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1.- Annexos 

Aquest apartat conté quatre annexos. 

Annex 1 

Conté les taules resum dels documents excels que contenen les dades de la despesa 

energètica i el càlcul d’emissions dels equipaments municipals, l’enllumenat públic i els 

semàfors. 

Els documents excel complets es troben en els annexos de la còpia en CD. A més a 

més en aquesta còpia també hi ha dades de la contracta de residus i de la flota de 

vehicles municipals. 

Annex 2 

Inclou les avaluacions energètiques realitzades en els deu equipaments triats per la 

comissió tècnica de seguiment del PAES, en el municipi de Rubí. 

Concretament les avaluacions són de: 

- Casa Consistorial  

- Mercat Municipal 

- L’Escardívol 

- Piscina Can Rosés 

- Poliesportiu Can Rosés 

- IMPES Rubí+D 

- CEIP Joan Maragall 

- CEIP Jacint Verdaguer 

- CEIP Teresa Altet 

- Teatre la Sala 
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Annex 3 

Conté les actes de les comissions tècniques de seguiment. 

Annex 4 

Conté el llistat amb les fonts d’informació consultades per a la redacció del PAES. 
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1.1.- Annex 1: Taules resum 

1.1.1.- Equipaments i instal·lacions municipals 

EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS      

QUADRE RESUM         

Número TOTAL equipaments 2005 88     

Número TOTAL equipaments 2007 93     
 2005 2007  2005 2007  2005 2007 

Número de centres 
administratius i 
oficines 

14 14 
Número de 
centres 
educatius 

15 16 
Número 

d'equipaments 
esportius 

7 7 

Número de centres 
socio-culturals, cívics i 
biblioteques 

33 32 
Número de 
bombes d'aigua  

3 3 Número d'altres  16 21 

Consum energètics per fonts  

Any 2005 Any 2007 

  Consum total  Unitats de 
consum  Cost total (€) Tn CO2 eq.  Consum total  Unitats de 

consum  Cost total (€) Tn CO2 eq.  

ELECTRICITAT 
3.627.789 kWh 539.424,66 1.744,97 4.466.090 kWh 615.637,20 1.978,48 

GAS NATURAL  
366.708 m3 138.367,28 671,45 373.938,71 m3 171.843,44 684,69 

GAS-OIL 
284.459 litres 175.364,82 756,77 206.571,00 litres 143.140,31 545,57 
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Consum ELÈCTRIC per tipologia d'equipaments  

Any 2005 Any 2007 

Tipologia 
equipament  

Consum total 
(kWh)  Cost total (€) Tn CO2 eq.  

  
Consum total 

(kWh) Cost total (€) Tn CO2 eq.  
  

Administració i 
oficines municipals  532.877,00 94.617,00 256,31   676.173,00 95.935,08 299,54   

Educació (escoles 
bressol, CEIPS, 
altres) 672.508,00 88.767,94 323,48   912.606,00 140.552,72 404,28   

Equipaments 
esportius (amb i 
sense piscina)  673.511,00 99.240,45 323,96   1.000.975,00 131.395,71 443,43   

Centres socio-
culturals, centres 
cívics i biblioteques  731.165,00 69.361,22 351,69   970.482,00 130.969,81 429,92   

Bombeig d'aigua  61.728,00 102.247,17 29,69   10,00 962,99 0,0044   

Altres (mercats, 
cementiris, ...) 956.000,00 138.192,13 459,84   905.844,00 115.155,53 401,29   
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Consum de GAS NATURAL per tipologia d'equipaments  
Any 2005 Any 2007 

Tipologia 
equipament  

Consum total 
(kWh)  Cost total (€) Tn CO2 eq.  

  
Consum total 

(kWh) Cost total (€) Tn CO2 eq.  
  

Administració i 
oficines municipals  450.627,65 17.094,58 83,77   391.320,80 18.284,01 72,74   

Educació (escoles 
bressol, CEIPS, 
altres) 566.700,05 24.574,86 105,34   975.041,65 48.992,48 181,25   

Equipaments 
esportius (amb i 
sense piscina)  2.210.408,95 78.541,75 410,90   1.805.347,40 77.456,41 335,60   

Centres socio-
culturals, centres 
cívics i biblioteques  350.088,70 15.357,20 65,08   414.113,70 21.333,24 76,98   

Bombeig d'aigua  - - -   - - -   

Altres (mercats, 
cementiris, ...) 34.248,45 2.798,89 6,37   97.472,74 5.777,30 18,12   
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Consum de GASOIL per tipologia d'equipaments  
Any 2005 Any 2007 

Tipologia 
equipament  

Consum total 
(kWh)  Cost total (€) Tn CO2 eq.  

  
Consum total 

(kWh) Cost total (€) Tn CO2 eq.  
  

