
Conceptes per a millorar 
l'eficiència energètica de 
les explotacions agràries

Josep Pons Benejam, enginyer www.ecosis.cat

Jesús Cardona Pons, estudi d’arquitectura Nontropia



Perspectiva general. Situació i evolució dels preus de l’energia

Principals fonts d’energia a escala mundial (2010)



Evolució de la demanda mundial



Evolució de la producció mundial de petroli



Preus al consumidor de productes petrolífers a Espanya



Preus de l’electricitat a Espanya



Perspectiva general. Els balanços energètics a l’agricultura
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Eficiència energètica de l’agricultura espanyola



Eficiència energètica de l’agricultura espanyola

Futur en 2 etapes:

1. Encariment de l’energia: incentivarà mesures dirigides una major 1. Encariment de l’energia: incentivarà mesures dirigides una major 
eficiència i estalvi energètic. La clau d’aquesta etapa és el retorn 
econòmic de les inversions dirigides a consumir menys energia.

2. Alts preus d’energia i escassetat d’energia i recursos: requeriran 
profundes transformacions en el maneig de les explotacions 
agrícoles, on es perseguirà per damunt de tot un saldo energètic el 
màxim de favorable i la màxima autosuficiència.



Introducció i context actual

En el món actual, hem pogut comprovar que els recursos energètics 
cada cop són més escassos i cars.

En aquest context es fa imprescindible no malbaratar l’energia i fer 
més eficients els nostres organismes, centres o empreses.

Una de les eines per conèixer com i quan consumim l’energia són 
les Auditories Energètiques i la implantació de Sistemes de 
Gestió Energètica.



Què és una auditoria energètica?

Una auditoria energètica es una eina que permet als 

organismes, centres o empreses conèixer la seva situació 

energètica i comparar-la amb altres del sector.  

Es definida segons la norma UNE 216501:2009 com : 

Procés sistemàtic, independent i documentat per a l’obtenció Procés sistemàtic, independent i documentat per a l’obtenció 

de dades i la seva avaluació objectiva a una organització o a 

una part, amb l’objectiu de:



1. Obtenir un coneixement fiable del consum energètic i del 

seu cost associat.

2. Identificar i caracteritzar els factors que afecten el consum 

d’energia.

3. Detectar i avaluar oportunitats d’estalvi i diversificació 

d’energia, i la seva repercussió en el cost energètic i de 

manteniment, així com altres beneficis, costos associats i 

rendibilitat.



Esquema de procés d’una auditoria energètica.

1. Anàlisi de situació actual:
a. Sol·licitud de dades.

b. Revisió documentació tècnica.

c. Visita “in-situ” al centre.

d. Anàlisi energètica de la situació actual.

e. Anàlisi econòmica de la situació actual.e. Anàlisi econòmica de la situació actual.

f. Definició de la situació de referència.

g. Consens de resultats.



Esquema de procés d’una auditoria energètica.

2. Anàlisis de les propostes de millora 
a. Identificació de les propostes de millores.

b. Anàlisi energètica i econòmica de les propostes de 

millores.

APARTAT DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
ESTALVI ENERGÈTIC ESTALVI ECONÒMIC 

INVERSIÓ (€) SUBVENCIÓ (€)
RETORN  (anys)

APARTAT DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
ANUAL (kWh) ANUAL (€)

INVERSIÓ (€) SUBVENCIÓ (€)
(**)

7.1 Substitució d'equips als fluorescents 26.014 3.907,02 12.188 3,1

7.2 Control automàtic de l'enllumenat 20.598 3.093 7.320 2,4

7.3 Formació sobre l'estalvi energètic 16.983 2.672,78 1.500 0,6

7.4 Instal·lació de nous tancaments a la piscina 39.974 5.996,10 44.180 7,4

7.5 Sistema de Gestió Energètica 50.768 6.625 4.800 0,7

7.6 Reparació de les plaques Solars tèrmiques 74.054 5.924 5.000 0,8

7.7 Bateria de Condensadors* 242.464 3.951,58 3.000 0,8

7.8 Aprofitament energia solar tèrmica per escalfament de l’aigua de la  piscina 60.900 4.872 6.000 1,2

7.9 Instal·lació d'una manta tèrmica 36.540 2.923 3.921 1,3

*Unitats d'estalvi energètic en kVAr (Energia reactiva)

