcionen mitjançant interruptors manuals.

Fig. 56 Enllumenat interior
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Fig. 57 Enllumenat interior

5.1.2

Enllumenat exterior

Segons dades tècniques proporcionades per el personal de manteniment tindríem el següent
inventari de enllumenat exterior. Veiem que ja tenim 43 unitats de tecnologia LED, 7 de descàrrega
i 6 de baix consum.

Fig. 58 Estat enllumenat exterior
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De l'enllumenat LED actual es va detectar, i confirmar amb el personal de manteniment, que
algunes de les lluminàries no estaven en funcionament. En concret 10 de les grans i 13 de les
petites. El canvi de aquestes lluminàries ja esta en procés.

Fig. 59 Lluminària LED gran ‐ LED petita

Fig. 60 Lluminària compacta
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5.2
5.2.1

Climatització
Producció de calor

La producció d’aigua calenta per la calefacció i ACS es duu a terme mitjançant 2 calderes d’oli
tèrmic ubicades a la sala tècnica de la planta ‐1 del bloc de serveis i instal∙lades l’any 1994.
La potència calorífica instal∙lada per a tot l’HCAP és de 1.744 kW, ja que estava dimensionada per
produir vapor per la bugaderia.
Pot. Calor (kcal/h)
General Pirobloc GF‐1500
Cremador Monobloc Gas Lamborgini 210 PM/M

1.500.000
1.718.550

Existeixen dues calderes com la descrita anteriorment que funcionen alternadament 24 hores al dia.
Les calderes funcionen segons consignes del fluid tèrmic, regulat des del controlador situat al
quadre de cada una de les calderes.
5.2.2

Producció de fred

La producció d’aigua freda centralitzada es du a terme mitjançant 2 plantes refredadores aire‐aigua
situades a la coberta de la torre de l’edifici, amb les següents característiques.
Pot. Fred (kW) Pot. Elèctrica (kW)
Trane RTAC 250
Carrier 30GF 240A 900

840,2
796,2

271
388,3

EER
3,1
2,05

Inicialment hi havien dos refredadores Carrier 30GF, però una va ser substituïda al 2.008 per la
actual TRANE que funciona 24 hores al dia, 365 dies al any. La Carrier es fa servir per backup tot i
que no s'ha utilitzat els últims 5 anys.
Les plantes refredadores tenen el seu propi grup de bombeig i funcionen contra un col∙lector
principal. Tots els equips funcionen segons demanda per control de temperatura.
A part de la producció de fred centralitzada descrita, també existeixen aparells autònoms ubicats
en diferents terrasses i cobertes de l’edifici que alimenten diversos serveis:
Servei
CPD Informàtica
CPD Informàtica
CPD Informàtica
Sala Ecos
Sala TAC
Sala RX
Cafeteria
Rehabilitació

Model
Fujitsu AOY17FNBN
Mitsubishi PUHZ‐P125YHA
Uniflair 30CAL0361P3
Mitsubishi MUZ‐GC25VA
Mitsubishi PKA‐RP100KAL
Fujitsu AOYG09
Kaysun KAE‐s 26 DN6
Daikin RZQS71D7V1B
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Ubicació
Planta 5 Torre
Planta 5 Torre
Planta 5 Torre
Galeria tècnica
Galeria tècnica
Galeria tècnica
Galeria tècnica
Galeria tècnica
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5.2.3

Sistema de bombeig calefacció i ACS

Hi ha dos circuits amb bombes, el circuit primari d’oli tèrmic i el secundari per ACS, Calefacció
General i Post‐Calefacció dels quiròfans. Les característiques de les bombes són les següents:




5.2.4

Bombes de circuit calefacció: 2 x Marca AEG,model AM 180 LO4, de 22 kW
Bombes de circuit postcalentament: 2 x Marca AEG, model AM 90 LX4 de 1,5 kW
Bombes de circuit de ACS: 2 x Marca AE de 1,1 kW.
Bombes de circuit primari oli: 2 de 22kW.
Sistema de bombeig refrigeració

La instal∙lació compta també amb un dipòsit d’acumulació d’aigua freda de 3000 litres i d’un grup
de bombes d’impulsió. El sistema de distribució està format per un circuit primari i un altre de
secundari.
El circuit primari de bombament està format per 3 bombes, una per cada una de les plantes
refredadores i una tercera de reserva. El circuit secundari de bombament està format per 2 bombes
selectives la finalitat de les quals és assegurar cabal d’aigua a tots els punts de la instal∙lació.
Les bombes del primari son de la marca AEG de 11 kW, mentre les del secundari son de la mateixa
marca, model AM 225SV5, de 37kW.

5.2.5

Unitats terminals

La climatització del centre hospitalari es realitza mitjançant Unitats de Tractament d’Aire, ubicades
principalment a la galeria tècnica, i impulsen aire als passadissos, zones comunes i a diferents
serveis i dependències. Aquestes UTAs són a quatre tubs (amb una bateria d’aigua calenta i una
d’aigua freda) i amb conductes d’aire de planxa d’acer galvanitzats i folrats exteriorment amb una
manta de fibra de vidre o llana de roca.
L’aportació de fred i calor dels climatitzadors ve regulada per consignes establertes al sistema de
gestió centralitzat, excepte a les màquines que donen servei a les unitats d’hospitalització.
A les habitacions, despatxos i altres dependències, la climatització es realitza mitjançant unitats
ventilo‐convectores (fan‐coils) a quatre tubs, alimentades amb aigua freda i calenta segons
temporada.
A l'annex D teniu una relació d’unitats fancoils i climatitzadors amb la seva ubicació al centre

5.3
5.3.1

Aigua de consum
Aigua freda sanitària

Es disposa de dos aljubs de 150m3, corresponents a aigua freda de consum humà i a la protecció
contra‐incendi.
Es subministra aigua per les dutxes i lavabos de les unitats d’hospitalització, cuina i cafeteria, banys
zones comuns, vestidors, piques de taulers de treball (quiròfans, esterilització, morgue, consultes
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externes,etc). Aquesta mateixa instal∙lació també subministra aigua a l’edifici del laboratori, annex
a l’edifici no assistencial de l’Hospital.
Ubicació
Sala d’aigües

Denominació
Bomba GP AFCH nº1
Bomba GP AFCH nº2
Bomba GP AFCH nº3
Bomba Osmosis

Sala GP PCI

Bomba Jockey
Bomba Pressió Incendis Elèctrica nº1
Bomba Pressió Incendis Elèctrica nº2

5.3.2

Aigua calenta sanitària

L’aigua calenta sanitària es distribueix per tot l’hospital, paral∙lelament a l’aigua de consum humà.
És un sistema amb acumuladors i circuit de retorn.
A continuació es descriuen els equips principals:
Denominació

5.4

Model

Ubicació

Acumulador ACS 1

Lapesa GX1000RB/PC

Sala Calderes

Acumulador ACS 2

Lapesa GX1000RB/PC

Sala Calderes

Bescanviador ACS 1

Plaques Sedical

Sala Calderes

Bescanviador ACS 2

Tubular

Sala Calderes

Electricitat

L’Hospital està alimentat mitjançant una escomesa de 25kV. L’estació transformadora està ubicada
al nivell 0 de l’edifici no assistencial i està formada per 3 transformadors de 800kVA cada un.
Existeixen dos grups electrògens, situats al nivell 0 de l’edifici no assistencial, per subministrament
elèctric d’emergència de 350 kVA cadascun.
El quadre general de baixa tensió està situat a la sala del costat dels transformadors. Des d’allà la
instal∙lació es distribueix a diferents subquadres.

5.5

Aire comprimit

A l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès trobem una petita central de producció d’aire comprimit per
a la producció d’aire respirable. Aquest aire comprimit és proporcionat per dos compressors de
cargol amb un assecador i un calderí. Els compressors tenen les següents característiques:
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Marca
Model
Potència
Pressió de treball
Hores totals de
funcionament
Hores en càrrega
Percentatge en càrrega
Any

Compressor 1

Compressor 2

Worthington
Creyssensac
Rolair 15
11,00 kW
8 Bar
7442

Worthington
Creyssensac
Rolair 15
11,00 kW
8 Bar
7808

2119
28,50%
1992

3535
45,27%
1992
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Assecador
Worthington
Creyssensac
DW 10
0,28kW
8 Bar

66

6

Propostes de millora d’estalvi energètic

6.1

Optimització de subministrament

6.1.1

Elèctric

Amb la informació de les factures elèctriques facilitades per l'usuari, s'ha fet un estudi per a
l'optimització del subministrament elèctric.
Les potències, per períodes actualment contractades són:

Potencia contractada

P1 a P6: 600 kW

El que es proposa és la taula següent de potència. S'ha mantingut la potència contractada en P6,
per si hi hagués un augment de potència demandada en el futur, facilitar els tràmits.

