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ACTUACIÓ D’ESTALVI ECONÒMIC  
en els  CONSUMS MUNICIPALS D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

BLOC I. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

ACTUACIÓ: 

 
- Nom de l’actuació: Reorganització integral de la gestió energètica municipal 

- Organització promotora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

- Agents participants: Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Comissió de Gestió Energètica 

Municipal 

 
OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ: 
 
 
- Necessitats: 

- Compliment dels objectius del PAES de reducció de consum energètic 

- Disminució del pressupost municipal per fer front a la despesa energètica 

- Objectius: 

- Reducció del 20% de la despesa en energia elèctrica municipal 

- Implicació de tots els departaments en la gestió de la despesa energètica 

- Assolir l’eficiència energètica en els equipaments i serveis municipals (fer servir l’energia 

estrictament necessària per a la realització de les activitats) 

- Cas exemplificador per a la ciutadania 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
- Accions portades a terme: 

- Constitució d’una Comissió de Gestió Energètica Municipal per a la implicació de tots els 

departaments en l’assoliment dels objectius d’estalvi establerts. 

- Reorganització del sistema de seguiment i control del consum. Nova base de dades amb 

recopilació de les factures elèctriques emeses des de 2005 (10.000 factures en base). 

- Identificació de punts més consumidors, realització d’auditories energètiques i estudi 

d’optimització dels contractes elèctrics (verificació de tarifa, potència contractada i 

penalitzacions per energia reactiva). 

- Creació d’una estructura organitzativa per a la gestió energètica amb tres nivells de 
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responsabilitat ( 5 administradors de les grans àrees de l’Ajuntament: encarrregat de la gestió 

de la partida econòmica de despesa elèctrica; responsables d’edificis: encarregat de la definició 

de les condicions d’ús dels edificis; gestors energètics: la figura del conserge o similar, 

encarregat de fer complir les condicions d’ús dels edificis, de control del usuaris i de seguiment 

“a peu de canó” de la gestió energètica en l’edifici). Tots coneixedors de la tendència de millora 

o empitjorament en quant a la despesa energètica i responsables del compliment d’objectius. 

 

- Recursos utilitzats (especialment necessitat d’inversió o costos ordinaris) 

- La base de dades ha estat elaborada pel personal tècnic de l’Ajuntament amb els recursos 

informàtics disponibles. 

- Auditories energètiques en 16 edificis municipals (aprox. 34.000 €) 

- Estudi d’optimització de contractes elèctrics (aprox. 5.000 €) 

- Generació a partir de les auditories energètiques i estudi d’optimització de tarifes de necessitats 

d’inversió per poder fer efectiu l’estalvi previst. 

 

- Actuació planificada o improvisada: 

- Per una banda, actuació que encaixa amb les línies de treball obertes mitjançant l’adhesió al 

Pacte dels Alcaldes, tanmateix potenciades per la situació econòmica actual que exigeix 

urgència en l’aplicació de mesures el que porta a certa improvisació en algunes actuacions. 

 
 
 
 
 
VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ 
 
 
1. Valoració econòmica de l’actuació  

    
Increment 

d’ingressos 
Disminució de  

despeses 
 

 
Valoració econòmica de l’actuació  
(import en euros) 

--- 
Objectiu: 260.000 

€/any 
 

 
2. Valoració estalvi energètic  

    Estalvi consum Altres estalvis  

 
Valoració estalvi energètic de l’actuació  
(import en kWh) 

Objectiu: 1.450.000 
kWh/any 

---  

 
 
3. % sobre la despesa corrent del servei:  20% 
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BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ 

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ) 

Positius Negatius 
 Prestació del servei amb menor despesa 

 Incorporació de la despesa energètica en 

el cost de prestació del servei 

 ddd 

 ddd 

 ddd 

 
EN L’USUARI/CLIENT 

Positius Negatius 
 Davant la situació econòmica actual, 

possibilitat de continuar gaudint del servei 

sense restriccions 

 Esforç en fer un canvi d’hàbits 

  

  

 
EN EL CONSUM DE RECURSOS 

 
Positius Negatius 

 Disminució de la despesa energètica 

 Disminuació de l’emissió de CO2 

  

  

 
EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS 

 
Positius Negatius 

 Si la despesa energètica disminueix, amb 

el mateix pressupost, es podran prestar 

més serveis 

 ddddd 

 ddd 

 
 

Contacte 

Lorena López 

Tècnica de Sostenibilitat 

Ajuntament de Barberà del Vallès 

a/e: lopezpl@bdv.cat  

Telf: (+34) 93 729 71 71 

Fax: (+34) 93 719 18 15 
 
 
 
Agraïment al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona 
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