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

 

BLOC I. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

ACTUACIÓ: MILLORES EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

 
- Nom de l’actuació: MILLORES EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

- Organització promotora: AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA (ALEB) 

- Agents participants: SSGG, USUARIS, MANTENIDOR EDIFICI, SUBMINISTRADOR EQUIPS 

 
OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ: 
 
 
- Necessitats detectades/ Problemàtiques a resoldre: 

 
1. Consums energètics elevats que no es poden diferenciar per serveis (enllumenat, clima, 

etc.). 
 

2. Manca de percepció dels usuaris, mantenidors i gestors dels edificis de l’impacte dels 
hàbits d’ús dels serveis en el consum. En general, mala gestió energètica dels equipaments 
municipals: 
 Divergències entre els horaris d’obertura de les instal·lacions i els horaris de 

funcionament dels equips consumidors d’energia 
 Temperatures de consigna de termòstats diferents a les marcades en la I.T. 3.8 sobre 

Limitació de Temperatures del RITE (RD 1826/2009 que modifica el RITE). 
 Divergències entre les necessitats d’il·luminació i el seu ús real. 
 Etc. 
 

3. Elevades pèrdues i guanys tèrmics en les envolupants que afecten a la demanda 
energètica dels edificis: finestres amb vidre simple o amb fusteries metàl·liques sense 
ruptura de pont tèrmic, obertures sense proteccions solars, mal aïllaments de tancaments 
massissos, etc.  
 

4. Ineficiències en els equips consumidors d’energia (majoritàriament, de climatització) 
 

5. Ineficiències en els equips d’il·luminació interior dels edificis.  
 
 

- Objectius plantejats: 
 
1. Tenir coneixement real dels consums energètics associats al edificis municipals: ser 

capaços d’identificar els serveis més consumidors dins dels edificis i, en el cas de 
complexos edificatoris que tenen més d’un equipament, diferenciar els consums associats 
a cadascun d’ells. Per tant, apostar pel monitoratge energètic dels edificis municipals, 
per tal de: 
 Conèixer el consum energètic  real dels edificis municipals de forma contínua. 

 Obtenir consums parcials i conèixer on, com i quan es fa ús de l’energia. 
 Obtenir valors reals de les temperatures i humitats relatives interiors i 
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exteriors.  
 Obtenir ratis energètics per a la comparativa entre edificis de la mateixa 

tipologia. 
 Marcar objectius d’estalvi energètic a partir de valors reals.  

 Actuar per aconseguir una reducció dels consums energètics o implantar EERR: 
 Ajustar horaris de funcionament i consignes de climatització. 
 Optimitzar la gestió de les instal·lacions.  
 Proposar inversions de millora de les instal·lacions, prioritzant l’actuació 

sobre aquelles més consumidores.  
 Proposar la implantació de sistemes d’energies renovables per a 

l’autoconsum.  
 Avaluar els estalvis energètics reals aconseguits amb les millores efectuades. 

 Quantificar els estalvis, avaluar tecnologies innovadores, impulsar aquelles 
que funcionen en més equipaments, etc.  
 

2. Reduir la demanda tèrmica de l’edifici mitjançant inversions en la millora de les 
envolupants. 
 

3. Reduir els consums associats a climatització i enllumenat mitjançant inversions en la 
millora d’aquests sistemes: substitució d’equips, incorporació de sistemes de regulació i 
control, etc.  
 

4. Modificar els hàbits dels usuaris. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
- Accions portades a terme. 
 

1. Monitoratge energètic d’edificis i equipaments municipals: 
 Actualment s’estan monitoritzant 25 equipaments municipals de diferents tipologies 

(biblioteques, oficines, mercats, CEIPs, etc.).  
 S’ha desenvolupat la base de dades d’emmagatzematge de dades en la qual se 

centralitzen totes les dades dels edificis, independentment del sistema instal·lat, així 
com l’eina de visualització de consums. Aquesta eina és comuna per a tots els 
equipaments municipals i està a disposició dels tècnics municipals responsables del 
manteniment i gestió dels equipaments.  
 

2. Inversions en millores de les envolupants tèrmiques d’edificis. 
 Substitució dels vidres simples de la zona d’alcaldia de la Casa Gran de l’Ajuntament 

de Barcelona per vidre doble mantenint, per tema patrimonial, les fusteries de fusta 
originals.  