Potencia proposada

P1 a P6: 575 kW

Amb aquesta actuació, s'aconseguirà el següent estalvi:

P1

P2

P3

P4

P5

P6

TOTAL

Potencia

575

575

575

575

575

575

Optima

27.054 €

11.868 €

9.047 €

8.617 €

8.548 €

4.200 €

69.333 €

Actual

26.847 €

12.100 €

9.057 €

8.793 €

8.700 €

4.217 €

69.714 €

Estalvi

‐206,42 €

231,65 €

10,13 €

176,07 €

152,55 €

16,76 €

380,75 €

L'estalvi proporcionat per la optimització del subministrament elèctric, no suposa un estalvi
energètic, tot i suposar un estalvi econòmic.
6.1.2

Gas natural

Les tarifes de gas natural en mitja pressió se classifiquen de la següent manera:

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

67

Tarifa de accés

Pressió

Consum (kWh/any)

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

4 ≤ P ≤ 60
4 ≤ P ≤ 60
4 ≤ P ≤ 60
4 ≤ P ≤ 60
4 ≤ P ≤ 60
4 ≤ P ≤ 60

0 ≤ C ≤ 500.000
500.000 ≤ C ≤ 5.000.000
5.000.000 ≤ C ≤ 30.000.000
30.000.000 ≤ C ≤ 100.000.000
100.000.000 ≤ C ≤ 500.000.000
C > 500.000.000

Segons el consum anual de gas natural, 3.252.166 kWh, la tarifa contractada actualment, 2.2, es
correcta. Les tarifes 2.2, tal com hem explicat en el capítol 4.2.2.1 Factura gas natural, tenen
associat una quota diària contractada i segons aquesta es factura el terme fix.
La facturació actual del terme fix es realitza sense telemesura per el que si optimitzem aquesta
quota diària a 4.500 kWh/dia podem obtenir un estalvi de 945€/any.
En el cas de instal∙lar un sistema de telemesura, la facturació del terme fix seria superior al actual
en 1.469 €/any.
Nota: s'ha de valorar la variació del consum de la cuina
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6.2
6.2.1

Enllumenat LED
Dades tècniques

En el hospital tenim com a lluminària mes repetida el fluorescent de 36W amb balastre
electromagnètic. Es proposa canviar el tub fluorescent per una de la mateixa intensitat lumínica
però de tecnologia LED.

Fig. 61 Lluminària fluorescent

La comparativa amb la làmpada proposada es la següent:
ACTUAL
Tipus

LED

Fluorescents LED

Làmpada 36 W
Consum

41 W

20 W

Vida útil

20.000h

50.000h

Fig. 62 Tub fluorescent LED

Com podem observar a la imatge anterior el tub LED es igual que els tubs fluorescents actuals, per
el que el canvi es normes de tub per tub, eliminant la reactància electromagnètica.
El nombres de làmpades a substituir son de 2.374, amb una potencia instal∙lada actual de 85kW.
Amb les noves lámpades LED, la potencia instal∙lada seria de 47kW. L'horari de les diferents
lluminàries s'ha consultat amb el personal de manteniment i juntament amb l'inventari realitzat
s'ha calculat un consum anual de 343.612 kWh/any, un 5% del total.

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

69

A més tenim 66 downlights de 2x18W, amb una potencia instal∙lada de 2.4kW, on podem
substituir‐los per lluminàries LED amb una eficiència superior. La lluminària proposada seria una
Coreline Philips de 24W.

Fig. 63 Donwligth LED

Fluorescents

Downlights

Total

Unitats

2.374

66

2.440

Potencia Actual

85,5 kW

2,4kW

87,9 kW

Potencia Futura 47,5 kW

1,6kW

49,1 kW

Estalvi

38 kW

0,8 kW

38,8 kW

Consum actual

343.612 kWh/any 10.802 kWh/any 354.414 kWh/any

Nota: A l'annex B es pot observar tots els consums energètics per zona de enllumenat.
6.2.2

Estalvi energètic

Amb aquesta proposta s’espera un estalvi de 153.164kWh anuals, amb reducció del consum del
43%.

Fluorescents

Downlights

Total

Consum actual 343.612 kWh/any 10.802 kWh/any 354.414 kWh/any

6.2.3

Consum futur

195.418 kWh/any 5.832 kWh/any

201.250 kWh/any

Estalvi

148.194 kWh/any 4.970 kWh/any

153.164 kWh/any

43%

43,2%

46%

Estalvi econòmic

La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: Les noves làmpades disminueixen la potencia necessària a
contractar, generant un estalvi anual de 4.189€/any.



Estalvi per substitució: el cost es similar al actual, amb una diferencia de ‐110€/any.



Estalvi per el terme d’energia: el menor consum de les noves làmpades ocasiona un estalvi
anual de 10.875€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 770€.
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Estalvi anual
Estalvi terme de potencia

4.189 €

Estalvi per terme d'energia

10.875 €

Estalvi impost elèctric
Manteniment
Estalvi total

770 €
110 €
15.725 €

‐

Cost

44.629 €

Període d’amortització

2,8 anys
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6.3
6.3.1

Sistemes de control llum diürna
Dades tècniques

Tenim diferents zones del hospital amb molt accés a la llum natural on continuem tenint llum
artificial. Per exemple a la rampa d'accés als nivell 0 i 2 les lluminàries funcionen 24 hores tot i que
en algunes zones en faríem suficient amb la llum natural.

Fig. 64 Rampa Nivell 0‐2

També al nivell 3 (Consultes, radiologia, UGSI, Urgencies) existeixen moltes zones d'espera i
passadissos amb lluernaris que aporten llum per poder regular o apagar la llum artificial.

Fig. 65 Lluernari sala espera
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Per acabar en la zona de hospitalització tenim uns passadís d'accés on la llum natural entra per les
finestres dels patis.

Fig. 66 Accés zona hospitalària

En aquestes zones es proposa la instal∙lació de un detector de lluminositat que reguli la llum
artificial per tenir sempre un nivell de consigna mínim. Veiem en la següent imatge com si el nivell
de llum natural ja aporta 482 lux o superiors s'apagarien les llums artificials, i a menys aportació
natural aniríem augmentant l'aportació de l'artificial.

Fig. 67 Regulació llum natural
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En total es podrien instal∙lar 28 sensor de llum natural, que regularien 185 Lluminàries. El consum
actual de aquestes lluminàries es de 97.900 kWh/any que amb l'enllumenat LED passaria a ser de
47.755 kWh/any.
Nota: L'estalvi d'aquesta millora ja s'ha fet sobre l'enllumenat LED, suposant que es realitzaria en
primera posició.
6.3.2

Estalvi energètic

Els reguladors de llum provocarien un mínim del 30% d'estalvi energètic sobre el consum actual. El
que comporta un estalvi de 14.327 kWh/any.
6.3.3

Estalvi econòmic

La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia: el menor consum ocasiona un estalvi anual de 1.017€/any.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 52€
Estalvi anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia
Estalvi impost elèctric

0€
1.017 €
52 €

Estalvi total

1.069 €

Cost

2.397 €

Període d’amortització

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

2,2 anys
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6.4
6.4.1

Substitució calderes Oli
Dades tècniques

La producció de calor, calefacció i ACS, es realitza amb dues calderes de oli en paral∙lel, situades a
una sala tècnica de la planta ‐1 del bloc de serveis i originals del 1994.

Fig. 68 Calderes Oli actuals

Les potencia calorífica esta sobredimensionada ja que inicialment esta pensada per, a més de la
calefacció i ACS, fer vapor per la bugaderia, servei externalitzat actualment. Les característiques de
les calderes son:
Pot. Calor (kcal/h)
General Pirobloc GF‐1500
Cremador Monobloc Gas Lamborgini 210 PM/M

1.500.000
1.718.550

La proposta tècnica seria substituir les calderes d'oli actual, per calderes d'aigua calenta estalviant
els intercanviadors oli‐aigua i augmentant l'eficiència energètica a unes calderes d'última tecnologia.
El consum anual de les calderes actuals es de 3.246.145 kWh.
6.4.2

Estalvi energètic

Les calderes actuals tenen un rendiment de combustió del 86,3%, segons dades subministrades per
el personal de manteniment, que per l'estat i any de vida comportaria un rendiment estacional mig
de 81,7% ja que l'aïllament es correcte i esta ben mantinguda.
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Fig. 69 Anàlisis de combustió

La caldera proposada te un cremador modulant (l'actual es de 2 etapes) i te un rendiment
estacional de 96% a l'hivern i un 85% a l'estiu. El consum amb la nova caldera seria de 2.859.642
kWh/any, amb un estalvi de 392.524kWh, un 12%.
A mes tindrem un estalvi elèctric per el sistema de bombeig, caldera i les menors pèrdues per els
intercanviadors aigua‐aigua, de 119.071 kWh/any, un 30% del consum de les bombes actuals.
6.4.3

Estalvi econòmic

La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia elèctric: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
8.454€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 432€.



