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Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
Pla de participació

Antecedents

El Pacte d’alcaldes / alcaldesses
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat signà el Pacte d’alcaldes/alcaldesses
el 17 de novembre de 2008, una iniciativa de la UE a nivell local amb
l’objectiu últim d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i promoció de les fonts d’energia renovables.
En concret, els municipis que s’adhereixen al pacte es comprometen a “fer
seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adoptar el compromís
de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per
a 2020 mitjançant la creació de ‘Plans d’acció en favor de les fonts
d’energies renovables”.
Per assolir aquest objectiu els municipis adherits també es comprometen a
elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), a elaborar un
informe bianual de seguiment, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de
les fites obtingudes en acompliment del Pla d’Acció i a participar en la
Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a Europa.
Per a realitzar totes aquestes tasques els municipis adherits compten amb
el suport de la Diputació de Barcelona. Per això ha endegat un programa de
suport regulat en un conveni a través del qual la Diputació proporciona
suport tècnic per a l’elaboració dels PAES, l’establiment d’una metodologia
general i finançament.
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Pla de participació

Antecedents

La participació en els PAES
L’objectiu dels PAES és definir les accions que cada ens local ha de dur a
terme per superar els objectius establers per la UE per al 2020, definides
per sectors d’activitats on l’ens local té competència.
Aquests Plans inclouen una estimació de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEH) del municipi, una diagnosi del municipi, la definició de les
accions a realitzar, centrades en aspectes de competència municipal però
sense perdre de vista la mobilitat o altres activitats sobre les quals
l’ajuntament pot tenir certa influència, un pla de participació i un pla de
seguiment.
Per a garantir l’execució del PAES és imprescindible la implicació
transversal de tot l’ajuntament, doncs al personalitzar el compromís en la
figura de l’alcalde hi ha aquesta voluntat de fons, encara que altres
departaments liderin el procés. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona
recomana la realització d’un Pla de Participació que asseguri la involucració
dels diferents grups d’interès en la seva redacció i execució, tant a nivell
intern de l’ajuntament com de la resta d’agents del municipi.
Aquest document pretén definir les bases del procés de participació del
PAES de Sant Boi de Llobregat i la metodologia emprada.
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Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
Pla de participació

Abast i objectius

El Pla en 2 fases
Es planteja la participació en 2 fases, en funció del moment en el qual es duu a terme la participació:
FASE A. DURANT LA REDACCIÓ DEL PLA
 Informar a l’Ajuntament (grups polítics i tècnics) i a la societat (món
educatiu, món empresarial, teixit associatiu i societat en general) del
projecte.
 Aprofitar al màxim el coneixement privilegiat que els diversos
agents, prèviament identificats, tenen del municipi i de les
instal·lacions per obtenir idees d’accions per incloure al PAES.

FASE B:
acció

FASE A:
idees

En aquesta fase els objectius principals són:

0

Planificació i
llançament

1

Realització
Diagnosi (càlcul
emissions GEH)

 Aconseguir la seva implicació en l’execució del PAES.

2

Redacció del
PAES

3

Implantació del

PAES

PARTICIPACIÓ

Per això es preveuen 3 activitats de participació, descrites en les properes
pàgines.
FASE B. DURANT L’EXECUCIÓ DEL PAES
En aquesta fase els objectius principals són:
 Promoure la participació a través de l’acció en actuacions concretes del PAES.
 Implicar a la ciutadania (escoles, empreses, associacions) en aconseguir objectius de reducció de les emissions.
 Reduir les emissions de GEH de l’Ajuntament.
 Promoure la reducció de les emissions de GEH d’altres sectors del municipi, en la mesura del possible.
Les tasques de caràcter participatiu seran establertes durant la pròpia redacció del PAES. Aquestes inclouran com a mínim actuacions a realitzar
per fomentar la implicació del món empresarial i educatiu.
Així mateix, es preveuran possibles sessions participatives i la realització d’una enquesta telemàtica.
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Identificació de grups d'interès

Mapa dels grups d'interès
A continuació es presenta el mapa
dels grups d’interès en l’elaboració i
execució del PAES de Sant Boi de
Llobregat a partir del qual es basarà
la participació:

Entitats ambientals
• Asociación Española de Conservación Forestal (AECOF)
• Asociación Amigos de los Bonsais del Sureste de Sant Boi de Llobregat
• Associació Naturalista Rubricatum
• ECOIMA (Associació per a l'Estudi de l'Ecologia i el Medi Ambient )
• Plataforma Serres Garraf-Ordal
• PRODEMA (Associació Voluntaris Medi Ambient )
• Sant Boi Camina. Representació local de Catalunya Camina
Món empresarial

Món educatiu
• AMPA’s
• Associació Educació i Societat Llobregat
• Edujoc
• Espai Ludic
• FAPAC
• Fundació Llor
• Institució Balmes I, SCCL.
• Escoles
Administració
• Etc.
• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Òrgans de participació actuals
• Consell de Ciutat
• Consells de Barri
• Consells sectorials

 Grups polítics (C's, CiU, Esquerra – AM,
ICV-EUiA-EPM, PP, PSC-PM)
 Serveis tècnics
• Diputació de Barcelona

Teixit social
• Òmnium cultural
• Casals de Joves
• Associacions de veïns
• Associacions de Gent Gran
• Fundació Marianao
• Ciutadans no organitzats
• Etc.

• Associació Comerç "Centre Comercial Cooperativa"
• Associacions de comerciants
• Associació de Llibreters de Sant Boi
• Cooperativa agrària Santboiana
• Federació Comerç Sant Boi "Nou Comerç"
• Gremi Hosteleria de Sant Boi i Comarca
• L'Eix Comercial de Marianao
• UCE (Unió de Consumidors de Catalunya)
• Unió de Pagesos
• CCOO
• UGT
• Empreses adherides al compromís ciutadà per la
sostenibilitat
• Empreses que participen al projecte Empresa
sostenible: primers passos
• Etc.

Al Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat hi participen una cinquantena d’entitats i associacions que es reuneixen regularment des de l’any
1994. Entre elles trobem la Fundació Marianao, Unió de Pagesos, Òmnium Cultural, el Grup Benviure, Voluntaris Forestals ADF Puig Vicenç, CCOO Baix
Llobregat, Amics de la bici, PRODEMA i Associació de Propietaris Agro-forestals del Baix Llobregat
Juliol de 2009
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Desenvolupament de pla de participació

Activitats previstes durant la redacció del PAES
Durant aquesta fase es preveuen les següents activitats de caràcter informatiu i participatiu:
ACTIVITAT I. Entrevistes personals amb els grups polítics de l’Ajuntament més implicats (Nivell polític).
ACTIVITAT II. Sessió participativa amb els tècnics de l’Ajuntament (Nivell tècnic).
ACTIVITAT III. Sessió temàtica amb el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat obert a altres sectors de la població (Nivell ciutadà).
Intern

• Partits polítics

ACTIVITAT I

• Serveis tècnics

ACTIVITAT II

Ajuntament

Extern
Societat

Organitzada

• Consell de ciutat
• Consells sectorials
•Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat
(CMMAS)
• Consells de barri
• Teixit social
• Entitats d’àmbit ambiental

No organitzada

ACTIVITAT III

• Ciutadania
• Entitats d’activatat econòmica

Món empresarial
Món educatiu
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Desenvolupament de pla de participació

Activitat I: entrevistes personals amb polítics
 Públic objectiu:
Polítics més implicats en la temàtica energètica i de canvi climàtic.
 Objectius:
-

Familiaritzar als polítics amb el Pacte dels alcaldes/es

-

Explicar la situació actual de Sant Boi de Llobregat en termes energètics

-

Extreure possibles actuacions de cara al Pla d’Acció

-

Aconseguir la seva implicació

-

Facilitar l’aprovació del PAES per tots els grups polítics

 Descripció:
Es preveu la realització de 3-4 entrevistes personalitzades. Cadascuna de les entrevistes tindria una durada aproximada d’una hora.
Per a la realització de l’entrevista ERF elaborarà un guió específic amb l’objectiu, per una banda, d’explicar les conclusions extretes de la diagnosi
referents a al context energètic actual a Sant Boi de Llobregat, i per l’altra, per identificar possibles actuacions a realitzar a Sant Boi per tal de donar
compliment als objectius plantejats pel PAES.
 Lloc, hora i material necessari:
- Lloc: Les entrevistes seran realitzades a l’Ajuntament.
- Horari: Matí o tarda.
- Material: Guió entrevista.
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Desenvolupament de pla de participació

Activitat II: sessió participativa amb tècnics municipals
 Públic objectiu
Tècnics de l’Ajuntament directament implicats en la gestió dels aspectes ambientals i energètics.
 Objectius:
-

Familiaritzar als tècnics amb el Pacte dels alcaldes/es

-

Explicar la situació actual de Sant Boi de Llobregat en termes energètics

-

Extreure possibles actuacions de cara al Pla d’Acció

-

Aconseguir la seva implicació

-

Facilitar l’aplicació del PAES per tots els grups polítics

-

Constituir un grup de treball (com el que es va constintuir en l’elaboració del Pla d’Eficiència Energètica)

-

Impulsar les accions que s’havien recollit en el Pla d’Eficiència Energètica

 Descripció:
Sessió de caràcter informatiu i participatiu de 2,5 hores de durada. La sessió funcionaria de la següent manera:
1. Benvinguda. Regidor delegat de Medi Ambient i Entorn Natural. (10’)
2. Presentació del Pacte d’alcaldes i del PAES. Diputació de Barcelona. (20’)
3. Presentació de la diagnosi municipal. ERF. (20’)
4. Pluja d’idees a partir de subgrups de 5-6 persones. ERF. (45’)
5. Plenari de priorització d’idees i conclusions amb tots els participants. ERF. (45’)
6. Tancament i agraïments. Regidor delegat de medi Ambient i Entorn Natural. (5’)
 Lloc, hora i material necessari:
-

Lloc: Espai amb capacitat per acollir uns 25 participants, preferiblement ubicat a la Casa de la Vila i que permeti la distribució en taules de 5
persones.

-

Horari: Matí o tarda.

-

Material: Equip de projecció (CPU, projector i pantalla de projeccions), equip d’àudio amb micròfon sense fils, material fungible (bolígraf,
paper, etc.)
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Desenvolupament de pla de participació

Activitat III: sessió temàtica amb la ciutadania
 Públic objectiu
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMMAS) ampliat amb altres sectors de la població (centres educatius, associacions de veïns,
associacions de comerciants i empresaris, empreses participants dels projectes Ecoprofit i Empresa sostenible: primers passos,etc.). El propi
CMMAS proposarà possibles assistents.
 Objectius:
-

Informar a la ciutadania que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha signat el Pacte dels Alcaldes/es

-

Explicar la situació actual de Sant Boi de Llobregat en termes energètics

-

Extreure possibles actuacions de cara al Pla d’Acció, especialment d’aquells que tenen incidència en l’eficiència dels espais i serveis públics.

-

Aconseguir la seva implicació

-

Facilitar l’aplicació de les mesures del PAES destinades a la població

 Descripció:
Sessió de caràcter informatiu i participatiu de 2,5 hores de durada. La sessió funcionaria de la següent manera:
1. Benvinguda. Alcalde i regidor delegat de Medi Ambient i Entorn Natural. (10’)
2. Presentació del Pacte d’alcaldes i del PAES. Diputació de Barcelona. (20’)
3. Presentació de la diagnosi municipal. ERF. (20’)
4. Pluja d’idees a partir de subgrups de 5-6 persones. ERF. (45’)
5. Plenari de priorització d’idees i conclusions amb tots els participants. ERF. (45’)
6. Tancament i agraïments. Regidor delegat de medi Ambient i Entorn Natural. (5’)
 Lloc, hora i material necessari:
-

Lloc: Espai amb capacitat per acollir uns 40 participants, preferiblement ubicat en algun centre del casc urbà i que permeti la distribució en
taules de 8 persones.

-

Horari: Tarda.

-

Material: Equip de projecció (CPU, projector i pantalla de projeccions), equip d’àudio amb micròfon sense fils, material fungible (bolígraf,
paper, etc.)
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Seguiment

Recopilació de propostes i informes de seguiment
Durant les diverses activitats de caràcter participatiu que es realitzin, ERF recollirà totes les propostes sorgides amb un portàtil. A més a més, de cada
sessió es realitzarà un acta on aquestes propostes seran recollides.
Després de la sessió, aquestes propostes seran, en primer lloc, classificades en funció de la tipologia, la seva aplicabilitat i el responsable de la seva
implantació.
En segon lloc es valoraran en funció de la seva rellevància (és a dir, l’estalvi energètic i en emissions de GEH que suposaria) i facilitat d’implantació (en
funció dels recursos necessaris, la inversió econòmica i/o la complexitat tècnica).
En base a aquests criteris es prioritzaran les actuacions en base al següent esquema:

Rellevància

Prioritat d’implantació
Alta

Mitjana

Alta

Alta

Mitjana

Baixa

Mitjana

Alta

Baixa

Baixa

Baixa

Mitjana

Baixa

Mitjana

Alta

Facilitat
Finalment, les propostes prioritàries s’integraran, en la mesura del possible, en el conjunt d’accions que contindrà el PAES.
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Calendari

A continuació es presenta el calendari global del PAES i es destaquen les activitats de caràcter participatiu previstes.
Tasca

Juny

1. Recopilació d’informació

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

O

2. Visita d’Avaluació Energètica a 10 equipaments municipals

O

3. Tractament de les dades i càlcul de les emissions de GEH
4. Redacció del Pla de Participació
5. Sessions de participació (es preveuen 3 sessions)

X

6. Redacció del Pla d’Acció

O

X

X

7. Redacció del Pla de Seguiment
8. Redacció del Document de Síntesi
LLEGENDA
Reunions de seguiment

O

Sessions de participació

X

O
Diagnòstic i
Pla de
Participació

Document
de Síntesi

Lliurament
Pla d’Acció i
Pla de
seguiment

Activitat I (matí o
tarda)

Juliol de 2009
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PAES
PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA
SOSTENIBLE DE SANT BOI DE
LLOBREGAT

Rafael Ocaña
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
Medi Ambient – Diputació de Barcelona

Octubre de 2009

ÍNDEX DE LA PRESENTACIÓ

1. El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses
2. El suport de la Diputació de Barcelona als municipis
adherits al Pacte
3. El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES): l’estructura,
els àmbits de treball, la participació i la implicació dels
treballadors de l’Ajuntament

EL PACTE D’ALCALDES
I ALCALDESSES
The Covenant of Mayors

Iniciativa de la UE sorgida el 2008 en el marc de la
Setmana Europea de l’Energia Sostenible
Eina per implicar els governs locals en el compliment
dels objectius contra el canvi climàtic de la UE:
20/20/20 l’any 2020
reducció del 20% dels gasos d’efecte hivernacle (GEH)
incrementant en un 20% l’eficiència energètica
i amb una contribució d’un 20% d’energies renovables

EL PACTE D’ALCALDES
I ALCALDESSES
A QUÈ ES COMPROMET EL MUNICIPI

A superar la reducció d’emissions de GEH en més
d’un 20% l’any 2020, en els àmbits on té competència
A elaborar, en el termini d’un any, un PAES que inclogui un inventari
d’emissions i un conjunt d’accions
A presentar cada dos anys un informe de seguiment del PAES a la
Direcció General de Transport i Energia (DG TREN) de la CE
A organitzar activitats dedicades a l’energia i al Pacte

EL SUPORT DE LA DIPUTACIÓ
EL CONVENI AMB LA DG TREN
La Diputació de Barcelona ha signat un conveni amb la
DG TREN per promoure l’adhesió dels municipis al Pacte
Direcció General de Transport
i Energia de la CE (DG TREN)

CONVENI

Diputació de Barcelona
Àrea de Medi Ambient

IMPULS

SUPORT

PACTE D’ALCALDES
I ALCALDESSES

Municipis de la província
adherits al Pacte

EL SUPORT DE LA DIPUTACIÓ
EL SUPORT AL PAES

L’Àrea de Medi Ambient ofereix suport tècnic i econòmic als municipis
per redactar el PAES. El període 2008-2009 hi destina 1,5 M€

També proporciona suport per fer el seguiment i l’avaluació del PAES
i per organitzar accions de comunicació en el context de la Setmana
de l’Energia
34% dels 311 municipis
de la província

107 municipis en procés de redacció de PAES,
amb una població de 4.534.173 h (oct. 2009)

84% de la població total de la província

EL PAES
EL PROCÉS
Adhesió del Ple municipal al Pacte

Notificació de l’acord a la DG TREN i a la
DIBA per formalitzar el conveni i el suport

1 ANY

Contractació d’una consultora

ELABORACIÓ DEL DOCUMENT
Aprovació del PAES en Ple municipal

Lliurament del PAES a la DG TREN

PARTICIPACIÓ: INTERNA I EXTERNA

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

EL PAES
L’ESTRUCTURA
RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
• Dades de l’Ajuntament
• Dades de la Diputació de Barcelona
• Dades d’altres fonts públiques

REDACCIÓ DEL DOCUMENT
• Avaluació d’emissions
• Diagnosi i estratègia
• Pla d’acció
• Pla de participació
• Pla de seguiment
• Pla de comunicació
• Documents de síntesi

EL PAES
ELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ (1)

Competència directa de caràcter estrictament energètic

Competència directa de caràcter no estrictament
energètic

Competència indirecta

EL PAES
ELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ (2)

COMPETÈNCIA DIRECTA ESTRICTAMENT ENERGÈTICA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Dependències municipals de
gestió directa o en concessió
Enllumenat públic
Semàfors
Flota municipal de vehicles
Flotes de contractes
(jardineria, neteja viària, platges,
enllumenat, etc.)
Altres

AVALUACIÓ
D’EMISSIONS

PROPOSTES
D’ACTUACIÓ

COMPROMÍS
DE REDUCCIÓ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

---

SÍ

---

EL PAES
ELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ (3)

COMPETÈNCIA DIRECTA NO ESTRICTAMENT ENERGÈTICA
AVALUACIÓ
D’EMISSIONS

PROPOSTES
D’ACTUACIÓ

COMPROMÍS
DE REDUCCIÓ

Gestió dels residus

SÍ

SÍ

SÍ

Cicle de l’aigua

SÍ

SÍ

SÍ

Transport públic municipal

SÍ

SÍ

SÍ

Planejament urbanístic

NO

SÍ

NO

Compra pública

NO

SÍ

NO

Altres

---

SÍ

---

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

EL PAES
ELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ (4)
COMPETÈNCIA INDIRECTA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Consum energètic domèstic

AVALUACIÓ
D’EMISSIONS
SÍ

PROPOSTES
D’ACTUACIÓ
SÍ

Petita activitat
comerços i tallers

SÍ

SÍ

Mobilitat urbana

SÍ

SÍ

Altres

---

SÍ

COMPROMÍS
DE REDUCCIÓ
SÍ/NO
A criteri de
l’Ajuntament

SÍ/NO
A criteri de
l’Ajuntament

SÍ/NO
Parcialment

---

EL PAES
LA PARTICIPACIÓ

Del personal de
l’Ajuntament

 Recollida d’informació
 Redacció del Pla d’acció
 Execució de les accions
 Seguiment del Pla
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1. Avaluació d’emissions
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.1. Emissions del municipi
1.1.1. Emissions totals
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.1. Emissions del municipi
1.1.2. Emissions per sectors
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.1. Emissions del municipi
1.1.3. Comparació amb el conjunt de Catalunya

Àmbit

Sant Boi
Catalunya

Emissions totals
2005 (t CO2-eq)

Habitants

Emissions per càpita
(t CO2-eq/hab)

318.134

81.181

3,92

59.251.920

6.995.206

8,47

 Les emissions per càpita a Sant Boi són notablement inferiors al conjunt de Catalunya degut a
que al municipi hi ha una reduïda presència dels sectors que en proporció emeten més
(producció d’energia, transport i indústria)

Octubre de 2009
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.1. Emissions de l’Ajuntament respecte el total del municipi
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.1. Emissions de l’Ajuntament respecte el total del municipi
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.1. Emissions de l’Ajuntament respecte el total del municipi
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- 4,9%
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.1. Emissions de l’Ajuntament respecte el total del municipi
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors
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6.025

Flota de vehicles

Equipaments municipals

Semàfors

- 25%

+ 12%

Enllumenat públic
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors

Flota de vehicles
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.3. Emissions del transport públic respecte del transport total
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.3. Emissions del transport públic respecte del transport total
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.4. Causes de l’evolució de les emissions
 Enllumenat (-6%)


Causa principal: de les 9.800 làmpades de la ciutat, 285 (un 3%) van reduir la seva potència de
150 a 70 W

 Semàfors (-25%)


Causa principal: dels 1.940 semàfors de la ciutat, 385 (un 20%) van canviar a tecnologia LED
La tecnologia LED millora sensiblement les característiques de les
bombetes tradicionals incandescents:
• Consum: 80-90% inferior
• Vida útil: 15-20 vegades superior
• Millor qualitat de la llum

Octubre de 2009
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.4. Causes de l’evolució de les emissions
 Equipaments (-5%)


Molts dels 10 equipaments més representatius del municipi augmenten el seu consum
Consum (kWh)
2005

2007

Variació
2005-2007

Poliesportiu La Parellada

476.011

470.978

- 1%

Casal de Barri Can Massallera

369.600

411.190

+ 11%

Casa de la Vila

450.704

473.383

+ 5%

CEIP Fernández Lara

79.361

86.805

+ 9%

Serconsa

244.205

278.140

+ 14%

Casal de Barri La Olivera

312.669

269.052

- 14%

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

358.377

583.559

+ 63%

Comissaria de la Policia Municipal

N.D.

198.415

N.D.

Casal de Barri Camps Blancs

167.448

162.136

- 3%

CEIP Marianao

106.170

124.270

+ 17%

Equipament

 Cal cercar el motiu en una reducció del consum en el conjunt dels equipaments més petits
Octubre de 2009
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.4. Causes de l’evolució de les emissions
 Equipaments (-5%)


Existeix una gran variabilitat en la comparació del seu consum amb els valors de referència
establerts per la Diputació de Barcelona a partir d’auditories energètiques realitzades entre
l’any 1995 i 2005.
Equipament

Octubre de 2009

Tipus
d’equipament

Consum de
referència
(kWh/m2)

Consum
2007 (kW/m2)

Diferència

Poliesportiu La Parellada

Centre esportiu

227

102

- 55%

Casal de Barri Can Massallera

Local social

104

56

- 46%

Casa de la Vila

Administració

133

201

+ 51%

CEIP Fernández Lara

Centre educatiu

91

19

- 79%

Serconsa

Administració

133

45

- 66%

Casal de Barri La Olivera

Local social

104

117

+ 12%

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Biblioteca

97

147

+ 51%

Comissaria de la Policia Municipal

Administració

133

169

+ 27%

Casal de Barri Camps Blancs

Local social

104

163

+ 56%

CEIP Marianao

Centre educatiu

91

27

- 70%
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.4. Causes de l’evolució de les emissions
 Flota de vehicles (-2%)


La flota de vehicles de serveis externalitzats (manteniment de l’enllumenat, parcs, i neteja viària)
s’ha mantingut estable, tant en el nombre de vehicles com en el tipus de combustible

 Transport públic (+12%)


Octubre de 2009

Causa principal: l’any 2006 es va posar en marxa una nova línia d’autobús, la SB3, que
complementava el servei ofert per les línies SB1 i SB2
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2. Pla d’acció

Octubre de 2009

24

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
Sessió de Participació

2. PLA D’ACCIÓ

2.1. Selecció dels àmbits d’actuació (I)

MUNICIPI
• Indústria (sector secundari)
• Sector primari

PAES
• Transport (públic i privat)

(Compromís de reducció)

• Consum domèstic energia
• Tractament residus
• Terciari (part del terciari és
l’Ajuntament)
• Cicle de l’aigua

AJUNTAMENT

• Flota municipal i externalitzada
• Equipaments
• Enllumenat i semàfors
• Bombament d’aigua

Els àmbits de compromís del PAES són els cercles amb tonalitat verda
Octubre de 2009
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2. PLA D’ACCIÓ

2.1. Selecció dels àmbits d’actuació (II)
Capacitat
d'actuació

Importància

Variació
2005-2007

Prioritat d'actuació

Enllumenat

Directa

47%

- 6%

Alta

Semàfors

Directa

3%

- 25%

Moderada

Equipaments

Directa

37%

- 5%

Alta

Flota de vehicles

Directa

4%

- 2%

Moderada

Transport públic

Directa

8%

+ 12%

Baixa

Primari

Fora de l’àmbit

1%

- 3%

-

Industrial

Fora de l’àmbit

14%

- 17%

-

Serveis

Indirecta

24%

+ 13%

Moderada

Transports

Indirecta

38%

0%

Alta

Domèstic

Indirecta

16%

- 1%

Moderada

Cicle de l’aigua

Indirecta

1%

- 2%

Baixa

Residus

Indirecta

7%

- 3%

Baixa

Àmbit

Ajuntament

Municipi

Octubre de 2009
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2. PLA D’ACCIÓ

2.2. Elements clau del Pla d’acció
2.2.1. A nivell de l’Ajuntament (I)
 L’objectiu marcat per al 2020 s’ha assolit al sector semàfors. Actualment aquest sector representa tan
sols el 3% del consum de l’Ajuntament, però és un àmbit on es pot actuar fàcilment des de
l’ajuntament i permet compensar altres àmbits.
 El marge de millora de sectors com l’enllumenat i els semàfors (pel que fa a la tecnologia LED) és
encara molt ampli, ja que només s’ha substituït un 3% de làmpades i un 20% de semàfors a
tecnologies més eficients energèticament.
 L’augment de les emissions degudes al transport públic es deu a la millora de la qualitat del servei.
Per tant, no cal esperar una disminució de les emissions i han de ser la resta de sectors qui les
compensi.
 Addicionalment, l’increment d’oferta del transport públic s’ha de veure compensat per mesures que
permetin una reducció de les emissions del transport privat.