 Incorporació de proteccions solars a l’EBM Forestier.  
 Substitució de la lluerna de vidre simple de la Seu del Districte d’Horta-Guinardó per 

una de doble vidre amb fotovoltaica integrada1. Incorporació d’extractors d’aire per 
evitar l’estratificació que es crea en l’edifici. 
 

3. Inversions en millores dels sistemes de climatització. 
 Substitució del sistema de climatització del Palau Foronda, seu de la Síndica de 

Greuges de Barcelona, per un sistema més eficient. 
 Substitució del sistema de climatització del Centre d’Acollida d’Animals de 

Companyia per un sistema més eficient.  
 Incorporació d’una unitat de tractament d’aire a l’EBM Forestier, edifici que 

presentava deficiències en l’àmbit de la ventilació.  
 Instal·lació de 17 kW tèrmics de fred activat tèrmicament (fred solar) al centre 

                                                      
1 A nivell de costos econòmics es comptarà en el capítol d’instal·lacions fotovoltaiques. 
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esportiu de Can Caralleu2.  
 
 

4. Inversions en millores dels sistemes d’il·luminació. 
 Incorporació de sistemes de regulació i control en l’enllumenat interior de l’edifici 

Novíssim de l’Ajuntament de Barcelona: cèl·lules fotoelèctriques que regulen la 
intensitat lluminosa en funció de la il·luminació natural en la primera línia paral·lela a 
finestres i incorporació de detectors de presència en banys.  

 Incorporació de sistemes de regulació i control en l’enllumenat interior de l’EBM 
Forestier: cèl·lules fotoelèctriques que regulen la intensitat lluminosa en funció de la 
il·luminació natural. 

 
- Altres accions portades a terme en edificis municipals en matèria energètica han estat: 

 Instal·lació FV de 14,7 kW a la Seu de Districte d’Horta-Guinardó  integrada en la 
nova lluerna.  

 Instal·lació FV de 17 kW al Centre de Serveis Socials del Raval 
 Instal·lació FV de 2,75 kW a la Seu de Districte de Gràcia. La instal·lació té seguidor 

solar.   
 Instal·lació FV de 5 kW a la Biblioteca Joan Miró. 

 
- Recursos utilitzats (especialment necessitat d’inversió o costos ordinaris): tots els valors aquí 

especificats han estat arrodonits, pel que cal considerar-los com a valors aproximats si bé la 
referència de partida és el valor finalment facturat.   
 
1. Monitoratge energètic d’edificis i equipaments municipals (instal·lació en 25 equipaments + 

comunicacions + base de dades d’emmagatzematge + eina de visualització de consums + 
assistències tècniques i manteniment de la plataforma):  240.700€ en equips de 
comptatge + 48.760€ en enginyeria. 

 
2. Inversions en millores energètiques en envolupant, clima i enllumenat interior d’edificis 

(obres + assistències tècniques en projecte executiu + direcció facultativa + seguretat i 
salut): 291.000€ d’obra + 42.900€ en enginyeria.  

 
En aquest apartat s’hi inclouen les obres, abans descrites, de: 
 Climatització, enllumenat i tancaments EBM Forestier 
 Climatització Palau Foronda 
 Climatització CAAC 
 Enllumenat Novíssim 
 Vidres alcaldia Casa Gran 

 
3. Inversions en instal·lacions renovables singulars (obra fred solar de Can Caralleu + 

assistències tècniques en projecte executiu + direcció facultativa): 237.000€ + 37.200€ en 
enginyeria 

 
4. Inversions en instal·lacions fotovoltaiques (obres + assistències tècniques en projecte 

executiu + direccions facultatives): 302.900€ + 31.000€ en enginyeria. 
 
 

- Actuació planificada: 
 

1. Monitoratge energètic d’edificis i equipaments municipals: 
 S’està en procés d’elaboració de 32 nous projectes executius de monitoratge. Les 

instal·lacions s’executaran a mesura que hi hagi pressupost (període 2012-2015).  
 

2. Inversions en millores dels sistemes de climatització. 
 En fase de projecte executiu s’està estudiant la millora del sistema de calefacció de 

                                                                                                                                                                      
2 A nivel de costos econòmics es comptarà en l’apartat d’instal·lacions renovables singulars.  
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l’EBM Forestier, edifici en el qual ja s’hi ha realitzat moltes inversions de millora 
energètica. En aquest cas el projecte consistirà en la substitució de la caldera 
existent per una caldera de condensació. Es valorarà també la possibilitat 
d’incorporar aportació solar.  