Estalvi per el terme d’energia gas natural: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
12.320€.

Estalvi anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric

0€
8.454 €
432 €

Estalvi en terme d'energia gas natural

12.320 €

Estalvi total

21.207 €

Cost
Període d’amortització

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

126.711 €
6,0 anys
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Millora Bomba principal refrigeració

6.5
6.5.1

Dades tècniques

El sistema de refrigeració del hospital esta produït per dues refredadores en paral∙lel. Aquestes
refredadores impulsen l'aigua fred generada a un dipòsit d'inèrcia situat a la sala tècnica de la torre.

Fig. 70 Dipòsit d'inèrcia refrigeració

Desde dipòsit, dues bombes circulatòries fan moure l'aigua freda per tot l'hospital en un únic circuit.
Aquestes bombes son de les següents característiques:





Marca: AEG
Model: AM 225
Caudal: 1.475
Potencia 37Kw

Una de les bombes ha estat rebobinada fa poc temps amb la conseqüent pèrdua de rendiment. La
bomba esta governada per un variador de freqüència de control manual, que funciona al 100% en
període estiu i al 70% resta del temps. El rendiment actual de les bombes esta al voltant del 85%.
El circuit de fred esta actiu les 24 hores del dia, 365 dies al any, per el que el consum anual de les
bombes es de 267.500kWh.
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Fig. 71 Dipòsit d'inèrcia refrigeració

Proposem instal∙lar una bomba de alta eficiència en lloc de la última bomba que no ha estat
rebobinada. Segons la normativa actual de eficiència energètica en bombes, una de la potencia
actual necessitaria un rendiment mínim del 93%.

Fig. 72 Eficiència energètica CE motors

6.5.2

Estalvi energètic

Degut al canvi de rendiment de la bomba, l'estalvi energètic seria de 34.775 kWh elèctrics, un 13%
del total.
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6.5.3

Estalvi econòmic

La millora proposada comporta estalvi energètic en dos aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia: el menor consum ocasiona un estalvi anual de 2.469€/any.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 126€

Estalvi anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia
Estalvi impost elèctric
Estalvi total

0€
2.469 €
126 €
2.595 €

Cost

13.900 €

Període d’amortització

5,4 anys
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6.6
6.6.1

Parcialització del Sistema de Bombeig de Refrigeració
Dades tècniques

Tal com hem comentat, en la millora anterior, actualment el circuit de fred es únic per tot l'hospital.

Fig. 73 Bomba secundari refrigeració

La bomba de circulació, situada a les sales tècniques de la torre, serveix per donar el fred durant tot
l'any a totes les zones de l'hospital amb unes canonades molt llargues i amb molta pèrdua de
càrrega.
Per altra banda no totes les zones de l'hospital necessiten fred durant tot l'any, essent nomes la
zona de quiròfans la única amb necessitats primordials de refrigeració a l'hivern. En la següent
imatge veiem les 3 canonades d'aigua que porten aigua freda de les refredadores a la zona de
quiròfans.
La idea es portar una canonada nova desde la sala tècnica de la torre fins a aquestes tres canonades
per portar aigua freda durant tot l'any als quiròfans. Mentrestant la resta de zona tancaríem la
canonada central per evitar refredar tots els metres de canonada durant hivern. A més també
tindríem una bomba molt mes petita durant els mesos de hivern funcionant.
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Fig. 74 Actuació canonades

6.6.2

Estalvi energètic

L'estalvi de parar l'aigua fred per refrigeració per tot l'hospital,excepte quiròfans, durant hivern
seria de 24.552kWh gràcies a la menor potencia de la bomba de circulació i al estalvi de no tenir
tots els metres de canonada a règim.
6.6.3

Estalvi econòmic

La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia: el menor consum ocasiona un estalvi anual de 1.743€/any.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 89€
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Estalvi anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia
Estalvi impost elèctric
Estalvi total

0€
1.743 €
89 €
1.832 €

Cost

10.692 €

Període d’amortització

5,8 anys
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6.7
6.7.1

Aïllament de climatització planta 4
Dades tècniques

La planta 4 de la torre es on disposem de la sala de actes de l'hospital. El sistema de climatització
d'aquesta sala es independent a la resta, amb el seu propi control, que permet obrir/tancar el
sistema quan hi ha ús de la sala.

Fig. 75 Conductes planta 4 Torre

En canvi a les zones comuns de la planta, que també nomes s'utilitzen quan hi ha actes a la sala, la
climatització es comuna al resta de la sala. Veiem el conducte vermell en la imatge anterior que
prové del mateix climatitzador que les altres plantes.
La millora tècnica seria posar una comporta de regulació en aquest conducte que talles la
introducció d'aire a la planta així com un variador de freqüència al climatitzador per fer que nomes
aportes aire (i consumis energia elèctrica) a les altres dos plantes.
El consum actual d'aquesta planta es de 7.315 kWh elèctrics i 8.888Kwh tèrmics de gas natural.
6.7.2

Estalvi energètic

L'estalvi seria del 95%, ja que els actes programats anuals son inferiors al 5% de les hores.
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Actual

Estalvi

Consum total elèctric
7.315 kWh 6.950 kWh 95%
Consum total gas natural 8.888 kWh 8.444 kWh 95%

6.7.3

Estalvi econòmic

La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia elèctric: el menor consum ocasiona un estalvi anual de 632€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 32€.



Estalvi per el terme d’energia gas natural: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
531€.
Estalvi
anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric
Estalvi en terme d'energia gas natural
Estalvi total
Cost
Període d’amortització

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

0€
519 €
27 €
279 €
825 €
3.168 €
3,8 anys
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6.8
6.8.1

Aïllament climatització zona AH4
Dades tècniques

Aquesta millora es similar a l'anterior, al zona de hospitalització AHU tenim unes habitacions que
s'utilitzen per magatzem.

Fig. 76 Zona en desús AH4

Aquesta zona depèn climàtica del mateix climatitzador que la resta de AHU4, per el que les zones
comuns continuen estan climatitzada encara que estigui sempre desocupada. A mès els fancoils de
les habitacions tambè reben sempre aigua freda i calenta ja que el circuit es el mateix que tot
l'hospital.

Fig. 77 Conductes i canonades de zona desocupada
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En la anterior imatge poden veure en vermell el conducte d'aire comunitari i en verd les canonades
d'aigua als fancoils, provocant sobre escalfament a les entrades de les habitacions (al tenir les
vàlvules de pas tancades) i sobrepressions al ser final de línea.
La proposta tècnica es aïllar el conducte de aire (línea vermella) de la zona no utilitzada per
estalviar calefactar‐la a hivern i refrigerar‐la a l'estiu amb una comporta i col∙locar un variador de
freqüència al ventilador per ajustar el caudal al necessari per la menor superfície.
La proposta de aïllar la canonada es realitzará en el següent apartat.
El consum actual d'aquesta planta es de 10.043 kWh elèctrics i 10.370 Kwh tèrmics de gas natural.
6.8.2

Estalvi energètic

L'estalvi seria del 95%, ja que els actes programats anuals son inferiors al 5% de les hores.

Actual

Estalvi

Consum total elèctric
10.043 kWh 10.043 kWh 100%
Consum total gas natural 10.370 kWh 10.370 kWh 100%

6.8.3

Estalvi econòmic

La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia elèctric: el menor consum ocasiona un estalvi anual de 713€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 36€.



Estalvi per el terme d’energia gas natural: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
325€.
Estalvi
anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric
Estalvi en terme d'energia gas natural

0€
713 €
36 €
325 €

Estalvi total

1.075 €

Cost

5.750 €

Període d’amortització

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

5,3 anys
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Tall Calefacció i Fred AHU

6.9
6.9.1

Dades tècniques

Tal com hem comentat en la millora anterior tenim una zona de la UH4 que esta tancada i utilizada
com a magatzem i continua amb servei de climatització. En la següent imatge veiem com
s'alimenten els diferents fancoils que ara no s'utilitzen.

