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Conscients de la importància i la necessitat de col·locar l'estalvi, l'eficiència energètica i les 

energies renovables al capdavant de les nostres polítiques, l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Suport a la Gestió 

Energètica Local, ofereix als ajuntaments un ampli suport per treballar en la millora de 

l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals, d’entre els quals suport a l’ús i 

implantació de sistemes de monitoratge energètica per edificis municipals. 

Per altra banda, el Grup de treball d’Energia Sostenible Local de la Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat ha expressat l’interès en compartir experiències i coneixement sobre el 

monitoratge d’edificis. 

Per aquests motius, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Gerència de Serveis 

de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona organitzen la 

jornada “Els aparells de monitoratge energètic d’edificis com a eina d’estalvi”. Els objectius de 

la jornada són: 

- Destacar la importància del monitoratge com a eina d’estalvi energètic. 

- Explicar el suport als ens locals que ofereix la Diputació de Barcelona. 

- Mostrar experiències locals de l’ús d’aparells de monitoratge en edificis públics. 

- Conèixer les diverses tecnologies presents al mercat de primera mà. 

Organitza :  

 

 

 

Amb el suport de:      En el marc de: 

 

 

 



Els aparells de monitoratge energètic  
d’edificis com a eina d’estalvi 

 

 

Programa 
 

Dia:  Dijous, 29 d’octubre del 2015 
Hora: 9:00 a 16:00h  
Lloc:  Diputació de Barcelona, Sala d’Actes del Vagó – Edi fici del Rellotge 

 c. Urgell, 187 - Recinte Escola Industrial (Barcel ona) 
 

9:00 h  Recepció dels assistents. 

9:30 h BENVINGUDA a càrrec de l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent, Diputat delegat 

d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona  

9:45h  BLOC I : INTRODUCCIÓ  

 El monitoratge dels consums energètics als edificis públics. Quins 
subministraments podem monitorar i quins beneficis aporta.  

Pep Salas. Enerbyte. 

 El servei de préstec d’aparells de monitoratge de la Diputació de 
Barcelona i els estudis de consums energètics.  

Sílvia Llimós i Josep Verdaguer. Secció de Suport a la Gestió Energètica local.  

Modera: Francesc de Sàrraga, cap de Secció de Suport a la Gestió Energètica local. 

Diputació de Barcelona. 

11:00 h Pausa – Cafè. Espai de MOSTRES i NETWORKING  

11:45 h BLOC II : EXPERIÈNCIES MUNICIPALS 

 La telemesura en els edificis d’oficines de la Diputació de Barcelona.   

Albert Martínez. Servei de manteniment de la Diputació de Barcelona.  

Manel Rodríguez. Representant de l’empresa d’Schneider 

 
Desendolla’t, mesurant l’estalvi energètic a les escoles d’Osona.  

Pep Valldeoriola. Tècnic de l’Agencia d’Energia d’Osona/ Consell Ccal.  

Tomás Garcia. Representant de l’empresa Cliensol – ENVI R.  

 
Carrega’t d’Energia. L’Assessor Energètic virtual de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Elisabet Gallardo. Tècnica  de l’Agencia d’Energia de Barcelona 

Bernat Pons representant de l’empresa Smilics - Circutor 
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 La interrogació de comptadors de companyia per al monitoratge dels 
consums municipals.  

Evarist Almudever. Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Viladecans.  

 
Experiència a l’escola Puigagut de Manlleu.  

Antoni Freixanet. Enginyer municipal de Manlleu.  

Ramon Trasserra. Representant de l’empresa WIT 

 
El  monitoratge energètic en el contracte ESE de gestió energètica als 
edificis de la Generalitat. 

Oscar Sánchez. Representant de ICAEN 

Elisabet Cuenca. Representant de l’empresa Opendomo.  

 
El monitoratge dels consums en equipaments municipals amb la 
col·laboració dels conserges.  

Mª José Molina. Tècnica de l’Ajuntament de Terrassa  

Michael Parker Representant de l’empresa Efergy 

13:30 h Pausa – Aperitiu. Espai de MOSTRES i NETWORKING  

14:15 h BLOC III: INFORMACIÓ DE COMPTADORS  

 Quina informació ha de subministrar la companyia distribuïdora / 
comercialitzadora elèctrica als seus clients? Comptadors tipus 4 i tipus 5  

Xavier Sanyé. Estabanell i Pahisa.   

14:45 h BLOC IV : ALTRES APARELLS 

OWL. Eduardo Martinez Garcia COMEI  

KW9 i KW1 de PANASONIC. Carles Ribes 

 

ENERGY TEAM. Andreu Murcia 

 

15:15 h 

 
PREGUNTES DEL PÚBLIC I DEBAT 

 

16:00 h  

 

CLOENDA 
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Mostres i Networking: 
Durant la jornada es disposarà d’un espai de mostres i de networking amb els 
responsables de les empreses, amenitzades amb cafè i aperitiu per gentilesa 
del projecte Mayors in Action. 
 

 

Inscripcions  
Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del Formulari d’inscripcions , 
per correu electrònic a llimosfs@diba.cat o trucant al telf. 93 402 22 22 ext.20789. 
 
 

 

Com arribar-hi 

 
 
MAPA 

Per arribar us recomanem, en la mesura del possible , que feu servir 
el transport públic o que compartiu el vehicle priv at 

Tren: fins a les Estacions de Sants o de Passeig de Gràcia. 

Metro: L5, Estació Hospital Clínic. 

Bus 14, 31, 37, 41, 54, 59, 63, 66, 67 i 68 