Administració i 
oficines municipals  - - -   - - -   

Educació (escoles 
bressol, CEIPS, 
altres) 2.299.613,75 145.985,84 626,19   1.752.874,78 101.114,29 477,31   

Equipaments 
esportius (amb i 
sense piscina)  238.583,40 16.100,33 64,97   188.609,85 13.724,10 51,36   

Centres socio-
culturals, centres 
cívics i biblioteques  194.002,89 10.895,31 52,83   60.417,68 4.473,24 16,45   

Bombeig d'aigua  - - -   - - -   

Altres (mercats, 
cementiris, ...) 46.964,39 2.383,34 12,79   1.641,36 116,73 0,45   
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Consum TOTAL per tipologia d'equipaments 
Any 2005 Any 2007 

Tipologia 
equipament  

Consum total 
(kWh)  Cost total (€) Tn CO2 eq.  

  
Consum total 

(kWh) Cost total (€) Tn CO2 eq.  
  

Administració i 
oficines municipals  983.504,65 111.711,58 340,08   1.067.493,80 114.219,09 372,29   

Educació (escoles 
bressol, CEIPS, 
altres) 3.538.821,80 259.328,64 1.055,0081   3.640.522,43 290.659,49 1.062,85   

Equipaments 
esportius (amb i 
sense piscina)  3.122.503,35 193.882,53 799,8211   2.994.932,25 222.576,22 830,39   

Centres socio-
culturals, centres 
cívics i biblioteques  1.275.256,59 95.613,73 469,5960   1.445.013,38 156.776,29 523,36   

Bombeig d'aigua  61.728,00 102.247,17 29,69   10,00 962,99 0,004   

Altres (mercats, 
cementiris, ...) 1.037.212,84 143.374,36 478,9909   1.004.958,10 121.049,56 419,86   
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1.1.2.- Enllumenat públic 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

QUADRE RESUM  

Any 2005 

Núm. de quadres 138,00 
Núm. de punts 
de llum 8.535 

Làmpada 
majoritaria    %    

Any 2007 

Núm. de quadres 161,00 
Núm. de punts 
de llum 8.931 

Làmpada 
majoritaria    %    

Any 2005 Any 2007 

Consum total 
(kWh) Cost total (€)  Tn CO2 eq.    Consum total 

(kWh) Cost total (€) Tn CO2 eq.  
  

4.654.341,00 466.379,10 2.238,74   6.004.562,00 600.662,71 2.702,05   
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1.1.3.- Semàfors 

 

SEMÀFORS 

QUADRE RESUM  

Any 2005          

Núm. TOTAL 
d'unitats 

semafòriques  146,00 

Núm. d'unitats 
semafòriques amb 
lampades 
incandescents  146,00 

Potència 
làmpada 
majoritària  

  

Núm. d'unitats 
semafòriques amb 
LEDS 0 

Potència 
làmpada 
majoritària  

- 
Any 2007    

 
   

  

Núm. TOTAL 
d'unitats 

semafòriques  146,00 

Núm. d'unitats 
semafòriques amb 
lampades 
incandescents  146,00 

Potència 
làmpada 
majoritària  

  

Núm. d'unitats 
semafòriques amb 
LEDS 0 

Potència 
làmpada 
majoritària  - 

Any 2005 Any 2007       

Consum total (kWh) Cost total (€) Tn CO2 eq.    Consum total 
(kWh) Cost total (€) Tn CO2 eq.  

      

110044,00 11052,78 52,93   142534,00 13617,65 64,14       
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1.2.- Annex 2: Visites d’Avaluacions energètiques d els 

equipaments municipals 

 

Casa Consistorial  

Dades bàsiques  

Administracions i oficines 

Adreça: Plç. Pere Aguilera, 1 Superfície construïda: - 

Data de la visita: 17 de Juliol de 2007 Superfície de coberta: - 

Persona de contacte: Jordi Núñez Número d’usuaris: 40 

Telèfon: 93 588 70 00 Tipus de gestió1: Directa 
 
Introducció / Observacions   

La Casa Consistorial de Rubí data del s.XIX (any 1860), és un edifici amb planta baixa, 

primer i segon pis. Hi ha diversos departaments de l’Ajuntament: Alcaldia, Secretaria, 

Comunicació, Gerència, Acció Institucional. 

La seva coberta és de teula àrab i la part de terrat està ocupada per els aparells de 

climatització. 

Font energètiques existents  

Electricitat  Sí Biomassa No 

Gas natural Sí Solar tèrmica No 

Gas-oil No Solar Fotovoltaica No 

GLP No Altres: __________________  
 
Dades de les pòlisses  

 
Pòlisses elèctriques  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa Potència 
Contractada 

Anàlisis de la pòlissa contractada - 
Observacions 

1 FECSA 11709899 3.0 23,0  
 
Pòlisses Gas Natural 

                                                 
1 Directe o per concessió.  
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 Empresa 
subminis-
tradora 

Núm. de pòlissa Tarifa Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions 

1 
GAS 
NATURAL 

01-06703349-9 3.3  
 
Indicadors energètics  

 Electricitat Gas Natural 
 2005 2007 2005 2007 
Consum anual (kWh) 55.694 65.836 88.147,65 82.483,9 
Despesa anual (€) 8057,55 8755,96 3024,69 4333,07 
Consum per superfície (kWh/m2) 62,75 74,17 99,31 92,93 
Consum per usuari (kWh/usuari) 1392,35 1645,9 931,11 2062,10 
Despesa / superfície (€/m2) 9,08 9,86 4,26 4,88 
Despesa / usuari (€/usuari) 201,44 218,90 94,53 108,32 
Tones de GEH (Tn/any) 24,67 29,16 16,38 15,33 
 

Consum elèctric 2005-2007 (kWh)
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Justificació dels consums 

S’ha realitzat el càlcul tèrmic de tot l’edifici en el seu conjunt, per tenir una orientació 

de la demanda de calor i de fred de l’edifici.  Conjuntament amb els altres punts de 

consum recollits a la visita, hem fet una  estimació de com es divideix del consum i una 

estimació del consum teòric de l’edifici que comparada amb el consum  real, ajuda fer-

nos una idea de l’eficiència energètica en l’ús dels aparells elèctrics i la climatització. 