Fig. 78 Canonades aigua AH4

La proposta tècnica es posar vàlvules de tall als circuits de fred i calor per tancar i aïllar els circuits.
Al ser final de línea tindríem estalvi energètic i a mes solucionaríem problemes de sobrepressió al
circuit que tenim actualment.
6.9.2

Estalvi energètic

L'estalvi energètic calculat es de 19.180kWh tèrmics i 1.507kWh elèctrics per la correcta regulació
del sistema.
Estalvi anual
Elèctric
Gas Natural

6.9.3

1.507 kWh
19.180 kWh

Estalvi econòmic

La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia elèctric: el menor consum ocasiona un estalvi anual de 107€.
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Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 5€.



Estalvi per el terme d’energia gas natural: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
602€.
Estalvi
anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric

0€
107 €
5€

Estalvi en terme d'energia gas natural

602 €

Estalvi total

714 €

Cost
Període d’amortització

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

1.660 €
2,3 anys
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6.10 Climatitzador quiròfans
6.10.1 Dades tècniques
El climatitzador CL‐21 estava pensat originalment per la zona de quiròfans, les 4 unitats i les zones
comuns. En la següent foto veiem el climatitzador original, on tenim les tres impulsions amb les
comportes i bateries de postescalfament.

Fig. 79 CL‐21 Climatitzador Quiròfans

A la imatge dreta veiem les canonades de aigua d'entrada al climatitzador, les sondes de les quals
estan en desús. Actualment es regula al temperatura manualment, regulant la temperatura de
impulsió i la bateria de postescalfament.
Per altra banda s'han instal∙lat dos climatitzadors nous, per dos unitats de quiròfans i a més esta
prevista la instal∙lació de dos unitats mes per les altres dos unitats. Per el que actualment el
climatitzador originals nomes dona serveis a les zones comunes i dos unitats i en el futur nomes
sera a les zones comuns.
Per aquesta raó es important regular el caudal d'aire i la velotictat per ajustar les necesitats de les
zones al climatitzador actual. S'ha mesurat el consum dels ventiladors, veure capítol 4.1.1.5.m, per
poder valor l'ús actual.
En la següent gràfica veiem com funciona 24 hores al dia, amb un consum constant de 4,75kW.
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Fig. 80 Consum elèctric CL‐21

La proposta es instal∙lar un variador de freqüència al ventiladors per poder regular el caudal d'aire
que necessitem nomes per les zones comuns (quan tinguem instal∙lats tots els climatitzadors de les
unitats quirúrgiques). El consum actual anual es de 41.610 kWh.
6.10.2 Estalvi energètic
Si suposem que les zones comuns es la meitat del caudal actual, el consum anual passaria a ser de
5.200kWh al any aproximadament, ja que per la llei de afinitat dels ventiladors la relació potència‐
cabal es cúbica.
6.10.3 Estalvi econòmic
La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia elèctric: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
2.585€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 132€.

Estalvi anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric

0€
2.585 €
132 €

Estalvi total

2.717 €

Cost

3.019 €

Període d’amortització

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

1,1 anys
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6.11 Canvi refredadora
6.11.1 Dades tècniques
Actualment, l'hospital produeix l'aigua freda necessària per tota la climatització de l'edifici
mitjançant les plantes refredadores situades a la coberta de la torre.

Fig. 81 Refredadores Torre

Les dos refredadores que es poden veure a la imatge anterior tenen les següents característiques:

Pot. Fred (kW) Pot. Elèctrica (kW)
Trane RTAC 250
Carrier 30GF 240A 900

840,2
796,2

271
388,3

EER
3,1
2,05

Actualment esta en funcionament 24 hores al dia la TRANE, que es la mes nova (2008), mentre la
Carrier (original del edifici) es manté com a back‐up, tot i que no s'ha utilitzat els últims 5 anys
segons fonts de manteniment.
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Fig. 82 Refredadores Torre (Carrier ‐ Trane)

Davant la possibilitat de emergència de utilitzar la Carrier i no saber com reaccionaria es proposa
com a millora substituir‐la per un model d'última generació amb una eficiència energètica superior
a la TRANE. Així a partir de llavors aquesta nova seria la màquina principal, quedant la TRANE com a
backup. El consum anual de les màquines productores de fred es de 783.000 kWh.
6.11.2 Estalvi energètic
El model TRANE actual te un ESEER (coeficient de rendiment energètic estacional) de 4,06, per el
que l'estalvi energètic seria de 68.936kWh/any, un 8,8% anual.
6.11.3 Estalvi econòmic
La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per substitució: al ser una màquina nova tindria menys cost de manteniment però
no s'ha valorat.



Estalvi per el terme d’energia: el menor consum ocasiona un estalvi anual de 4.894€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 250€.
Estalvi
anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric
Estalvi total

0€
4.894 €
250 €
5.145 €

Cost

113.000 €

Període d’amortització

22,0 anys
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6.12 Posta al dia climatitzadors
6.12.1 Dades tècniques
Actualment molts dels climatitzadors del hospital estan funcionant en regim constant o en ús
manual perquè els equips de control actuals estan parats per desperfectes o perquè no han existit
mai.
Per el seu correcte funcionament es recomana una Revisió completa dels climatitzadors que
provocarà:






Canvi de sondes
Solucionar elements electrònics que no funcionin,...
Funcionament automàtic
Estalvi energètic per menys funcionament
Millor temperatures de regulació.

El consum actual dels climatitzadors seria de 809.000kW/any elèctric per el consum dels ventiladors
i de 1.818.450 kWh/any per el consum de gas natural.
6.12.2 Estalvi energètic
Segons la nostre experiència i els elements que hem vist en estat defectuós, podem suposar un
estalvi entre el 5‐10% en electricitat i un 10‐15% en gas natural.

Consum elèctric
Consum gas natural

Actual
809.336 kWh
1.818.450 kWh

5%
10%

Estalvi
40.467 kWh
181.845 kWh

6.12.3 Estalvi econòmic
La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia elèctric: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
2.873€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 147€.



Estalvi per el terme d’energia gas natural: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
5.708€.
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Estalvi anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric

0€
2.873 €
147 €

Estalvi en terme d'energia gas natural

5.708 €

Estalvi total

8.728 €

Cost

9.027 €

Període d’amortització

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

1,0 anys
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6.13 Renovació elements de control que no funcionen
6.13.1 Dades tècniques
Actualment a l'edifici tenim dos sistema de controls independents en funció de la zona que
estiguem. El sistema original TREND governa la majoria de l'edifici, excepte la part dels
climatitzadors de UGSI i Obstetricía que estan governats per un sistema TAC de Schneider.

Fig. 83 Sistema control TREND

El sistema TREND no va ser instal∙lats en el seu moment a tot l'edifici, i a posteriori l'empresa de
manteniment va anar ampliant les zones. Actualment esta instal∙lat, que no funcionant, a les
següent zones:







Planta 0
Planta 1
Torre (Nivell 5,6,7)
Producció ACS
Enllumenat
Ampliació consultes externes i hospital de dia del 2008.

En moltes d'aquestes zones els equips per la seva antiguitat ja no funcionen i s'acaben fent servir en
estat manual, desaprofitant tots els beneficis del control per ordenador.
La proposta tècnica seria solucionar tots els problemes dels aparells de control en desús i
aconseguir que la instal∙lació actual estigues controlada 100%.
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Fig. 84 Sistema control TREND

Per exemple tenim fancoils de la torre amb valvuleria sense funcionar o fancoils sense valvuleria. O
també tenim fancoils de les habitacions amb les vàlvules amb bypass o tretes.

Fig. 85 Vàlvules Fancoils Torre
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Fig. 86 Vàlvules Fancoils Habitacions

6.13.2 Estalvi energètic
Segons els nostres càlculs i experiència sobre sistemes de control, l'estalvi anual seria el següent:

Elèctric
Gas Natural

Estalvi anual
23.470 kWh
90.923 kWh

L'estalvi de un edifici sense un sistema de control pot arribar al 20% del consum. En el nostre cas al
tenir una part en desús hem suposat un 5% d'estalvi del consum de climatització de les zones.
6.13.3 Estalvi econòmic
La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia elèctric: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
1.666€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 85€.



Estalvi per el terme d’energia gas natural: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
2.854€.
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Estalvi anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric

0€
1.666 €
85 €

Estalvi en terme d'energia gas natural

2.854 €

Estalvi total

4.605 €

Cost

12.500 €

Període d’amortització

2,7 anys
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6.14 Programadors Fancoils
6.14.1 Dades tècniques
Actualment moltes zones amb fancoils no tenim control sobre l'encesa i ús d'aquest, tinguent
l'horari totalment obert. Ens podem trobar en unitats obertes en horaris fora de ús com fi de
setmana.