 A partir de les primeres dades de monitoratge i de converses amb els usuaris d’un 
dels equipaments monitoritzats s’ha detectat la necessitat d’invertir en una millora de 
climatització degut a les necessitats específiques de temperatura i humitat relativa 
que demanden uns arxius i que actualment no s’estan assegurant. Actualment doncs 
s’estan estudiant les millors solucions energètiques per donar resposta a aquestes 
necessitats i a la vegada optimitzar energèticament tot el sistema de climatització de 
l’edifici.   
 

3. Inversions en sistemes de gestió i control: a partir de les primeres dades de monitoratge 
energètic rebudes s’han detectat problemes de gestió i control en algun equipament, si bé 
l’edifici comptava amb un sistema de control.  Actualment s’estan estudiant les inversions 
necessàries per millorar el sistema existent i ajustar-lo al funcionament real de 
l’equipament.  
 

4. Inversions en instal·lacions renovables: 
 Projecte de minieòlica 
 Instal·lacions FV amb integració arquitectònica dels mòduls (instal·lacions en façana, 

en mitgera, substitució de lucernaris, etc.) 
 

5. En fase d’estudi la possible millora energètica global d’una Biblioteca a través d’un model 
d’externalització via una empresa de serveis energètics. 
 

 
 
 
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) 

Sense dades3 Sense dades  

 
2. Valoració estalvi energètic  

    Estalvi consum Altres estalvis  

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

En fase d’avaluació En fase d’avaluació  

 
 
3. % sobre la despesa corrent del servei: ___sense dades____________ 
 
 
 

                                                      
3 Degut a la gran quantitat d’actuacions portades a terme, la diferència notable entre elles en la seva naturalesa i que moltes 
d’elles s’han acabat d’executar recentment, no és possible omplir aquests camps.  
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BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ – ACTUACIÓ DE MONITORATGE ENERGÈTIC 

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ) 

Positius Negatius 

 Confort, gràcies a la millor regulació de la 
T i la HR (en els casos en què això és 
possible). 

 Coneixement consums reals. 
 Interès creixent per part dels gestors en el 

funcionament real dels seus 
equipaments. 

 Detecció de millores relacionades 
simplement amb la gestió: horaris, 
temperatures, potències, etc.  

 Necessitat de manteniment constant de la 
plataforma de visualització  costos 
econòmics permanents.  
 

 
EN L’USUARI/CLIENT 

Positius Negatius 

 Consciència del consum real i de 
l’afectació que té l’ús de l’edifici en aquest 
consum. 

 Implicació en la gestió energètica. 
 Creixent interès per a l’estalvi. 

 

 Queixes en relació al confort: el coneixement 
de T i HR interiors pot donar lloc a un 
increment de les queixes ja que s’evidencien 
factors que fins ara eren subjectius. 
 
 

 
EN EL CONSUM DE RECURSOS 

 
Positius Negatius 

 Reducció de consums energètics a 
curt/mig/llarg termini en funció de 
l’actuació necessària per a l’estalvi.  

 Optimització recursos econòmics 
municipals: se sap exactament, i en base  
a dades reals, on cal actuar.  

 Optimització recursos tècnics i econòmics 
municipals: l’avaluació dels estalvis reals 
gràcies a les inversions efectuades facilita 
la presa de decisions d’inversió futures. 
 

 Dedicació de recursos tècnics i econòmics 
de forma permanent al manteniment dels 
sistemes instal·lats, de les comunicacions,  
de la BD i de la plataforma de visualització 
de consums. 

 Pot comportar també augment de consums 
energètics en els casos en què, a partir del 
monitoratge, es detecti que hi havia 
problemes de disconfort tèrmic.    
 

 
EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS 

 

Positius Negatius 

 Creixent interès per part de la majoria 
dels responsables de manteniment i de 
gestió dels edificis i equipaments 
municipals.  

 Conscienciació.  

 Alguns tècnics responsables del 
manteniment i la gestió d’edificis veuen la 
gestió energètica i el monitoratge com una 
sobrecàrrega de treball. 

 Alguna promotora municipal ho veu com un 
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 sobrecost econòmic per als futurs projectes 
de noves construccions.  
 

BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ - ACTUACIÓ D’OBRES DE MILLORA ENERGÈTICA 
(EFICIÈNCIA) 

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ) 

Positius Negatius 
 Confort tèrmic. 
 Confort lumínic. 
 Seguretat (algunes instal·lacions 

substituïdes eren obsoletes) 
 

 Requereix formació als usuaris i tècnics 
municipals responsables del manteniment 

 
EN L’USUARI/CLIENT 

Positius Negatius 
 Confort. 
 Percepció de millora de les instal·lacions. 
 Percepció de què l’Ajuntament es 

preocupa pels treballadors i usuaris dels 
equipaments municipals. 
 

 Queixes, sobretot en el període de duració 
de les obres. 

 Queixes perquè per a la instal·lació de certs 
sistemes s’han sacrificat espais que abans 
es destinaven a altres usos.  

 Queixes per la desconfiança envers algunes 
solucions adoptades, sobretot amb aquelles 
relacionades amb la regulació de la llum 
artificial en funció de la natural 
(subjectivament, veure que el fluorescent 
abaixa la intensitat els fa pensar que “no s’hi 
veuen”). 
 

 
EN EL CONSUM DE RECURSOS 

 
Positius Negatius 

 Reducció de consums energètics a 
curt/mig/llarg termini segons la naturalesa 
de cada actuació. 
 

 Risc paradoxa de Jevons. 

 
EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS 

 
Positius Negatius 

 Creixent interès d’altres serveis per a la 
inversió en millores energètiques.  
 

 Alguns tècnics de manteniment presenten 
desconfiança envers certes solucions 
adoptades, sobretot les relacionades amb 
sistemes automàtics de regulació i control 
(cèl·lules fotoelèctriques i detectors de 
presència).  
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BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ - ACTUACIÓ EN INSTAL·LACIONS D’ENERGIES 
RENOVABLES (FOTOVOLTAICA I FRED SOLAR) 

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ) 

Positius Negatius 
 En el cas del fred solar, ambientalització 

de la generació energètica de fred.  
 Seguretat de subministrament gràcies a 

la generació d’electricitat in-situ 
mitjançant les fotovoltaiques.  

 

 Canvis en la infraestructura existent degut a 
canvis normatius que han fet que les 
instal·lacions fotovoltaiques s’hagin de 
plantejar, un cop ja executades, per a 
autoconsum.  

 Inversió elevada (o molt elevada) segons la 
singularitat del projecte 

 
EN L’USUARI/CLIENT 

Positius Negatius 
 Demostració de la viabilitat i el bon 

funcionament d’aquest tipus de sistemes. 
Paper exemplificador de cara a la 
ciutadania.  

 Percepció de millora de les instal·lacions. 
 Percepció d’aposta per a la sostenibilitat i 

l’ambientalització dels equipaments 
municipals per part de l’administració. 

 Creix l’orgull de pertànyer a la ciutat que 
implanta aquests sistemes.  
 

 Queixes en la fase d’obres per molèsties 
relacionades amb aquestes, bàsicament en 
el cas de la instal·lació fotovoltaica integrada 
arquitectònicament.  

 Queixes, en alguns casos, respecte a 
l’estètica resultant de certes instal·lacions.  

 Risc de vandalisme contra les instal·lacions 
exteriors de l’edificis 
 

 
EN EL CONSUM DE RECURSOS 

 
Positius Negatius 

 Producció energètica neta i sostenible.  
 Generació distribuïda.  

 

 Risc paradoxa de Jevons 

 
EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS 

 
Positius Negatius 

 Augment de l’interès pels sistemes de 
generació renovable. 

 Visualització de les possibilitats 
d’integració arquitectònica de les plaques 
solars.  també desemboquen en un 
augment de l’interès per part d’arquitectes 
i enginyers municipals quan s’han de 
plantejar nous projectes constructius o 
rehabilitacions d’edificis.  

 Alguna promotora municipal ho veu com un 
sobrecost econòmic per als futurs projectes 
de noves construccions.  
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Contacte 

Manel Torrent i Aixa 

Dir. Tec. en funcions 

Agència d’Energia de Barcelona 

Hàbitat Urbà 

Ajuntament de Barcelona 

a/e: mtorrenta@bcn.cat  

Telf: 93 291 43 93 

 
 