Per altra banda també dona orientació d’on és més rentable energèticament invertir 

recursos. 

Les Bases de càlcul de necessitats tèrmiques utilitzades en els càlculs han estat: 

 
Temperatures interiors                                                          
Temperatures exteriors 
 

TEMPERATURES INTERIORS 

  TEMP. ºC %HR 

ESTIU 25 50 

HIVERN 21 40 

 
 
 
 
Coeficient transmissió de calor (K) tancaments 

Cef. Trans. calor K (W/Km2) 

Terra   1,5 

Sostre   1,1 

Parets exteriors   1,02 

  

Consum gas natural 

CONSUM kWh/ANY GAS NATURAL EN CALEFACCIÓ 

DESCRIPCIÓ  Càlcul consum 
tèrmic 

(kWh/any) 

Rendiment 
caldera gas 
natural 80% 

(kWh/any teòric) 
Consum real 

(kWh/any) 
CONSUM PITJOR DIA HIVERN (W) 
(segons càlcul demanda tèrmica(1)) 83089 

DIES HIVERN 2007 120 

HORES/DIA FUNCIONAMENT 14 

COEFICIENT DIES FREDS   0,525     

CONSUM TOTAL HIVERN (kWh/any) 73284,498 91605,6 921 14 

Pel que fa a la calefacció, els resultats donen per sota del consum real. Segurament el 

rendiment de la caldera sigui inferior al 0.8.  S’ha valorat l’estalvi aconseguit amb el 

canvi de la caldera per una caldera de condensació. Les calderes de condensació són 

d’alt rendiment (95% PCI), basat en l’aprofitament del calor de condensació del fums 

 
TEMPERATURES EXTERIORS 

  TEMP. ºC %HR 

ESTIU 29,3   

HIVERN 0,1 70 

VARIACIO DIARIA ºC 8,4 

ALTITUD 124m 
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Les calderes de condensació son calderes d’alt rendiment (95% PCI), basat en 

l’aprofitament del calor de condensació dels fums de la combustió. 

Aquesta tecnologia aprofita el vapor d’aigua que es produeix en els gasos de combustió i el 

torna en estat líquid. 

Amb una caldera clàssica de tipus atmosfèric, una part del calor latent és evacuada per els 

fums, el que implica una temperatura molt elevada dels productes de combustió de l’ordre de 

150ºC. La utilització d’una caldera de condensació permet recuperar un part molt gran 

d’aquest calor latent i aquesta recuperació de l’energia redueix considerablement la 

temperatura del gasos de combustió per tornar a valors de 65ºC limitant això les emissions 

de gas contaminant. 

En comparació amb les calderes convencionals, gràcies a aquesta tecnologia, 

s’aconsegueix un estalvi fins el 30% en el consum d’energia, es redueix fins un 7% les 

emissions de òxid nitrogenós, i diòxid de carboni. 

Cada litre d’aigua procedent dels gasos de combustió en forma de calor, té la capacitat de 

cedir 2.260 Juls (J) si condensés, energia tèrmica que, en calderes convencionals s’envia a 

l’atmosfera. 

Consum elèctric  

CONSUM kWh/ANY ELÈCTRICS EN REFRIGERACIÓ 
Consum en kWh/dia tèrmics en refrigeració. Dades de càlcul (1) 708,87 

nº de dies lab. entre 15 Maig i 15 Setembre 2007  88 

kWh/any tèrmics refrigeració 62380,56 

Coeficient dies calororsos estiu 0,8 

COP (Equips petits) Mitjana entre VRV i equips petits 2 

kWh/any elèctric 24952,224 

 

CONSUM kWh/ANY ELÈCTRICS EN EQUIPS 
DIES AMB AIRE ACONDICIONAT 2007   88 
HORES LABORABLES ANUALS (Rati 
DiBa)   2206 

HORES STANDBY   6554   

EQUIPS 
Núm. 