Fig. 87 Fancoils Radiologia

Veiem per exemple en la imatge anterior tots els fancoils de radiologia o UGSI que no tenen un
control definit. Les zones on recomanem actual i no tenim control son:




Arxius
Consultes externes
Radiologia (despatxos i sales espera)

Es proposa instal∙lar un rellotge horari per programar que fora de horari de ús de les sales, no
estiguin els equips engegats.
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6.14.2 Estalvi energètic
L'estalvi energètic calculat es de 36.326kWh tèrmics, per l'estalvi de calefacció de les sales en
horaris fora de ús i de 8.395kWh elèctrics per l'estalvi de refrigeració.

Estalvi anual
Elèctric
Gas Natural

8.395 kWh
36.326 kWh

6.14.3 Estalvi econòmic
La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia elèctric: el menor consum ocasiona un estalvi anual de 596€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 30€.



Estalvi per el terme d’energia gas natural: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
1.140€.

Estalvi anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric

0€
596 €
30 €

Estalvi en terme d'energia gas natural

1.140 €

Estalvi total

1.767 €

Cost

4.906 €

Període d’amortització
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6.15 Aturada climatització de la Torre
6.15.1 Dades tècniques
Igual que en la millora anterior actualment la climatització de la torre esta sempre disponible sigui
quin sigui l'horari. L'horari administratiu de la majoria de sales de la torre es de 8 a 18h de dilluns a
divendres. El sistema únic de canonades es pot veure en el següent imatge.

Fig. 88 Fancoils i canonades Torre

Veiem com desde el muntant apareixen les canonades de fred (desde sala tècnica torre) i les de
calefacció (desde sala tècnica ‐1). En cada planta entra un ramal que va alimentant a tots els
fancoils.
La proposta tècnica es posar vàlvules de tres vies en les canonades que permetin regular l'impulsió
de temperatura dels circuits de fred i calor depenent d'horaris i condicions exteriors. Així tenir el
sistema acoblat al ús i climatologia.
6.15.2 Estalvi energètic
L'estalvi energètic calculat es de 22.263kWh tèrmics i 4.577kWh elèctrics per la correcta regulació
del sistema.
Estalvi anual
Elèctric
Gas Natural
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6.15.3 Estalvi econòmic
La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia elèctric: el menor consum ocasiona un estalvi anual de 325€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 17€.



Estalvi per el terme d’energia gas natural: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
699€.

Estalvi anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric
Estalvi en terme d'energia gas natural
Estalvi total
Cost
Període d’amortització
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6.16 Regulació de llum/clima consultes
6.16.1 Dades tècniques
El sistema d’enllumenat no funciona de forma òptima degut a que les limitacions de la instal∙lació
existent a nivell de control i ús. Aquestes limitacions comporten una falta d’eficiència i un augment
sensible del consum energètic. Per exemple no es te control de si resta el llum obert encara que no
hi hagi ocupació en els despatxos, igual que passava amb la climatització.
Durant les visites dutes a terme, s’han trobat estances sense ocupació amb l’enllumenat i el
climatització funcionant. Es proposa instal∙lar detectors de presencia Dicromat 2+ CR de Orbis a 37
consultes. Aquest detectors disposen de 2 circuits de control, amb el que aturaran l’enllumenat i la
climatització quan la consulta no estigui ocupada.

Fig. 89 Sensor llum/clima

Es proposa instal∙lar‐ho a 23 consultes, on controlarem la llum i el clima perquè no funcioni quan no
hi ha ocupació.
6.16.2 Estalvi energètic
Segons els càlculs realitzats l'estalvi provocat es el següent:
Servei
Enllumenat consultes
Fancoils consultes
Refrigeració consultes
Calefacció consultes
TOTAL

Estalvi
2.411 kWh
1.196 kWh
5.980 kWh
15.600 kWh
25.187 kWh

6.16.3 Estalvi econòmic
La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia elèctric: el menor consum ocasiona un estalvi anual de 595€.
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Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 30€.



Estalvi per el terme d’energia gas natural: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
490€.
Estalvi anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric
Estalvi en terme d'energia gas natural

0€
595 €
30 €
490 €

Estalvi total

1.115 €

Cost

2.760 €

Període d’amortització
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2,5 anys
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6.17 Instal∙lació fotovoltaica
6.17.1 Dades tècniques
Donat el constant consum energètic del centre, i la disponibilitat d'espai a la teulada, es proposa
incorporar una instal∙lació solar fotovoltaica per autoconsum.

Fig. 90 Coberta per fotovoltaica

L’espai disponible a la coberta de la planta 3, fa possible que, amb l'estructura d'alumini adequada,
el generador fotovoltaic tingui la orientació i la inclinació òptima per obtenir la màxima producció
d'energia anual. S’ha valorat la possibilitat d’instal∙lar 20 kWp, 80 plaques fotovoltaiques
orientades SE i amb una inclinació de 30ºC.
Tindrem un esquema similar al següent, on la producció d'energia elèctrica per la planta de
generació estarà en funció del consum detectat per l'analitzador de xarxes. Si l'analitzador de
xarxes detecta menys consum a l'edifici del que poden generar les plaques, enviarà un senyal a
l'inversor perquè reguli la producció per tal d'evitar excedents a la xarxa. La instal∙lació sera 100%
per autonconsum.
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Fig. 91 Esquema fotovoltaica autoconsum

6.17.2 Estalvi energètic
A la taula següent es mostra la producció d'energia que s'espera en un any natural, tenint en
compte la potència instal∙lada, l'emplaçament del centre i un coeficient de rendiment PR, que té en
compte la contaminació, la temperatura, i altres paràmetres que afecten a la producció d'energia.
Mes

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

Kwh
1.640
1.880
2.650
2.630
3.020
3.070
3.150
2.880
2.420
2.120
1.610
1.520
28.590

Observem que el resultat és que amb la instal∙lació solar fotovoltaica proposada s'estalviarà un
total de 28.590 kWh anuals.
6.17.3 Estalvi econòmic
Per l'anàlisis econòmic d'aquesta instal.lació no podem estimar un preu mijtà d'estalvi d'una
manera directe, ja que la producció d'energia solar es produeix durant unes hores més o menys
concretes, amb lo que el P6, que és el període de facturació que inclou els caps de setmana, el mes
d'agost i les hores laborables des de les 12 de la nit, fins les 7, i alhora és el més econòmic, perd
importància.
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Fig. 92 Comparativa horaris solar ‐ períodes tarifaris

La figura anterior mostra quins són els horaris de facturació. S'ha marcat la franja on podem
comptar amb producció solar.
La taula següent mostra en percentatge la quantitat d'hores solars que disposa cada període de
facturació. Aquest percentatge ha estat calculat a partir del número d'hores solars que hi ha en
cada període, tenint en compte el P6 dels caps de setmana.

P1
P2
P3
P4
P5
P6
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15,3%
11,1%
11,1%

11,1%
18,8%
32,5%
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Segons aquesta distribució en els períodes, el preu mig d'estalvi serà de 0,0766 €/kWh. S'ha de
tenir en compte també el peatge aplicat segons la normativa actual. Segons aquests paràmetres el
càlcul de l'estalvi i amortització queda de la següent manera:
La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: Necessitarem menys potencia en les hores puntes per el
que podrem disminuir la potencia necessària a contractar, generant un estalvi anual de
2.159€/any.



Estalvi per el terme d’energia: l'energia autoconsumida ocasiona un estalvi anual de 2.190€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 222€.



Peatge: segons la llei actual de autoconsum, hauríem de pagar un cànon anual de 217€
aproximadament.

Estalvi anual
Estalvi per terme de potencia

2.159 €

Estalvi per terme d'energia

2.190 €

Estalvi impost elèctric
Peatge
Estalvi total
Cost
Període d’amortització
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‐217 €
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6.18 Instal∙lació solar tèrmica per ACS
6.18.1 Dades tècniques
La producció actual de aigua calenta sanitària es realitza mitjançant les calderes d'oli que a partir de
un intercambiador oli‐aigua transfereixen l'energia als dipòsits de acumulació de ACS.

Fig. 93 Dipòsits de ACS

El consum anual de producció de ACS es de 796.389 kWh. Es proposa que la producció sigui
ajudada per unes plaques solars tèrmiques col∙locades a la coberta.