** S'ha calculat el retorn de la inversió sense tenir en compte cap subvenció ni augment del preu de l'energia. Pot variar en funció d'aquests dos paràmetres



Esquema de procés d’una auditoria energètica.

3. Realització de l'informe final de l'auditoria.
1.1 Instal·lació de plaques solars tèrmiques 

1.1.1 Descripció 

Actualment, a l’hotel no existeix cap tipus d’energia renovable. Una bona inversió és la 

instal·lació de Plaques Solars Tèrmiques, les quals les utilitzarem per escalfar l’Aigua Calenta 

Sanitària.   

Tenint en compte que l’hotel roman obert d’abril a octubre 

es pot arribar a cobrir mes del  80% del consum amb energia 

solar tèrmica generant un estalvi del mateix percentatge. 

Considerant les dades de l’edifici, la instal·lació necessària 

seria aproximadament de 30 m2 de superfície de captació 

solar amb una acumulació solar d’uns 2000 l. Per fer els càlculs, s’ha tingut que considerar un 

model específic.  En funció del model i tipologia de plaques escollides poden variar els 

càlculs. 

1.1.2 Anàlisis energètic 

L’estalvi obtingut serà sobre l’energia que actualment estimem va destinada a l’escalfament 

de l’Aigua Calenta Sanitària.  

 

Consum anual estimat en ACS (kWh) Percentatge d'estalvi Estalvi (kWh) 

40.000 80% 32.000 

 

1.1.3 Anàlisis econòmic 

Estalvi Estalvi econòmic Inversió Retorn (anys) 

32.000 2.748 € 20.000 € 7,27 

 

Ateses les diferents maneres que té l’Hotel d’escalfar l’Aigua caldrà un estudi o projecte mes 

a fons pel disseny i càlcul de la instal·lació mes adequada.  



El Sistema de Gestió Energètica (SGE)

Tal com hem vist una auditoria energètica no deixa de ser una 

mena “fotografia” de l’avaluació energètica de l’organització, que 

caldria repetir cada cert temps (4-5 anys).

Per tal que aquesta auditoria no caigui en l'oblit recomanem que 

aquesta formi part de la posterior implantació del Sistema de 

Gestió Energètica de l’organització.



Què és un Sistema de Gestió Energètica?

Un SGE és la part del sistema de gestió d’una organització

dedicada a desenvolupar i implantar la seva política

energètica, així com a gestionar els elements de les seves

activitats, productes o serveis que interactuen amb l’ús de

l’energia (aspectes energètics).

El SGE es basa en el cicle El SGE es basa en el cicle 

de millora contínua conegut 

per les sigles angleses 

PDCA (Planificar-Fer-
Verificar-Actuar) i és 

compatible amb altres 

mesures d’estalvi i eficiència 

energètica.





Algunes oportunitats d’estalvi

�Que la potencia contractada s’ajusti a les nostres

necessitats reals.

�Que la tarifa elegida s’ajusti al nostre perfil consumidor.

�Estudiar les ofertes de les diverses comercialitzadores. No

tenir por de canviar de comercialitzadora.tenir por de canviar de comercialitzadora.

�Vigilar els recàrrecs per energia reactiva.

�Vigilar altre recàrrecs.



Tarifes electricitat.

Hi ha varies modalitats de contractació:

• 2.0A per potències menors a 10 kW sense discriminació. Mateix preu a totes les 

franges horàries. Es pot optar per tarifa regulada per l’Estat.

• 2.0DHA per potències menors a 10 kW amb discriminació horària Punta i Vall. 

