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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: “Formació pràctica en estalvi energètic per a conserges o altres persones 

responsables de la gestió energètica dels centres educatius de Manlleu”.  

- Organització promotora: Servei de Medi ambient de l’Ajuntament i Agència Local de l’Energia del 

Consell Comarcal d’Osona (ALEO). 

- Agents participants: Persones responsables de la gestió energètica de set centres educatius de 

la població: 

o 6 són públics i un de privat.  

o Hi participen 5 conserges i 2 directores. 

o 3 escoles públiques, una de concertada, l’escola d’adults i dues escoles 

bressol.  

 
OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ: 
 
 
- Necessitats detectades/ Problemàtiques a solventar 
 
 Durant els anys 2004 – 2005 i 2010-2011 l’ALEO ha realitzat estudis comparatius dels 

consums energètics de diferents centres educatius de la comarca. En ambdós casos es 
conclou (estudi 2011 a 68 escoles): 

o En la majoria d'indicadors d’eficiència energètica el valor de les escoles públiques 
és pràcticament el doble que el valor de les escoles concertades. 

 
 L’any 2011 el cost energètic (electricitat + calefacció ) dels centres educatius que 

depenen de l’ajuntament va ser de 120.396,43 Euros (15,1% dels costos energètics 
totals municipals).  
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 Els centres docents de Manlleu, en general, tenen un valor òptim en comparació a les 
mitjanes comarcals. 

 El consum elèctric d’un dia lectiu a un centre educatiu públic a Manlleu és un 30% 
superior respecte al d’un centre concertat de la població.  

 Es planteja una formació pràctica com a prova pilot a nivell de comarca, prèvia a un 
projecte més ampli que es vol impulsar des del Consell Comarcal.  
 

- Objectius plantejats: 
Es proposa una formació pràctica d’estalvi energètic a conserges i responsables de tots els centres 
de la població (públics o privats i des d’escola bressol a ESO) amb l’objectiu de donar informació i 
eines per tal que cada centre:  
 Sigui més coneixedor de quins són els seus consums energètics i en quina posició està en 

comparació amb d’altres centres educatius similars. 
 Tingui major consciència dels impactes ambientals associats a l’energia consumida. 
 Pugui fer aflorar problemes o barreres que dificulten l’estalvi energètic. 
 Disposi de criteris i d’eines de seguiment i anàlisi per millorar la seva gestió energètica orientada 

a la reducció dels consums. 
 
Pel què fa als continguts de la formació, s’han estructurat en aquests apartats:  

- Importància dels centres docents com a consumidors d’energia. 
- Benchmarking entre centres educatius (especialment, entre els centres d’on 

provinguin els conserges). 
- Propostes i mesures per millorar la gestió energètica de l’escola. 
- Debat sobre els problemes que es troben els conserges amb temes energètics i 

quines solucions poden adoptar. 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
- Accions portades a terme. 
 
Es fa una formació adreçada a conserges i responsables dels centres educatius organitzada en dos 
matins (2 maig i 6 de juny).  
 
De forma prèvia i entre sessions es visiten els centres i s’instal·len aparells per mesurar el consum 
instantani (Efergy i Envi). S’instal·len al quadre elèctric de l’escola i enregistren el consum cada 6”, 8” 
o 12” en el cas de l’Efergy i de manera continua i consultable per internet en el cas de l’Envy. 
 
S’identifiquen consums vampírics (consums elèctrics estranyament elevats en horaris no lectius) i de 
la visita a cada centre es proposen una sèrie de mesures, principalment sense inversió, per reduir 
aquests consums. 
 
A principis de juliol es presentaran les mesures a les direccions de cada centre (amb la comissió 
d’escola verda i de cara a la tardor es visitaran de nou les escoles per incidir també en la calefacció. 
 
Conclusions:  
 
 En els centres docents de Manlleu existeix un potencial d’estalvi energètic sense inversió (<100€) 

del 10%. 
 Aquest potencial d’estalvi energètic pot augmentar considerablement si es realitzen inversions més 

elevades, especialment en el sistema de calefacció. 
 Aquestes accions han de ser executades pel conserge, persona de manteniment o qui la direcció 
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del centre decideixi. 
 Finalment, és necessari conscienciar a tot el personal de l’escola de la necessitat d’estalvi 

energètic: Personal de l’Ajuntament de Manlleu, direcció dels centres, professorat, alumnes i 
AMPA’s. 

 
- Recursos utilitzats (especialment necessitat d’inversió o costos ordinaris). 
 
La prova pilot s’ha fet sense cost. Els únics costos han estat en dedicació del personal propi tant de 
l’Ajuntament com de l’Agència Local de l’Energia.  
 
La formació i monitoratge dels consums elèctrics s’han fet amb aparells de propietat de l’ALEO i 
cedits per part de Diputació de Barcelona.  
 
 
- Actuació planificada o improvisada 
 
Ha estat una actuació planificada que va sorgir de la reunió anual de presentació de la memòria 2010 
dels consums energètics municipals, tenint com a antecedents: 
 Els estudis fets per l’ALEO a escoles públiques i privades de la comarca. 
 L’evolució dels consums energètics municipals.  
 Les accions de sensibilització i formació previstes al PAES. 
 
 
 
 
 
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) 

-  11.316,24 €  

 
11.316,24 € representa un  9% d’estalvi econòmic respecte del total de 130.660,19 € de despesa en 
electricitat per part dels 7 centres educatius participants a la formació i prova pilot. 
 
2. Valoració estalvi energètic  

    Estalvi consum Altres estalvis  

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

73.456 KWh -  

 
73.456 KWh representa un 5% d’estalvi energètic respecte del total de 1.390.280 KWh consumits 
anualment per part dels 7 centres educatius participants. 
 
1. % sobre la despesa corrent del servei: 

 
Respecte la situació actual, l’estalvi estimat és del 5% del consum (73.456 kWh) i del 9% en 
despesa econòmica (11.316,24 €). 
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BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ 

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ) 

Positius Negatius 
 Optimització la prestació del servei sense 

detriment de la qualitat. 

 Reducció del sobreconsum elèctric en 

centres educatius públics. 

 Coneixement de les instal·lacions dels 

centres i el personal que se’h 

responsabilitza. 

 ddd 

 ddd 

 ddd 

  

 
EN L’USUARI/CLIENT 

Positius Negatius 
 Conscienciació de l’usuari del cost del 

servei. 

 Implicació de l’usuari i del gestor del 

centre en l’estalvi energètic. 

 Pot ser que finalment el conserge tingui una 

mica més de feina, però ha de ser míniima si 

aconseguim automatitzar la major part de les 

mesures que proposem. 

 
EN EL CONSUM DE RECURSOS 

 
Positius Negatius 

 Identificació dels consums 

innecessàriament elevats (consums 

vampírics) dins i fora de l’horari lectiu, en 

dies laborables i dies festius. 

 Identificació, visitant cadascun dels 

centres, de les causes d’aquests 

consums i de quines mesures s’han 

d’adoptar sense inversió per atènye’ls.  

 ddd 

 ddd 

 ddd 

  

 
EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS 

 
Positius Negatius 
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 La difusió de la formació ha generat 

interès i expectatives a nivell intern. Ens 

facilitarà d’aplicar mesures i metodologia 

similar a d’altres dependències més enllà 

de les educatives. 

  

 ddd 

 ddd 

  

 
 

Contacte 

M. Dolors Coloms i Baucells 

Tècnica Medi Ambient 

Ajuntament de Manlleu 

a/e: colombd@manlleu.cat    

Tel. 93 851 50 22 (221) 
 