Fig. 94 Esquema placa solar
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L’energia que no arribi amb les plaques solars es farà amb el recolzament de la caldera existent.
L’esquema simplificat de una instal∙lació solar seria el següent.

Fig. 95 Esquema producció ACS + plaques solars

Es proposa una instal∙lació de 30 captadors amb la que tindrem una superfície de captació de
67,5m². Les plaques es col∙locarien a la coberta amb la mateixa orientació que aquesta ‐45º SE.
6.18.2 Estalvi energètic
A la taula següent es mostra la producció d'energia que s'espera en un any natural, tenint en
compte la superficie instal∙lada, l'emplaçament del centre i un coeficient de rendiment de les
plaques:
Mes

Kwh

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

2726
2934
3743
4030
4552
4472
4964
4653
3890
3471
2780
2606

44.821

Observem que el resultat és que amb la instal∙lació solar fotovoltaica proposada s'estalviarà un
total de 44.821kWh anuals, un 6% del total.
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Fig. 96 Cobertura solar

6.18.3 Estalvi econòmic
La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi per el terme d’energia de gas natural: l'energia produida ocasiona un estalvi anual
de 1.876€.

Estalvi anual
Estalvi per terme d'energia
Estalvi total
Cost
Període d’amortització
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6.19 Monitorització + Gestió energètica
6.19.1 Dades tècniques
La gestió energètica es un treball amb un alt nivell d’especialització, per el que es aconsellable que
no sigui dut a terme per el personal d’administració o manteniment del centre. Per tal que la gestió
energètica sigui útil, econòmica i energèticament, es necessari que sigui efectuada per un tècnic
qualificat i acreditat per exercir aquesta disciplina.
Un gestor energètic realitza les següents funcions:









Seguiment mensual del consum d’energia del edifici.
Determinar valors de referència i baseline en funció de les dades històriques
Anàlisi anual del consum energètic i emissions de CO2.
Vigilància de desviacions en el consum i propostes de mesures correctores.
Dur a terme un programa d’explotació i funcionament del equips de major consum
energètic per obtenir el servei necessari amb el mínim consum.
Aplicar, mantenir i supervisar el programa d’explotació anterior.
Dur a terme un programa continuat de mesures de millora d’eficiència energètica.
Una bona gestió energètica serà el primer pas cap a un sistema de gestió
energètica ISO 50.001.

Actualment, el centre disposa de les factures i de comptadors a les plantes de fred i cuina com a
mitjà d’indicació mensual dels consums energètics. Ademes es fa un seguiment manual d'aquests
comptadors en les rondes de manteniment.
Amb aquestes dades no es pot dur a terme un seguiment dels consum de forma fiable, ni
determinar actuacions que permetin optimitzar l’eficiència energètica. Un seguiment més
exhaustius dels consums permetrà aplicar les mesures correctores on es més necessari, fent‐les així
més rentables i eficients.
Per altra banda, per valorar l’impacte de qualsevol actuació de millora de eficiència energètica que
es dugui a terme, es necessari aplicar un protocol de mesura i verificació (M&V), per així poder
comparar i avaluar la situació energètica abans i desprès de la millora. Per aplicar aquest protocol
(per exemple el IPMVP de la Efficiency Valuation Organization) es necessària una monitorització
constant de la instal∙lació.
Es cost d’aquesta mesura inclou dos conceptes:
Instal∙lació programació i configuració dels equips
Monitorització de les dades relatives als comptadors d’energia del edifici mitjançant
plataforma online.
No s'inclou el cost del gestor energètic.
El sistema ha de permetre conèixer els següents consums:
Consums elèctrics de producció de climatització
Consums elèctrics de distribució de clima per zones
Consums elèctrics d’enllumenat per zones
Quadre General de Distribució
Comptador de gas natural
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Comptador d’aigua per AFCH
Comptador d’aigua per ACS
Comptador d’energia per cada productor de fred i/o calor
Comptador d’energia per cada zona de climatització
6.19.2 Estalvi energètic
Segons indiquen els estudis realitzats per el ICAEN (Institut Català d’Energia), mitjançant la gestió
energètica, en centres on es duu a terme cap mena de comptabilitat energètica, es possible arribar
a estalvis del 10‐15%. Segons aquesta mateixa font, als centres on duu a terme comptabilitat
energètica i es duen a terme auditaries energètiques períodes, s’esperen estalvis del 3‐5%
implantant aquesta mena de gestió.
En aquest cas, amb la comptabilitat energètica bàsica que es realitza actualment, s’espera un
estalvi mínim del 3‐5%. La següent taula s’ha dut a terme suposant un estalvi mínim del 3%.

Consum anual

Estalvi energètic

Electricitat

3.947.229 kWh

118.417 kWh

Gas natural

3.252.166 kWh

97.565 kWh

TOTAL

7.199.395 kWh

215.982 kWh

6.19.3 Estalvi econòmic
La millora proposada comporta estalvi energètic en quatre aspectes:


Estalvi en el terme de potencia: En aquesta millora no tenim reducció de potencia
instal∙lada.



Estalvi per el terme d’energia elèctric: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
8.407€.



Estalvi en impost elèctric: Els estalvis en consum elèctric comporten una reducció en
l’impost elèctric de 430€.



Estalvi per el terme d’energia gas natural: el menor consum ocasiona un estalvi anual de
3.062€.
Estalvi anual
Estalvi terme de potencia
Estalvi per terme d'energia elèctric
Estalvi impost elèctric
Estalvi en terme d'energia gas natural

0€
8.408 €
430 €
3.062 €

Estalvi total

11.900 €

Cost

31.000 €

Període d’amortització

2,6 anys
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7

ISO 50.001

Avui més que mai, l'efectivitat en la gestió de l'energia és un tema crucial per l'èxit de qualsevol
organització. Un dels mètodes per arribar a l’eficiència òptima és la implantació d’un Sistema de
Gestió de l'Energia.
A més de l'eficiència energètica, un Sistema de Gestió de l'Energia pot estalviar costos, així com
reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, donant una avantatge competitiva l'usuari.
Actualment l’única norma a nivell internacional és la ISO 50.001 que representa les millors
pràctiques en la gestió de l'energia en edificis. La norma especifica els requeriments per a un
Sistema de Gestió de l'Energia, per permetre a la seva organització desenvolupar i implantar una
política, identificar àrees significatives de consum energètic i localitzar les reduccions d'energia.
Aquesta norma esta preparada per ser implantada a dins la ISO 14.001.

Política
energètica

Auditoria
interna

Planificació

Actuació

Verificació i
seguiment

Fig. 97 Esquema ISO 50.001

Per tant proposem crear una protocol de seguiment i millora continua de les instal∙lacions
consumidores d’energia implementant la ISO 50.001.
A part dels factors econòmics, aquí entren en uns factors organitzatius i també de màrqueting de
l’entitat com a respectuosa amb el medi ambient.
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8

Conclusió final

Desenvolupem i executem PROJECTES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, perquè els edificis siguin
eficients, ja que un edifici ineficient consumeix molta energia i és molt perjudicial, des del punt de
vista econòmic i mediambiental.
Els EDIFICIS EFICIENTS INCREMENTEN SEU VALOR



Estan dotats amb modernes instal∙lacions



La seva imatge i el seu confort milloren



Els seus usuaris (propietaris, arrendataris, clients ...) estan més satisfets



Tots els seus espais es revaloren



Es redueixen els seus costos energètics



La millora de la seva certificació energètica tindrà bonificacions fiscals a partir del 2016

I CONTAMINEN MENYS!
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Annex A ‐ Resum fotogràfic enllumenat
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Lluminaria