Octubre de 2009
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2. PLA D’ACCIÓ

2.2. Elements clau del Pla d’acció
2.2.1. A nivell de municipi
 El sector serveis, amb una importància del 24% respecte el total d’emissions, ha augmentat les
emissions en un 13%. Tot i que és un àmbit d’actuació indirecta del PAES, s’ha establert una prioritat
d’actuació moderada per l’increment de les emissions dels darrers dos anys.
 El sector del transport les ha mantingut constants, però és el principal emissor del municipi (amb un
38% de les emissions). És per tant, un àmbit d’actuació prioritària.
 Els sectors domèstic, cicle de l’aigua i residus no han variat significativament les seves emissions.
D’aquests tres àmbits, el domèstic és el més important ja que representa un 16% de les emissions,
per tant, se li ha atorgat una prioritat d’actuació moderada.
 Els sectors primari i industrial han reduït les seves emissions en un 3 i un 17%, respectivament. Tot i
que no formen part de l’àmbit del PAES, les mesures voluntàries nascudes de l’iniciativa del propi
sector poden tenir una importància molt significativa en la reducció d’emissions del municipi.

Octubre de 2009
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2. PLA D’ACCIÓ

2.3. Determinació de l’estratègia
2.3.1. Àmbits competència directa de l’Ajuntament
Enllumenat públic i semàfors


Quin és el marge de millora en els sectors de l’enllumenat públic i els semàfors? Existeix
voluntat política i partides pressupostàries ja previstes per fer-ho?



Més enllà de la component ambiental, es coneix el retorn econòmic de la tecnologia LED?



Està previst que totes les noves urbanitzacions es facin amb tecnologies adequades
d’il·luminació?

Equipaments municipals


El nombre d’equipaments s’ha mantingut constant entre 2005 i 2007. Hi ha hagut equipaments
que han augmentat molt les emissions mentre que d’altres les han reduïdes. Quines són les
mesures més eficients de cara a reduir-les?

Flota de vehicles

Octubre de 2009



Com es poden reduir les emissions de la flota de vehicles sense una disminució en la qualitat
del seu servei? S’està plantejant l’ús de fonts energètiques alternatives (vehicles elèctrics,
biocombustibles, etc.)?



S’han optimitzat les rutes dels vehicles de les flotes de serveis?
29
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2. PLA D’ACCIÓ

2.3. Determinació de l’estratègia
2.3.1. Àmbits competència directa de l’Ajuntament
Transport públic


Octubre de 2009

Hi ha hagut un augment de les emissions del transport públic, degut a la posada en marxa
d’una nova línia d’autobús. Per tant, s’ha millorat la qualitat del servei, però a canvi s’han
augmentat les emissions. Com millorar la qualitat del servei de transport públic tot reduint les
seves emissions?
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2. PLA D’ACCIÓ

2.3. Determinació de l’estratègia
2.3.2. Àmbits competència indirecta de l’Ajuntament
Sectors primari i industrial


Existeixen iniciatives del món industrial per disminuir les emissions de GEH?

Transport


L’augment de l’oferta de transport públic ha de contribuir a la disminució de les emissions del
transport privat. L’Ajuntament té un enfocament integral de la mobilitat per aconseguir-ho?



L’Ajuntament té previstes mesures de desincentivació de l’ús del vehicle privat? Quines?



L’Ajuntament està interessat en experiències pilot de punts de càrrega de vehicles elèctrics
com ja ha fet Barcelona o Sabadell?

Domèstic i serveis


Quines mesures en l’àmbit domèstic es poden adoptar per reduir-ne les emissions?
 Millores tècniques
 Canvis en el comportament dels usuaris

Octubre de 2009
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2. PLA D’ACCIÓ

2.3. Determinació de l’estratègia
2.3.2. Àmbits competència indirecta de l’Ajuntament
A nivell més general

Octubre de 2009



El PAES és el primer enfocament integral per a la disminució de les emissions del municipi, o
ja hi ha experiències anteriors?



La importància del repte del canvi climàtic, i la voluntat manifesta de l’Ajuntament per contribuir
a reduir les emissions de GEH, arriben a la ciutadania? S'entén?



Més enllà del retorn ambiental, s’ha fet difusió del retorn econòmic d’invertir en eficiència
energètica i renovables tant en els àmbits domèstics, de serveis, industrials i de mobilitat en
vehicle privat?
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1. Avaluació d’emissions
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.1. Emissions del municipi
1.1.1. Emissions totals
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.1. Emissions del municipi
1.1.2. Comparació amb el conjunt de Catalunya

Àmbit

Sant Boi
Catalunya

Emissions totals
2005 (t CO2-eq)

Habitants

Emissions per càpita
(t CO2-eq/hab)

318.134

81.181

3,92

59.251.920

6.995.206

8,47

 Les emissions per càpita a Sant Boi són notablement inferiors al conjunt de Catalunya degut a
que al municipi hi ha una reduïda presència dels sectors que en proporció emeten més
(producció d’energia, transport i indústria)

Octubre de 2009
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.1. Emissions del municipi
1.1.2. Emissions per sectors

350.000
300.000

318.134
1%
17%

- 0,1%

317.805
1%
14%

tones de CO2-eq

250.000
200.000
150.000

- 3%
- 17%

24%

+ 13%

37%

38%

0%

15%
1%
7%

16%
1%
7%

2005

2007

21%

100.000
50.000
0

Residus
Octubre de 2009

Cicle de l'aigua

Domèstic

Transports

Serveis

Industrial

+ 1%
- 2%
- 3%

Primari
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.1. Emissions de l’Ajuntament respecte el total del municipi

350.000

318.134

- 0,1%

317.805

300.000

tones de CO2-eq

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2005

2007
Municipi

Octubre de 2009
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.1. Emissions de l’Ajuntament respecte el total del municipi

350.000

318.134

- 0,1%

317.805

300.000

tones de CO2-eq

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2,0%

1,9%

2005

2007
Ajuntament

Octubre de 2009

Municipi
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.1. Emissions de l’Ajuntament respecte el total del municipi

350.000

318.134

- 0,1%

317.805

300.000

tones de CO2-eq

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

6.335

6.025

2005

2007
Ajuntament

Octubre de 2009

- 4,9%

Municipi
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.1. Emissions de l’Ajuntament respecte el total del municipi

7.000

6.335

- 4,9%

6.000

6.025

tones de CO2-eq

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005

2007
Ajuntament

Octubre de 2009
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors

7.000

6.335

- 4,9%

6.000

tones de CO2-eq

5.000

48%

47%

3.000

4%

3%

2.000

36%

37%

- 5%

4%
7%

4%
8%

- 2%

2005

2007

- 6%

4.000

1.000
0

Transport públic
Octubre de 2009

6.025

Flota de vehicles

Equipaments municipals

Semàfors

- 25%

+ 12%

Enllumenat públic
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors

Ajuntament
7.000
6.000

- 5%

- 20%

tones de CO2-eq

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005
Octubre de 2009

2007

2020
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors

Enllumenat públic
3.500
3.000

- 20%

tones de CO2-eq

- 6%

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2005

Octubre de 2009

2007

2020
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors

Semàfors
300
- 20%

tones de CO2-eq

250
200

- 25%

150
100
50
0
2005

Octubre de 2009

2007

2020
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors

Equipaments
2.500

tones de CO2-eq

2.000

- 5%

- 20%

1.500
1.000

500
0
2005
Octubre de 2009

2007

2020
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors

Flota de vehicles
300

tones de CO2-eq

250

- 2%

- 20%

200
150
100
50
0
2005

Octubre de 2009

2007

2020
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2. PLA D’ACCIÓ

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.2. Emissions de l’Ajuntament per sectors

Transport públic
600

tones de CO2-eq

500

+ 12%
- 20%

400
300
200
100
0
2005

Octubre de 2009

2007

2020
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.3. Emissions del transport públic respecte del transport total
140.000
120.000

119.269

+0,4%

119.687

tones de CO2-eq

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

441

492

2005

2007
Transport públic

Octubre de 2009

+ 12%

Transport total
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.3. Emissions del transport públic respecte del transport total
140.000
120.000

119.269

+0,4%

119.687

tones de CO2-eq

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

0,37%

0,41%

2005

2007
Transport públic

Octubre de 2009

Transport total
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.4. Causes de l’evolució de les emissions
 Enllumenat (-6%)


Causa principal: de les 9.800 làmpades de la ciutat, 285 (un 3%) van reduir la seva potència de
150 a 70 W

 Semàfors (-25%)


Causa principal: dels 1.940 semàfors de la ciutat, 385 (un 20%) van canviar a tecnologia LED
La tecnologia LED millora sensiblement les característiques de les
bombetes tradicionals incandescents:
• Consum: 80-90% inferior
• Vida útil: 15-20 vegades superior
• Millor qualitat de la llum

Octubre de 2009

20

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
Sessió de Participació

1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.4. Causes de l’evolució de les emissions
 Equipaments (-5%)


Molts dels 10 equipaments més representatius del municipi augmenten el seu consum
Consum (kWh)
2005

2007

Variació
2005-2007

Poliesportiu La Parellada

476.011

470.978

- 1%

Casal de Barri Can Massallera

369.600

411.190

+ 11%

Casa de la Vila

450.704

473.383

+ 5%

CEIP Fernández Lara

79.361

86.805

+ 9%

Serconsa

244.205

278.140

+ 14%

Casal de Barri La Olivera

312.669

269.052

- 14%

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

358.377

583.559

+ 63%

Comissaria de la Policia Municipal

N.D.

198.415

N.D.

Casal de Barri Camps Blancs

167.448

162.136

- 3%

CEIP Marianao

106.170

124.270

+ 17%

Equipament

 El motiu de la reducció es la disminució del consum en el conjunt dels equipaments més petits
Octubre de 2009
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.4. Causes de l’evolució de les emissions
 Equipaments (-5%)


Existeix una gran variabilitat en la comparació del seu consum amb els valors de referència
establerts per la Diputació de Barcelona a partir d’auditories energètiques realitzades entre
l’any 1995 i 2005.
Equipament

Octubre de 2009

Tipus
d’equipament

Consum de
referència
(kWh/m2)

Consum
2007 (kW/m2)

Diferència

Poliesportiu La Parellada

Centre esportiu

227

102

- 55%

Casal de Barri Can Massallera

Local social

104

56

- 46%

Casa de la Vila

Administració

133

201

+ 51%

CEIP Fernández Lara

Centre educatiu

91

19

- 79%

Serconsa

Administració

133

45

- 66%

Casal de Barri La Olivera

Local social

104

117

+ 12%

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Biblioteca

97

147

+ 51%

Comissaria de la Policia Municipal

Administració

133

169

+ 27%

Casal de Barri Camps Blancs

Local social

104

163

+ 56%

CEIP Marianao

Centre educatiu

91

27

- 70%
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1. AVALUACIÓ D’EMISSIONS

1.2. Emissions de l’Ajuntament
1.2.4. Causes de l’evolució de les emissions
 Flota de vehicles (-2%)


La flota de vehicles de serveis externalitzats (manteniment de l’enllumenat, parcs, i neteja viària)
s’ha mantingut estable, tant en el nombre de vehicles com en el tipus de combustible

 Transport públic (+12%)


Octubre de 2009

Causa principal: l’any 2006 es va posar en marxa una nova línia d’autobús, la SB3, que
complementava el servei ofert per les línies SB1 i SB2
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2. Pla d’acció

Octubre de 2009
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2. PLA D’ACCIÓ

2.1. Selecció dels àmbits d’actuació (I)

MUNICIPI
• Sector primari
• Indústria

PAES
• Serveis

(Compromís de reducció)

• Transport (públic i privat)
• Domèstic
• Cicle de l’aigua
• Tractament residus

AJUNTAMENT
• Enllumenat públic i semàfors
• Equipaments
• Flota de vehicles
• Transport públic

Els àmbits de compromís del PAES són els cercles amb tonalitat verda
Octubre de 2009
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2. PLA D’ACCIÓ

2.1. Selecció dels àmbits d’actuació (II)
Capacitat
d'actuació

Importància

Variació
2005-2007

Prioritat d'actuació

Enllumenat

Directa

47%

- 6%

Alta

Semàfors

Directa

3%

- 25%

Moderada

Equipaments

Directa

37%

- 5%

Alta

Flota de vehicles

Directa

4%

- 2%

Moderada

Transport públic

Directa

8%

+ 12%

Baixa

Primari

Fora de l’àmbit

1%

- 3%

-

Industrial

Fora de l’àmbit

14%

- 17%

-

Serveis

Indirecta

24%

+ 13%

Moderada

Transports

Indirecta

38%

0%

Alta

Domèstic

Indirecta

16%

- 1%

Moderada

Cicle de l’aigua

Indirecta

1%

- 2%

Baixa

Residus

Indirecta

7%

- 3%

Baixa

Àmbit

Ajuntament

Municipi

Octubre de 2009
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2. PLA D’ACCIÓ

2.2. Determinació de l’estratègia
2.2.1. Àmbits competència directa de l’Ajuntament (I)
Enllumenat públic


Considera que l’Ajuntament ha aplicat les mesures adients per tal d’assolir un enllumenat públic
més eficient?



Creu que hi ha zones del municipi excessivament il·luminades?

Semàfors


Creu necessària la substitució de les actuals bombetes per les que usen tecnologia LED?



Considera que les que ja s’han substituït han millorat la qualitat de visió?

Equipaments municipals


Octubre de 2009

Com usuari d’equipaments d’ús públic (centres educatius, mercats, polisportius, casals de barri,
biblioteques, etc.) quines millores considera que caldria introduir per a reduir el consum
energètic o que l’edifici fos més eficient a nivell energètic?
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2. PLA D’ACCIÓ

2.2. Determinació de l’estratègia
2.2.1. Àmbits competència directa de l’Ajuntament (II)
Flota de vehicles


Creu necessari que els serveis municipals
(biocarburants, gas natural, vehicles híbrids, etc.)?

utilitzin

fonts

energètiques

alternatives

Transport públic

Octubre de 2009



Hi ha hagut un augment de les emissions del transport públic degut a la posada en marxa d’una
nova línia d’autobús. Considera que les necessitats de transport públic de Sant Boi estan
cobertes o cal millorar la freqüència i augmentar el nombre de línies?



Considera que els vehicles de transport públic també han d’utilitzar combustibles alternatius?
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2. PLA D’ACCIÓ

2.2. Determinació de l’estratègia
2.2.2. Àmbits competència indirecta de l’Ajuntament (I)
Sectors primari i industrial


Considera que les iniciatives del món empresarial i industrial són suficients per a disminuir les
emissions de GEH? Quines coneix?

Serveis


Quines mesures poden aplicar-se en una empresa/negoci per a reduir el seu consum energètic?



Pensa que hi ha suficient assessorament i suport per part de les administracions per augmentar
la seva eficiència energètica?

Transport

Octubre de 2009



Fa un ús molt freqüent del vehicle privat? En els seus desplaçaments habituals, el pot substituir
per altres modes de transport més eficients energèticament (autobús, bicicleta, a peu)?



Quines mesures creu que ajudarien a reduir l’ús del vehicle privat? I quines afavorien al
transport públic?



Coneix les noves tecnologies aplicades al camp del transport (vehicles híbrids, biocarburants,
gas natural, etc.)? Com que creu que se’n podria fomentar l’ús?
29
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2. PLA D’ACCIÓ

2.2. Determinació de l’estratègia
2.2.2. Àmbits competència indirecta de l’Ajuntament (II)
Domèstic


Quins canvis en el seu comportament a casa seva creu que podria fer per reduir el consum
energètic?



Quin tipus de suport municipal creu que caldria per tal d’afavorir aquest tipus de
comportaments?



Creu necessari el recolzament de les administracions per emprendre millores a les seves llars
que en milloren l’eficiència (aïllaments, electrodomèstics més eficients, etc)?



Creu que hi ha més mesures que l’administració pot aplicar per promoure la reducció del
consum a les llars?

Cicle de l’aigua

Octubre de 2009



Creu que el consum d’aigua s’ajusta a l’estrictament necessari?



Coneix l'existència de mecanismes que permeten l’estalvi d’aigua?



Considera que les mesures més apropiades ambientalment també ho són des del punt de vista
econòmic?
30
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2. PLA D’ACCIÓ

2.2. Determinació de l’estratègia
2.2.2. Àmbits competència indirecta de l’Ajuntament (III)
A nivell més general

Octubre de 2009



Creu que l’Ajuntament està duent a terme una política encaminada a reduir el consum energètic
del municipi i les emissions de CO2 derivades?



Considera que aquest esforç arriba a la ciutadania?



Considera que les mesures més apropiades ambientalment també ho són des del punt de vista
econòmic?
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ANNEX I. INFORMES D’AVALUACIÓ
ENERGÈTICA

Sant Boi-Barcelona, novembre de 2009
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Informe d’Avaluació Energètica
– Comissaria de la Policia Municipal Dades bàsiques
Adreça: C/ Riera del Fonollar, núm. 2

Superfície construïda: 1177 m2

Data de la visita: 21/07/2009

Superfície de coberta: 773 m2

Persona de contacte: Albert Vilatarsana

Número d’usuaris: 92 treballadors/dia,
repartits en 3 torns.

Telèfon: 936400123

Tipus de gestió : Directa

1

Tipologia: Administració

Introducció / Observacions
Es tracta de la comissaria de la policia municipal, per tant està sempre operativa (24 h/dia, tots
els dies). Tanmateix la major concentració de personal i activitat es desenvolupa durant el torn
de dematí, quan l’ocupació de l’edifici és d’unes 20 persones. Bona part dels policies que hi
tenen seu únicament utilitzen les instal·lacions per a fer la reunió d’inici de torn i els informes
policials, per tant resten fora de l’equipament la major part del dia.
L’edifici va ser construït l’any 2004, mitjançant la rehabilitació i ampliació d’un edifici existent,
que datava dels anys 60.
També hi estan allotjats els treballadors de Coresa, que realitzen un servei d’atenció telefònica
als ciutadans.

Font energètiques existents
Electricitat
Gas natural
Gas-oil
GLP

X
X

Biomassa
Solar tèrmica
Solar Fotovoltaica
Altres: __________________

X

Dades de les pòlisses
Pòlisses elèctriques

1

Empresa
subministradora
N.D.

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

427197488

N.D.

N.D.

-

Pòlisses de gas natural

1

1

Empresa
subministradora
N.D.

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

N.D.

N.D.

N.D.

-

Directe o per concessió.

1

Indicadors energètics
Degut a que l’equipament no estava en ple funcionament l’any 2005, les dades de
l’esmentat any són molt parcials, fet pel que no s’han incorporat.
Electricitat
2005
2007
Dif. (%)
N.D. 198.415,0
N.D.
N.D. 24.484,4
N.D.
N.D.
168,6
N.D.
N.D.
2.156,7
N.D.
N.D.
20,8
N.D.
N.D.
266,1
N.D.
N.D.
87,9
N.D.

Consum anual (kWh)
Despesa anual (€)
Consum per superfície (kWh/m2)
Consum per usuari (kWh/usuari.any)
Despesa / superfície (€/m2)
Despesa / usuari (€/usuari.any)
Tones de GEH (Tn/any)

Gas Natural
2005
2007
Dif. (%)
N.D. 13.864,8
N.D.
N.D.
881,0
N.D.
N.D.
11,8
N.D.
N.D.
150,7
N.D.
N.D.
0,7
N.D.
N.D.
9,6
N.D.
N.D.
2,8
N.D.

Consum anual elèctric (2007)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici
Climatització
Tot l’edifici està climatitzat mitjançant un sistema de climatització centralitzat amb 3 màquines
en coberta. Posteriorment es va instal·la un sistema complementari per a la sala de control i
comandament, tipus split de 1,2 kW.
La regulació de la climatització és per zones, mitjançant diverses termòstats situats a les
diferents sales i espais de l’edifici.
ACS (Aigua calenta sanitària)
L’ACS es genera mitjançant una caldera de gas natural. L’aigua calenta s’utilitza principalment
en les dutxes situades a la zona de vestidors. Hi ha 10 dutxes, les quals disposen d’aixetes
temporitzadores amb sistema de regulació temperatura. Addicionalment el sistema solar tèrmic
instal·lat a la coberta, també proporciona part dels requeriments d’ACS.
Electricitat
L’escomesa elèctrica no té equip de compensació de reactiva ja que no és necessari per a la
naturalesa de la instal·lació. Addicionalment té un equip electrogen a gasoil que es posa en
marxa de forma automàtica quan hi ha un tall en el subministrament elèctric, de manera que
l’equipament pot seguir funcionant de forma autònoma.
Il·luminació
La il·luminació interior és mitjançant fluorescents o bombetes compactes. L’exterior mitjançant
làmpades de vapor de sodi a alta pressió (VSAP) i focus halògens en el perímetre.
L’encesa i apagada de la il·luminació de les diferents sales es realitza de forma manual.
Tancaments
L’edifici es va realitzar aprofitant un edifici ja existent, fet pel que part dels murs de tancaments
són els de l’anterior edifici, d’obra de fàbrica, aplacat o arrebossat exteriorment, depenent del
mur. Els murs de tancament de nova construcció són d’obra de fàbrica, amb el mateix
tractament exterior.
Els tancament vidriats són amb fusteria d’alumini i vidre simple. La porta d’entrada és
automàtica de vidre simple.
Coberta
La coberta té dues altures diferents. Una està acabada amb grava i l’altre amb obra ceràmica.
Ambdues cobertes són planes, transitables i fàcilment accessibles. A la coberta hi han
instal·lades les màquines del sistema de climatització i els panells solars tèrmics per al sistema
d’ACS. Amb encara resten un 500 m2 lliures de pas. Al ser una coberta amb dues altures, cal
considerar que algunes zones tenen ombra produïda pel mateix edifici.
Instal·lacions d’energies renovables.
L’equipament disposa d’una instal·lació solar tèrmica que produeix part de l’ACS a
l’equipament. El sistema de captació en coberta, està formada per 5 panells de 2 m2 cada un,
amb un superfície total de captació de 10 m2. Les plaques resten inclinades uns 45 ºC i estan
orientades en direcció SE.
Reformes i manteniment.
El manteniment és preventiu i correctiu, i el realitzen els mateixos operaris de la brigada.
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Conclusions de la situació energètica de l’equipament
.
Tot i que no es pot observar la tendència de consum des de l’any 2005, ja que el present
equipament encara no estava en funcionament, es considera que un consum elèctric anual de
168,6 kWh/m2, és relativament elevat. Més encara si es té en compte que l’ACS es proporciona
mitjançant un sistema termosolar reforçat amb gas natural, amb un consum de 11,8 kWh/m2
addicionals. Tanmateix, no es disposen de ratis de consum per superfície equiparables als del
present equipament, fet pel que no es pot determinar si aquest consum és elevat en comparació
amb d’altres equipament similars.
Aquest consum s’atribueix al règim de funcionament de l’equipament, ja que aquest funciona
24 h/dia, tots els dies de l’any. Tanmateix també s’observa que els vidres, fusteries i murs de
tancament de l’edifici tenen unes prestacions energètiques mediocres, atès que pràcticament no
tenen aïllant.
També cal destacar que tot i disposar d’un ràfec de protecció solar, la façana SE està vidriada en
tota la primera planta, fet que ha ocasionat problemes de confort als treballadors. L’equip de
climatització no pot compensar les elevades càrregues puntuals que genera la façana vidriada
(de vidre simple), fet que ha comportat la instal·lació d’un equip de climatització individual
addicional per aquesta zona. Tanmateix l’esmentada solució tampoc va proporcionar el confort
desitjat, pel que finalment es va acabar substituint per del vidre fixa per un tancament
practicable. Aquesta última acció ha resolt el problema de percepció de confort per part dels
treballadors.

4

Actuacions proposades
En la següent taula s’especifica la relació d’actuacions que es proposen ja sigui en l’aplicació de bones pràctiques, en la gestió energètica, o en inversions en
equipaments.
Ordre de
prioritat
1
2
3

Descripció de l’actuació
Formació del personal en la regulació i utilització
del sistema de climatització
Substitució de balast convencional de tubs
fluorescents per a balast electrònic
Augment de la longitud del ràfec de protecció de la
façana SE o instal·lació de lamel·les orientables o
screens exteriors

4

Instal·lació de sistema fotovoltaic en coberta

5

Substitució de vidres i fusteries per d’altres amb
majors prestacions tèrmiques

Cost
aproximat

Estalvi
energètic
aproximat

Estalvi
econòmic
aproximat

Període de
retorn /
amortització

Tn de CO2
estalviades

2.500

9.635

1.189

2,1

4,3

4.708

7.064

872

5,4

3,1

3.625

2.341

289

12,5

1,0

197.000

50.333

14.597

13,5

22,3

82.390

30.229

3.730

22,1

13,4

Observacions

Ocupació de 200 m2 de
coberta

L’ordre de prioritat ve determinada per la factibilitat de l’actuació, el període de retorn i l’estalvi obtingut (en €, energia i tn de CO2).
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Annex fotogràfic - Comissaria de la Policia Municipal -

Figura 1. Façana SE

Figura 2. Sala de control i comandament.