Es pot optar per tarifa regulada per l’Estat.

• 2.1A per potències entre 10 i 15 kW sense discriminació. Mateix preu a totes les 

franges horàries

• 2.1DHA per a potències entre 10 i 15 kW amb discriminació horària.

• 3.0A per a potències superiors a 15 kW fins a 400 kW. Hi ha tres esgraons de 

preu coneguts com Punta, Pla i Vall, també anomenats P1, P2 i P3

• 3.1A per a contractacions en mitja tensió (entre 1kV i 36 kV) estructurada en tres 

esgraons de facturació Punta, Pla i Vall,



GESTIO TÈCNICA. VIGILAR COM I QUAN CONSUMIM. Exemples
de monitorització i telegestio.

On els consums unitaris son alts i diversos, o son de difícil accés,
es fa necessari implementar addicionalment una monitorització
dels principals consumidors. Les prestacions d’aquests aparells es
comencen a adaptar a les necessitats reals de cada consumidor, a
preus molt assequibles.



A continuació citarem algun exemples d’oportunitats de 

producció d’energia amb recursos propis.  Com ara:

� BIOMASSA

Auto producció energètica.

� ENERGIA SOLAR TERMICA.

� ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.

� ENERGIA EOLICA.

� GEOTERMIA.



Es pot classificar la biomassa a partir del seu origen:

Natural:  Arbres, matolls, cultius energètics (bio 

combustibles)

BIOMASSA.

Residual: Residus generats per activitats humana com ara 

processos productius agrícoles, forestal, ramader... Per 

exemple restes de poda, pinyol d’oliva,  o biogàs  a partir 

de purins, etc.



BIOMASSA. Exemple aprofitament restes de poda

Caldera estelles

Fabricació estelles



BIOMASSA. Caldera de llenya



BIOMASSA. BIOGAS 



ENERGIA SOLAR TERMICA

SISTEMA ENERGETICA SOLAR TERMICA UTILITZADA 

NORMALMENT PER ESCALFAR AIGUA. 



ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
AUTOCONSUM. APLICACIONS AILLADES. SISTEMES HIBRIDS... 

MULTIPLES SOLUCIONS I APLICACIONS EN CADA CAS...



ENERGIA EOLICA. MINIEOLICA

AUTOCONSUM. APLICACIONS AILLADES. SISTEMES HIBRIDS... 

MULTIPLES SOLUCIONS I APLICACIONS EN CADA CAS...



GEOTERMIA. 
APROFITAMENT DE LA TEMPERATURA CONSTANT DE SOTA TERRA



Eficiència energètica. Concepte de partida

Consum Energia =  Potencia x Temps = kW x hora

eficiència:

menys potencia  = maquinària i instal·lacions eficients

menys temps = bon ús



Eficiència energètica. Eficiència en edificis.



Eficiència energètica. Eficiència en edificis.

Les claus:

-Aïllament tèrmic

-Protecció solar

-Il·luminació natural

-Estanqüitat al pas de l’aire

-Ventilació



Eficiència energètica. Eficiència en instal·lacions i 
maquinària.

Les claus:

-Dimensionat adequat a les necessitats

-Aparells i màquines eficients-Aparells i màquines eficients

-Control sobre l’ús i el manteniment



PROJECTE DE FOMENT DE LES ENERGIES PROJECTE DE FOMENT DE LES ENERGIES 

RENOVABLES I LA SOSTENIBILITAT EN RENOVABLES I LA SOSTENIBILITAT EN 

EL MEDI RURAL DE LA RESERVA DE EL MEDI RURAL DE LA RESERVA DE 

BIOSFERA DE MENORCABIOSFERA DE MENORCA



Projecte FERMe

Auditories energètiques de 12 explotacions agrícoles i 

ramaderes.

Auditories energètiques de 4 cooperatives agràries.

En fase de pre-sel·lecció.En fase de pre-sel·lecció.
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