
 

Medi Ambient 

Gestió energètica municipal: actuacions, 
estalvi i divulgació 
Els darrers mesos l’Ajuntament de Vacarisses ha començat a materialitzar algunes actuacions 
per millorar l’eficiència energètica. Aquesta millora de la despesa energètica sovint es tradueix 
en la millora de la despesa econòmica, estalviant també en la facturació (en aquest article en 
trobem alguns exemples). La divulgació també és una part molt important dels objectius 
d’estalvi energètic que planteja l’Ajuntament. Per això també s’ha dur a terme accions 
pedagògiques i de divulgació ciutadana. S’ha realitzat xerrades per reflexionar sobre els 
recursos energètics del planeta adreçades a la ciutadania, a l’institut, amb els tècnics 
municipals... a més d’un espai mensual a la revista municipal. 

Un dels darrers projectes engegats és l’assessorament tècnic en col·laboració amb l’àrea de 
Serveis Socials. Consisteix en visites a domicili de famílies que reben ajuts de l’Ajuntament, per 
tal de fer petites auditories per ajudar a reduir el consum energètic a la llar, amb el 
corresponent estalvi econòmic. 

Tot seguit recollim algunes de les actuacions dutes a terme, amb una estimació de l’estalvi que 
han suposat. 

Implementació de programari de comptabilitat energètica 

Aquest programari permet incorporar les dades i visualitzar de manera automàtica tot l’històric 
de subministraments energètics a càrrec de l’Ajuntament. És a dir, electricitat, llum, gasoil... 
dels equipaments i edificis municipals.  

La visualització d’aquestes despeses permet avaluar els diferents consums energètics, detectar 
anomalies, veure si hi ha consums per sobre del normal, comprovar el rendiment de les millores 
realitzades, etc. El programari s’ha instal·lat gràcies a una subvenció de la Diputació de 
Barcelona. 

Entre d’altres, gràcies al programari s’ha aconseguit sol·licitar/reclamar a companyia: 

 Optimitzar la potencia contractada dels majors centres consumidors d’electricitat: - 12.500 
€/any 

 Revisió errors de facturació Maig 2012- Maig 2013: -1.917 € 

 Baixa comptadors inexistents: -1.143 €/any 

 



 

 

Planificació accions correctores i de millora en els equipaments públics i xarxa d’aigua 

Partint d’un primer estudi d’avaluació i quantificació de les accions correctores i de millora 
immediates, per fer en equipaments i edificis municipals, s’ha elaborat el projecte tècnic 
corresponent per acompanyar l’execució de les obres. 

Inversió prevista i subvencionada: 124.000 € 

Estalvi anual previst aconseguit: 101.000 € (anuals) 

 

Gestió i anàlisis del funcionament xarxa abastiment d’aigua 

S’ha utilitzat el sistema de telegestió, ja existent, per fer un inventari de les dades de consum 
de les bombes d’aigua de la xarxa municipal. Així, se n’ha pogut estudiar l’eficiència energètica, 
determinant que una de les bombes registra una baixa eficiència amb major consum elèctric 
per sota del 40% del seu rendiment nominal. 

Estalvi mensual de més de 1.100 €/mes. Un total de 13.200 €/any. 

 

http://vacarisses.cat/participacio/energia.htm 