Font: ERF.

Font: ERF.

Figura 3. Cobert de la planta baixa

Figura 3. Coberta de la planta primera i panells de
captació del sistema solar tèrmic

Font: ERF.

Font: ERF.
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Informe d’Avaluació energètica – Poliesportiu La Parellada Dades bàsiques
Adreça: C/. Mossèn Pere Tarrés, núm. 35

Superfície construïda: 4.615 m2

Data de la visita: 22/07/2009

Superfície de coberta: 3.040 m2

Persona de contacte: Josep Garcia

Número d’usuaris: 800 usuaris/dia

Telèfon: 627579448

Tipus de gestió : Concessió del servei de
manteniment integral a l’empresa GEINSTAL

1

Tipologia: Centre esportiu

Introducció / Observacions
El poliesportiu parellada és un gran complex esportiu destinat a una gran veritat d’activitats
esportives. El recintes es composa d’un edifici principal de 3 plantes d’altura ocupat
principalment per la piscina, les pista de futbol sala i bàsquet, el gimnàs i les zones de vestidors
i recepció.
A l’exterior de l’edifici del poliesportiu hi ha un camp de futbol de gespa artificial i uns
vestidors per als usuaris del camp de futbol, les connexions energètiques dels quals també
recauen sobre el poliesportiu.
El centre funciona de forma continua durant tots els dies de l’any, tanmateix tanca els dissabtes
al migdia i els diumenges i festius a partir de les 14:00h.

Font energètiques existents
Electricitat
Gas natural
Gas-oil
GLP

X
X

Biomassa
Solar tèrmica
Solar Fotovoltaica
Altres: __________________

Dades de les pòlisses
Pòlisses elèctriques

1

Empresa
subministradora
N.D.

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

435524192

N.D.

N.D.

-

Pòlisses de gas natural

1

1

Empresa
subministradora
N.D.

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

N.D.

N.D.

N.D.

-

Directe o per concessió.

1

Indicadors energètics

2005
476011,0
60053,3
103,1
1,6
13,0
0,2
229,0

Consum anual (kWh)
Despesa anual (€)
Consum per superfície (kWh/m2)
Consum per usuari (kWh/usuari)
Despesa / superfície (€/m2)
Despesa / usuari (€/usuari)
Tones de GEH (Tn/any)

Electricitat
2007
Dif. (%)
470978,0
-1,1
63339,9
5,5
102,1
-1,1
1,6
-1,1
13,7
5,5
0,2
5,5
208,6
-8,9

Gas Natural
2005
2007
Dif. (%)
N.D. 1.010.015,8
N.D.
N.D.
42.222,0
N.D.
N.D.
218,9
N.D.
N.D.
3,5
N.D.
N.D.
9,1
N.D.
N.D.
0,1
N.D.
N.D.
202,3
N.D.

Consum anual electric (2008)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici
A continuació es realitzarà una breu descripció dels diferents elements arquitectònics i de
consum energètic de l’edifici.
Climatització
La climatització és centralitzada a tot l’edifici mitjançant 6 equips de climatització a la coberta..
Els termòstats del sistema de climatització central estan repartits per a les diferents zones de
l’equipament, de manera que cadascuna pot esser regulada de forma independent. Aquests
termòstats estan gestionats pels responsables de manteniment del centre, i estan protegits de
manera que els usuaris del centre no hi tenen accés i no en poden modificar els paràmetres.
En algunes zona s’han instal·lat equips tipus split o multisplit per a reforç puntual de la
climatització. Els components exteriors d’aquests aparells, 7 en total, estan instal·lats a la
coberta, annexes als aparells de clima principals.
D’aquesta manera, cadascuna de les zones té una temperatura constant i seleccionada en funció
dels usos de la zona. El gimnàs, la temperatura es fixa entre els 20 i 21ºC. A la zona de la
piscina, a més, també es controla la humitat per mitjà d’una planta deshumificadora, de manera
que les condicions d’aquesta es fixen als 29ºC de temperatura i 65% d’humitat relativa.
Finalment cal destacar que a la zona de les pistes de bàsquet coberta no hi ha sistema de
climatització, tanmateix les finestres superiors son practicables a fi d’evacuar l’aire calent.
ACS (Aigua calenta sanitària)
L’equipament té una important demanda d’ACS per als seus diferents usos. La totalitat de
l’ACS és generada mitjançant gas natural i a partir de dues calderes de 750 kW cada una,
situades sota la coberta principal de l’edifici.
Les esmentades calderes generen ACS a 80ºC per al circuit primari. Mitjançant uns
intercanviadors de temperatura, aquesta és transferida a l’ACS de la piscina (a 28ºC) o a l’ACS
dels vestidors a 60ºC. L’ACS dels vestidors s’acumula en 3 acumuladors de 2.000l de capacitat
per tal de que el sistema tingui suficient aigua en moments de màxima demanda. Els punts de
consum d’aigua calenta de les dutxes i vestidors de l’equipament disposen de temporitzador.
Aquests són de temperatura regulable per a l’equipament principal i de temperatura fixa en cas
dels vestidors del camp de futbol annex.
De l’últim anàlisi de combustió de les calderes, realitzat en data d’octubre de 2008, se’n desprèn
que el seu rendiment és del 96%, fet pel que es pot considerar elevat.
Cal destacar que cada dia es renova un 5% de l’aigua de la piscina, la qual és emesa a la xarxa
de clavegueram. En conseqüència s’ha de tornar a escalfar i clorar la mateixa quantitat d’aigua,
a partir de l’aigua de la xarxa. Bona part de les canonades resten aïllades.
L’edifici de vestidors del camp de futbol exterior disposa de 3 escalfadors elèctrics de 500l cada
un.
Electricitat
La instal·lació elèctrica disposa d’equip de compensació de reactiva i comptador multifunció.
Il·luminació
La major part de la il·luminació de l’equipament es realitza per mitjà de fluorescents de 36kW o
58kW,a la zona de vestidors i sales interiors. Igualment hi ha un bon nombre (32) de làmpades
de vapor de mercuri en la zona exterior i de la piscina, majoritàriament.
Per al camp de futbol annex hi ha làmpades VSAP.
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L’encesa i apagada de les diferents lluminàries és manual i practicada pels mateixos usuaris,
però pot és regulada i ajusta mitjançant els subquades elèctric situats a la recepció, per part del
personal de manteniment.
Tancaments
L’estructura és metàl·lica i les parets de tancament són prefabricades de formigó amb arlita
interior, fet pel que presenten certes propietats aïllants.
Les fusteries són d’alumini simple, però amb vidre de càmera d’aire en la zona de la piscina, i
simples amb vidre sense càmera d’aire en la resta d’obertures.
La parta d’accés principal és doble, fet pel que s’aconsegueix un bon aïllament en l’esmentat
punt.
Coberta
L’equipament disposa de 2.900 m2 de coberta. La coberta és tipus sandvitx amb aïllament de
poliuretà i acabat de tela asfaltica. La coberta de la zona de la piscina és plana i a la zona de les
pistes de bàsquet és a 2 aigües (W i E). És transitable per al manteniment però es sosté sobre
l’estrucutra metàl·lica fet pel que no es considera del tot apte per a l’instal·lació d’equips. Per
aquest mateix motiu, els equips de climatització han estat instal·lat sobre una coberta d’obra de
la sala de calderes.
La coberta dels vestidors del camp de futbol annex, d’uns 500 m2 de superfície, també és tipus
sandvitx, a dues aigües (W i E).
Instal·lacions d’energies renovables
No hi ha cap instal·lació d’energies renovables i les característiques de les cobertes, detallades
en els punts anteriors, en desaconsellen la seva instal·lació.
Altres
Entre els altres equips de consum d’electricitat, cal destacar el sistema de cloració, recirculació i
filtratge d’aigua de la piscina. Aquest equip, que funcions de forma continua i automàtica,
s’encarrega de mantenir la qualitat de l’aigua de la piscina.
Reformes i manteniment
Des de la seva inauguració, l’any 86, s’han realitzat dues reformes importants, ambdues l’any
2002. La primera d’aquestes reformes va consistir en la renovació dels vestuaris, i la segona en
la renovació de la maquinària i la instal·lació elèctrica i d’aigua, inclosa les calderes de gas
natural.
El manteniment és preventiu i correctiu, i el realitza l’empresa concessionària del manteniment
integral.
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Conclusions de la situació energètica de l’equipament
No es disposen de dades mensuals dels anys 2005 i 2007 fet pel que s’ha extret el perfil de
consum anual de les dades de l’any 2008. Tanmateix si que es disposa de les dades totals de
consum elèctric dels esmentats anys, les quals permeten constatar un disminució de l’1,1% en el
consum elèctric anual i un augment del 5,5% en el cost de l’esmentat consum. Aquestes dades
constaten un consum elèctric molt estable.
Per al consum de gas natural, en canvi únicament es disposen de dades de l’any 2007, fet pel
que no es pot estimar una tendència, tanmateix es pot apuntar que el consum de gas natural
representa el 70% del consum energètic total de l’equipament i el consum elèctric únicament el
30% restant.
El rati de consum energètic total (electricitat i gas natural) per superfície per a l’any 2007 és de
321 kWh/m2, fet pel que es considera un rati moderadament baix en comparació amb el rati
mitjà establert per aquest tipus d’equipament, al voltant de 385 kWh/m2.
De les gràfiques d’evolució mensual del consum elèctric durant l’any 2008, se’n desprèn un
perfil de consum anual que reflexa un consum molt estable al llarg de tot l’any a excepció del
més d’agost, quan el consum disminueix fins a un 75%. Aquest comportament reflexa
principalment el règim d’us de l’edifici, ja que la majoria dels seus usuaris habituals no
l’utilitzen durant el mes d’agost.
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Actuacions proposades
En la següent taula s’especifica la relació d’actuacions que es proposen ja sigui en l’aplicació de bones pràctiques, en la gestió energètica, o en inversions en
equipaments.
Ordre de
prioritat

Descripció de l’actuació

1

Formació del personal en la regulació i utilització
del sistema de climatització, enllumenat i obertura
dels tancaments del poliesportiu.

2

3

Cost
aproximat

Estalvi
energètic
aproximat

Estalvi
econòmic
aproximat

Període de
retorn /
amortització

Tn de CO2
estalviades

Observacions

2.500

8.723

1.173

2,1

3,9

2.500

Substitució de balast convencional de tubs
fluorescents per a balast electrònic

11.538

12.066

1.623

7,1

5,3

11.538

Aprofitar la renovació de les fusteries i els vidres per
a la millora energètica d’aquests

92.300

56.517

7.601

12,1

25,0

92.300

L’ordre de prioritat ve determinada per la factibilitat de l’actuació, el període de retorn i l’estalvi obtingut (en €, energia i tn de CO2).
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Annex fotogràfic – Poliesportiu La Parellada -

Figura 1. Accés principal.

Figura 2. Sala de caldera i sistema de distribució.

Font: ERF.

Font: ERF.

Figura 3. Piscina

Figura 4 Coberta.

Font: ERF.

Font: ERF.
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Informe d’Avaluació energètica – Casal de Barri La Olivera Dades bàsiques
Adreça: Plaça de Montserrat Roid, núm. 1

Superfície construïda: 2.300 m2

Data de la visita: 23/07/2009

Superfície de coberta: 1.100 m2
Número d’usuaris: 350 usuaris/dia

Persona de contacte: Nieves Medina

20 treballadors/dia (195 usuaris ponderats/dia)
1

Telèfon: 936549840

Tipus de gestió : Directa

Tipologia: Casal de barri

Introducció / Observacions
El casal de barri de La Olivera, és un edifici tipus PB+2 que acull, en els seus diversos espais,
usos que van des de l’assistència social fins a la informació juvenil, les exposicions o l’educació
a distància. També acull un bar i diverses oficines.
L’horari de l’equipament varia en funció de l’època de l’any, però es pot resumir mitjançant el
següent requadre:

L’edifici fa ser inaugurat l’any 1999, però posteriorment s’hi ha realitzat dues reformes, una per
a substituir algunes finestres fixes per a finestres mòbils i una altre per a millorar la instal·lació
de climatització.

Font energètiques existents
Electricitat
Gas natural
Gas-oil
GLP

X

Biomassa
Solar tèrmica
Solar Fotovoltaica
Altres: __________________

Dades de les pòlisses
Pòlisses elèctriques

1
2

1

Empresa
subministradora
N.D.
N.D.

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

1306567
1307168

3.0
3.0

160 kW
60 kW

-

Directe o per concessió.

1

Indicadors energètics

Consum anual (kWh)
Despesa anual (€)
Consum per superfície (kWh/m2)
Consum per usuari (kWh/usuari)
Despesa / superfície (€/m2)
Despesa / usuari (€/usuari)
Tones de GEH (Tn/any)

Electricitat
2005
2007
Dif. (%)
308.657,0 265.828,0
-13,9
37.440,0 36.754,0
-1,8
134,2
115,6
-13,9
4,3
3,7
-13,9
16,3
16,0
-1,8
0,5
0,5
-1,8
148,5
117,8
-20,7

Consum anual elèctric (2005 i 2007)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici
A continuació es realitzarà una breu descripció dels diferents elements arquitectònics i de
consum energètic de l’edifici.
Climatització
Pel que fa al sistema de climatització, l’equipament disposa d’un sistema centralitzat per aire
amb 9 màquines de climatització a la coberta amb una potència total de 137,5 kW.
El sistema de climatització està dirigit a partir d’un quadre de control general instal·lat a un
armari de secretaria i de diferents termòstats repartits pels diferents espais del centre. El
conserge observa que històricament sempre hi ha agut moltes queixes per part dels diferents
usuaris, pel que fa al confort, tant a l’estiu com a l’hivern. Així hi havia una gran diferència de
temperatura entre les zones situades a la façana sud i la resta de d’espais, tant a l’estiu com a
l’hivern. Com a conseqüència d’això els usuaris manipulaven els termòstats, però com que la
sectorització no està ben resolta, encara hi havia menys confort.
Actualment els diferents termòstats són regulats pels conserges i estan en caixes segellades per
tal d’evitar la seva manipulació per part dels usuaris. La temperatura fixada pels conserges
oscil·la entre els 22 i 23 ºC, tant a l’estiu com a l’hivern. El confort del centre, no obstant encara
dista molt del desitjat i diversos usuaris opten per emprar les obertures practicables a fi de
millorar-lo, amb el conseqüent augment de consum elèctric.
ACS (Aigua calenta sanitària)
Únicament el bar situat a la PB disposa d’ACS mitjançant una caldera elèctrica 1,8 kW i 150 l
de capacitat.
Electricitat
La instal·lació elèctrica disposa d’equip de compensació de reactiva mitjançant bateria de
condensadors.
Il·luminació
La major part de la il·luminació de l’equipament és per mitjà de tubs florescents de 36 W o 58
W o florescents compactes. En són una excepció els banys, amb làmpades halògenes i la sala
d’exposicions i el bar que disposa de focus halògens de 200 W.
L’accionament de totes les làmpedes i lluminàries és manual. Cal destacar que en cas dels
banys, resten enceses durant la major part del temps, fet que comporta un consum considerable
si tenim en compte que les làmpades són halògenes. El bar i la sala d’exposicions, malgrat
disposar de focos halògens, el seu accionament és molt puntual.
Tancaments
Tots els tancaments són amb marc d’alumini sense trencament de pont tèrmic i vidre simple a
excepció de la façana frontal (S) on el vidre és doble amb càmera d’aire. La façana principal i
les façanes posteriors (W) són amb mur cortina de vidre.
La porta d’accés principal és de marc d’alumini amb vidre simple, però el diferencial de pressió
entre l’interior i l’exterior de l’equipament fa que quedi entreoberta i s’hi escoli bona part de
l’aire climatitzat del vestíbul d’entrada.
Les parats de tancament de l’edifici, allà on no hi ha mur cortina, són d’obra vista sobre
l’estructura de formigó de l’edifici. No s’ha pogut determinar l’existència d’aïllament als murs.
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Coberta
La coberta de l’equipament és a dos altures, essent ambdues planes, transitables i accessibles.
La coberta de major altura acull una instal·lació solar tèrmica de grans dimensions que abasteix
un recinte esportiu annex, i per tant, no influeix en els consums energètics del present edifici.
La resta de coberta de l’edifici està recoberta per rajola ceràmica i està lliure d’obstacles, a
excepció d’una petita zona que acull les màquines del sistema de climatització. Es considera que
la coberta restant (uns 450 m2) podria ser apte per a la instal·lació d’un sistema fotovoltaic.
Instal·lacions d’energies renovables
No hi ha cap instal·lació d’energies renovables, tanmateix les característiques de la coberta
permetrien una instal·lació fotovoltaica d’uns 450 m2 de superfície.
Altres
Com a possible font de consum destacat, també es disposa d’un ascensor de 6,9 kW de potència,
el qual té un ús habitual.
Els conserges destaquen que els problemes existents, pel que fa a la climatització, a banda
d’augmentar el consum de l’establiment també disminueixen el confort dels seus usuaris, fet pel
que estan molt predisposats a solucionar-los.
Reformes i manteniment
Tot i que va ser inaugurat l’any 1999, a l’any 2005 ja s’hi van realitzar dues reformes
importants. Una de les reformes s’ha realitzat per a substituir algunes finestres fixes per a
finestres mòbils i una altre per a millorar la instal·lació de climatització. Amb les esmentades
reformes es va aconseguir millorar el confort dels usuaris, tanmateix el confort percebut pels
usuaris encara no és satisfactori.
El manteniment és preventiu i correctiu, i el realitzen els mateixos operaris de la brigada. El
manteniment especialitzat del sistema de climatització el realitza l’empresa Geinstal.

Conclusions de la situació energètica de l’equipament
El consum elèctric entre els anys 2005 i 2007 ha disminuït un 13,9%, en termes energètics i un
1,8% en termes de cost, pel que es pot afirmar que hi ha una clara tendència a la baixa. Aquesta
disminució segurament és conseqüència de les millores realitzades en l’ultima reforma del
sistema de climatització, l’any 2005, ja que al analitzar el perfil de consum anual s’observa com
és constant per a la majoria els mesos.
El rati de consum per superfície és d’entre 134,2 kWh/m2 l’any 2005 i 115,6 kWh/m2 l’any
2007, fet pel que es considera un rati elevat en comparació amb el rati mitjà establert per aquest
tipus d’equipament, al voltant de 104 kWh/m2.
De les gràfiques d’evolució mensual se’n desprèn un perfil de consum anual que reflexa un pic
de consum durant els mesos de maig, juny i juliol, seguit d’una reducció dràstica del consum
durant el mes d’agost. Amb tot el consum és especialment significatiu durant el més de juny. Si
bé també és destacables el consum durant els mesos de desembre i gener, es pot concloure que
en el present edifici és molt més rellevant el consum per a refrigeració que per a calefacció.
L’edifici redueix notablement el seu consum durant els mesos d’agost, abril i març.
El present equipament presenta diverses opcions de millora de l’eficiència energètica, tant pel
que fa a les instal·lacions com als tancaments. Caldria realitzar algunes de les millores
esmentades a continuació per tal de situar-lo per sota del rati mitja de consum energètic per
unitat de superfície.
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Actuacions proposades
En la següent taula s’especifica la relació d’actuacions que es proposen ja sigui en l’aplicació de bones pràctiques, en la gestió energètica, o en inversions en
equipaments.
Ordre de
prioritat
1
2
3
4

Descripció de l’actuació
Formació del personal en la regulació i utilització
del sistema de climatització i enllumenat
Instal·lació de florescents compactes amb sensors de
presència als banys
Substitució de la porta d’accés principal per a un
sistema de doble porta aïllant
Substitució de balast convencional de tubs
fluorescents per a balast electrònic

5

Instal·lació de sistema solar fotovoltaic

6

Instal·lació de ràfecs complementaris en façana Sud

7
8

Instal·lació de lameles exteriors verticals als en
façana W
Substitució dels tancaments de les façanes N, E i W
per d’altres amb millors prestacions energètiques

Cost
aproximat

Estalvi
energètic
aproximat

Estalvi
econòmic
aproximat

Període de
retorn /
amortització

Tn de CO2
estalviades

2.500

13.089

1.809

1,4

5,8

1.120

2.408

333

3,4

1,1

4.630

11.098

1.534

3,0

4,9

11500

9.578

1.324

8,7

4,2

137.900

35.233

10.218

13,5

15,6

61.270

22.213

3.070

20,0

9,8

40.438

13.062

1.805

22,4

5,8

115.000

25.791

3.564

32,3

11,4

Observacions

Ocupació de 350 m2 de
coberta

L’ordre de prioritat ve determinada per la factibilitat de l’actuació, el període de retorn i l’estalvi obtingut (en €, energia i tn de CO2).
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Annex fotogràfic – Casal de Barri La Olivera -

Figura 1. Façana Sud.

Figura 2. Detall de la porta d’accés principal

Font: ERF.

Font: ERF.

Figura 3. Detall de fusteria practicable de la façana
W.

Figura 4 Coberta.
Font: ERF.

Font: ERF.
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Informe d’Avaluació energètica – CEIP Marianao Dades bàsiques
Adreça: C/ Xiprers, núm. 1

Superfície construïda: 4.625 m2

Data de la visita: 22/07/2009

Superfície de coberta: 2.400 m2

Persona de contacte: Josep Maria Perez

Número d’usuaris: 475 alumnes, 43
professors i 6 administratius (524 total)

Telèfon: 627579449

Tipus de gestió : Directa

1

Tipologia: Educació

Introducció / Observacions
És un CEIP que fa funcions de centre educatiu durant el curs i l’horari escolar. Tot i estar
construït al mateix temps i amb les mateixes característiques que el CEIP Fernandez Lara,
s’observa que està ubicat un una zona més muntanyosa i elevada del municipi que l’anterior, fet
pel que les temperatures mitjanes són lleugerament inferiors.

Font energètiques existents
Electricitat
Gas natural
Gas-oil
GLP

X
X

Biomassa
Solar tèrmica
Solar Fotovoltaica
Altres: __________________

Dades de les pòlisses
Pòlisses elèctriques

1

Empresa
subministradora
N.D.

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

11641792

3.0.

57 kW

-

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

21303178

N.D.

N.D.

-

Pòlisses de gas natural

1

1

Empresa
subministradora
N.D.

Directe o per concessió.

1

Indicadors energètics

Consum anual (kWh)
Despesa anual (€)
Consum per superfície (kWh/m2)
Consum per usuari (kWh/usuari.any)
Despesa / superfície (€/m2)
Despesa / usuari (€/usuari.any)
Tones de GEH (Tn/any)

Electricitat
2005
2007
Dif. (%)
106.170,0 124.270,0
17,0
13.616,3 16.997,7
24,8
23,0
26,9
17,0
202,6
237,2
17,0
2,9
3,7
24,8
26,0
32,4
24,8
51,1
55,1
7,8

Gas Natural
2005
2007
Dif. (%)
240486,7 210435,4
-12,5
9363,0
52,0
45,5
-12,5
458,9
401,6
-12,5
0,0
2,0
0,0
17,9
48,2
42,1
-12,5

Consum anual (2005 i 2007)
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Cost consum anual (2005 i 2007)
4500
4000
3500
3000
2005

2000

2007

€

2500

1500
1000
500
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mes

2

Descripció de les instal·lacions i de l’edifici
A continuació es realitzarà una breu descripció dels diferents elements arquitectònics i de
consum energètic de l’edifici.
Climatització
El centre, únicament disposa de calefacció. La posada en funcionament d’aquesta es va regulant
cada any en funció de la climatologia i els usos, tanmateix un cop es posa en marxa es programa
perquè la seva engegada i aturada sigui de forma automàtica. Així, a l’hivern funciona de 8:15 a
12 i de 2:30 a 5. Durant el període en que funciona la calefacció es regula mitjançant un únic
termòstat situat en un passadís dels primer pis i un termòmetre situat a l’exterior de l’edifici.
El sistema de calefacció és mitjançant 3 calderes de gas natural, de 70 kW de potència cada una,
que genera aigua calenta per als diferents radiadors repartits per a l’edifici. Els radiadors són de
ferro (antics) i alumini (nous), i es van substituint de forma progressiva els de ferro pels
d’alumini, fet pel que en els propers anys seran tots d’alumini.
El centre no presenta cap sectorització, fet pel que el sistema s’engega i s’apaga per aigua a
totes les zones de l’edifici. Igualment els conductes de l’aigua calenta no estan aïllats.
Tanmateix, pròximament ja està previst sectoritzar el centre.
El centre també disposa d’alguns radiadors elèctrics de reforç a la zona de preescolar.
ACS (Aigua calenta sanitària)
L’equipament disposa d’ACS al gimnàs (caldera mural a gas de 20 kW i acumulador de 3500l),
el preescolar (2 calderes elèctriques de 50l i 1,2 kW) i la cuina (una caldera mural a gas de 12
kW). Els punts de consum d’ACS (dutxes i aixetes) dels vestidors del gimnàs tenen
temporitzadors per tal de minimitzar el consum.
Electricitat
En centre disposa d’un equip de compensació de reactiva.
Il·luminació
La majoria del centre està il·luminat mitjançant fluorescents de 36 kW o 58 kW. En tots els
casos l’encesa i l’apagada és manual, i el conserge resident al centre s’encarrega de la seva
apagada.
Pel que fa a la il·luminació exterior, a les pistes esportives hi ha làmpades de VSAP, mentre que
a la resta d’espais es localitzen làmpades fluorescents estanques, focus de baix consum i
projectors de làmpades de descàrrega de vapor de sodi. L’encesa i apagada de la il·luminació
exterior també es manual.
Tancaments
Totes les finestres són amb fusteria d’alumini simple i vidre sense càmera de 6 mm (3+3). En
aquest cas no es van canviant les finestres, de manera que tots els tancaments són antics.
Els murs de tancament són de maó de fàbrica vist per a l’exterior i sense aïllament.
Coberta
La coberta és plana, transitable, accessible i sense aïllament a la totalitat del centre, excepte al
gimnàs i el preescolar. La coberta del gimnàs és tipus sandvitx amb aïllant i la del preescolar és
de làmina metàl·lica sense aïllar. Així es considera que, exceptuant la coberta del gimnàs, la
resta de coberta és apta per a la instal·lació d’equips.
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Instal·lacions d’energies renovables
No hi ha cap instal·lació d’energies renovables, tanmateix el centre disposa d’una coberta apte
per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’aproximadament 2.000 m2, des quals fins 1.600
m2 podrien esser aprofitats per a la instal·lació de panells fotovoltaics.
No es considera l’instal·lació de plafons solars tèrmics ja que la demanda d’ACS és puntual i
reduïda.
Altres
De forma molt ocasional hi ha alguns episodis de vandalisme, però aquests no són freqüents, i
en cap cas s’ha accedit a la coberta.
Reformes i manteniment
No s’ha han realitzat reformes en els últims anys. Tanmateix està prevista una sectorització del
sistema de calefacció. El manteniment és preventiu i correctiu, i el realitza un gestor exclusiu
contractat per al manteniment de totes les escoles del municipi.