E16048 Auditoria Energètica Hospital de Vilafranca

TOTAL

Nivell 1 (ala esterilitzación) Pantalla 2x36W (amb un sola lampara)
Nivell 1 (pas central) Pantalla 1x36W
Nivell 1 (pas central) Downlight 2x18
Nivell 1‐3 (passadis hospitalització)
Pantalla 2x36W
(entrada)
Nivell 1‐3 (passadis hospitalització) (ja dins) Pantalla 2x36W
Nivell 1 (passadis hospitalització Lineal 1x36W (1 si un no)
Nivell 3 (passadis hospitalització Focos 1x26W
Nivell 1‐3 (hospitalitzacio) (sales) Pantalla 2x36W
Nivell 1‐3 (hospitalitzacio) (sales) Habitacions (1x18W)
Nivell 1‐3 (hospitalitzacio) (sales) Habitacions (60W inc)
Nivell 1‐3 (hospitalitzacio) (sales) Habitacions (2x36W)
Nivell 2 Estanca 36 W
Nivell 2 Pantalla 2x36W (amb un sola lampara)
Nivell 3 (Quirofan ‐ Passadís) LBQ06 Pantalla 2x36W (amb un sola lampara)
Nivell 3 (Quirofan ‐ Sales) LBQ09 ‐ Pantalla 2x36W
Nivell 3 (Quirofans ) LBQ09 Pantalla 2x36W
Nivell 3 (UGSI ‐ Passadís) LB002 ‐ Pantalla T5 2x36W (amb un sola lampara)
Nivell 3 (UGSI ‐ despachos) LB005 ‐ Pantalla T5 2x36W
Nivell 3 (Urgencies/Radiologia ‐ Passadís)
Pantalla 2x36W (amb un sola lampara)
LU001 ‐
Nivell 3 (Urgencies ‐ Sales) LU02 04 05‐ Pantalla 2x36W
Nivell 3 (Radiologia ‐ Sales) LR02... ‐ Pantalla 2x36W
Nivell 3 (Radiologia ‐ Sales) LR04 Downlight 2x18
Nivell 3 (Entrada) LR01/LE01‐ Pantalla 2x36W (amb un sola lampara)
Nivell 3 (Entrada) LE01 ‐ Downglihts 2x13W
Nivell 3 (Cafeteria) LCF ‐ Downlight 2x18
Nivell 3 (Consultes ‐ Passadís) LU001 ‐ Pantalla 2x36W (amb un sola lampara)
Nivell 3 (Consultes ‐ Sales) LU02 04 05‐ Pantalla 2x36W
Nivell 3 (noves consultes ‐ Passadis) LU001 ‐ Pantalla 2x36W (amb un sola lampara)
Nivell 3 (noves Consultes ‐ Sales) LU02 04 05‐ Pantalla 2x36W
Nivell 3 passadis centrral) Pantalla 1x36W
Nivell 3 passadis centrral) Ulls de bou 18W
Nivell 4 (Sala Actes) LU001 ‐ Pantalla 2x36W (amb un sola lampara)
Nivell 5 LT‐ Pantalla 2x36W
Nivell 6 LT‐ Pantalla 2x36W
Nivell 7 LT‐ Pantalla 2x36W

Nivell 0 Estanca 36 W
Nivell 0 (Despachos /almacen general) Estanca 36 W
Nivell 0‐2 (rampa) Estanca 36 W

Zona

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2

81
46
33
25
88
85
85
85
60
34
30
62
40
13
93
18
63
34
31
40
32
20
103
137
66
137
110
20
36
44
46
41

Lamparas por
luminaria
1
1
1

147
17
15

74
25
11

Total luminarias

3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.120
3.900
3.120
3.900
4.015
‐
2.080
2.600
2.600

3.900

8.760
4.380
1.825
3.120
2.190
2.190
2.190
3.900
3.900
8.760
3.900
3.900
6.240
3.900

8.760

5.840
2.941
2.941

5.840
5.840
8.760

Horas uso

41
41
46
41
34
44
40
80
40
80
40
21
41
82
82
82

41

41
41
32
82
23
60
82
41
41
41
82
82
33
33

41

41
41
41

41
41
41

Consumo (W)

423.686

10.074
5.437
5.561
6.396
4.243
3.432
16.068
34.195
10.296
34.195
17.160
1.686
‐
7.505
9.807
8.741

2.878

16.521
5.926
1.460
22.514
4.281
11.169
15.264
9.594
5.437
10.775
19.828
12.792
2.677
11.969

29.092

35.198
2.050
1.809

Energía
(kWh/año)
17.719
5.986
3.951
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Annex C ‐ Resum fotogràfic Climatització ACS
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Annex D ‐ Inventari climatització
Quantitat

Ocupació i/o activitat espai

Ubicació

1

FANCOILS GTC MANTENIMENT

N0

1

FANCOILS CAP MANTENIMENT

N0

1

FANCOILS MAGATZEM GENERAL

N0

7

FANCOILS FARMÀCIA ESTRUCTURAL

N1

6

FANCOILS ESTERILITZACIÓ

N1

1

FANCOILS TANATORI

N1

1

FANCOIL HAB. METG. GUARDIA I SEM

N1

3

FANCOILS SEM

N1

21

FANCOILS UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ 4

N1

21

FANCOILS UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ 5

N1

6

FANCOILS SECRETÀRIES METGES UH4‐UH5

N1

1

FANCOILS CUINA

N2

2

FANCOILS NETEJA

N2

1

FANCOIL COMITÈ

N2

21

FANCOILS UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ 3

N3‐PB

25

FANCOILS UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ 2

N3‐PB

4

FANCOILS SECRETÀRIES METGES UH2‐UH3

N3‐PB

36

FANCOILS UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ 1

N3‐PB

1

FANCOILS QUIRÒFANS

N3‐PB

8

FANCOILS REANIMACIÓ

N3‐PB

2

FANCOILS BLOC OBSTÈTRIC

N3‐PB

13

FANCOILS URGÈNCIES MÈDIQUES

N3‐PB

5

FANCOILS ADMISSIONS/RECEPCIÓ

N3‐PB

6

FANCOILS DOCUMENTACIÓ CLÍNICS/ARXIU

N3‐PB

8

FANCOILS FISIOTERÀPIA/REHABILITACIÓ

N3‐PB

1

FANCOILS SERVEIS RELIGIOSOS/CAPELLA

N3‐PB

8

FANCOILS MODUL 1

N3‐PB

9

FANCOILS MODUL 2

N3‐PB

4

FANCOILS MODUL 3

N3‐PB

6

FANCOILS MÒDUL 4

N3‐PB

8

FANCOILS MÒDUL 5

N3‐PB

7

FANCOILS MÒDUL 6

N3‐PB

3

FANCOILS MÒDUL 7

N3‐PB

8

FANCOILS HOSPITAL DE DIA

N3‐PB

12

FANCOILS CONSULT. EXTERNES(SALES ESPERA)

N3‐PB

6

FANCOILS DORMITORI URGÈNCIES

N5‐P2

1

FANCOILS DOCÈNCIA

N5‐P2
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4

FANCOILS BIBLIOTECA

N5‐P2

3

FANCOILS AULA

N5‐P2

3

FANCOILS INFORMÀTICA

N6‐P3

3

FANCOILS RECURSOS HUMANS

N6‐P3

9

FANCOILS DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA

N6‐P3

16

FANCOILS GERÈNCIA

N7‐P4

1

FANCOIL SALA ESPERA PEDIATRIA

N3‐PB

1

FANCOIL SALA ESPERA OBSTETRÍCIA

N3‐PB

4

FANCOIL PEDIATRIA

N3‐PB

1

FANCOIL UCSI

N3‐PB

Potènci
a (kW)

Ocupació i/o activitat espai

Ubicació

Marca

Model

CL‐1 (HABIT. N3 UH‐3)

UH‐3

Koolair

normabloc NB
3

E‐1 EXTRACTOR PASSADISSOS UH3

UH‐3

Aircon

EXT 10/10

CL‐2 (HABIT. N3 UH‐2)

UH‐2

Koolair

normabloc NB
3

E‐2 EXTRACTOR PASSADISOS UH2

UH‐2

Aircon

EXT 10/10

CL‐3 (HABIT. N3 UH‐1)

UH‐1

Koolair

normabloc NB
3

E‐3 EXTRACTOR PASSADISOS UH1

UH‐1

Aircon

EXT 10/10

CL‐4 (HABIT. N1 UH4 ‐ UH5)

UH‐2

Koolair

normabloc NB
8

E‐4 EXTRACTOR PASSADISSOS UH4‐UH5

UH‐4

Aircon

EXT 10/10

CL‐5 (PASSADÍS N3)

GALERIA TÈCNICA

Koolair

normabloc NB
8

2,2

CL‐6 (PASSADÍS N3)

GALERIA TÈCNICA

Koolair

normabloc NB
8

2,2

CL‐7 (PASSADÍS N1)

GALERIA TÈCNICA

Koolair

normabloc NB
8

2,2

CL‐8 (CONSULTES EXTERNES)

GALERIA TÈCNICA

Koolair

normabloc NB
8

1,5

E‐5 EXTRACTOR CONSULTES EXTERNES

GALERIA TÈCNICA

Aircon

EXC 12/12

CL‐9 (REHABILITACIÓ)

GALERIA TÈCNICA

Koolair

normabloc NB
8

E‐6 EXTRACTOR REHABILITACIÓ

GALERIA TÈCNICA

Aircon

EXT 10/10

CL‐10 (ARXIUS I CAFETERIA)