UNITATS 

CONSUM 
FUNCIONANT   

(W) 

CONSUM 
STANDBY    

(W) 

(KWH/ANY)              
EN 

FUNCIONAMENT 
(KWH/ANY)               
STAND BY 

ORDINADORS 34 70 3 5.250,28 668,51 

Nº PANTALLES  34 35 5 2.625,14 1.114,18 

ALTAVEUS 20 30 20 1.323,60 2.621,60 

CABLE ROUTER 10 9 9 198,54 589,86 

FOTOCOPIADORA 3 18 2 119,12 39,32 
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FAX 2 2 2 8,82 26,22 

NEVERES 3 0,4 0,4 2,65 7,86 

EQUIPS AIRE ACOND 27   3   652,54 

TOTAL       9.528,16 5.720,09 

TOTAL kW ELÈCTRICS ANUALS EN ELECTRÒNICA BÀSICA 15. 248,24 

 

CONSUM kWh/ANY ELÈCTRICS EN IL·LUMINACIÓ 
HORES LABORABLES 
ANUALS   2206   

TIPUS IL·lUMINACIÓ UNITATS W 
CONSUM 
kWh/ANY 

Bombetes Baix Consum  68 26 3900,208 

Bombetes Baix Consum 7 18 277,956 

Bombetes Baix Consum 8 60 1058,88 

Bombetes Baix Consum  2 11 48,532 

Fluorescents 49 58 6269,452 

Fluorescents 106 36 8418,096 

Fluorescents 23 18 913,284 

Bombetes 2 60 264,72 

Focus halògens 8 100 1764,8 

TOTAL 22915,928 

 

CONSUM kWh/ANY ELÈCTRICS TOTAL ESTIMATS 
kWh/any refrigeració 24.952,22 
kWh/any il·luminació 22.915,93 
kWh/any equips 15.248,24 
TOTAL 63.116,40 

CONSUM ELÈCTRIC FACTURAT (kWh/any) 65.836,00  

Com es pot veure en els quadres s’ha aconseguit una bona aproximació als consums reals 

amb les dades que es tenen. 

A la taula resum de consums elèctrics s’observa que la refrigeració és la màxima 

consumidora d’electricitat, tot i que només en consumeix uns mesos a l’any, seguit de la 

il·luminació i finalment els equips endollats. 

Refrigeració 

Hi han dos grans factors que provoquen la pujada del consum. D’una banda, les hores de 

funcionament de l’edifici i per l’altra el COP dels equips, tot i que en aquest cas, és baix 

perquè majoritàriament hi ha equips petits amb COP baixos. L’avantatge d’haver-hi molts 

equips petits és que cada estança es pot regular individualment però cal tenir present que 

amb altres tecnologies com el VRV es poden tenir tots els avantatges.  
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REDUCCIÓ CONSUM EN FUNCIÓ DEL COP EQUIP REFRIGERACIÓ 
COP  1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 

Consum elèctric anual kW/h 
any 41.587,04 33.269,63 24.952,22 19.961,78 16.634,82 14.258,41 

Percentatge augment o 
reducció en compararció amb 
el calculat 67% 33% 0% -20% -33% -43% 

kWh/any  d'augment o 
reducció en compararció amb 
el calculat -16.634,82 -8.317,41 0,00 4.990,44 8.317,41 10.693,81 

Il·luminació 

Tot i que el consum en il·luminació és alt, la majoria de les làmpades són de baix consum, 

per tant aquesta via ja està optimitzada. 

Per altre banda, s’observa que gran part de l’edifici té una gran entrada de llum natural.  

Equips endollats 

En oficines representen bàsicament la informàtica, fotocopiadores, fax,  transformadors de 

telèfons i alguns equips en el petit office. 

Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

La climatització de l’edifici es fa a través de bombes de calor instal·lades en les diverses 

estances, i també a través d’una caldera (model Roca GC-72 de 83kW, que funciona amb 

gas natural i té programador horari amb engegada a les 6.30 i apagada a les 20.00) i un 

sistema de radiadors. 

A la planta baixa de l’edifici, hi ha una zona de quatre estances que funciona amb equips 

VRV, amb quatre unitats interiors de 2500 frigories. Totes les altres estances tenen equips 

de climatització individuals, amb l’avantatge de la zonificació però l’inconvenient d’un 

coeficient de rendiment molt baix. 

Només hi ha aigua calenta sanitària  al primer pis i s’obté a partir d’un termo elèctric de 

1,2kW de potència.  

El quadre elèctric està sectorialitzat tal i com es mostra a la fotografia 2 de l’apartat de 

fotografies.  

En relació als principals equips de consum , a continuació es mostra una taula amb una 

relació dels punts de llum que hi ha per planta: 
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Núm. de punts 

de llum 
Potència (W) 

Planta baixa 
Bombetes Baix Consum  37 26 
Bombetes Baix Consum 5 18 
Bombetes Baix Consum 4 60 
Fluorescents 8 58 
Fluorescents 8 36 
Fluorescents 8 18 

Primer pis 
Bombetes Baix Consum  2 11 
Bombetes Baix Consum 2 18 
Bombetes Baix Consum 4 60 
Fluorescents 8 58 
Fluorescents 62 36 
Fluorescents 6 18 
Bombetes 2 60 
Focus halògens 8  

Segon pis 
Fluorescents 33 58 
Fluorescents 32 36 
Fluorescents 9 18 

TOTAL 
Bombetes Baix Consum  68 26 
Bombetes Baix Consum 7 18 
Bombetes Baix Consum 8 60 
Bombetes Baix Consum  2 11 
Fluorescents 49 58 
Fluorescents 106 36 
Fluorescents 23 18 
Bombetes 2 60 
Focus halògens 8  

 

L’edifici té 34 ordinadors, 5 impressores, 3 fotocopiadores, 2 fax, 2 trituradores de paper, una 

màquina dispensadora d’aigua, 2 microones, 2 neveres petites i una TV i un projector. 