Conclusions de la situació energètica de l’equipament
El consum d’electricitat entre els anys 2005 i 2007 ha augmentat un 17%, en termes energètics i
un 24,8% en termes de cost, pel que es pot observar una clara tendència a l’alça. El consum de
gas natural, en canvi ha disminuït un 12,5% en el mateix període i l’any 2007 representava un
consum anual de 45,5 kWh/m2.
El rati de consum energètic total (electricitat i gas) per superfície és d’entre 75 kWh/m2 l’any
2005 i 72,4 kWh/m2 l’any 2007, fet pel que es considera un rati baix en comparació amb el rati
mitjà establert per aquest tipus d’equipament educatiu, al voltant de 91 kWh/m2. Així es
determina que tot i les lleugeres diferències climàtiques, el consum és similar al del CEIP
Fernandez Lara. Tanmateix amb la millora del sistema de calefacció es podria reduir el consum
elèctric i de gas natural de l’edifici.
De les gràfiques d’evolució mensual de consum elèctric se’n desprèn un perfil de consum anual
que reflexa un pic de consum durant els mesos hivernals, especialment el febrer, i que es manté
moderadament alt durant la resta de mesos lectius d’hivern. Aquest fet que indica una influència
més marcada dels condicionants climàtics en el consum respecte del règim d’us de l’edifici.
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Actuacions proposades
En la següent taula s’especifica la relació d’actuacions que es proposen ja sigui en l’aplicació de bones pràctiques, en la gestió energètica, o en inversions en
equipaments.
Ordre de
prioritat
1
2
3

Descripció de l’actuació
Formació del personal en la regulació i utilització
del sistema de calefacció i enllumenat
Sectoritzar el sistema de calefacció entre els espais
la façana sud i els de la façana nord
Substitució de balast convencional de tubs
fluorescents per a balast electrònic

4

Instal·lació de sistema fotovoltaic en coberta

5

Aprofitar la renovació de les fusteries i els vidres per
a la millora energètica d’aquests

Cost
aproximat

Estalvi
energètic
aproximat

Estalvi
econòmic
aproximat

Període de
retorn /
amortització

Tn de CO2
estalviades

2.500

6.035

825

3,0

2,7

6.450

20.160

897

7,2

4,0

18.500

18.951

2.592

7,1

8,4

591.000

151.000

43.790

13,5

66,9

92.500

36.952

1.644

56,3

7,4

Observacions

Ocupació de 1.500 m2
de coberta

L’ordre de prioritat ve determinada per la factibilitat de l’actuació, el període de retorn i l’estalvi obtingut (en €, energia i tn de CO2).
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Annex fotogràfic – CEIP Marianao -

Figura 1. Façana nord i accés principal.

Figura 2. Sala de caldera i sistema de distribució.

Font: ERF.

Font: ERF.

Figura 3. Detall de fusteries i vidres.

Figura 4 Coberta.

Font: ERF.

Font: ERF.
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Informe d’Avaluació energètica – CEIP Fernandez Lara Dades bàsiques
Adreça: C/ Coin, núm. 5

Superfície construïda: 4.610 m2

Data de la visita: 22/07/2009

Superfície de coberta: 2.430 m2

Persona de contacte: Josep Maria Perez

Número d’usuaris: 400 alumnes, 40
professors i 5 administratius (445 total)

Telèfon: 627579449

Tipus de gestió : Directa

1

Tipologia: Educació

Introducció / Observacions
És un CEIP que fa funcions de centre educatiu durant el curs i l’horari escolar. Tanmateix es
tracta d’un centre obert, però només la zona esportiva annexa, fet pel que aquesta té diverses
pistes esportives i vestidors oberts al públic fora de l’horari escolar.

Font energètiques existents
Electricitat
Gas natural
Gas-oil
GLP

X
X

Biomassa
Solar tèrmica
Solar Fotovoltaica
Altres: __________________

Dades de les pòlisses
Pòlisses elèctriques

1

Empresa
subministradora
N.D.

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

11810446

3.0

57 kW

-

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

21251418

3.4

N.D

-

Pòlisses de gas natural

1

1

Empresa
subministradora
N.D.

Directe o per concessió.

1

Indicadors energètics

Consum anual (kWh)
Despesa anual (€)
Consum per superfície (kWh/m2)
Consum per usuari (kWh/usuari.any)
Despesa / superfície (€/m2)
Despesa / usuari (€/usuari.any)
Tones de GEH (Tn/any)

2005
79.361,0
9.843,9
17,2
178,3
2,1
22,1
38,2

Electricitat
Gas Natural
2007
Dif. (%)
2005
2007
Dif. (%)
86.805,0
9,4 214.490,2 252.923,6
17,9
14.200,4
44,3
N.D.
11.021,0
N.D.
18,8
9,4
46,5
54,9
17,9
195,1
9,4
482,0
568,4
17,9
3,1
44,3
N.D.
2,4
N.D.
31,9
44,3
N.D.
24,8
N.D.
38,5
0,7
43,0
50,7
17,9

Consum anual elèctric (2005 i 2007)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici
A continuació es realitzarà una breu descripció dels diferents elements arquitectònics i de
consum energètic de l’edifici.
Climatització
El centre, únicament disposa de calefacció. La posada en funcionament d’aquesta es va regulant
cada any en funció de la climatologia i els usos, tanmateix un cop es posa en marxa es programa
perquè la seva engegada i aturada sigui de forma automàtica. Així, a l’hivern funciona de 8:15 a
12 i de 2:30 a 5. Durant el període en que funciona la calefacció es regula mitjançant un únic
termòstat situat en un passadís dels primer pis i un termòmetre situat a l’exterior de l’edifici.
El sistema de calefacció és mitjançant una caldera de gas natural, de 232 kW de potència, que
genera aigua calenta per als diferents radiadors repartits per a l’edifici. Els radiadors són de
ferro (antics) i alumini (nous), i es van substituint de forma progressiva els de ferro pels
d’alumini, fet pel que en els propers anys seran tots d’alumini.
El centre no presenta cap sectorització, fet pel que el sistema s’engega i s’apaga per aigua a
totes les zones de l’edifici. Igualment els conductes de l’aigua calenta no estan aïllats.
Al gimnàs, en lloc de radiadors hi ha ventiladors que projecten l’aire calent a la pista a fi
d’evitar la convecció de l’aire calent.
ACS (Aigua calenta sanitària)
L’equipament disposa d’ACS al gimnàs (caldera mural a gas i acumulador de 500l), el
preescolar (2 calderes elèctriques de 50l), les pistes esportives exteriors (una caldera elèctrica de
300l) i la cuina (una caldera mural a gas de 12 kW). Els punts de consum d’ACS (dutxes i
aixetes) dels vestidors del gimnàs i de les pistes esportives exteriors tenen temporitzadors per tal
de minimitzar el consum.
Electricitat
En centre disposa d’un equip de compensació de reactiva.
Il·luminació
La majoria del centre està il·luminat mitjançant fluorescents de 36 kW o 58 kW. En tots els
casos l’encesa i l’apagada és manual, i el conserge resident al centre s’encarrega de la seva
apagada.
Pel que fa a la il·luminació exterior, a les pistes esportives hi ha làmpades de VSAP, mentre que
a la resta d’espais es localitzen làmpades fluorescents estanques, focus de baix consum i
projectors de làmpades de descàrrega de vapor de sodi. L’encesa i apagada de la il·luminació
exterior també es manual.
Tancaments
Totes les finestres són amb fusteria d’alumini simple i vidre sense càmera de 6 mm (3+3). E
forma gradual van canviant les finestres, però el seu canvi no implica una millora energètica del
conjunt del tancament.
Els murs de tancament són de maó de fàbrica vist per a l’exterior i sense aïllament.
Coberta
La coberta és plana, transitable, accessible i sense aïllament a la totalitat del centre, excepte al
gimnàs. La coberta del gimnàs és tipus sandvitx amb aïllant. Així es considera que, exceptuant
la coberta del gimnàs, la resta de coberta és apta per a la instal·lació d’equips.
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Instal·lacions d’energies renovables
No hi ha cap instal·lació d’energies renovables, tanmateix el centre disposa d’una coberta apte
per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’aproximadament 2.430 m2, des quals fins 2.000
m2 podrien esser aprofitats per a la instal·lació de panells fotovoltaics.
No es considera l’instal·lació de plafons solars tèrmics ja que la demanda d’ACS és puntual i
reduïda.
Altres
De forma molt ocasional hi ha alguns episodis de vandalisme, però aquests no són freqüents, i
en cap cas s’ha accedit a la coberta.
El conserge comenta que hi ha importants diferències de temperatura entre les aules i espais de
la façana sud respecte els de la façana nord. Així s’ha observat que els alumnes de la façana sud
han d’obrir les finestres per tal d’evacuar l’excés de calor en èpoques en que la calefacció
funciona correctament per a les necessitats de les aules ubicades a nord. Aquest fet augmenta el
consum de gas natural i disminueix el confort dels usuaris.
Reformes i manteniment
No s’ha han realitzat reformes en els últims anys. Tanmateix es van substituint tancaments i
radiadors de forma periòdica. El manteniment és preventiu i correctiu, i el realitza un gestor
exclusiu contractat per al manteniment de totes les escoles del municipi.

Conclusions de la situació energètica de l’equipament
El consum d’electricitat entre els anys 2005 i 2007 ha augmentat un 9,4%, en termes energètics i
un 44,3% en termes de cost, pel que es pot afirmar que hi ha una clara tendència a l’alça. Aquest
augment, tot i ser significatiu i pot esser explicat per les variacions en l’ús del centre.
El consum de gas natural ha augmentat un 17,9% en el mateix període i l’any 2007 representava
un consum de 54,9 kWh/m2. Aquest consum es pot considerar elevat si tenim en compte que la
seva pràctica totalitat és per a la calefacció dels mesos d’hivern, fet pel que caldria disminuir la
demanda tèrmica de l’edifici i millorar l’eficiència del sistema de calefacció. Tanmateix part
d’aquest important consum de gas també pot esser atribuït als equipaments de la cuina, en la
qual s’elaboren fins a 130 menjars diaris.
El rati de consum total d’energia per superfície (gas i electricitat) és d’entre 63,7 kWh/m2 l’any
2005 i 73,7 kWh/m2 l’any 2007, fet pel que es considera un rati baix en comparació amb el rati
mitjà establert per aquest tipus d’equipament educatius, al voltant de 91 kWh/m2. Tanmateix,
mitjançant algunes millores en la instal·lació de calefacció es podria reduir encara més el
consum energètic de l’edifici.
De les gràfiques d’evolució mensual de consum d’energia elèctrica se’n desprèn un perfil de
consum anual que reflexa un pic de consum durant els mesos lectius, si bé el mes punta varia en
funció de l’any i dels condicionants climàtics. Així els mesos de major consum són febrer, març
i novembre. Com és d’esperar l’edifici pràcticament no consumeix electricitat durant els mesos
no lectius, especialment el període de vacances estivals.
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Actuacions proposades
En la següent taula s’especifica la relació d’actuacions que es proposen ja sigui en l’aplicació de bones pràctiques, en la gestió energètica, o en inversions en
equipaments.
Ordre de
prioritat
1
2
3

Descripció de l’actuació
Formació del personal en la regulació i utilització
del sistema de calefacció i enllumenat
Sectoritzar el sistema de calefacció entre els espais
la façana sud i els de la façana nord
Substitució de balast convencional de tubs
fluorescents per a balast electrònic

4

Instal·lació de sistema fotovoltaic en coberta

5

Aprofitar la renovació de les fusteries i els vidres per
a la millora energètica d’aquests

Cost
aproximat

Estalvi
energètic
aproximat

Estalvi
econòmic
aproximat

Període de
retorn /
amortització

Tn de CO2
estalviades

2.500

4.215

690

3,6

1,9

6.450

24.230

1.056

6,1

4,8

18.440

13.238

2.166

8,5

5,9

669.800

171.133

49.629

13,5

75,8

92.200

44.413

1.935

47,6

8,9

Observacions

Ocupació de 1.700 m2
de coberta

L’ordre de prioritat ve determinada per la factibilitat de l’actuació, el període de retorn i l’estalvi obtingut (en €, energia i tn de CO2).
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Annex fotogràfic – CEIP Fernanadez Lara -

Figura 1. Façana sud.

Figura 2. Sala de caldera i sistema de distribució.

Font: ERF.

Font: ERF.

Figura 3. Detall de fusteries, vidres i radiadors.

Figura 4 Coberta

Font: ERF.

Font: ERF.
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Informe d’Avaluació energètica – Casa de la Vila Dades bàsiques
Adreça: Plaça Ajuntament, núm. 1

Superfície construïda: 2.350 m2

Data de la visita: 23/07/2009

Superfície de coberta: 450 m2
Número d’usuaris: 125 treballadors/dia

Persona de contacte: Jose Herrera

272 visites/dia (193 usuaris ponderats/dia)
1

Telèfon: 665882633

Tipus de gestió :Directa

Tipologia: Administració

Introducció / Observacions
La Casa de la Vila és un equipament que realitza les funcions de representació institucional i
allotjament de les oficines de treball del personal tècnic de l’ajuntament de Sant Boi de
Llobregat.
L’edifici és de tipologia PB+3 i consta d’una primera planta destinada a l’atenció al públic i als
diferents tràmits administratius que els ciutadans poden realitzar. La resta de plantes (3) están
destinades a les oficines de l’alcaldes i els regidors, així com també a les oficines dels diferents
serveis tècnics i administratius de l’ajuntament. Així, bàsicament estan compostes per zones
d’oficines de diferents dimensions i sales de reunions.
A la planta soterrani hi ha la sala de plens i l’arxiu municipal, fet pel que té un ús més puntual.
L’edifici és la Casa de la Vila des de l’any 1930, i la reforma actual és de fa uns 15 anys. A la
coberta de l’edifici hi ha una instal·lació solar fotovoltaica.

Font energètiques existents
Electricitat
Gas natural
Gas-oil
GLP

X

Biomassa
Solar tèrmica
Solar Fotovoltaica
Altres: __________________

X

Dades de les pòlisses
Pòlisses elèctriques

1

Empresa
subministradora
N.D.

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

11717293

3.0

165 kW

-

L’energia fotovoltaica es comercialitza i, per tant, no es consumeix en el propi edifici.

1

Directe o per concessió.

1

Indicadors energètics

Consum anual (kWh)
Despesa anual (€)
Consum per superfície (kWh/m2)
Consum per usuari (kWh/usuari)
Despesa / superfície (€/m2)
Despesa / usuari (€/usuari)
Tones de GEH (Tn/any)

Electricitat
2005
2007
Dif. (%)
450.704,0 473.383,0
5,0
53.181,7 60.001,3
12,8
191,8
201,4
5,0
6,4
6,7
5,0
22,6
25,5
12,8
0,8
0,9
12,8
216,8
209,7
-3,3

Consum anual (2005 i 2007)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici
A continuació es realitzarà una breu descripció dels diferents elements arquitectònics i de
consum energètic de l’edifici.
Climatització.
La climatització de l’edifici és centralitzada mitjançant una bomba de calor de 59 kW de
potència situada a la coberta i diversos fan-coils i climatitzadors distribuïts per a l’edifici.
Addicionalment també hi ha un climatitzador de reforç tipus split de 1,2 kW de potència per a
funcions de suport.
El sistema de climatització central disposa de programador digital central, situat al costat del
quadre de distribució elèctric central. Igualment disposa de diversos termòstats repartits per a les
diferents plantes i zones (diferent orientació) de l’edifici. La temperatura resta fixada per
consergeria a 24 ºC durant tot l’any. Així, si bé els diferents termòstats són accessibles els
usuaris no els manipulen directament.
ACS (Aigua calenta sanitària)
L’edifici no té ACS a cap dels punts de consum d’aigua.
Electricitat
L’edifici disposa d’equip de compensació de reactiva.
Il·luminació
La major part de la il·luminació de l’edifici es realitza per mitjà de làmpades fluorescents de 36
W i 58 W. Únicament a la sala de plens hi ha focus halogenurs metàl·lics com a sistema
principal d’iluminació.
Les plantes de l’edifici il·luminades mitjançant fluorescents únicament es pot obrir la
il·luminació de mitja planta en mitja planta, de manera que no es poden engegar les línies de
forma individual.
Tancaments
Els tancaments de les obertures són de fusta amb vidre amb càmera d’aire i porticons de fusta
amb lamel·les exteriors.
Les parets de tancament exteriors són de totxo massís amb aplacat exterior, si bé una de les
parets és mitgera amb un edifici deshabitat.
Coberta
La coberta de l’edifici és d’obra, plana, accessible, transitable, resta recoberta amb tela asfàltica
i no està aïllada. Actualment, la major part de la coberta està ocupada per una instal·lació solar
fotovoltaica.
Instal·lacions d’energies renovables
A la coberta de l’edifici hi ha una instal·lació solar fotovoltaica d’uns 10 kW de potència,
instal·lada fa uns 8 anys. Els panells fotovoltaics de l’esmenta instal·lació tenen una inclinació
d’uns 30º respecte de l’horitzontal de la coberta.
L’instal·lació fotovoltaica evacua la seva energia elèctrica a través de la xarxa elèctrica. Així
l’any 2008 va comercialitzar 6.382 kWh, fet que representa uns ingressos de 3.330,4 €.
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Altres
La casa de vil·la disposa d’un ascensor de 5 kW de potència, el qual presenta un ús continuat,
aspecte pel qual és una important font de consum.
Els ordenances (conserges) fan notar que alguns canvis en la distribució interior dels espais
(creació de noves sales de reunions, divisió d’oficines) després de la instal·lació del sistema de
climatització n’han afectat el funcionament i han disminuït el confort dels usuaris.
Reformes i manteniment
L’ultima reforma data de l’any 1993 i no s’ha han realitzat modificacions significatives en els
últims anys, a banda d’algun canvi de distribució interna. El manteniment és preventiu i
correctiu, i el realitzen els mateixos operaris de la brigada. El manteniment específic dels
sistemes de clima el realitza una empresa especialitzada (Geinstal)

Conclusions de la situació energètica de l’equipament
El consum d’energia elèctrica entre els anys 2005 i 2007 ha augmentat un 5%, en termes
energètics i un 12,8% en termes de cost, pel que es pot afirmar que el consum presenta una
lleugera tendència a l’alça. Pel que fa a l’energia elèctrica produïda mitjançant les plaques
fotovoltaiques, aquesta és de 6.382 kWh, fet que representa 1,35% del consum total de l’edifici
l’any 2007. Per tant es conclou que l’energia produïda representa una quantitat irrisòria del total
d’energia consumida.
El rati de consum per superfície és d’entre 191,8 kWh/m2 l’any 2005 i 201,4 kWh/m2 l’any
2007, fet pel que es considera un rati elevat en comparació amb el rati mitjà establert per aquest
tipus d’equipament, al voltant de 133 kWh/m2.
De les gràfiques d’evolució mensual se’n desprèn un perfil de consum anual que reflexa un pic
de consum durant els mesos estivals en general i durant el més de juny en particular, essent
especialment significatiu el de l’any 2005. La resta de l’any, tot i que augmenta lleugerament
durant el més de desembre, el consum és molt regular. Per tant es pot afirmar que el consum del
present edifici és especialment sensible als mesos més càlids, fet que es pot justificar per
l’elevada càrrega dels equips (sobretot informàtics) i per un ús regular.
Es considera que es poden realitzar lleugeres millores, sobretot pel que fa al sistema
d’il·luminació.
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Actuacions proposades
En la següent taula s’especifica la relació d’actuacions que es proposen ja sigui en l’aplicació de bones pràctiques, en la gestió energètica, o en inversions en
equipaments.
Ordre de
prioritat
1
2
3
4

Descripció de l’actuació
Formació del personal en la regulació i utilització
del sistema de climatització i enllumenat.
Substitució de balast convencional de tubs
fluorescents per a balast electrònic
Substitució de les connexions del sistema
d’iluminació de manera que aquest es pugui
accionar per línies paral·leles a la façana
Substitució de les fusteries i els vidres d’altres amb
millors prestacions energètiques

Cost
aproximat

Estalvi
energètic
aproximat

Estalvi
econòmic
aproximat

Període de
retorn /
amortització

Tn de CO2
estalviades

2.500

23.030

2.919

0,9

10,2

14.100

18.438

2.337

6,0

8,2

22.365

17.316

2.195

10,2

7,7

164.500

72.191

9.150

18,0

32,0

Observacions

L’ordre de prioritat ve determinada per la factibilitat de l’actuació, el període de retorn i l’estalvi obtingut (en €, energia i tn de CO2).
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Annex fotogràfic – Casa de la Vila -

Figura 1. Accés principal.

Figura 2. Sala de plens.

Font: ERF.

Font: ERF.

Figura 3. Detall de finestra practicable.

Figura 4 Coberta.

Font: ERF.

Font: ERF.
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Informe d’Avaluació energètica
– Casal Barri Can Massallera Dades bàsiques
Adreça: C/. Mallorca, núm. 30

Superfície construïda: 7.300 m2

Data de la visita: 23/07/2009

Superfície de coberta: 3.800 m2

Persona de contacte: Imma Diaz
Telèfon: 936548950

Número d’usuaris: 301 usuaris/dia
90 treballadors/dia (240 usuaris ponderats/dia)
1

Tipus de gestió : Directa

Tipologia: Casal de barri

Introducció / Observacions
El casal de barri de Can Massallera és un edifici històric i catalogat, que antigament era fàbrica
tèxtil, fet pel qual té nombroses característiques d’aquest tipus de construccions. El present
edifici va esser rehabilitat i reconvertit en el casal de barri l’any 1997. D’aquest any daten,
doncs, la major part dels tancaments i les instal·lacions de l’edificació, si bé es va mantenir
l’estructura, la coberta i les parets de tancament de l’edifici històric. Amb posterioritat (any
2005) es va reformar la teula i ampliar les instal·lacions de climatització.
L’edifici que presenta entre una o dues plantes en funció de la secció, acull les següents
activitats:

L’equipament està obert al públic de les 9:00 a les 22:00 hores, de dilluns a dijous, i de 9:00 a
14:00 i de 17:00 a 21:00 els divendres i dissabtes. Tanmateix el personal de neteja hi accedeix
cada dia, de dilluns a dissabte, de les 6:00 a les 9:00 hores.

1

Directe o per concessió.

1

Font energètiques existents
Electricitat
Gas natural
Gas-oil
GLP

X
X

Biomassa
Solar tèrmica
Solar Fotovoltaica
Altres: __________________

Dades de les pòlisses
Pòlisses elèctriques

1

Empresa
subministradora
N.D.

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

13887562

3.0

315 kW

-

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

15683272

3.4

N.D.

-

Pòlisses de gas natural

1

Empresa
subministradora
N.D.