GALERIA TÈCNICA

Koolair

normabloc NB
8

E‐7 EXTRACTOR CAFETERIA MENJADOR

GALERIA TÈCNICA

Aircon

EXT 10/10
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CL‐11 (VESTÍBUL)

GALERIA TÈCNICA

Koolair

normabloc NB
8

1,04

E‐8 EXTRACTOR VESTÍBUL GENERAL

GALERIA TÈCNICA

Aircon

EXT 10/10

2,21

CL‐12 (RADIOLOGIA)

GALERIA TÈCNICA

Koolair

normabloc NB
5

1,1

E‐9 EXTRACTOR RADIOLOGIA

GALERIA TÈCNICA

Aircon

CL‐13 (URGÈNCIES)

GALERIA TÈCNICA

Koolair

normabloc NB
8

1,5

E‐10 EXTRACTOR URGÈNCIES

GALERIA TÈCNICA

Aircon

EXT 10/10

CL‐16 (FARMÀCIA)

GALERIA TÈCNICA

koolair

normabloc NB
5

E‐13 EXTRACTOR FARMÀCIA

PASSADÍS TÈCNIC 08 (QUIR./FARM)

Aircon

EXT 10/10

CL‐17 (MORGUE)

GALERIA TÈCNICA

koolair

normabloc NB
3

E‐15 EXTRACTOR MORTUORI

PASSADÍS TÈCNIC 08 (QUIR./FARM)

Aircon

EXT 10/10

CL‐18 (ESTERILITZACIÓ)

GALERIA TÈCNICA

koolair

normabloc NB
3E

E‐14 EXTRACTOR ESTERILITZACIÓ

PASSADÍS TÈCNIC 09 (QUIR)

Aircon

EXT 10/10

CL‐19 (VESTUARIS)

GALERIA TÈCNICA

koolair

normabloc NB
5

E‐16 EXTRACTOR VESTUARIS

PASSADÍS TÈCNIC 09 (QUIR)

Aircon

EXC 12/12

CL‐20 (PASSADISSOS)

PASSADÍS TÈCNIC 08 (QUIR./FARM)

koolair

normabloc NB
8

E‐17 EXTRACTOR A. ANNEXA PASS.
ESTERILIT.

PASSADÍS TÈCNIC 08 (QUIR./FARM)

Aircon

EXT 10/10

2,21

CL‐21 (QUIRÒFANS)

GALERIA TÈCNICA

koolair

normabloc NB
8

3,37

CL‐22 (QUIRÒFANS REA)

GALERIA TÈCNICA

koolair

normabloc NB
3E

0,84

E‐18 EXTRACTOR REANIMACIÓ AREA
QUIR.

PASSADÍS TÈCNIC 09 (QUIR)

Aircon

EXT 10/10

2,21

CL‐23 (DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA)

GALERIA TÈCNICA

koolair

normabloc NB
8

E‐21 EXTRACTOR ADMINISTRACIÓ

GALERIA TÈCNICA

Aircon

EXT 12/12

CL‐24 (SALA TACTES)

GALERIA TÈCNICA

koolair

normabloc NB
5

E‐22 EXTRACTOR SALA ACTES

GALERIA TÈCNICA

Aircon

EXT 10/10

2,94

E‐19 EXTRACTOR BUGADERIA

GALERIA TÈCNICA (CUINA/BUGAD)

Aircon

EXT 15/15

2,35

E‐20 EXTRACTOR CUINA

GALERIA TÈCNICA (CUINA/BUGAD)

Aircon

EXT 10/10

2,94
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CL‐27 (PASSADÍS GENERAL)

GALERIA TÈCNICA

Servoclim
a
CTA‐5

2,2

CL‐28 (H.DIA, MOD.6, MOD.7)

GALERIA TÈCNICA

Servoclim
a
CTA‐4

1,1

CL‐29 (MÒDUL 5)

NETEJA PASSADÍS TÈCNIC 03
(CAFET./ARXIU)

Servoclim
a
CTA‐2

0,55

Ocupació i/o activitat espai

Ubicació

Marca

Cabal aire
impulsió
m3/h

Cabal
aire
retorn
m3/h

Potència
Fred
frig/h

Potència
Calor
kcal/h

Potència
motor
impulsió
kW

Potència
motor
Retorn
Kw

CL‐30 (UCSI)

PASSADÍS
TÈCNIC 7

Trox

4676

3740

82745

72567

4

1,1

CL‐31 (QUIRÒFAN UCSI)

PASSADÍS
TÈCNIC 7

Trox

3197

2556

58037

50037

2,2

0,75

CL‐32 (QUIRÒFAN
OBSTETRÍCIA)

PASSADÍS
TÈCNIC 7

Trox

3197

2556

58037

50037

2,2

0,75

CL‐33 (OBSTETRÍCIA)

PASSADÍS
TÈCNIC 7

Trox

5249

4262

56709

59132

4

1,1

CL‐34 (AIRE PRIMARI)

PASSADÍS
TÈCNIC 7

Trox

5443

5443

105315

71244

3

2,2

CL‐35 (NOVES URGÈNCIES)

PASSADÍS
TÈCNIC 6

Trox

5724

4579

45220

50809

3

0,75

CL‐36 (SALA ESPERA
URGÈNCIES)

PASSADÍS
TÈCNIC 6

Trox

7985

7985

93531

82901

5,5

3
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Annex E ‐ Mesures de combustió
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Annex F ‐ Imatges termogràfiques
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Annex G ‐ Finançament de projectes energètics
El finançament dels Mesuradors d'Estalvi Energètic a implantar és una decisió dels nostres clients.
En aquest annex portem les possibles solucions existents i en primer lloc, la possibilitat que les
actuacions puguin autofinançar‐se a partir de l'estalvi que generi la seva implantació.

Empresa de serveis energètics
Hi ha la possibilitat de transformar qualsevol immoble en un EDIFICI EFICIENT sense invertir
recursos propis.
Una Empresa de serveis energètics (ESE) pot finançar la implementació de totes les millores
proposades a través d'un vehicle financer (Project Finance) que recupera la inversió amb els estalvis
produïts per les pròpies millores.
Es signa un Contracte de Rendiment Energètic amb garantia i repartiment dels estalvis, fent‐se
càrrec la ESE de la gestió energètica, d'acord amb l'exposat en el punt anterior.
D'aquesta manera, el client no ha d'invertir res, ni recórrer a cap tipus de finançament aliè, ja que
pot utilitzar els estalvis derivats del menor consum que s'aconseguirà amb les millores implantades.
Un altre avantatge per al client és que pot desenvolupar tots els aspectes de l'actuació, tant tècnics
com economicofinancers, a través d'un únic interlocutor, l'ESE, que centralitza tot el procés,
facilitant en gran mesura el desenvolupament del mateix.
Per poder optar per aquest model de finançament es requereix una inversió d'almenys UN MILIÓ
d'euros, a fi que la constitució del vehicle financer resulti interessant. La inversió es pot fer en un o
en diversos edificis, d'acord a un calendari prèviament acordat.

Recursos propis
Hi ha clients que prefereixen disposar de la seva tresoreria i gaudir de la totalitat dels estalvis des
del primer moment. Per a aquest supòsit, si el client ens ho indica, es pot realitzar un estudi
econòmic‐financer analitzant la TIR i el VAN del projecte, en funció de la seva taxa d'actualització.

Finançament públic
La EFICIÈNCIA ENERGÈTICA és un sector prioritari dins de la Unió Europea, per la qual cosa compta
amb importants ajudes i finançament a nivell estatal, autonòmic i municipal.
El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de
l'Energia (IDAE), té en marxa programes específics, per tal d'incentivar i promoure la realització
d'actuacions que contribueixin a assolir els objectius establerts en la Directiva 2012/27 / UE, i en el
Pla d'Acció 2014‐2020, en matèria d'eficiència energètica.

El finançament públic és aconsellable per a aquells projectes en què el factor temps no sigui
determinant, doncs, en utilitzar fons europeus, els controls existents dilaten bastants mesos la
resolució dels expedients.
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Finançament bancari
En principi, hi caben totes les propostes habituals de les entitats financeres a l'ús, és a dir, préstecs,
comptes de crèdit, leasing, rènting, etc.
Cal esmentar, però, respecte de les actuacions d'eficiència energètica, els avantatges de
l'arrendament operatiu o rènting, que permet disposar dels nous equips sense necessitat
d'immobilitzar recursos propis. El rènting, a més, no es reflecteix en el passiu del balanç, ja que les
seves quotes no es comptabilitzen com a deute, en tractar com a operacions mercantils (no
financeres) i, per tant, no apareixeran a la CIRBE.
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