No hi ha ascensor. 

Pel que fa als tancaments , totes les finestres són d’alumini i doble vidre, tot i que al segon 

pis n’hi ha una d’interior de fusta i vidre senzill. L’entrada principal té doble porta i sobre la 

segona porta hi ha un aparell que genera una cortina d’aire. 

No s’usen energies renovables  a l’edifici. 

La Casa Consistorial està oberta de 8.00 a 22.00, però cal distingir entre diversos horaris: 

l’horari dels treballadors és de 8.00 a 15.00, però l’atenció al públic és de 8.00 a 21.00 

(aquesta es concentra al vestíbul de l’edifici) i l’horari de neteja de 14.00 a 22.00. 

En relació als hàbits de gestió energètica  cada despatx es gradua el sistema de 



20 

3.- Tipus de radiadors 

 

climatització, i encén/apaga els llums. No hi ha cap responsable que s’ocupi específicament 

d’aquesta tasca. 

La coberta de l’edifici és de fàcil accés, però no hi ha espai disponible per a la instal·lació de 

cap tipus d’energia renovable. 

Fotografies  

1.- Casa Consistorial de Rubí, entrada principal. 

 

2.- Quadre de llum principal 
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4.- Bomba de calor 

 

Conclusions de la situació energètica de l’equipame nt   

El valor del consum per superfície de la casa consistorial de Rubí se situa per sota dels ratis 

de referència* corresponents a edificis de l’administració.  

L’equipament utilitza correctament les opcions més favorables per reduir els consums, com 

són els tancaments i vidres, bombetes de baix consum i fluorescents, etc. 

Els consums elèctrics dels dos anys analitzats són molt semblants tot i que hi ha un lleuger 

augment el 2007. Per altra banda, el consum anual de gas natural ha descendit en el 

període 2005-2007. 

* Els ratis de referència pertanyen al consum mig d’equipaments avaluats en les auditories energètiques fetes pel 

Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona entre l’any 1995 i 2005. 

Actuacions proposades  

 Les actuacions proposades se centren principalment en:  

• Millora dels hàbits energètics. Seria convenient que es regularitzés l’encesa i 

apagada del sistema de climatització a una temperatura fixa a totes les estances per 

no desestabilitzar el promig recomanable de 20º C a l’hivern i 25º c a l’estiu. A més a 

més La climatització durant l’horari sense treballadors, que l’activitat es concentra al 

vestíbul, hauria d’apagar-se per la resta de les instal·lacions. 

• Sensors de presència. De la mateixa manera s’hauria de controlar l’encesa de llums 
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a cada sala per evitar els descuits que permetin deixar encesos els llums sense que 

hi hagi ningú. També proposem vincular les unitats interiors de bombes de calor a 

detectors de presència, fet que evitaria tenir equips refredant sales sense personal. 

• Refrigeració amb VRV per tot l’edifici. Com que té un COP molt més elevat (mirar 

taula consums elèctrics, segons el COP), permet la regulació individual i és inverter. 

Aquesta casuística és dona en un percentatge elevat en els edificis amb un volum 

d’equips important. 

• Es recomana dissenyar la refrigeració individual per recepció de visites a les tardes, 

quan tots els altres despatxos estan tancats. 

• Es recomana l’estudi de parasols exteriors per les orientacions Sud i Sud-Oest. Parar 

el sol abans que entri a l’habitacle és la manera més eficaç de reduir la demanda de 

fred. 

• Es recomana monitoritzar les làmpades del costat de les finestres perquè tinguin una 

entrega de llum inversament proporcional als luxes que entren per la finestra. També 

vincular les làmpades a sensors de presència, ja que aquest petit canvi sol baixar el 

consum en il·luminació un 30%. 

• Tenir en compte el consum energètic en la compra de nous equips.  

• Connectar els equips a regletes que disposin de seleccionadors de corrent o preparar 

un quadre elèctric on es puguin apagar tots els equips. Això evitarà el consum 

continu dels equips en standby. 

A continuació es presenta una taula amb informació sobre les accions presentades, el temps 

de retorn de la inversió i com a destacat, l’estalvi energètic que representen. 
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Ordre 

de 

prioritat Descripció de l’actuació

Cost 

aproximat

Estalvi 

energètic 

aproximat  

kWh/any

Estalvi 

econòmic 

aproximat

Període de 

retorn / 

amortització 

(anys)

Tn de CO2 

estalviades Observacions

5

REFRIGERACIÓ- 

AUGM ENT COP A 3,5 DE 

VRV (kWh/any)

75.000,00 € 10.693,81 1.015,91 € 73,83 4,74 Enginyeries 

treballen amb 

ratis de 150-180 

euros/m2 

climatitzat

7

REFRIGERACIÓ-

AUGM ENTAR OM BRA 

AM B PARASOLS -4% 

CONSUM  kW TÈRM ICS 

(kWh/any)

3.000,00 € 998,09 94,82 € 31,64 0,44 Cost en funció 

del tipus de 

parasol

2

REFRIGERACIÓ. NO 

S'HAURIA D'APLICAR >0,8 

EL COEFICIENT DE DIES 

CALOROSSOS. Entre 0,6-

0,7 impliquen ús correcte. 