2

Indicadors energètics
Electricitat
Gas Natural
2005
2007
Dif. (%)
2005
2007
Dif. (%)
369.600,0 411.190,0
11,3 180.645,7 191.916,3
6,2
49.119,8 64.762,4
31,8
6.457,0
8.279,0
28,2
50,6
56,3
11,3
24,7
26,3
6,2
4,2
4,7
11,3
2,1
2,2
6,2
6,7
8,9
31,8
0,9
1,1
28,2
0,6
0,7
31,8
0,1
0,1
28,2
177,8
182,2
2,5
36,2
38,4
6,2

Consum anual (kWh)
Despesa anual (€)
Consum per superfície (kWh/m2)
Consum per usuari (kWh/usuari)
Despesa / superfície (€/m2)
Despesa / usuari (€/usuari)
Tones de GEH (Tn/any)

Consum anual elèctric (2005 i 2007)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici
Breu, destacant les característiques principals de:
Climatització
El sistema de climatització varia en funció de si es tracta de la calefacció o de la refrigeració. La
calefacció és centralitzada a tot l’equipament, mitjançant radiadors on es distribueix aigua
calenta procedent de dues calderes de gas natural gas natural de 85 kW i 58,2 kW. El casal de la
gent gran disposa de calefacció independent mitjançant radiadors elèctrics de 1,5 kW i la
recepció/administració, la qual té un sistema de bomba de calor independent. De l’ultima prova
de combustió realitzada a la caldera de 85 kW mostra que aquesta té un rendiment del 93,3% i
una emissió de CO de 60 ppm, fet que indica que el rendiment, tot i esser correcte, es podria
augmentar lleugerament.
La refrigeració es realitza mitjançant un sistema per aire mitjançant bombes de calor
centralitzades a la coberta.
No tots els espais de l’equipament disposen de calefacció i refrigeració, per exemple, l’espai
central (vestíbul d’accés) no està climatitzat, tanmateix rep les aportacions dels espais que
l’envolten.
La temperatura del sistema de climatització central, tant per que fa a la calefacció com pel que
fa a la refrigeració, es fixa mitjançant el termòstat central, pel que fa a la calefacció, i els
diferents termòstats sectoritzats pel que fa a la refrigeració.
Els espais, com la recepció, que disposen de climatització individual mitjançant equips amb
bomba de calor tipus split, es regulen la climatització de forma individual mitjançant els
corresponents termòstats individuals.
Durant la visita s’ha observat que la zona de pas entre el vestíbul d’accés i el bar, consistent en
un espai cobert per una claraboia de vidre, està refrigerat tot i que per les seves característiques
arquitectòniques és un espai amb una enorme càrrega tèrmica, difícilment refrigerable. Per tant
aquest espai, malgrat tenir molt poc ús per part dels usuaris, suposa una important font de
consum per al sistema.
ACS (Aigua calenta sanitària).
Únicament es disposa d’ACS a la cuina del menjador social (caldera elèctrica de 1,2 kW) i als
banys i dutxes de la sala d’actes (mitjançant caldera de gas). En el cas de la sala d’actes, la seva
utilització és molt puntual, i tots els punts de consum disposen de temporitzador amb regulador
de temperatura. En conseqüència la demanda energètica per a la producció d’ACS s’estima molt
reduïda per al present equipament.
Electricitat
Els sistema elèctric de l’equipament té dues escomeses i disposa d’equip de compensació
d’energia reactiva.
Il·luminació
L’equipament és un edifici amb espais molt diferents i sostres als, fet pel que la il·luminació és
molt variable entre les diferents estances. Una bona part de les làmpades són florescents,
tanmateix també hi ha un bon nombre de làmpades halògenes i dicroica, fet que suposa un
consum important.
Una cas a destacar és la sala d’actes o teatre, el qual té un bon nombre de focus
d’incandescència i vapor de mercuri, que suposen un consum important, tanmateix puntual en
els moments molt concrets.

Tancaments
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Pel que fa a les obertures, els tancaments són de marc de ferro i vidre amb càmera d’aire. En
alguns casos els tancaments de les obertures són practicables. Els tancaments estan en bon estat,
tanmateix en alguns casos aquests no ajusten amb suficient precisió deixant obertures de fins a 1
cm entre les mateixes fulles.
La parta d’accés principal és de fulla de vidre simple, sense fusteria, fet pel que les pèrdues de
calor a través de l’esmentat tancament poden ser importants.
Les parets de contacte amb l’exterior són de maó massís, i malgrat no disposar d’aïllament estan
en bon estat. En algun cas, com l’espai entre el vestíbul principal i el bar, el mur de contacte
amb l’exterior és de cortina de vidre amb càmera d’aire.
Coberta
Pel que fa a la coberta, tot i que ha estat restaurada amb posterioritat a l’any 2005, es manté la
de la nau original, la qual és de volta catalana. La coberta és a dues altures, essent la central més
alta, i a dues vessants (SE i SW). Per a la seva inclinació, no és transitable i el seu accés és molt
difícil.
Hi ha una petita part de la coberta que és a plana, de fàcil accés i transitable. Aquesta zona està
ocupada per les màquines i bombes de calor del sistema de refrigeració principal. Les màquines
individuals de climatització d’algunes zones estan instal·lades al límit exterior de la coberta
inclinada.
Per a les característiques anteriorment esmentades la coberta de l’edifici no es considera apte
per a la instal·lació de panells fotovoltaics.
Instal·lacions d’energies renovables
No hi ha cap instal·lació d’energies renovables i no se’n preveu cap.
Altres
L’equipament també disposa de 3 ascensors, de 10 kW, 7,7 kW i 7,7 kW, que tenen un ús
freqüent, fet pel que també es poden considerar com a punt de consum destacable.
D’altra banda l’equipament també disposa de dues cuines a gas, una al bar i una altre d’us
educatiu, elements que poden comportar un cert consum de gas natural.
El personal responsable de l’equipament manifesta de que el sistema de climatització, tant de
calefacció com de refrigeració, no proporciona el confort desitjat. Degut a això tenen fred al
hivern i calor a l’estiu. També indiquen que algun usuari s’ha marejat com a conseqüència de
les elevades temperatures que es registren a l’interior durant els mesos d’estiu
Reformes i manteniment.
L’ultima gran reforma es va realitzar amb posterioritat a l’any 2005 i va consistir en una
restauració de la coberta i l’ampliació del sistema de climatització.
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Conclusions de la situació energètica de l’equipament
El consum elèctric entre els anys 2005 i 2007 ha augmentat un 11,3%, en termes energètics, i
un 31,8% en termes de cost. Amb tot, es pot considerar que el consum es manté estable.
Pel que fa al gas natural, el seu consum ha augmentar un 6,2% en el mateix període, fet que n’ha
disparat el cost un 28,2%. Tanmateix, en termes energètics, l’increment és discret i pot esser
atribuït un major ús de l’equipament.
El rati de consum energètic total (gas i electricitat) per superfície és d’entre 75,3 kWh/m2 l’any
2005 i 82,6 kWh/m2 l’any 2007, fet pel que es considera un rati baix en comparació amb el rati
mitjà establert per aquest tipus d’equipament, al voltant de 104 kWh/m2. El fet pel que el rati es
mantingui baix, tot i els importats aspectes de millora que presenta l’edifici, pot ser atribuït al
fet que disposa de diverses superfícies sense climatització directa.
Observant els diferents consums mensuals es pot establir un perfil de consum anual molt
semblant per a tots dos anys, en que destaquen, com a puntes de consum, els mesos de juny i
desembre. Tanmateix, no es pot atribuir únicament a aspectes climàtics, ja que el més d’agost
destaca com a més de menor consum. Per tant es pot concloure que el nivell d’ús de
l’equipament és un factor tant determinant com el climatològic en el perfil de consum de
l’equipament.
Amb tot, seria convenient realitzar certs millores en els tancaments i la configuració d’alguns
elements de la climatització per tal de millor l’eficiència energètica de l’edifici.
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Actuacions proposades
En la següent taula s’especifica la relació d’actuacions que es proposen ja sigui en l’aplicació de bones pràctiques, en la gestió energètica, o en inversions en
equipaments.
Ordre de
prioritat
1
2
3
4

Descripció de l’actuació
Formació del personal en la regulació i utilització
del sistema de climatització, enllumenat i obertura
dels tancaments del poliesportiu.
Instal·lació de sistema d’obertures practicables i
ventilació natural del lluernari annex al Bar
Substitució de la porta d’accés principal per a un
sistema de doble porta aïllant
Substitució de balast convencional de tubs
fluorescents per a balast electrònic

Cost
aproximat

Estalvi
energètic
aproximat

Estalvi
econòmic
aproximat

Període de
retorn /
amortització

Tn de CO2
estalviades

2.500

20.004

3.151

0,8

8,9

1.475

11.744

1.850

0,8

5,2

4.630

8.170

1.287

3,6

3,6

18250

15.564

2.451

7

6,9

Observacions

L’ordre de prioritat ve determinada per la factibilitat de l’actuació, el període de retorn i l’estalvi obtingut (en €, energia i tn de CO2).
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Annex fotogràfic – Casal de Barri Can Massallera -

Figura 1. Accés principal.

Figura 2. Sala de caldera i sistema de distribució.

Font: ERF.

Font: ERF.

Figura 3. Lluernari central, annex al Bar.

Figura 4 Coberta.

Font: ERF.

Font: ERF.
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Informe d’Avaluació energètica
– Casal de barri Camps Blancs Dades bàsiques
Adreça: C/ Salvador Seguí, s/n

Superfície construïda: 997 m2

Data de la visita: 21/07/2009

Superfície de coberta: 720 m2
Número d’usuaris: 300 usuaris/dia laboral

Persona de contacte: Ignasi Delgado

100 usuaris/dia vacances
15 treballadors
1

Telèfon: 936525399

Tipus de gestió : Directa

Tipologia: Casal de Barri

Introducció / Observacions
Es tracta del casal del barri de Camps Blancs. L’equipament que funciona tot l’any, menys el
mes d’agost. Fa la funció de seu d’entitats, que n’ocupen la majoria dels espais amb funcions de
formació, i de cassal de pensionistes i associacions de veïns. També hi té la seu la unitat de
serveis socials del barri.

Font energètiques existents
Electricitat
Gas natural
Gas-oil
GLP

X

Biomassa
Solar tèrmica
Solar Fotovoltaica
Altres: __________________

Dades de les pòlisses
Pòlisses elèctriques

1

1

Empresa
subministradora
N.D.

Núm. de
pòlissa

Tarifa

Potència
Contractada

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

13791943

N.D.

N.D.

-

Directe o per concessió.

1

Indicadors energètics
Electricitat
2005
2007
Dif. (%)
167.448,0 162.136,0
-3,2
22.220,3 24.887,9
12,0
168,0
162,6
-3,2
1,8
1,7
-3,2
22,3
25,0
12,0
0,2
0,3
12,0
80,5
71,8
-10,8

Consum anual (kWh)
Despesa anual (€)
Consum per superfície (kWh/m2)
Consum per usuari (kWh/usuari)
Despesa / superfície (€/m2)
Despesa / usuari (€/usuari)
Tones de GEH (Tn/any)

Consum anual (2005 i 2007)
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Cost consum anual (2005 i 2007)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici
A continuació es realitzarà una breu descripció dels diferents elements arquitectònics i de
consum energètic de l’edifici.
Climatització
La climatització es realitza per aire mitjançant un sistema centralitzat amb 3 màquines a la
coberta. Tanmateix, algunes zones disposen d’splits de reforç individuals. Tot l’equipmanet està
climatitzat a excepció de l’escala central d’accés al primer pis. La climatització es regula
mitjançant termòstats repartits per a les aules i passadissos, així cada zona pot posar en marxa el
sistema i regular la temperatura de forma individual. Els termòstats són accessibles, i el seu
control es realitza per part del personal i els usuaris del centre. La temperatura del sistema de
climatització es sol fixar en 25ºC durant tot l’any, tanmateix alguns usuaris la varien.
ACS (Aigua calenta sanitària)
L’equipament no disposa d’aigua calenta sanitària. Únicament la zona de bar disposa d’una
aixeta amb ACS, la qual es proporciona mitjançant una caldera elèctrica.
Electricitat
El sistema elèctric té equip de compensació d’energia reactiva.
Il·luminació
Tota la il·luminació del l’equipament es realitza per fluorescents de tub, a excepció dels banys
que es mitjançant làmpades halògenes amb sensors de presència.
La il·luminació exterior és realitza mitjançant el sistema d’enllumenat públic del municipi.
Hi ha tres claraboies. Dues són circulars i proporcionen il·luminació natural a un dels
passadissos, mentre que la tercera, d’enormes dimensions proporciona una gran il·luminació
natural de l’escala principal.
Tancaments
Els tancaments de les finestres són mitjançant fusteria d’alumini i vidre simple, tant els inicials
com els que s’han remodelat posteriorment. La porta d’accés principal és automàtica amb fulla
de vidre simple i sense fusteria.
Les parets són d’obra de fàbrica arrebossada, i sense aïllament, tot i que no s’ha pogut constatar.
La totalitat de les finestres de la planta baixa disposen de lamel·les exteriors horitzontals i
orientables, que actuen com elements de protecció solar. A la primera planta, no obstant, les
finestres únicament disposen de cortines interiors.
Coberta
La coberta és plana, accessible i transitable. Està disposada 2 nivells diferents, segons les 2
plantes de l’edifici i acull els equips de clima i les claraboies. Tot i que no es pot constatar,
s’indica que va esser aïllada l’any 2008, tot aprofitant unes reformes que s’hi van realitzar per a
corregir problemes de filtracions i humitat.
Instal·lacions d’energies renovables
No hi ha cap instal·lació d’energies renovables i no se’n preveu cap.
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Altres
L’equipament presenta mostres evidents de vandalisme, causat per els mateixos usuaris o pels
residents del barri (que presenta certa conflictivitat). Els equips de climatització de la teulada
presenten impactes de pedres de dins a 15 cm, algunes lamel·les estan arrancades i es té
constància que alguns individus han accedit al centre i a la teulada durant la nit.
Reformes i manteniment
El manteniment és preventiu i correctiu, i el realitzen els mateixos operaris de la brigada. S’ha
reformat la teulada per a corregir problemes de filtracions i humitat (goteres) i s’han substituït
algunes fusteries, durant els últims 5 anys.

Conclusions de la situació energètica de l’equipament
El consum entre els anys 2005 i 2007 ha disminuït un 3,2%, en termes energètics, però ha
augmentat un 12% en termes de cost, fet pel que la disminució en el consum no pot compensar
l’increment de la tarifa elèctrica. El rati de consum per superfície és d’entre 168 kWh/m2 l’any
2005 i 162,6 kWh/m2 l’any 2007, fet pel que es considera un rati elevat en comparació amb el
rati mitjà establert per aquest tipus d’equipament, al voltant de 104 kWh/m2.
De les gràfiques d’evolució mensual se’n desprèn un perfil de consum anual que reflexa un pic
de consum durant els mesos estivals, si bé el mes punta varia en funció de l’any i dels
condicionants climàtics. Pel que fa als mesos hivernals, únicament és destacable el consum del
mes de desembre de l’any 2005. L’edifici redueix notablement el seu consum durant els mesos
d’abril i octubre.
La claraboia de l’escala d’accés al primer pis, per a les seves dimensions i característiques
constructives (sense possibilitats de sortida de l’aire calent) proporciona una elevada
il·luminació natural de la zona de l’escala, però també una important càrrega tèrmica i efecte
hivernacle durant els mesos estivals. Així, durant els mesos estivals, la temperatura de la zona
de l’escala és molt més elevada que la de les zones climatitzades, crea una sensació de
desconfort molt acusat al transitar per aquesta i augmenta el consum elèctric en climatització.
La porta d’accés principal, per les seves característiques constructives (únicament de lamina de
vidre) no evita el flux d’aire entre l’interior i l’exterior de l’edifici, fet que augmenta
notablement el consum del sistema de climatització de l’edifici, especialment a la zona de
recepció.
Aquest dos elements arquitectònics justifiquen la pauta de consum observada, sobretot la
claraboia, ja que proporciona un elevada càrrega tèrmica durant tot l’any. Aquest fet disminueix
el consum hivernal però augmenta molt notablement el consum estival. Així, seria convenient la
realització de vàries millores en els seus tancaments vidriats.
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Actuacions proposades
En la següent taula s’especifica la relació d’actuacions que es proposen ja sigui en l’aplicació de bones pràctiques, en la gestió energètica, o en inversions en
equipaments.
Ordre de
prioritat
1
2
3
4
5

Descripció de l’actuació
Formació del personal en la regulació i utilització
del sistema de climatització
Substitució de la claraboia de l’escala central
Substitució de la porta d’accés per un sistema de
doble porta aïllant
Substitució de balast convencional de tubs
fluorescents per a balast electrònic
Substitució de vidres i fusteries per elements amb
majors prestacions tèrmiques

Cost
aproximat

Estalvi
energètic
aproximat

Estalvi
econòmic
aproximat

Període de
retorn /
amortització

Tn de CO2
estalviades

2.500

7.873

1.209

2,1

3,5

2.215

6.137

942

2,4

2,7

4.630

5.294

813

5,7

2,3

4.985

5.205

799

6,2

2,3

69.790

29.565

4.538

15,4

13,1

Observacions

L’ordre de prioritat ve determinada per la factibilitat de l’actuació, el període de retorn i l’estalvi obtingut (en €, energia i tn de CO2).
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Annex fotogràfic – Casal de Barri Camps Blancs -

Figura 1. Porta d’accés des de l’interior

Figura 2. Casal d’avis.

Font: ERF.

Font: ERF.

Figura 3. Lluernari de l’escala central des de
l’interior

Figura 3. Detall màquines de clima centralitzades.
Es poden observar (cercles vermells) les pedres
llançades en actes vandàlics i les impactes.

Font: ERF.

Font: ERF.
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Informe d’Avaluació energètica
– Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer Dades bàsiques
Adreça: C/. Baldiri Aleu, núm. 6-8

Superfície construïda: 3.974 m2

Data de la visita: 23/07/2009

Superfície de coberta: 3.434 m2
Número d’usuaris: 800 usuaris/dia

Persona de contacte: Jose Palomares

18 treballadors/dia (418 usuaris ponderats/dia)
1

Telèfon: 936309760

Tipus de gestió : Directa

Tipologia: Biblioteca

Introducció / Observacions
La biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, és un equipament inaugurat l’any 2005 i destinat a usos
bibliotecaris. Tanmateix, d’acord amb els nous conceptes de biblioteca, també disposa de
diversos espais polivalents i aules informàtiques que permeten ampliar els usos i activitats que
s’hi desenvolupen. També hi ha una petita zona d’oficines per a les tasques de gestió del
personal d’administració i direcció, i un bar amb una petita cuina.
El seu horari de funcionament habitual (exceptuant el període estival i nadalenc) és de dimarts a
divendres i de 9:00 a 21:00 h, dilluns de 14:00 a 21:00 i dissabtes de 11:00 a 19:00 hores. En
període estival i nadalenc el seu horari és de dilluns a divendres de 14:00 a 21:00 hores.
Cal esmentar que la posada en marxa de l’equipament el realitzen els serveis de neteja, cada dia
d’obertura a les 7:00 hores.
L’equipament és operat pels conserges i administradors ja que les diferents instal·lacions
(enllumenat, reg i climatització) de l’equipament estan centralitzades i poden esser programades
i controlades mitjançant un programa ofimàtic. El personal afirma que el grau de confort que
proporciona l’equipament és molt elevat.
Finalment cal destacar que es tracta d’un edifici aïllat tipus PB+1 i semisoterrat orientat a SE, de
manera que tota la seva façana NW resta soterrada i recolzada contra el terreny.

Font energètiques existents
Electricitat
Gas natural
Gas-oil
GLP

X

Biomassa
Solar tèrmica
Solar Fotovoltaica
Altres: __________________

Dades de les pòlisses
Pòlisses elèctriques
Empresa
subministradora
1 N.D.

1

Núm. de
pòlissa

420358509

Tarifa

N.D.

Potència
Contractada

N.D.

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

La biblioteca disposa de central transformadora de
630 kVA, en propietat. Per tant, la contractació es fa
a mitja tensió.

Directe o per concessió.

1

Indicadors energètics

Consum anual (kWh)
Despesa anual (€)
Consum per superfície (kWh/m2)
Consum per usuari (kWh/usuari)
Despesa / superfície (€/m2)
Despesa / usuari (€/usuari)
Tones de GEH (Tn/any)

Electricitat
2005
2007
Dif. (%)
358.377,0 583.559,0
62,8
46.194,8 77.379,9
67,5
90,2
146,8
62,8
2,3
3,8
62,8
11,6
19,5
67,5
0,3
0,5
67,5
172,4
258,5
50,0

Consum anual (2005 i 2007)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici
A continuació es realitzarà una breu descripció dels diferents elements energètics i
arquitectònics de l’edifici.
Climatització.
El sistema de climatització és mitjançant aire i està centralitzat amb màquines al terrat i al pati,
tanmateix la sala d’actes té un equip de clima específic. Així en total l’equipament disposa de
24 aparells de climatització amb un potencia total de 232 kW (100 kW a la Planta baixa i 132
kW a la zona de Biblioteca). La zona d’us general i els espais comuns i des pas, la posada en
marxa i apagada de la climatització, així com la regulació de la temperatura i resta de
paràmetres operatius es realitza de forma centralitzada des de l’ordinador de consergeria i
mitjançant un programa ofimàtic.
La sala d’actes, oficines i sales annexes (informàtica) disposen de termòstat i control individual
que poden esser directament regulats pels usuaris. Tanmateix els esmentats espais també poden
estar operats, en ultima instància, del control central de consergeria.
La temperatura de referència programada i regulada per a tots els espais és de 25ºC, tant a
l’estiu com a l’hivern.
Cal destacar que el control central de consergeria permet programar i operar tota la climatització
de l’edifici, de manera que aquesta s’apaga automàticament cada dia a l’hora programada,
independentment de l’ús que se n’hagi fet durant el dia, i s’engega de forma automàtica a l’hora
programada per tal d’assolir la temperatura desitjada en el moment d’obrir al públic.
ACS (Aigua calenta sanitària).
En el present equipamnet únicament hi ha dos punts de consum amb disponibilitat d’ACS. El
primer és el bar, el qual disposa d’una caldera elèctrica de 1,2 kW de potència i 50 l de
capacitat. El segon punt és les dutxes del personal de neteja, que també disposa d’una caldera
elèctrica de les mateixes característiques. Tanmateix cal esmentar que aquest últim punt mai ha
estat utilitzat.
Electricitat
L’equipament disposa d’una estació transformadora annexa i en propietat de 630 kVA, així com
d’equip de compensació de reactiva mitjançant bateria de condensadors de 120 kVar.
Il·luminació
Tota la il·luminació de l’equipament es realitza per mitjà de làmpades florescents compactes. La
biblioteca, amb alguna excepció, no disposa d’interruptors individuals per a l’encesa i apagada
de la il·luminació de manera que aquesta es fa de forma manual o automàtica a través del
control central ofimàtic de consergeria. Únicament el magatzem, la sala d’actes i les sales 3 i 4
disposen d’interruptors per a l’encesa i l’apagada manual de la il·luminació.
Hi ha diversos programes que s’accionen directament i automàticament des del programa de
control central de consergeria. Els esmentats programes controlen els diferents nivells
d’iluminació en cada un dels moments del dia, des la neteja fins a l’apagada nocturna, passant
per la il·luminació dels diferents espais durant les hores d’obertura al públic.
Finalment també cal destacar que totes les lluminàries estan agrupades en línies paral·leles a la
façana de manera que permeten aprofitar de forma òptima la il·luminació natural, ja que poden
ser enceses de forma automàtica des de l’interior a l’exterior a mesura que els nivells
d’il·luminació natural ho facin necessari. La il·luminació de l’equipament té una potència total
conjunta de 34 kW.
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Tancaments.
Els tancaments són de mur cortina de vidre en bona part de les façanes no soterrades. Les
fusteries del mur cortina són d’alumini amb trencament de pont tèrmic i els vidres són tipus
climalit SGC, amb càmera d’aire. Tot el mur cortina és fixe a excepció de dos panells de 2 m2
cada un a la sala general , que igualment resten tancats de forma habitual.
La porta d’entrada és manual i doble amb fusteria d’alumini i vidre doble amb càmera d’aire. El
tancament de la porta és perfectament estanc.
L’estrucutra de l’edifici és a base de formigó prefabricat i els tancaments opacs són a base de
panells de formigó prefabricat amb aïllant i aplacat interior tipus pladur.
Cal destacar que la façana principal (SE) disposa de doble làmina de vidre, el qual realitza
funcions decoratives i protecció solar al mateix temps.
En termes generals es pot concloure que els tancaments de l’edifici tenen unes molt bones
prestacions energètiques.
Coberta
L’edifici presenta dues cobertes ben diferenciades. La del cos SE és plana, accessible i
transitable. Tot i que no s’ha pogut constatar, i d’acord amb la resta de l’edifici es suposa de
formigó prefabricat amb aïllant i recoberta amb làmina impermeable asfàltica o similar.
Presenta una capa de grava com a acabat final i acull les diferents màquines de climatització.
La del cos NW és verda i fusiona, en el seu extrem NW, amb la gespa del parc que envolta
l’edifici de manera que integra paisatgísticament l’edifici a l’entorn natural.
Ambdues cobertes es consideren amb bones prestacions tèrmiques, tanmateix únicament la
coberta del cos SE, amb uns 660 m2 lliures d’ombres i obstacles, pot esser utilitzada per a
l’instal·lació de panells fotovoltaics
Instal·lacions d’energies renovables.
No hi ha cap instal·lació d’energies renovables, tanmateix la coberta del cos SE podria ser
utilitzada per a la instal·lació de panells fotovoltaics, car la demanda d’ACS és molt reduïda.
Altres.
L’equipament disposa d’un muntacàrregues d’1,3 kW de potència que s’utilitza molt
puntualment i d’un ascensors de 11 kW i ús habitual. L’ascensor doncs, també pot ser una font
de consum destacada.
Igualment cal destacar l’existència d’una zona wifi amb uns 50 ordinadors i de 2 aules
d’informàtica amb uns 30 ordinadors de sobretaula cada una, fet pel que poden generar un
consum energètic important.
L’equipament també acull diverses bombes per al reg de l’espai verd annex a la biblioteca, les
quals s’operen en vàries ocasions a la setmana. Així, el diferents equips de la instal·lació
(excloent il·luminació i clima) tenen una potència total de 40,1 kW.
Finalment cal destacar l’existència d’un motor diesel per injectar pressió al sistema antincendi
en cas d’emergència, el qual encara no ha entrat mai en funcionament.
Reformes i manteniment.
No s’ha han realitzat reformes en els últims anys. El manteniment és preventiu i correctiu, i el
realitzen els mateixos operaris de la brigada.
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Conclusions de la situació energètica de l’equipament
El consum d’energia elèctrica entre els anys 2005 i 2007 ha augmentat un 62,8%, en termes
energètics i un 67,5% en termes de cost, pel que es pot afirmar que hi ha agut un clar augment
del consum. Aquesta augment s’atribueix al fet que es va inaugurar a mitjans de l’any 2005, i
per tant el consum de l’esmentat any únicament correspon als sis últims mesos.
Aquest equipament presenta uns ratis de consum d’entre 90,2 kWh/m2 (any 2005) i 146,8
kWh/m2 (any 2007), de manera que resta per força per sobre dels ratis mitjans per a la mateixa
tipologia d’equipaments, de 97,07 kWh/m2. Cal assenyalar que el present equipament disposa
d’unes instal·lacions que permeten una elevat nivell d’automatització optimització del consum,
fet pel que no s’explica que el seu consum sigui un 50% superior als ratis mitjans de la mateixa
tipologia d’equipaments. Cal considerar doncs, la possibilitat d’una operació poc eficient de les
instal·lacions de l’equipament.
Pel que fa al perfil de consum mensual, amb les dades de les que es disposa, únicament referents
a l’últim semestre de cadascun dels dos anys, no es pot realitzar un perfil de consum anual
d’energia elèctrica. Igualment les dades varien molt entre els anys 2005 i 2007, fet pel que
tampoc es pot extreure un perfil de comportament acurat del segon semestre. Únicament es pot
afirmar que el més de setembre és un dels mesos que presenta un dels consum d’energia
elèctrica més importants, aspecte segurament atribuït al major ús de l’equipament per part

dels usuaris.
En general, es considera que és un equipament molt eficient, ja que presenta, des del
punt de vista energètic, un molts bons tancaments, instal·lacions de climatització i
il·luminació, i disseny arquitectònic. Destaca especialment el disseny semisoterrat amb
coberta vegetada i el sistema de control ofimàtica de la il·luminació i la climatització, ja
que permet assegurar una parada i posada en marxa automàtica de l’equipament, tot
evitant els descuits característics dels sistemes manuals. Per tant, es considera que es
podria arribar a reduir el consum notablement realitzant una correcta operació i gestió
dels sistemes dels que disposa.
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Actuacions proposades
En la següent taula s’especifica la relació d’actuacions que es proposen ja sigui en l’aplicació de bones pràctiques, en la gestió energètica, o en inversions en
equipaments.
Ordre de
prioritat

Descripció de l’actuació

1

Formació del personal en la regulació i utilització
del sistema de climatització i enllumenat

2

Instal·lació de sistema solar fotovoltaic

Cost
aproximat

Estalvi
energètic
aproximat

Estalvi
econòmic
aproximat

Període de
retorn /
amortització

Tn de CO2
estalviades

15.000

128.383

17.024

0,9

56,9

236.400

60.400

17.516

13,5

26,8

Observacions

Ocupació de 600 m2 de
coberta

L’ordre de prioritat ve determinada per la factibilitat de l’actuació, el període de retorn i l’estalvi obtingut (en €, energia i tn de CO2).
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Annex fotogràfic – Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer -

Figura 1. Façana Sud i porta d’accés principal.

