Estudi sobre el consum energètic del sector hoteler a
Barcelona: els ratis de rendiment energètic com a via
per a millorar la competitivitat
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El projecte
Anàlisi energètic del sector comerç i serveis de
la ciutat de Barcelona, per encàrrec de l’Agència de
l’Energia
g de Barcelona,, amb els següents
g
objectius:
j
•
•
•
•

•

Determinar l’evolució de cada sub-sector fins a 2020.
Valorar la contribució de cada sub-sector al compliment
p
dels
objectius per a 2020, marcats pel Pla d'Autosuficiència de la Ciutat.
Caracteritzar a nivell energètic cada sub-sector: grau de
coneixement, aplicació de bones practiques, vies de finançament...
tecnològiques organitzatives financeres i legals a
Definir vies tecnològiques,
promocionar per a augmentar la contribució de cada sub-sector
als objectius de 2020, millorant el seu rendiment enegètic.
Establir uns indicadors de rendiment energètic per sub-sector,
que permetin a cada establiment posicionar-se respecte establiments
similars.
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Caracterització del sector hoteler a Barcelona
Amb calderes de gas natural.
Els hotels de recent
construcció disposen de solar
tèrmica. La resta d’hotels no
es plantegen
l t
lla seva
instal·lació per motius
econòmics i d’espai.

Altres:
bugaderia,
SPA,
bombes...

Principals consums relacionats amb fred i calor,
així com amb els túnels de rentat.
Els nivells d’eficiència dels equipaments son
b i
baixos,
i ell seu ú
ús està
tà moltlt poc optimitzat.
ti it t

Fluorescència en zones de personal i
tècniques. Baix nivell d’automatització.
H lò
Halògenes
i dicroiques
di i
en zones all
públic. Major automatització.
Primeres implantacions de LED en
zones al p
públic.

Sistemes elèctrics amb bomba
de calor.
S’estan introduint els sistemes
VRV.
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Caracterització del sector hoteler a Barcelona
Coneixement envers els instruments i
ajuts de les Administracions

Existència de projectes definits
d’eficiència energètica

Existència d’un responsable en temes
d’energia

Valoració de la figura d’un Gestor
Energètic extern

Model ESE com a font de finançament

Atenció prestada als aspectes
contractuals de l’energia
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Ratis de rendiment energètic:
Consum (kWh) vs Ocupació (pax)

En base a
factures

En base a
inventari
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Ratis de rendiment energètic:
Consum (kWh) vs Ocupació (pax)
Marges
g menors q
que la competència
p

Menor competitivitat

Major potencial de millora

Major urgència en l’acció
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Ratis de rendiment energètic:
Consum (kWh) vs Superfície (m2)

En base a
factures

En base a
inventari
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Ratis de rendiment energètic:
Consum (kWh) vs Superfície (m2)
Instal.lacions mal dimensionades

Menor competitivitat

Major potencial de millora

Major urgència en l’acció
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Vies per a millorar el rendiment energètic
Formació en contractació i mercats
energètics.
Promoció de la figura del Gestor
Energètic intern/extern.
Promoció dels Sistemes de Gestió
Energètica
Leds en il·luminació.
VRV i splits inverter en
climatització.
Sistemes de monitorització i
control, especialment a
habitacions i zones de baixa
ocupació.
ió
Cogeneració.
Renovació d’aïllaments i
tancaments.
Ús dels films solars com a mesura
de protecció de les finestres.

Promoció de les politiques d’ajuts
d ajuts
vigents
Promoció i formació de figures de
finançament complementaries:
• Empreses de Serveis Energètics
(ESE).
• Rènting.
• Crowlending.
Crowlending
9

La oportunitat per a reduir i controlar la seva despesa
energètica, des del minut zero, és ara a les seves mans.
Contacti amb nosaltres per fer-ho realitat

avui mateix.
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