Apliquem 0,7 (kWh/any)

1.000,00 € 3.119,03 296,31 € 3,37 1,38

4
ELIM INACIÓ STAND-BY EN 

UN 80%

3.000,00 € 4.576,07 434,73 € 6,90 2,03

1

M ILLORA DE LA GESTIÓ 500,00 € 2719,604 258,36 € 1,94 1,20 Valoració en 

temes de 

concenciació 

3
CANVI CALDERA 

CONDENSACIO

10.000,00 € 24.983,35 1.299,13 € 7,70 15,52 S'ha aplicat el 

v alor de 0,

REDUCCIÓ HORARI 

CALERA A 9 HORES 

ENLLOC 14HORES AM B LA 

CALDERA ACTUAL

6.000,00 € 32.716,29 1.701,25 € 3,53 6,02 S'haurà 

d'insta l�lar un 

sistema de 

calefacció 

independent 

per atenció al 

client.

6

REDUCCIÓ HORARI 

CALERA A 9 HORES 

ENLLOC 14HORES AM B 

CALDERA DE 

CONDENSACIÓ

6.000,00 € 23.793,67 1.237,27 € 4,85 0,86 Al consumir 

menys la 

ca ldera de 

condensació, 

l'estalv i es 

redueix .

TOTAL 104.500,00 € 103.599,92 6.337,78 16,49 32,19  
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Mercat municipal  

Dades bàsiques  

Altres equipaments 

Adreça: C/ Cal Gerrer ,s/n  Superfície construïda: 10500 m2 

Data de la visita: 04/09/2009 Superfície de coberta: 

Persona de contacte:  
Número d’usuaris: 1100 usuaris/dia i 200 
treballadors/dia 

Telèfon: 93.588.70.33 Tipus de gestió: directa  
Introducció / Observacions   

L’activitat de l’edifici es va donar d’alta el 1980. Es tracta d’un edifici triangular que consta 

d’una planta baixa, dos pisos inferiors i un altell. Aquesta distribució correspon al mercat públic, 

l’espai de descàrrega i de magatzem, el pàrquing i les oficines d’administració, respectivament. 

Font energètiques existents  

Electricitat  Sí Biomassa No 

Gas natural No Solar tèrmica No 

Gas-oil No Solar Fotovoltaica No 

GLP No Altres: __________________  
 
Dades de les pòlisses  

 

 
 
 

Pòlisses elèctriques  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa Potència 
Contractada 

Anàlisis de la pòlissa contractada - 
Observacions 

1 FECSA 12469675 2.0.N 6,0  
2 FECSA 12469678 2.0.N 11,0  
3 FECSA 12469681 4.0 20,0  
4 FECSA 12469683 2.0.N 15,0  
5 FECSA 12469685 2.0.N 14,0  
6 FECSA 12469691 2.0.N 6,0  
7 FECSA 13527920 3.0 250,0  
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Indicadors energètics  

 
 Electricitat 
 2005 2007 
Consum anual (kWh) 438.350 545.461 
Despesa anual (€) 67.804,64 74.084,88 
Consum per superfície (kWh/m2) 5,964 7,421 
Consum per usuari (kWh/usuari) 48,170 59,941 
Despesa / superfície (€/m2) 0,923 1,008 
Despesa / usuari (€/usuari) 7,451 8,141 
Tones de GEH (Tn/any) 210,846 241,639 

 
 

Consum elèctric 2005-2007 (kWh)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici  

L’edifici es troba entre el Passatge Llobateras, on hi un accés peatonal i l’accés de vehicles a 

l’aparcament i els molls, i el carrer de Cal Gerrer que disposa de 4 accessos per als usuaris i hi 

té lloc la sortida de vehicles. 

Per a qualsevol tema relacionat amb el manteniment de les instal·lacions, el personal s’adreça 

al tècnic de l’Ajuntament, que fa les gestions oportunes per enviar-hi els serveis necessaris. 

El mercat municipal obre de dilluns a dissabte. L’obertura al públic i la realització de tasques 

operacionals segueix l’horari següent:  



26 

 Dilluns  Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte 

Horari 

públic  
8h-13h 7:30h- 13:30h 

7:30h- 

13:30h 

7:30h- 13:30h; 

17h-20h 
7h-20:30h 7h-15h 

Horari 

operacional 

6h-

18:30h 
6h-18:30h 

6h-

18:30h 
6h-21h 5h-21h 5h-18:30h 

Les tasques de neteja es realitzen durant les 3-4 hores següents al tancament del mercat.  

El sistema de climatització consta de 8 bombes de calor de 4,9kW, instal·lades des del 1991, 

que s’activen automàticament. La programació defineix l’engegada cada dia a les 7h excepte 

els divendres i dissabtes que es posen en marxa a les 6:30h. La parada del sistema està 

regulada diferent per a cada di: dilluns a les 15:30, dimarts i dimecres a les 14:30, dijous i 

divendres a les 20:30 i dissabte a les 15h. A l’estiu la temperatura està programada perquè 

s’engegui als 24ºC i pari als 20ºC. A l’hivern, s’engega a la temperatura a 16ºC i para a 22ºC. 