Figura 2. Maqueta de l’equipament.

Font: ERF.

Font: ERF.

Figura 3. Coberta verda del cos N.

Figura 4 Coberta de grava del cos Sud

Font: ERF.

Font: ERF.
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Informe d’Avaluació energètica - SERCONSA Dades bàsiques
Adreça: C/ Riera del Fonollar, núm. 2

Superfície construïda: 6.116 m2

Data de la visita: 21/07/2009

Superfície de coberta: 5.750 m2

Persona de contacte: Nacho Romero

Número d’usuaris: 60 usuaris/dia
(treballadors)

Telèfon: 936543011

Tipus de gestió : Directa

1

Tipologia: Administració (magatzem i seu de la brigada municipal)

Introducció / Observacions
És un equipament que realitza les funcions de magatzem i seu de la brigada municipal, en el que
tots els treballadors de la brigada es reuneixen cada dia, a l’inici i al fina de la jornada laboral
(8:00 a 15:00 h) per tal de coordinar-se les tasques abans de realitzar-les.
L’edifici va ser construït fa una 35 anys, tot aprofitant unes edificacions ja existents. En total hi
treballen unes 60 persones, la majoria de les quals (unes 50) únicament hi són a primera i última
hora del matí. Els 10 restants hi són de forma continuada. L’equipament té sales de reunions per
tal de que la brigada municipal pugui reunir-se pe planificar les tasques a primera hora del matí.
Igualment també disposa de vestuaris, masculins i femenins per tal que els treballadors es
puguin dutxar al acabar la seva jornada laboral.

Font energètiques existents
Electricitat
Gas natural
Gas-oil
GLP

X

Biomassa
Solar tèrmica
Solar Fotovoltaica
Altres: __________________

Dades de les pòlisses
Pòlisses elèctriques
Empresa
subministradora
1

1

N.D.

Núm. de
pòlissa

1026327

Tarifa

N.D.

Potència
Contractada

N.D.

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions

L’equipament disposa d’una estació transformadora
en propietat, fet pel que contracte l’electricitat a
mitja tensió. Proveeix electricitat en baixa tensió a
d’altres equipaments annexes.

Directe o per concessió.
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Indicadors energètics
Electricitat
2005
2007
Dif. (%)
244.205,0 278.140,0
13,9
24.786,8 32.987,4
33,1
39,9
45,5
13,9
4.070,1
4.635,7
13,9
4,1
5,4
33,1
413,1
549,8
33,1
117,5
123,2
4,9

Consum anual (kWh)
Despesa anual (€)
Consum per superfície (kWh/m2)
Consum per usuari (kWh/usuari.any)
Despesa / superfície (€/m2)
Despesa / usuari (€/usuari.any)
Tones de GEH (Tn/any)

Consum anual elèctric (2005 i 2007)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici
A continuació es realitzarà una breu descripció dels diferents elements arquitectònics i de
consum energètic de l’edifici.
Climatització
Únicament estan climatitzades les oficines i les sales de reunió (3 sales amb un capacitat
aproximada de 20 persones cada una).
Tant les sales com les oficines estan climatitzades mitjanant 5 bombes de calor de tipus split (3)
o multisplit (2), amb un potència total instal·lada d’aproximadament 21 kW.
Cada oficina o sala climatitzada disposa d’un termostat individual. La regulació i el règim
d’encesa i apagada és a voluntat dels usuaris, tanmateix aquests manifesten que les temperatures
programades habituals oscil·len entre els 24 i els 26 ºC.
A la zona de vestuari i ditxes, únicament hi ha sistema de calefacció mitjançant 4 radiadors
elèctrics de 5 kw (20 kW de potència instal·lada total).
ACS (Aigua calenta sanitària)
L’ACS es genera mitjançant 3 calderes elèctriques de 2,4 kW i 200l de capacitat cada una. El
taller de pintura també disposa de la seva pròpia caldera elèctrica (1 kW).
L’equipament disposa de 8 dutxes amb ACS i 1 aixeta (taller de pintura). Les ditxes tenen
obertures de rosca i són de sistema monobloc, pel que no hi ha sistemes de temporització o
reducció del cabal.
Fa uns anys es van instal·lar aixetes temporitzades mitjançant polsadors amb sistema de
regulació de temperatura, els quals van esser inutilitzats pels propis treballadors de la
instal·lació, a fi de que funcionessin de forma continua. Després de varen tornar a instal·lar
aixetes monobloc.
Electricitat
La instal·lació disposa d’una estació transformadora annexa, de manera que transforma la seva
electricitat i la subministra a d’altres equipaments municipals amb la mateixa escomesa i el
mateix comptador, fet que impossibilita discernir quin consum correspon al present equipament
i quin a la resta d’equipaments als que subministra electricitat.
Els sistema disposa d’un equip de compensació de reactiva mitjançant condensadors.
Il·luminació
La il·luminació interior de les oficines, vestidors i tallers és mitjançant fluorescents. La resta és
mitjançant làmpades de vapor de mercuri. No hi ha cap dispositiu temporitzador i l’apagada i
encesa sempre es realitza de forma manual.
Tancaments
L’estructura és d’acer i els tancaments són a base blocs de formigó prefabricat i armats, tot i que
aquest últim extrem no pot esser confirmat. Algunes parts de les parets de la nau, estan
conformades per obre de fàbrica amb obertures, fet pel que la major part de l’interior de la nau
està oberta a l’aire lliure. També hi zones amb tancament tipus uralita de plàstic. Així,
únicament la zona d’oficines, les sales de reunions i els tallers estan completament tancats
(representen uns 366 m2 en total). Totes les fusteries són de fusta amb vidre simple, excepte a la
zones de vestuaris que es van substituir per tancaments d’alumini amb vidre simple.
Cap dels tancaments disposa d’aïllament.

3

Coberta
La coberta està formada per plaques de fibrociment ondulades sobre l’estructura d’acer. No
disposa de cap tipus d’aïllament. Està inclinada en direcció E. Per a tot això no es considera apte
per a la instal·lació de panells solars o tèrmics.
Instal·lacions d’energies renovables
No hi ha cap instal·lació d’energies renovables i no se’n preveu cap.
Altres
L’equipament disposa d’un muntacàrregues, que s’utilitza en diverses ocasions cada dia.
Reformes i manteniment
No s’ha han realitzat reformes en els últims anys. El manteniment és preventiu i correctiu, i el
realitzen els mateixos operaris de la brigada.

Conclusions de la situació energètica de l’equipament
El consum entre els anys 2005 i 2007 ha augmentat un 13,9%, en termes energètics i un 33,1%
en termes de cost, pel que es pot afirmar que hi ha una clara tendència a l’alça. El rati de
consum per superfície és d’entre 39,9 kWh/m2 l’any 2005 i 45,5 kWh/m2 l’any 2007, fet pel que
es considera un rati elevat en comparació amb el rati mitjà establert per aquest tipus
d’equipament, al voltant de 25 kWh/m2. Tanmateix la inclusió d’altes equipaments dins del
comptador elèctric del present equipament fa que sigui impossible discernir quina part de
l’esmentat consum és degut al present equipament.
De les gràfiques d’evolució mensual se’n desprèn un perfil de consum anual força erràtic entre
els diferents anys. Amb tot, es pot observar com el consum elèctric és considerablement més
elevat durant els mesos hivernals, fet que es justifica pels condicionants climàtics i per la
ineficiència de les instal·lacions de calefacció i generació d’ACS de la zona de vestidors. Així
seria convenient realitzar diverses millores, per tal de disminuir l’esmentat consum.
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Actuacions proposades
Relació d’actuacions que es proposen ja sigui en l’aplicació de bones pràctiques en la gestió energètica on en inversions en equipaments. Fer especial esment
a la possibilitat d’instal·lar una coberta fotovoltaica i a totes aquelles actuacions de millorar de l’eficiència en la il·luminació.
Omplir la taula següent:

Ordre de
prioritat

Descripció de l’actuació

Cost
aproximat
(€)

Estalvi
energètic
aproximat
(kwh/any)

Estalvi
econòmic
aproximat
(€/any)

Període de
retorn /
amortització
(anys)

Tn de CO2
estalviades

Observacions

1

Polsadors amb regulador de temperatura a les dutxes

1.185

2.576

305

3,9

Els treballadors s’hi
1,1 oposarien.

2

Substitució de balast convencional de tubs
fluorescents per a balast electrònic

4.622

5.966

708

6,5

2,6

3

Aïllament intern de tancaments i fusteries de la zona
d’oficines i les vestidors.

12.000

8.247

978

12,3

3,7

L’ordre de prioritat ve determinada per la factibilitat de l’actuació, el període de retorn i l’estalvi obtingut (en €, energia i tn de CO2).
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Annex fotogràfic - SERCONSA -

Figura 1. Zona administració i oficines
Font: ERF.

Figura 2. Tancaments de tallers i nau. Estructura
d’acer i coberta.
Font: ERF.

Figura 3. Tancaments exteriors de zona d’oficines i
nau. Estructura d’acer i coberta.

Figura 3. Detall de dutxa de la zona de vestidors.
Font: ERF.

Font: ERF.
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DOCUMENT III: ANNEXOS
PAES Sant Boi de Llobregat

ANNEX II. RECULL D’ACTUACIONS SORGIDES
DE LES AUDITORIES ALS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS L’ANY 2006 PER MOSECA

Barcelona, novembre de 2009
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RESUM D'ACTUACIONS A REALITZAR D'ACORD AMB LES AUDITORIES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEX CAMPS BLANCS
ANNEX FÈNIX
BIBLIOTECA LLUIS CASTELLS-CENTRE D'ART
BIBLIOTECA Mª AURÈLIA CAPMANY
CAL NINYO
CAN MASSALLERA
CAN TORRENTS
CASA DE LA VILA
CASAL D'AVIS DE BARRI CENTRE
CASAL D'AVIS I PENSIONISTES DE VINYETS /MOLI VELL
CASAL DE BARRI CAMPS BLANCS
CASAL DE BARRI CAN MARIANAO
CASAL DE BARRI CASABLANCA
CASAL DE BARRI CIUTAT COOPERATIVA
CASAL DE BARRI LA OLIVERA
C.E.I.P. AMAT VERDÚ
C.E.I.P.ANTONI GAUDÍ
C.E.I.P. BARRUFET
C.E.I.P. BENVIURE
C.E.I.P. CIUTAT COOPERATIVA

21
22
23
24
25
26

C.E.I.P. FERNANDEZ LARA
C.E.I.P. JOAN MARAGALL
C.E.I.P JOSEP MARIA CIURANA
C.E.I.P. LA PARELLADA
C.E.I.P. MARIANAO
C.E.I.P. MASSALLERA

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

C.E.I.P. MONTBAIG
C.E.I.P. RAFAEL CASANOVA
C.F.A.. LLUIS CASTELLS
CREU ROJA
EL NÙRIA
ERMITA SANT RAMON
ESCOLA MÚSICA LLUIS CASTELLS
ESTADI DE BEISBOL
LLAR D'INFANTS BAMBI
MASIA TORRE DE LA VILA
MILÀ I GELABERT
OFICINES RADIO SANT BOI
PISTA DE BOTXES BENVIURE
PISTES DE BOTXES LA PARELLADA
POLIESPORTIU CAN MASSALLERA
POLIESPORTIU LA OLIVERA
POLIESPORTIU LA PARELLADA
TALLER 2000
TALLER DE FUSTERIA
TORRE DEL SOL
BIBLIOTECA JORDI RUBIO I
47 BALAGUER
48 CASERNA POLICIA LOCAL
49 SERCONSA

ANNEX CAMPS BLANCS
1
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Pòlissa 12843766
Canvi de contractació passant de tarifa 2,0 a 1,0. passant dels 10KW contractats als 0,77 KW.

cost
150,00 €

ANNEX FÈNIX
PROPOSTES D'ACTUACIÓ

2

SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 13791943
Substitució dels actuals interruptors dels serveis per polsadors temporalitzats regulables
Canvis de focus halògens de 300W (no els de la sala d'actes) per uns amb làmpada fluorescents de 36W
Redistribució de les llumeneres per cada línia en base a un estudi tècnic

cost
500,00 €
2.000,00 €
775,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Canviar 3 aixetes de rosca i dels 3 WC's amb tirador per sistemes tipus polsador

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

419,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar un porxo o pèrgola vegetal a l'entrada del Bar
Sellejar la porta principal amb goma que no permeti escapar la climatització interna
10,00 €
Afegir una protecció solar a la gran obertura del 1er. Pis façana SO i a la línia de finestres vertical ( estores 43,5 m")
Afegir una 2ª capa a la coberta per a fer-la ventilada o cobrir-la amb un element clar que reflecteixi la radiació solar (coberta ventilada 150 m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TERMICA
Superficie de 105 metres quadrats (Caldria verificar la resistència terrat))
84 panells solars fotovoltaquies

cost

83.420,00 €

BIBLIOTECA LLUIS CASTELLS /CENTRE D'ART
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Pòlissa 11754337
Disminució contractació de la potència
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cost
150,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble a totes les obertures 134m2
Afegir algun element de protecció solar a les obertures de la torre (6m2 de persiana fixa exterior)
Afegir aïllament a la Coberta (aillament millorat 400 m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Superfície disponible 140 m2
100 plaques solars fotovoltaiques

6.048,00 €

cost
103.759,00 €

BIBLIOTECA Mª AURÈLIA CAPMANY
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Pòlissa 1120863
instal·lar interruptors temporalitzats als serveis del centre
Instal·lació una bateria de condensadors amb urgència per augmentar el cos(phi) fins un valor comprès entre 0,9 i 1.
Canvi de contractació disminuint potència contractada a 30 KW per obtenir factor de simultaneitat de 0,6
canvi de discriminació horària de 1 a 2
revisió dels conductes exteriors a la instal.lació de climatització (20 metres)
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cost
29,00 €
1.686,00 €
150,00 €
190,00 €
64,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble a totes les finestres que no en tenen. Especialment façana E . 155,8 m2
Col·locar elements de protecció solar exterior obertura façana E , com ara lames 90m2
Col·locar elements de protecció solar a la obertura de la planta primera de la façana S (Films sobre vidres 44 m2)
cobrir amb una pérgola vegetal de fulla caduca
Afegir aïllament a totes les cobertes (aillament millorat 180 m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Superfície disponible 150 m2
84 plaques solars fotovoltaiques

cost
80.314,00 €

CAL NINYO
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 411715773 I 413170577
Substitució de 4 interruptors convencionlas dels serveis per altres de desconexió automàtica controlada per polsadors
Instal·lar una bateria de condensadors per tal de millorar el factor de potència
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cost
77,72 €
1.679,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Incloure sistemes de tall de llum direct. a les finestreres orientades al sud del vestibul de les oficines edifici principal
Col·locar doble vidre totes les obertures 117,06m2
Col·locars elements de protecció solar a les obertures de la façana E,O i S tipus lames mòbils 70,9m2
Afegir aillament a la coberta ( coberta ventilada 220 m")

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TÈRMICA

660,00 €

cost

CAN MASSALLERA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 13887562
Reducció de la potència contractada passant dels 315 kw a uns 180KW
recomanable Instal·lar una bateria de condensadors per tal de millorar el factor de potència
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cost
7.500,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre finestres de la façana NO i NE i a les claraboies i en 2on terme DE LES façanes SE i SO (380 m2)
Col·locars elements d'aillament mòbil ( per les nits d'hivern a les obertures ( persianes planes interiors 380 m2)
Col·locar elements de protecció solar a les obertures de les façanes SE interior i no interior
Afegir aïllament a la coberta ( 1825 m2)
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TÈRMICA

cost

CAN TORRENTS
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 12843788
Reducció potència del 39KW als 26.5 KW
Instal·lar làmpades individuals a la zona de les taules de bar per a millorar el nivell lumínic per activitats de lectura /escritura
Instal·lar una bateria de condensadors per tal compensar el consum d'energia reactiva i elevar el factor de potència sobre 0,90
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cost
150,00 €
177,00 €
1.956,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substituir les aixetes de rosca dels serveis per aixetes tipus polsador

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

179,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar elements de protecció solar a les obertures de les façanes SE ( porticons interiors 7,5 m2)
Col·locar vidre doble a les obertures (Doble vidre 12,5 m2).
Estudiar possibilitats de ventilació natural local

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TÈRMICA

cost

CASA DE LA VILA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 11717293
passar de la tarifa 3,0 a la 4,0
reducció de potència de 165KW a 120 KW
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cost

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
afegir doble vidre a totes les obertures ( 181 m2)
Millorar el sistema de climatització amb més opcions de sectorització
Sectorització dels sistemes d'iluminació per línies.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

cost

CASAL D'AVIS BARRI CENTRE
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 12843788
Reducció potència fins als 7 KW
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cost
150,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS
Instal·lació d'un programador termostàtic per al control de la caldera

Cost
149,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
instal·lació de bandes adhesives d'escuma sintètica en el perímetre dels tancaments exteriors, i a les caixes de la persiana
Col·locar vidre doble a totes les obertures ( Doble vidre 104m2)
Col·locar elements de protecció solar a les obertures que no en tenen
i millorar les proteccions superfícies vidrades amb elements opacs (Film 104 m2)
Col·locar, paravents persianes o porticons exteriors o interiors de les grans superficies de vidre ( persianes planes 104 m2)
Afegir aïllament a la coberta ( coberta normal 180m2)
Ventilar de forma creuada

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TÈRMICA

cost

CASAL D'AVIS I PENSIONISTES ELS VINYETS -MOLI VELL
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 10368243
Reducció potència del 45KW als 15 KW
Respecte a la pòlissa nº12841621
Instal·lar una bateria de condensadors per tal de millorar el factor potència
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cost
150,00 €
3.129,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Canvis en el mecanismes de tall d'aigua

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

338,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar elements de protecció solar a les obertures de les façanes S ( lames mòbils exteriors 38 m2)
Col·locar vidre doble a les obertures.
Crear una coberta ventilada i afegir aillament tèrmic a la capa interior (Coberta ventilada inclinada teula 2000m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TERMICA

cost

CASAL DE BARRI CAMPS BLANCS
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
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SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 13791943
Reducció de la contractació de la potència passant de 200KW a 110KW amb un index de simultaneitat de 0,8
Col·locar interruptor temporalitzats als serveis

cost
150,00 €
450,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Canvis dels 10 aixetes de rosca i de 9 wc's amb sistemes de tall tipus tirador.

Cost
1.049,00 €

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre a les finestres que no en tenen (126,15 m2)
Afegir aillament a la coberta ( normal 530m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TERMICA
Superficie de 450 metres quadrats
315 panells solars fotovoltaquies

cost

343.777,00 €

CASAL DE BARRI CASABLANCA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
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SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 13791943
Substitució dels actuals interruptors dels serveis per polsadors temporalitzats regulables
Canvis de focus halògens de 300W (no els de la sala d'actes) per uns amb làmpada fluorescents de 36W
Redistribució de les llumeneres per cada línia en base a un estudi tècnic

cost
500,00 €
2.000,00 €
775,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Canviar 3 aixetes de rosca i dels3 WC's amb tirador per sistemes tipus polsador

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

419,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar un porxo o pèrgola vegetal a l'entrada del Bar
Sellejar la porta principal amb goma que no permeti escapar la climatització interna
10,00 €
Afegir una protecció solar a la gran obertura del 1er. Pis façana SO i a la línia de finestres vertical ( estores 43,5 m")
Afegir una 2ª capa a la coberta per a fer-la ventilada o cobrir-la amb un element clar que reflecteixi la radiació solar (coberta ventilada 150 m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TÈRMICA
Superficie de 105 metres quadrats (Caldria verificar la resistència terrat))
84 panells solars fotovoltaquies

cost

83.420,00 €

CASAL DE BARRI CAN MARIANAO
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
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SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 1306567
Canvi de tarifa de la 3,0 a la 4,0
Instal.lació de sensors de presència a la sala d'exposicions que controlin els elements d'il·luminació Halògens

cost
400,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre finestres de la façana o afegir algun tipus de porticó aillat que funcioni durant les nits d'hivern
Elements de protecció solar eficients en les obertures de la façana S i SE com ara arbres de fulla caduca
i /o lames de protecció horitzontals mòbils ( lames interiors 435 m2).
Afegir aillament o alguna cambra ventilada a la coberta ( 700m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TÈRMICA
Superficie de 323 metres quadrats
204 panells solars fotovoltaquies

cost

206.589,00 €

CASAL DE BARRI CIUTAT COOPERATIVA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ

14

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 764697
Reducció de la contractació de la potència passant de 80kw A 57kw

cost
140,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Canviar l'escuma aïlladora dels aparells d'aire condicionat del terrat
Afegir porticons aïllats a les obertures de la façana N per a evitar pèrdues durant l'hivern ( porticons interns 40m2)
Afegir aillament a la coberta ( normal 220 m2)
Pérgola vegetal a la terrassa utilitzada com a bar o algun petit voladis a obertures façana x (pérgola 25 m2)
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TÈRMICA
Superficie de 285 metres quadrats
228 panells solars fotovoltaquies

80,00 €

cost

225.506,00 €

CASAL DE BARRI L'OLIVERA
15

PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 1306567
Canvi de tarifa de la 3,0 a la 4,0
Instal.lació de sensors de presència a la sala d'exposicions que controlin les elements d'il·luminació Halògens

cost
400,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre finestres de la façana o afegir algun tipus de porticó aillat que funcioni durant les nits d'hivern
Elements de protecció solar eficients en les obertures de la façana S i SE com ara arbres de fulla caduca
i /o lames de protecció hotitzontals mòbils ( lames interiors 435 m2).
Afegir aillament o alguna cambra ventilada a la coberta ( 700m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TÈRMICA
Superficie de 323 metres quadrats
existeix una instal·lació solar tèrmica de 39 plaques
204 panells solars fotovoltaquies

cost

206.589,00 €

CEIP AMAT VERDU
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 10809955 I 10809956
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cost

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Canvi en els tipus d'elements de tall

Cost
2.649,00 €

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre a totes les obertures i porticons aillants mòbils especialment façana N (755 m2)
Col·locar elements de protecció solar ( lames horitzontals orientables o arbres fulla caduca) 427 m2
Afegir aillament a la coberta 1200 m2

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/SOLAR TÈRMICA
superficie 150 m2. Posibilitat de col·locaci´p de 84 panells solars fotovoltaics

cost
82.700,00 €

CEIP ANTONI GAUDI
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
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SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
cost

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Subtitució de les aixetes de rosca per sistemes de tall tipus polsador,

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble en totes les obertures (221 m2 )
Colocar sistemes de protecció solar a les façanes E i O com ara lames horitzontals orientables
Afegir aillament a la coberta (coberta normal 850m2)
Col·locar arbres de fulla caduca que projectin ombra ( 184, 5 m2

350,00 €

CEIP BARRUFET
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pólissa nº 11812743
Disminuir l'actual potència contractada de 80 KW a 44 kW
Instal·lar bateria de condensadors per millorar factor potència ( La bateria hauria de ser de 25kw)
instal·lació del filtre d'armònics de corrent tipus absorsió

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substituir els WC per un sistema de polsador de descàrrega control·lada
SUBMINISTRAMENT DE GAS
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cost
2.531,00 €

Cost
1.871,00 €
Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre a les façanes NE i NO principalment i tambè a les SE i SO (473 m2)
Col·locar elements de protecció solar a les finestres So i SE 341 m2.
Aillament coberta ( 300 m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/SOLAR TÈRMICA
superficie 168 m2.
es poden instal·lar 100 plaques solars fotovoltàiques
es poden instal·lar 20 plaques solars tèrmiques

cost
103.000,00 €
27.956,00 €

CEIP BENVIURE
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
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SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 11749631
Disminuir l'actual potència contractada de 37kw a 25kw
instal·lar viseres recuperadores de flux a 85 llumeneres nues

cost

cost aproximat

2.000,00 €

cost actuació

4.213,00 €

Viseres recuperadors de flux a 183 llumeneres
Instal·lar rellotge temporalitzador per la encesa i apagada exterior
Substituir 30 lampades incandescents per lampades de baix consum de 15W

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substituir 19 aixetes de rosca per aixetes de polsador
Substituir 23 WC per un sistema de polsador de descàrrega control·lada

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS
Substituir aillament canonades d'aigua calenta per a evitar perdues tèrmiques
Instal·lar vàlvules de regulació de les zones calefactades de l'edifici
instal·lació de rellotge digital per al control independent de les dues calderes

Cost

2.450,00 €

1.493,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre a les façanes N,E i O (268 m2)
Protecció solar tipus porticons amb lames façana SE ( 50,7m)
Aillament coberta ( 450 m2)
Plantar arbres fulla caduca patis ( 25 unitats)
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
superficie 500 m2.
es poden instal·lar 120 plaques solars fotovoltàiques

cost
114.437,00 €

CEIP CIUTAT COOPERATIVA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa nº 10031143
reducció de la potència contractada de 50kW a 30KW
Instal·lació bateria de condensadors CIRCUTOR EV4 o similar de 18, 75 KW
Instal.lació d'interruptors tipo polsadors temporalitzats al servei del centre
Instal.lació de viseres reflectores a les actuals llumeneres amb reflector un.
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cost
2.400,00 €
950,00 €
3.250,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Subtitució de les 14 aixetes per sistemes de tall tipus polsador

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS
Substituir la valvula de 3 vies manual per una automàtica controlada per centraleta
Aillament canonades sala de calderes amb escuma elastimèrica

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble en totes les obertures

700,00 €

500,00 €
150,00 €

CEIP FERNANDEZ LARA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 11810446
Instal·lar polsadors i temporitzadors als serveis i vestidors per evitar que estiguin oberts amb el centre desocupat
Les llumeners no són adequqades. Instal·lar viseres reflectores
Passar de la tarifa 3,0 a 4,0
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cost
1.690,00 €
6.320,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substituir 10 aixetes de rosca per aixetes de polsador

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS
aillament canonades d'aigua calenta per a evitar perdues tèrmiques

Cost

500,00 €

700,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre a les façanes N,E i O i a les obertures façana S de PB (465 m2)
Col·locar elements de protecció als patis i semipatis amb lona mobil ( 60 m2)
Protecció solar tipus lames al gimnas ( 45m2)
Plantar arbres fulla caduca patis ( 25 unitats)
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/SOLAR TÈRMICA
superficie 250 m2.
es poden instal·lar 50 plaques solars fotovoltàiques

cost
50.578,00 €

CEIP JOAN MARAGALL
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 12256086
canvi de tarifació passant de 3,0 a 4,0
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cost

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substitució 16 aixetes convencionals pels polsadors

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

620,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
No es fan propostes per què esta pendent de decissió d'enderrocament

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/SOLAR TÈRMICA
Te les condicions favorables per a la instal·lació d'un camp de plaques solars tipus fotovoltaica i un altre tèrmic
323 m2 de superficie es podrien col·locar fins a 204 panells

cost
206.589,00 €

CEIP JOSEP MARIA CIURANA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 12256052
PrOposta de reducció petència 80KW a 65KW
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cost
150,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substitució 16 aixetes convencionals pels polsadors

Cost
1.100,00 €

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre a les façanes N, E i O (396 m2)
Plantar arbres de fulla caduca 30 unitats façana S i un tram façana E
Afegir aillament a la coberta 300 m2

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

cost

CEIP LA PARELLADA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 12469312
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cost

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substitució 8 aixetes, 29 WC amb cadena 9 dutxes

Cost
3.300,00 €

SUBMINISTRAMENT DE GAS
Incloure un regulador manual tipus rosca a les aules que no en tinguin

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble en les façanes N,E i O i també a la S de la planta baixa 744,5 m2
Afegir aillament a la coberta 750m2
Col·locar elements de protecció solar a les façanes S i O com lames mobils horitzontals 338,5m2

270,00 €

CEIP MARIANAO
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 116411792
Proposta instal·lació bateria de condensadors per eliminar recàrrec ( s'ha observat un factor de potència inf. A 0,9)
aumentar el rendiment luminic substituint les llumeneres actuals per pantalles de recuperació de flu i optica
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cost
2.543,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS
aillament canonades d'aigua calenta

Cost
66,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre a totes les obertures (620 m2)
Col·locar elements de protecció solar SE( lames horitzontals orientables 286 m2
Afegir aillament a la coberta 2200 m2

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/SOLAR TÈRMICA
superficie 250 m2.
es poden instal·lar 50 plaques solars tèrmiques
es poden instal·lar 150 plaques solars fotovoltàiques

cost
67.862,00 €
151.300,00 €

CEIP MASSALLERA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 12469311
Canvi interruptors convencionals per sistemes desconexió automàtica per polsador
Canvi de il·luminació al gimnas. Treure llumeneres estanques amb fluorescents per projectors suspesos lampades vapor sodi
Reducció contractació potència passant del 80 als 65KW
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cost
60,00 €
1.900,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substitució aixetes convencionals pels polsadors i cadenes WC per polsadors amb tall automàtic

Cost
1.275,00 €

SUBMINISTRAMENT DE GAS
Incloure un regulador manual tipus rosca a les aules que no en tinguin

Cost
270,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble en les obertures 317 m2
Col·locar algun element de protecció termica de la façana E
Aillament a la coberta500 m2
Col·locar elements de protecció solar a les façanes S i E i complementar amb perianes enrrotllables 170 m2 Arbres
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/SOLAR TÈRMICA
Te les condicions favorables per a la instal·lació d'un camp de plaques solars tipus fotovoltaica i un altre tèrmic
70 m2 per a plaques fotovoltaiques i 60m2 plaques solars termiques
Cost plaques amb instal·lació
Cost instal·lació solar tèrmica
Juntament amb les plaques solars, cal instal·lar un element convertidor a xarxa, elements de control i dos comptadors

cost

35.000,00 €
27.500,00 €

CEIP MONTBAIG
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 10368837
Instal.lació d'interruptors tipo plosadors temporalitzats al servei del centre
Anul·lar els tres escalfadors d'alguns serveis i del menjador
Baixar el fluorescents de les aules uns 30 cm
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cost
180,00 €
950,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Subtitució de les 18 aixetes per sistemes de tall tipus polsador, 30wc i 13 dutxes

Cost
3.400,00 €

SUBMINISTRAMENT DE GAS
Substitució canonada d'extracció de fums caldera

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble en totes les obertures (533 m2 )
Colocar sistemes de protecció solar als patis i semipatis com ara lona mobil (200m2)
Afegir aillament a la coberta (Aillament normal plana 800m2)
Col·locar arbres de fulla caduca o petits porxos a la façana S (40 unitats)

150,00 €

CEIP RAFAEL CASANOVA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 683525 i num. 684351
Com que les dues polisses són d'us general unificar la de 50 KW i 14KW en una de sola de 64kW
Instal.lació d'interruptors tipo plosadors temporalitzats al servei del centre
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Subtitució d'elements del serveis (dutxes, aixetes i urinaris per sistemes de tall tipus polsador
SUBMINISTRAMENT DE GAS
Aillament canonades sala de calderes amb escuma elastimèrica
SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble en totes les obertures 744,5 m2
Col·locar elements de protecció solar més eficient a les façanes SE i SO com ara lames horitzontals orientables 338 m2
Colocar elements de protecció solar en la façana NO com ara orelleers o arbres de fulla caduca
Afegir aillament a la coberta de la façana N, E i O per ordre de importància 750m"
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cost
300,00 €
100,00 €
Cost
600,00 €
Cost
350,00 €

CFA LLUIS CASTELLS
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
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SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
cost
Substitució dels interruptors convencionals dels serveis per uns de desconexió automàtica
Substitució dels focus exteriors de làmpades de halògenes per altres de vapor de sodi.

85,00 €
1.130,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
substituir aixetes tipus rosca i WC

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

529,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Colocar doble vidre a les obertures 143 m2
Col·locar elements de protecció solar façana S. E i O com ara lames oritzontals orientables 112 m2
Afegiraillament a la coberta plana 350 m2 i inclinada 150 m2

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

cost

CREU ROJA
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PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
cost

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble a totes les obertures ( Doble vidre 23,5m2)
Col·locar elements de protecció solar a les obertures de les façanes E i O (Lames exteriors 21m2)
Col·locar arbres de fulla caduca proper a les façanes E i O per provocar ombra sobre les obertures i murs opacs creant un
ambient contigu a l'edifici i un edifici més confortable a l'estiu ( 15 unitats)
Afegir aillament coberta ( aillament bàsic 150 m2)
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TERMICA
Superficie de 63 m2
possibilitat de instal·lació de 45 panells solars fotovoltàics

cost
45.542,00 €

EL NÚRIA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Pòlissa 402885522
Reduir la contractació de la potència de 160 KW a 50KW
Reduir la magnitud d'armonics de corrent que hi ha a la instal·lació
Instal·lació de interruptors amb polsadors temporalitzats als serveis individuals
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cost
150,00 €
2.500,00 €
120,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substituir les aixetes amb sistema de tall monocomandament i de rosca per aixetes tipus polsador

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

460,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar elements de protecció solar obertures (Film 52,68m2)
col·locar porticons aïllats a les cobertes de la façana NO (persoanes planes o porticos 34,2m2
Afegir aïllament a totes les cobertes (aillament millorat 180 m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ ENERGIA SOLAR TÈRMICA

cost

ERMITA SANT RAMON
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Pòlissa 11178149
Substituir 29 làmpades incandescents de 40W per làmpades de baix consum de 26W.
Instal·lar viseres reflectores a les llumeneres nues fluorescents
reduir potencia contractada fins a 14,5 KW ( passar de la tarifa 3,0 a la 2,0)
Substituir interruptors convencionals per interruptors de desconexió automàtica de polsador
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cost
293,00 €
458,00 €
129,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS
Cambiar tots els aillaments exteriors per aillament calorifugat d'alumini
Instal·lar un sistema de termostat programable que permeti l'encesa i apagada automàtica de la instal·lació
En els tancaments exteriors instal·lar bades adhesives de goma o escuma sintètica

Cost
550,00 €
98,00 €
51,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar elements de protecció solar a totes les obertures. (Films 106,4)
Col·locar doble vidre a les obertures de les façanes (106,4 m2)
Afegir aillament a la coberta (aillament bàsic cobertes planes 440m2i a les cobertes amb teules 220m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Les plaques solar tèrmiques instal·lades no funcionen correctament. Caldria fer una posta a punt

cost

ESCOLA DE MUSICA LLUIS CASTELLS
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Pòlissa 14124275
Instal·lació d'una bateria de condensadors per a millorar el factor potència ( Bateria de 37,5Kvar.)
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cost
3.288,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar elements protecció solar ext.com lames, a les obertures façanes NO edifici principal i a O edifici annex (124 m2)
Col·locar elements aïllants (porticons cortenes) a les obertures de les fçanes NO de l'edifici (Estores 62m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Superficie 225 metres2
126 panells solars fotovoltaiques

cost
128.000,00 €

ESTADI DE BEISBOL
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Pòlissa 1130167
Instal·lació d'una bateria de condensadors per a millorar el factor potència (bateria de 37,5 Kvar)
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cost
2.524,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Canvis d'aixetes que són de rosca per les de polsadors al camp de Beisbol
Canvis d'aixetes que són de rosca per les de polsadors a la pista de Botxers

Cost
2.515,00 €
380,00 €

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar elements de protecció solar exterior amb lames a les obertures façanes SE i SO (lames exteriors 39,7 m2)
Col·locar doble vidre a les obertures de les façanes (64 m2)
Afegir aillament a la coberta d'oficines, vestidors i bar (aillament bàsic 250m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Superficie 128 m2
49 plaques solars tèrmiques

cost
65.880,00 €

LLARS D'INFANTS BAMBI
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
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SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC
cost
Substitució dels interruptors convencionals dels serveis per uns de desconexió automàtica
Fer un nou quadre elèctric en que s'unifiquein les dues polisses i instal·lació d'un comptador de reactiva

85,00 €
350,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
substituir 10 aixetes tipus rosca i 11 WC

Cost
1.710,00 €

SUBMINISTRAMENT DE GAS
Canvi de caldera i fer un edifici annex per evitar les conduccions a la intempèrie

Cost
1.861,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Colocar doble vidre a les obertures 126 m2
Col·locar elements de protecció solar façana SE i SO com ara lames 96,5m2
Afegir una segona capa a la coberta per a fer-la ventilada o cubrir-la amb un lement que reflecteixi la radiació
Analitzar possibilitat de ventilació natural
Possibilitat de substituir algun arbre de fulla perenne per altres de fulla caduca
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/SOLAR TÈRMICA
Terrat de 80 m2
possibilitat d'instal·lació de 16 plaques solars tèrmiques

cost
27.480,00 €

MASIA TORRE LA VILA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Pòlissa 14064024
Disminució contractació de la potència fins a 20kw
Instal·lació pantalles amb recuperador de flux i òptica, fluorescents als despatxos del centre
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cost
150,00 €
498,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS
Aillament de les canonades de calefacció

Cost
83,70 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar elements de protecció solar ( porticons , lames , persianes o arbres)en totes les obertures 73,75 m2
Col·locar doble vidre a totes les obertures ( 73,75 m2)
Afegir aillament a la coberta i convertir lacoberta en ventilada ( 300m2)
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ ENERGIA SOLAR TÈRMICA

cost

MILA I GILABERT
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 10368243
Reducció potència del 45KW als 15 KW
Respecte a la poòlissa nº12841621
Instal·lar una bateria de condensadors per tal de millorar el factor potència
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cost
150,00 €
3.129,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Canvis en el mecanismes de tall d'aigua

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

338,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar elements de protecció solar a les obertures de les façanes S ( lames mòbils exteriors 38 m2)
Col·locar vidre doble a les obertures.
Crear una coberta ventilada i afegir aillament tèrmic a la capa interior (Coberta ventilada inclinada teula 2000m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TERMICA

cost

OFICINES RÀDIO SANT BOI
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la pòlissa 11754346
fer una reducció de potència contractada fins a 15 KW
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cost
150,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble a totes les obertures ( Doble vidre 9 m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TERMICA

cost

PISTA DE BOTXES BENVIURE
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Pòlissa 982140
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cost

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar elements de protecció solar obertures de façana SO com arbres de fulla caduca ( 60unitats)
Col·locar doble vidre a les obertures de les façanes (47,7 m2)
Afegir aïllament a totes les cobertes (aillament bàsic 155 m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ ENERGIA SOLAR TÈRMICA

cost

PISTA DE BOTXES LA PARELLADA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Pòlissa 1130167
Caldria revissar les polisses. No està clar a quina pòlissa està asignat
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cost

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar elements de protecció solar façana O de l'edifici de l'entrada com arbres de fulla caduca ( 20unitats)
Col·locar doble vidre a les obertures de les façanes (64 m2)
Col·locar arbres de fulla caduca sobre les pistes de botxes ( 30 unitats)
Separar l'estructura lleugera metàl·lica de l'edifici d'entrada pot donar lloc a una coberta ventilada ( lona sobre la coberta 30m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Superficie 60 m2
60 plaques solars fotovoltaiques

cost
52.286,00 €

POLIESPORTIU CAN MASSALLERA
POLIESPORTIU CAN MASSALLERA
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 12847022
Instal·lació bateria de condensadors
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cost

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
afegir doble vidre a totes les finestres façana NO i NE primer i SOE i SO en segon terme ( 120 m2)
Col·locar elements d'aillament mobil ( per nits d'hivern) a les obertures . Persianes planes interiors 120,2m"
Col·locar elements de protecció solar exteriors a les obertures de la façana SO 33 m2
Recuperar la coberta ventilada

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/SOLAR TÈRMICA
Posibilitat d'utilització de 300 m2 en la coberta
posibilitat d'instal·lació de 204 pLaques solars fotovoltaica

cost
206.589,00 €

POLIESPORTIU LA OLIVERA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
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SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Instal·lació bateria de condensadors
Instal·lació de interruptors amb polsadors tempotalitzats als serveis individuals

cost
3.215,00 €
134,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
instal·lació d'una porta recuperadora a l'entrada principal per a minimitzar les pèrdues
Col·locar elements de protecció solar a les obertures de la façana NE com ara cortines enrotllables exteriors
Col·locar elements de protecció solar al lluernari
Afegir aillament o cambra ventilada a la coberta
Analitzar possibilitat de ventilació natural

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/SOLAR TÈRMIQUES
Posibilitat d'utilització de la coberta per a instal·lar-hi plaques en una renglera es poden ubicar 39 plaques

1.039,00 €

cost

POLIESPORTIU LA PARELLADA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 11749631
Disminuir l'actual potència contractada fins 175 KW
Substituir els interruptors convencionals dels serveis pels de desconexió automàtica controlada per polsador
Instal·lar bateria de condensadors per millorar factor potència
Anular sortida d'aire condicionat del vestibul (L'espai està obert i sempre està constantment en funcionament)
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cost

3.928,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substituir 19 aixetes de rosca per aixetes de polsador
Substituir 25 WC per un sistema de polsador de descàrrega control·lada

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

1.573,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre a les obertures del l'edifici 315 m2
Col·locar elements de protecció solar obertures de les façanes S i O 128 m2
Aillament coberta ( 700 m2)
Plantar arbres fulla caduca patis ( 25 unitats)
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/SOLAR TÈRMIC
superficie 430 m2.
es poden instal·lar 280 plaques solars fotovoltàiques
i uns 126 panells solarls termics

cost
332.170,00 €
172.734,00 €

TALLER 2000
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 11814285
Reducció potència fins als 9,5 KW
substituir interruptors als serveis per interruptors desconexió automàtica
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cost
150,00 €
70,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substiruir dues aixetes de rosca per aixetes de tall tipus polsador

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

136,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble a totes les obertures ( Doble vidre 19,56m2)
Afegir aïllament a la coberta ( aillament bàsic teula 60m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TERMICA

cost

TALLER FUSTERIA
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 982140
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cost

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Substiruir dues aixetes de rosca per aixetes de tall tipus polsador i
Substituir els WC's per uns de sistema de polsador

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS

Cost

272,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar vidre doble a totes les obertures ( Doble vidre 45m2)
Col·locar elements de protecció solar a les obertures de les façanes (Films 45m2)

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA/ SOLAR TERMICA

cost

TORRE DEL SOL
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Respecte a la polissa nº 10810482
Substitució de 4 interruptors convencionlas dels serveis per altres de desconexió automàtica controlada per polsadors
Canviar focus que ulititzen làmpada halògena per unes amb làmpades amb vapor de sodi d'alta pressió
canvi de contractació de tarifa general a uina 4,0

46

cost
56,00 €
525,00 €

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Cost

SUBMINISTRAMENT DE GAS
recobriment de canonades de l'interior de la sala de calderes amb escuma elastomèrica

Cost
54,00 €

SENYALISTICA
Cartells, amb materials perdurables indicant la importància de l'estalvi de la llum i de l'aigua
AILLAMENTS
Col·locar doble vidre totes les obertures 171,25m2
Col·locar algun sistema d'aillament tèrmica ales obertures com ara portricons interiors (perisanes planes interiors 171,25m2)
Afegir aillament a la coberta ( aillament bàsic teula 300 m")

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

cost
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ACTA DE REUNIÓ DE SEGUIMENT
PAES Sant Boi de Llobregat

ACTA REUNIÓ DE LLANÇAMENT (1)
Projecte

PAES SANT BOI

Data

11/06/2009

Lloc

Ajuntament Sant Boi
Diputació de Barcelona (DiBa)

Rafael Ocaña
Josep M. Cervelló

Ajuntament de Sant Boi (Ajm)

Assistents

Rosa Cifuentes
Pere Curto

Estudi Ramon Folch (ERF)

Irma Ventayol
David Bessó

Temes tractats i acords
•

Reunió de llançament a partir de la que es dóna per iniciat el projecte del PAES de
Sant Boi.

•

S’ha constituït l’equip que liderarà aquest projecte. Les persones de contacte
seran:
•

DiBa: Rafael Ocaña

•

Ajuntament de Sant Boi: Rosa Cifuentes

•

ERF: Irma Ventayol

•

S’acorda que els comunicacions es realitzaran a través de correu electrònic amb
còpia a totes les persones de contacte.

•

ERF realitzarà una acta de cada reunió i l’enviarà a les persones de contacte.

•

DiBa ha descrit els aspectes essencials d’un PAES i del Pacte d’Alcades/es.
S’informa que la data límit per a l’entrega del PAES de Sant Boi és 1 any després
de la signatura del Pacte d’Alcades/es, és a dir, el 20 de novembre de 2009.

•

L’Ajuntament ha exposat varis treballs realitzats en els últims anys que poden ser
útils de cara a la definició del PAES. Entre ells, destaca el Pla d’Eficiència
Energètica (aprovat el 2007 pel Ple Municipal) i les auditories energètiques
realitzades a diversos equipaments municipals.

Documentació entregada
•

DiBa ha proporcionat a ERF, en format paper, les dades sobre consum d’aigua,
producció energètica en règim especial i consum de gas.

Barcelona, juny de 2009
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ACTA DE REUNIÓ DE SEGUIMENT
PAES Sant Boi de Llobregat

Temes pendents
Resp.

Dit

Previst

Real

ERF redactarà i enviarà a tot l’equip l’acta de la reunió.

ERF

11/06/09

16/06/09

16/06/09

ERF enviarà proposta de calendari i de reunions de seguiment.

ERF

11/06/09

16/06/09

16/06/09

DiBa proporcionarà a ERF l’aplicatiu de càlcul d’emissions DESGEL.

DiBA

11/06/09

19/06/09

Ajm

11/06/09

26/06/09

DiBa

11/06/09

26/06/09

Ajm

11/06/09

26/06/09

Tasques a realitzar

L’Ajuntament

enviarà

a

ERF,

per

correu

electrònic,

l’enquesta

complimentada per iniciar el PAES i les dades sobre consums energètics
dels anys 2005, 2007 i 2008 de:
• Equipaments municipals i instal·lacions municipals.
• Enllumenat públic.
• Semàfors.
• Flota municipal de vehicles (interns i externalitzats).
• Transport públic.
• Producció d’energia.
• Tractament de residus.
També proporcionarà la següent documentació:
• Pla de Mobilitat Urbana del municipi.
• Informació disponible a través de la seva comptabilitat energètica.
• Informes de auditories energètiques ja realitzades dels equipaments
municipals.
DiBa enviarà a ERF, per correu electrònic, les dades energètiques de
partida per sector (consum d’aigua, producció energètica en règim
especial i consum de gas )
L’Ajuntament informarà a ERF de quins edificis considera prioritaris per a
la realització de les Visites d’Avaluació Energètica (VAE’s)

Propera reunió de seguiment
Dijous, 9 de juliol de 2009 a les 10h als Serveis de Medi Ambient de la DiBa.

Signatures
En senyal de conformitat amb l'exposat amb anterioritat, signen els presents:
Rafael Ocaña

Barcelona, juny de 2009

Rosa Cifuentes

Irma Ventayol
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ACTA DE REUNIÓ DE SEGUIMENT
PAES Sant Boi de Llobregat

ACTA DE REUNIÓ
Projecte

PAES SANT BOI

Data

15/07/2009

Lloc

Ajuntament Sant Boi
Diputació de Barcelona (DiBa)

Assistents

Ajuntament de Sant Boi (Ajm)

Estudi Ramon Folch (ERF)

Rafael Ocaña
Rosa Cifuentes
Pere Curto
Irma Ventayol
Albert Vendrell
David Bessó

Temes tractats i acords
•

L’Albert Vendrell és presentat com a nou cap de projectes a partir del mes de
setembre, en substitució de l’Irma Ventayol.