Durant les tasques de neteja el sistema de climatització està parat. Habitualment hi ha queixes 

sobre la temperatura durant els mesos de transició, que es poden considerar els mesos de 

setembre a octubre i d’abril a maig. No s’ha plantejat realitzar alguna actuació de 

conscienciació i canvi d’hàbits dels usuaris. 

L’aigua calenta s’obté a través de dos termos elèctrics.   

L’ajuntament se’n cuida dels espais comuns i l’estructura de l’edifici. Per altra banda, cada 

negociant es fa càrrec de les despeses i manteniment de la seva parada.  

En quant a reformes, s’està portant a terme la renovació de càmeres frigorífiques i es preveu 

fer un canvi de 3 o 4 màquines d’aire condicionat perquè produeixen massa soroll. Altrament, 

s’ha previst fer una reforma generalitzada de l’estètica de l’edifici, que es pot visualitzar en una 

maqueta que interpreta com serà la instal·lació en el futur (veure imatge 14 a l’apartat de 

Fotografies).  

La instal·lació elèctrica consta de 8 quadres elèctrics. L’escomesa es troba a peu de l’edifici i 

arriba a l’espai del transformador, dins de l’equipament, a la primera planta inferior, en una 

distància de 8-10 metres. Les llums del magatzem tenen una cèl·lula fotoelèctrica i s’encenen o 

s’apaguen en funció de la llum solar. A continuació es citen els principals equips de consum: 
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a) Il·luminació i equips de consum 

Altell (Oficines i despatxos) 
Nombre 
de punts 
de llum 

Tipus Altres equips de consum 

25 Fluorescents de 36W 

2 Fluorescents de 18W 

4 Emergència 

3 aparells d’aire condicionat de 2,5kW, 

3,5kW i 3,9kW de potència respectivament, 

2 fotocopiadores, 3 ordinadors, 1 fax, 1 

destructora de paper, circuit de TV i ràdio. 

Planta baixa (Mercat) 
Nombre 
de punts 
de llum 

Tipus Altres equips de consum 

4 Fluorescents de 58W 

60 Fluorescents de 36W 

23 VSAP de 125W 

 

Planta -1 (magatzem i molls) 
Nombre 
de punts 
de llum 

Tipus Altres equips de consum 

21 Fluorescents de 58W 

127 Fluorescents de 36W 

6 Fluorescents de 18W 

10 VSAP de 125W 

Màquina de netejar elèctrica (35A a 2’20 

A),  2 compactadores de 5’5kW, una 

càmera de 14m2x2,5m entre 0 i 5ºC, una 

càmera de 14m2x3,5m, un congelador de 

13m2x3,5m a -18ºC, una càmera de 

60m2x4m entre 0 i 4ºC i 2 termos elèctrics. 

Planta -2 (Pàrquing) 

Nombre 
de punts 
de llum 

Tipus Altres equips de consum 

85 Fluorescents de 36W 

3 Fluorescents de 18W 

2 VSAP de 125W 

2 extractors, 1 impulsor d’aire, 1 bomba de 

calor de 13W. 

b) Altres 

A l’edifici hi ha un ascensor de 7,5/1,87 CV i tres muntacàrregues. 

En relació als tancaments, gran part de la façana és de finestra d’alumini i vidre senzill, que es 

troba a la part de l’altell amb unes dimensions de 2x62 m. Els accessos són de doble porta 

automàtica.  

La coberta  de l’edifici és accessible. El material està construït amb tela asfàltica sense càmera 
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d’aire i té unes zones amb forma d’embut. A la coberta hi ha les màquines de climatització. Es 

tracta d’un espai molt ampli amb molta insolació. Hi ha finestres que estan tapades perquè a 

l’interior tenen suficient llum i així minimitzen les pèrdues d’energia.  

L’equipament disposa d’una petita deixalleria pels usuaris.  

Fotografies  

1.-Sistema de climatització automàtica        2.-Maquinària de l’ascensor 

 

    3.- Detall de la coberta   
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4.-Contingut de la coberta  

 

5.-Detall d’il·luminació per fluorescent                                     6.-Detall d’il·luminació de VSAP 

 

7.-Quadre elèctric                                   
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8.-Termo elèctric                                      9.-Compactadora 

 

10.-Detall de la doble porta d’accés.                                              11.-Sectorialització  

 

12.-Distribució climatització mercat 

 



31 

13.-Detall de focus de VSAP del mercat 

 

 

 

 

 

 

 

14.- Maqueta de projecte de remodelació  

 

Conclusions de la situació energètica de l’equipame nt   

El consum del 2007 s’ha vist notablement incrementat en relació amb el del 2005. Però, tot i 

l’elevat consum elèctric de l’equipament, els valors de consum per superfície queden lluny 

encara dels ratis de referència (*) per a mercats municipals, que arriba al valor de 20,94 

kWh/m2.  