•

Lectura de l’acta de la reunió de llançament i signatura.

•

Càlcul d’emissions de GEH:
-

A nivell de l’Ajuntament, s’observa una disminució global de les emissions de
GEH els anys 2007 i 2008 respecte dels valors del 2005. Aquesta valoració es
realitza a manca d’obtenir les dades de consum energètic de la flota pròpia de
vehicles de l’Ajuntament i de les línies de transport públic urbanes, fet que pot
variar sensiblement el resultat final dels càlculs.

-

A nivell del municipi, no s’han pogut realitzar els càlculs d’emissions de GEH,
ja que manquen les dades de consum energètic per als anys 2005 i 2008 i les
dades per al 2007 no es donen pels sectors que demana la metodologia del
PAES.

-

Per a les emissions degudes a l’Ajuntament, tan sols manquen les dades de
consum de la flota de vehicles pròpia de l’Ajuntament. En canvi, per a les
emissions degudes al consum energètic global del municipi, manquen les
dades per als anys 2005, 2007 i 2008 en els sectors que especifica la
metodologia del PAES.

•

L’Ajuntament no disposa de les dades de consum energètic per al tractament dels
residus, així que la DiBa les demanarà a l’Entitat de Medi Ambient de l’Àrea
Metropolitana.

•

Han estat debatuts el continguts de la diagnosi. L’ajuntament informarà sobre el
l’apartat 4 d’aquest capítol, que fa referència a l’anàlisi de la gestió energètica del
mateix.

•

Es constata que no es coneix la producció d’energia fotovoltaica i que moltes de
les plaques instal·lades no estan en funcionament.

Barcelona, juliol de 2009
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ACTA DE REUNIÓ DE SEGUIMENT
PAES Sant Boi de Llobregat

•

Pla de participació. Es plantegen 2 fases de participació:
-

Fase 1. Durant la redacció del Pla: inclouria tres sessions de participació
(amb la classe política, els tècnics de l’Ajuntament i la ciutadania en general).
L’Ajuntament parlarà amb l’equip intern de Participació per determinar la
idoneïtat d’aquest plantejament i identificar els actors socials a convocar.
Funcionament: presentació per part del Regidor de la sessió; presentació del
Pacte d’Alcaldes/es per part de la Diputació (o membre designat a tal efecte);
presentació de la diagnosi per part d’ERF; brainstorming dinamitzat per ERF i
tancament de la sessió.
Calendari: el Pla de Participació d’aquesta fase s’entregarà el 31 de juliol. Les
actuacions previstes s’haurien de realitzar al setembre i primera quinzena
d’octubre per.

-

Fase 2. Durant l’execució del Pla: en el Pla d’Acció es preveuran actuacions
per fomentar la involucració d’altres sectors diferents al de l’Administració,
com empreses o escoles. Així mateix, es preveuran altres actuacions
(enquestes a través de la web, sessions participatives, etc.).
Calendari: el Pla de Participació d’aquesta fase s’entregarà el 31 d’octubre,
junt amb el Pla d’Acció.

•

Pla d’acció. S’esbossen algunes de les mesures a incorporar al Pla d’acció:
-

Millorar la comptabilitat del dipòsit de carburant de la flota de vehicles de
l’Ajuntament.

-

Incorporar un registre d’energia solar fotovoltaica, per poder realitzar un
control de l’energia produïda en relació amb la potencia instal·lada.

-

Oferir assessorament tècnic i/o subvencions a d’altres sectors de la societat
(empreses, món educatiu)

-

Participar al projecte europeu Euronet 50/50, basat en què el 50% de l’estalvi
energètic obtingut gràcies a l’eficiència energètica de les escoles és retornat a
aquesta en forma de transferència econòmica.

Documentació entregada
•

Acta de la reunió de l’11 de juny de 2009.

•

Consum d’energia i emissions associades de GEH a l’Ajuntament i al municipi per
als anys 2005, 2007 i 2008 (segons les dades disponibles)

Barcelona, juliol de 2009
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ACTA DE REUNIÓ DE SEGUIMENT
PAES Sant Boi de Llobregat

Temes pendents
Tasques a realitzar
Proporcionar a ERF l’aplicatiu de càlcul d’emissions DESGEL

Resp.

Dit

Previst

Real

DiBa

11/06/09

19/06/09

19/06/09

Ajm

11/06/09

26/06/09

(-)1

DiBa

11/06/09

26/06/09

(-)2

Ajm

11/06/09

26/06/09

15/07/09

Ajm

15/07/09

22/07/09

DiBa

15/07/09

17/07/09

ERF

15/07/09

22/07/09

Ajm

15/07/09

22/07/09

Enviar a ERF, per correu electrònic, l’enquesta complimentada per iniciar
el PAES i les dades sobre consums energètics dels anys 2005, 2007 i
2008 de:
• Equipaments municipals i instal·lacions municipals.
• Enllumenat públic.
• Semàfors.
• Flota municipal de vehicles (interns i externalitzats).
• Transport públic.
• Producció d’energia.
• Tractament de residus.
També proporcionarà la següent documentació:
• Pla de Mobilitat Urbana del municipi.
• Informació disponible a través de la seva comptabilitat energètica.
• Informes de auditories energètiques ja realitzades dels equipaments
municipals.
Enviar a ERF, per correu electrònic, les dades energètiques de partida per
sector (consum d’aigua, producció energètica en règim especial i consum
de gas )
Informar a ERF de quins edificis considera prioritaris per a la realització
de les Visites d’Avaluació Energètica (VAE’s)
Enviar a ERF les dades de consum de la flota de vehicles pròpia per als
anys 2005, 2007 i 2008. Si no estan disponibles, enviarà el consum total
de la flota de vehicles propis i dels serveis externalitzats
Enviar a ERF les dades de consum energètic del municipi per als anys
2005, 2007 i 2008 desglossades per sector (primari, industrial, serveis,
domèstic i transports) i per font energètica (electricitat, gas natural, GLP i
combustibles líquids)
Comprovar que els factors d’emissió proporcionats per la Oficina del
Canvi Climàtic i per la Guia metodològica de redacció del PAES
coincideixen.
Proporcionar un llistat amb els 10 equipaments municipals on es
realitzaran les visites d’avaluació energètica. Aquests equipaments seran
els que tinguin un consum energètic més elevat del municipi, procurant
1

Tot i que s’ha proporcionat la majoria de les dades, encara resta per enviar el consum de la flota de vehicles propis
de l’Ajuntament i del tractament de residus.
2

Anàlogament, resta per enviar en aquest cas el consum municipal de GLP.
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que hi hagi almenys un exemple per a cada tipus d’equipament.
Enviar per correu electrònic l’anàlisi de la gestió energètica de

Ajm

15/07/09

22/07/09

DiBa

15/07/09

22/07/09

ERF

15/07/09

22/07/09

DiBa

15/07/09

22/07/09

ERF

15/07/09

22/07/09

ERF

15/07/09

29/07/09

ERF

15/07/09

22/07/09

l’Ajuntament, tal i com recull el document 8.1.3. Diagnosi de la DiBa.
Verificar que la data d’entrega del PAES sigui el 20 de novembre de 2009.
Calcular les emissions del transport a partir de les dades contingudes al
Pla de Mobilitat de la ciutat
Contactar amb la Lluïsa Rolder, de l’Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics, per obtenir el consum energètic associat al tractament d’aigua i
dels residus.
Comprovar el PIB de la ciutat a partir de les dades del Pla d’Eficiència
Energètica
Finalitzar el càlcul d’emissions, un cop es disposi de totes les dades de
consum energètic de l’Ajuntament i del municipi.
Enviar una versió actualitzada del calendari de redacció del PAES

Propera reunió de seguiment
No s’ha concertat cap data per a la propera reunió.

Signatures
En senyal de conformitat amb l'exposat amb anterioritat, signen els presents:
Rafael Ocaña
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PAES SANT BOI

Calendari de treball
16 de juny 2009

Tasca

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

O

1. Recopilació d’informació

O

2. Visita d’Avaluació Energètica a 10 equipaments municipals
3. Tractament de les dades i càlcul de les emissions de GEH
4. Redacció del Pla de Participació
5. Sessions de participació (es preveuen 3 sessions)

X

6. Redacció del Pla d’Acció

O

X

X

7. Redacció del Pla de Seguiment
O

8. Redacció del Document de Síntesi

LLEGENDA

Diagnòstic

Reunions de seguiment

O

Sessions de participació

X

Lliurament

Pla de
Participació

Pla d’acció

Pla de
seguiment

Document
de Síntesi

Novembre

ACTA DE REUNIÓ DE SEGUIMENT
PAES Sant Boi de Llobregat

ACTA DE REUNIÓ
Projecte

PAES SANT BOI

Data

30/09/2009

Lloc

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona (DiBa)

Rafael Ocaña
Vanessa Sancho

Ajuntament de Sant Boi (Ajm)
Assistents

Pere Curto
Albert Vendrell
Estudi Ramon Folch (ERF)
David Bessó

Temes tractats i acords
•

Lectura de l’acta de la reunió de llançament i signatura.

•

ERF presenta els esborranys dels documents previstos per a les sessions de
participació, els quals presenten particularitats segons el seu públic destinatari
(tècnics de l’Ajuntament i ciutadania)

•

S’acorda que, en l’absència d’en Rafael Ocaña, ERF realitzarà la presentació
introductòria dels PAES a les sessions de participació.

•

DiBa informa que l’entrega del PAES està formada per 2 còpies paper i 3 en CD,
que l’empresa consultora enviarà a la DiBa i aquesta a l’Ajuntament de Sant Boi.
Un cop aprovat serà enviat a la UE i a la pròpia DiBa.

•

S’acorda que un dels punts a incloure al Pla d’Acció sigui tenir un control de la
comptabilitat de la flota de vehicles pròpia de l’Ajuntament, ja que s’ha constatat
que en la presa de dades per a la diagnosi que aquesta no es troba disponible.

•

S’acorda que els documents del PAES no continguin el logo d’ERF en les pàgines
interiors, i que en canvi si que poden tenir la plantilla habitual d’ERF, és a dir, cos i
tipus de lletra, i colors. Les portades hauran de ser les oficials de la DiBa i es
minimitzarà el plàstic en l’enquadernat.

•

DiBa tractarà d’obtenir en el menor termini possible les dades que manquen per
tancar la diagnosi (consum de gas natural i GLP per a l’any 2007). En cas que no
fos possible abans de les sessions de participació s’acorda no incloure el consum
de gas natural i GLP de l’any 2005 amb l’objectiu de poder comparar els resultats
dels dos anys d’anàlisi.

•

S’informa que la sessió de participació per als tècnics municipals serà el dia 14
d’octubre de 9h30 a 12h i la de la ciutadania el mateix dia 19h a 21h30 a la
biblioteca de Joan Rubió i Ors. Manca per determinar les dates per a les sessions
amb els polítics, que orientativament seran entre el 13 i 14 d’octubre.

•

ERF informa que ha enllestit, a falta de les dades de gas natural i GLP de l’any
2007, els esborranys dels documents següents: inventari d’emissions, diagnosi,
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document de síntesi (en català i en anglès), la plantilla de la UE i el material per a
les sessions de participació (presentació de la diagnosi i formularis a omplir)

Documentació entregada
•

Acta de la reunió de l’11 de juny de 2009.

•

ERF presenta l’esborrany dels materials per a les sessions de participació
(presentació de la diagnosi i formularis a omplir)

•

DiBa entrega a ERF les portades de cartró oficials.

Temes pendents
Tasques a realitzar

Resp.

Dit

Previst

Real

Ajm

15/07/09

22/07/09

Juliol 09

DiBa

15/07/09

17/07/09

Juliol 091

ERF

15/07/09

22/07/09

Juliol 092

Ajm

15/07/09

22/07/09

Juliol 09

Ajm

15/07/09

22/07/09

Juliol 09

DiBa

15/07/09

22/07/09

Juliol 09

ERF

15/07/09

22/07/09

(-)3

Enviar a ERF les dades de consum de la flota de vehicles
pròpia per als anys 2005, 2007 i 2008. Si no estan disponibles,
enviarà el consum total de la flota de vehicles propis i dels
serveis externalitzats
Enviar a ERF les dades de consum energètic del municipi per
als anys 2005, 2007 i 2008 desglossades per sector (primari,
industrial, serveis, domèstic i transports) i per font energètica
(electricitat, gas natural, GLP i combustibles líquids)
Comprovar que els factors d’emissió proporcionats per la
Oficina del Canvi Climàtic i per la Guia metodològica de
redacció del PAES coincideixen.
Proporcionar un llistat amb els 10 equipaments municipals on
es realitzaran les visites d’avaluació energètica. Aquests
equipaments seran els que tinguin un consum energètic més
elevat del municipi, procurant que hi hagi almenys un exemple
per a cada tipus d’equipament.
Enviar per correu electrònic l’anàlisi de la gestió energètica de
l’Ajuntament, tal i com recull el document 8.1.3. Diagnosi de la
DiBa.
Verificar que la data d’entrega del PAES sigui el 20 de
novembre de 2009.
Calcular les emissions del transport a partir de les dades

1

No estan disponibles les dades de consum de gas natural i GLP per a l’any 2007.

2

La metodologia d’ambdues entitats no coincideix i per tant s’ha optat per utilitzar els factors proporcionats per la DiBa.

3

S’ha optat per calcular les emissions degudes al sector del transport a partir de les dades proporcionades per
l’ICAEN, ja que el Pla de mobilitat de la ciutat és un conjunt d’estudis de diversa naturalesa i realitzat en diversos anys.
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contingudes al Pla de Mobilitat de la ciutat
Contactar amb la Lluïsa Rolder, de l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics, per obtenir el consum energètic associat al

DiBa

15/07/09

22/07/09

(-)4

ERF

15/07/09

22/07/09

Juliol 09

ERF

15/07/09

29/07/09

(-)5

ERF

15/07/09

22/07/09

Setembre
09

DiBa

30/09/09

7/10/09

Ajm

30/09/09

7/10/09

Ajm

30/09/09

Novembre
09

ERF

30/09/09 Octubre 09

DiBa

30/09/09

7/10/09

Ajm

30/09/09

7/10/09

ERF

30/09/09

7/10/09

tractament d’aigua i dels residus.
Comprovar el PIB de la ciutat a partir de les dades del Pla
d’Eficiència Energètica
Finalitzar el càlcul d’emissions, un cop es disposi de totes les
dades de consum energètic de l’Ajuntament i del municipi.
Enviar una versió actualitzada del calendari de redacció del
PAES
DiBa enviarà a ERF la presentació habitual dels PAES en
format powerpoint.
L’Ajuntament determinarà la data dels plenaris per poder
determinar amb exactitud la data d’entrega final del PAES
L’Ajuntament passarà la clau d’accés per omplir la plantilla
resum del Pla a la pàgina oficial europea dels PAES (un cop

30/09/09

aprovat el Pla)
ERF enviarà esborranys dels documents a presentar quan es
disposi de les dades que manquen per a finalitzar-los (consum
de gas natural i GLP per a l’any 2007).
DiBa tractarà d’obtenir les dades que manquen per tancar la
diagnosi (consum de gas natural i GLP per a l’any 2007).
L’ajuntament determinarà les dates per a les sessions amb els
polítics.
ERF realitzarà un gràfic comparatiu entre les emissions de
transport públic i les emissions totals del sector del transport.

Propera reunió de seguiment
No s’ha concertat cap data per a la propera reunió.

Signatures
En senyal de conformitat amb l'exposat amb anterioritat, signen els presents:
Rafael Ocaña

Rosa Cifuentes

Albert Vendrell

4

ERF ha pogut determinar les emissions degudes al consum d’aigua gràcies a la metodoligia del PAES i a información
de l’ACA.
5

No ha pogut determinar-se ja que, com s’ha dit, manquen les dades de consum de gas natural i GLP per a l’any 2007.
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METODOLOGIA
La metodologia de treball seguida per a la redacció del present document es basa en els
diversos documents de suport facilitats per la Diputació de Barcelona (Proposta de
Metodologia per a la redacció d’un PAES, avaluació d’emissions de GEH, Diagnosi i Pla
d’Acció, etc.), on es proporcionen els factors d’emissió a emprar associats al consum
energètic.
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat assumeix la responsabilitat de reduir pel 2020 un
20% de les emissions de GEH d’aquells àmbits en què l’Ajuntament té competències i
capacitat d’actuació, agafant com a any de referència el 2005.
En figura 1 següent s’aprecien els àmbits d’actuació del PAES.
Figura 1. Àmbits de compromís del PAES i de l’Ajuntament

• Indústria (sector secundari)
• Sector primari

MUNICIPI (fora
àmbit)

• Mobilitat
• Consum domèstic energia
• Tractament residus
• Terciari (part del terciari és
l’Ajuntament)
• Cicle de l’aigua

MUNICIPI (àmbits
inidrectes)

AJUNTAMENT (àmbit
directe)

• Flota municipal i externalitzada
• Equipaments
• Enllumenat i semàfors
•Transport públic

Font: elaboració pròpia a partir de la DiBa
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Els àmbits a què s’ha compromès actuar l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i per
tant, on s’hauran de comptar les emissions, inclouen:
•

•

Àmbits on l’ajuntament hi desenvolupa una acció directa i computen en el
compromís de reducció1:
•

Equipaments

•

Enllumenat públic

•

Semàfors

•

Flota de vehicles municipals

•

Flota de vehicles externalitzada.

•

Transport públic (únicament el que es desenvolupa dins del municipi, hi
està exclòs l’interurbà)

Altres àmbits en què l’Ajuntament es compromet a actuar, tot i que hi té una
capacitat d’incidència indirecta:
•

Sector domèstic

•

Sector serveis

•

Mobilitat urbana

•

Cicle de l’aigua

•

Gestió de residus

Conceptualment, a l’hora de calcular les emissions de GEH, s’ha fet de dues maneres
diferents en funció de:
•

Si el sector és energètic. En aquest cas s’han calculat directament els
consums d’energia i mitjançant els factors d’emissió per cada font
energètica, s’han obtingut les emissions de GEH:
o Equipaments
o Enllumenat públic
o Semàfors
o Flota de vehicles municipals interna i externalitzada
o Transport públic (únicament el que es desenvolupa dins del
municipi, hi està exclòs l’interurbà)

1

En el compromís de reducción també hi comptabilitzen els àmbits indirectes del cicle de l’aigua ila gestió
dels residus.
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•

Si el sector no és estrictament energètic (aigua i residus), en aquest cas
s’han tingut en compte les quantitats, i en funció d’un factor d’emissió per
tractament s’han obtingut les emissions de GEH.

En tot moment es comptabilitzen, s’analitzen i es donen solucions per reduir emissions de
GEH a dos nivells, el nivell municipal i l’Ajuntament. Tanmateix, cal no oblidar que les
emissions de l’Ajuntament estan incloses dintre de les emissions municipals, i per tant, a
l’hora de fer el còmput global d’emissions del municipi de Sant Boi de Llobregat, no
s’han de sumar emissions municipals i emissions de l’Ajuntament, sinó que són
directament les emissions municipals.
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1. Inventari
No s’ha pogut disposar de les dades de consum de gas natural ni de gasos liquats del
petroli (GLP) per a l’any 2007 per al global del municipi, de manera que, amb l’objectiu
de que els dos anys de referència fossin comparables, s’ha optat per no comptabilitzar el
consum de gas natural ni de GLP per a l’any 2005.
S’han utilitzat un ventall de fonts diverses per l’obtenció de les dades. Les taules 1 i 2
mostren la font de les dades per la realització del inventari, i la seva estructura. En el
seguiment del Pla, s’haurà de tenir en compte la font de les dades per demanar-les.
Taula 1. Font i estructura de les dades necessàries per calcular el consum energètic del municipi.
Dades

Font

Sector

Primari
Industrial
Serveis
Transports
Consum
d'energia

Domèstic

ICAEN

Font

Electricitat
Gas natural

MUNICIPI

GLP
Combustibles líquids
Consum anual d'aigua
Cicle de l'aigua

Residus

Tractament de la depuradora que
abateix d'aigua el municipi

ACA
Ajuntament
(ACA)

Generació total de residus

ARC

Tones destinades a cada tractament

ARC

Distribució de la bossa de residus
d'envasos lleugers

Ecoembes

Consum de la flota de vehicles de
recollida de residus

Ajuntament

Font: elaboració pròpia
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Taula 2. Font i estructura de les dades necessàries per calcular el consum energètic de
l’Ajuntament.

Sector

Dades

Font
Enllumenat públic
Semàfors
Equipaments munipals

Consum d'energia

Ajuntament
Font

AJUNTAMENT

Electricitat
Gas natural
Combustibles líquids
Pròpia (serveis de l'Ajuntament, policia
municipal, etc.)
Flota de vehicles

Transport públic

Serveis externalitzats (manteniment
enllumenat, parcs i jardins, neteja viària,
etc.)
Consum de la xarxa de transport públic
urbana

Ajuntament

Ajuntament
EMT (ATM)

Font: elaboració pròpia

2. Consum energètic i emissions del municipi
2.1. Càlcul de les emissions en els sectors estrictament energètics
Un cop obtinguts els diferents inputs energètics (expressats en kWh) de les fonts
explicitades, les emissions de GEH han estat calculades a partir dels factors d’emissió
proporcionats a la metodologia de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu que els
resultats dels diversos PAES siguin comparables.
En els excels facilitats, ja hi ha l’estructura necessària perquè en el procés de seguiment
l’ajuntament només hagi d’introduir les dades dels consums energètics.
Cal tenir en compte que el PAES calcula t de CO2eq, és a dir que es regeix per la formula:

Les emissions s’expressen en tones de CO2 eq.
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Els tipus de fonts energètiques analitzades han estat:
•

Electricitat

•

Gas natural

•

GLP

•

Gasoil

•

Gasolina

Els factors d’emissió utilitzats han estat, per l’electricitat en base al mix energètic català:
•

481 g de CO2 per kWh

Pels combustibles fòssils, els factors surten de les taules facilitades per la metodologia de
la Diputació de Barcelona (Veure figura1)
•

Gas natural:

•

GLP

•

Gasoil

•

Gasolina

Figura 1. Factors d’emissió pels combustibles fòssils i el biodièsel.

Font: DiBa
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Cal destacar, que en el cas de producció d’energia elèctrica en el municipi mitjançant
plaques fotovoltaiques, els grams de CO2eq emesos teòricament per aquells KWh, si
haguessin provingut del mix català (kWh*481gr), s’hauran de restar del total
d’emissions de GEH provocades per l’electricitat del municipi o l’Ajuntament.
2.2. Càlcul de les emissions en els sectors no estrictament energètics
Cicle de l’aigua
Les emissions associades al cicle de l’aigua són degudes a la depuració, bombament i
potabilització. Tanmateix, les causades pel bombament ja es troben incloses dins el
consum energètic del sector serveis, i per tant en aquest apartat no es comptabilitzen.
La potabilització de l’aigua de consum a Sant Boi es fa a a la planta potabilitzadora de
Sant Joan Despí, mentre que el sanejament es fa a l’EDAR del Prat de Llobregat, amb
tractament biològic.
Les dades necessàries aquí són les referides al consum d’aigua municipal en m3. Un cop
conegut aquest consum s’apliquen els factors de consum elèctric per tractament i m3
facilitats per l’ACA, i un cop obtinguts els kWh elèctrics, s’aplica el factor d’emissió de
GEH de l’electricitat.

Taula 3. Factors de consum elèctric associats als
tipus de tractament de l’aigua del municipi.
Fase de
tractament
Depuració
Bombament
Potabilització

Factor de consum
elèctric (kWh/m3)
0,54
0,49

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA

Residus
Les emissions associades al tractament de residus són les causades pel transport i el seu
tractament, recalcant que segons el tractament es pot produir un estalvi d’emissions,
quantificat com si es tractés d’emissions negatives, ja que el reciclatge de les diverses
fraccions recollides selectivament comporta l’estalvi d’emissions per la generació dels
mateixos productes exnovo (aquest estalvi ja comptabilitza en el balanç l’energia
consumida en el procés de reciclatge).
Les emissions associades al consum de gasoil es comptabilitzen apolicant als l de gasoil
els factors d’emissió vistos anteriorment.
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Pel que fa a les emissions derivades del tractament de residus, els factors d’emissió
utilitzats per tipus de tractament han estat facilitades per la Diputació de Barcelona (veure
figures 2 i 3.
Figura 2. Factors d’emissió per tipus de tractament.

Font: DiBa

Figura 3.Estalvi de CO2eq per tona de residu reciclada

Font: DiBa

En el cas de Sant Boi de Llobregat, després de consultar-ho amb l’Ajuntament i
d’analitzar les dades de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient,s’han tingut en compte
els següents tractaments pels anys 2005 i 2007, òbviament això en un futur pot canvia ri
s’haurà de comprovar quins tractaments reben els RSU recollits a Sant Boi:
• DC amb aprofitament biogàs
• Compostatge
• Reciclatge de paper i cartró, vidre i envasos lleugers.
En el cas dels envasos lleugers, és important saber la composició desagregada d’aquesta
recollida, perquè en depenen els factors d’emissió a aplicar. Aquestes dades s’han
d’actualitzar pels anys en que s’avaluï les emissions.
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