Pensem que el rati de 20.94kWh/m2 per un Mercat Municipal com el de Rubí, el qual te 

llogades neveres i congeladors industrials és molt baix. 

Per altre banda, hi ha accions que es poden portar a terme per reduir el consum energètic: 

Tancament de les cambres de congelació i neveres amb panells frigorífics els quan tenen un K 
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de conductivitat <0.04 W/m K. Actualment ja s’estan forrant cambres i canviant-te de velles per 

noves. Aquest procés serà progressiu fins tenir-les totes canviades. 

La climatització també és una gran consumidora energètica quan els espais son grans. Un 

canvi de les bombes de calor, per bombes de calor inverter augmentarien el EER (Energy 

Efficiency Ratio). 

Una de les característiques que te el mercat és la seva elevada càrrega tèrmica interior, per la 

qual  consumeix refrigeració encara que la temperatura exterior sigui baixa. És proposa la 

instal·lació de conductes amb comportes free-cooling, de tal manera que si la temperatura 

exterior és més baixa que la interior i hi ha demanda de refrigeració, s’entri aire exterior 

directament, estalviant consum innecessari de la refredadora. Pensem que aquest sistema 

s’utilitzaria com a mínim els mesos d’Abril, Maig, Setembre i Octubre durant les 4 primeres 

hores del dia.  Sota aquestes premisses s’ha presentat una acció al PAES. 

Finalment, qualsevol millora en els tancament generals, com dobles vidres, reducció 

d’obertures a l’exterior ...,minimitzarà el consum energètic.  

* Els ratis de referència pertanyen al consum mig d’equipaments avaluats en les auditories energètiques 

fetes pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona entre l’any 1995 i 2005. 

Actuacions proposades   

• Substitució de les portes i finestres actuals per d’altres amb doble vidre. 

• Actualització de la climatització amb sistemes free-cooling . Hi ha una acció específica 

amb aquest punt. 

• Estudi de plaques fotovoltaiques, amb suports especials pel tipus de sostre. 

• Actualització dels aïllaments de les càmares i congeladors al parquing. 
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L’Escardívol  

Dades bàsiques  

Centre sociocultural  

Adreça: C/ Joaquim Blume, 34 Superfície construïda: 3.295 m2 

Data de la visita: 07/10/09 Superfície de coberta: 950m2 

Persona de contacte: Isabel Sánchez Número d’usuaris: - 

Telèfon: 93.588.70.00 Tipus de gestió2: Directa 
 
Introducció / Observacions   

L’edifici és part del que es va construir el segle XIX com a complex industrial. Des del seu 

origen, l’equipament ha patit incendis i rierades que van malmetre part de les instal·lacions, i 

que s’han anat reconstruint fins a l’actualitat, on només hi resten dues naus i la xemeneia. El 

conjunt va ser adquirit per l’ajuntament de Rubí l’any 1985, del qual la nau sud ha estat 

configurada com a complex cultural. Actualment s’hi allotja l’Escola d'Art, l’Escola de Música, 

el Centre de Recursos Pedagògics, el Moviment de Mestres, la Biblioteca Popular Mestre 

Martí Tauler i Ràdio Rubí - La Ciutat, entre d’altres.  

L’horari públic és de dilluns a divendres de 8h a 22h i dissabte de 10h a 14h. L’horari de 

neteja està establert de 22h a 6h. L’horari explícit de la biblioteca és de dilluns a divendres 

de 16h a 21h i de dimecres a divendres de 10h a 14h. La biblioteca té una afluència 

d’aproximadament 500 persones. 

Font energètiques existents  

Electricitat  Sí Biomassa No 

Gas natural Sí Solar tèrmica No 

Gas-oil No Solar Fotovoltaica No 

GLP No Altres: __________________ No 
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Dades de les pòlisses  

Pòlisses elèctriques  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa 
Potència 

Contractada 
Anàlisis de la pòlissa contractada - 

Observacions 

1 FECSA 13211252 4.0 85,0  
 
Pòlisses gas natural 
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions 

1 GAS 
NATURAL 

01-10514652-2 
 

3.4 
 

 
Indicadors energètics 

 
 Electricitat Gas natural 
 2005 2007 2005 2007 
Consum anual (kWh) 223.780 272.060 119.776 191.848,5 
Despesa anual (€) 29.522,06 34.135,69 2.797,4 6.390,88 
Consum per superfície (kWh/m2) 67,92 82,57 36,35 58,22 
Consum per usuari (kWh/usuari) - - - - 
Despesa / superfície (€/m2) 8,96 10,36 1,53 2,78 
Despesa / usuari (€/usuari) - - - - 
Tones de GEH (Tn/any) 107,638 120,523 22,265 35,663 

 

Consum elèctric 2005-2007 (kWh)
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Consum gas natural 2005-2007 (kWh)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

L’edifici segueix l’estructura originària presentant diversos nivells entre les diferents àrees. 

En general, es pot considerar la distribució en quatre plantes: soterrani, planta baixa, primera 

i segona planta. Cal tenir present que és un edifici complex, perquè conté empreses i usos 

força diferents. 

El manteniment el realitza la brigada municipal i una empresa externa contractada per 

l’ajuntament. La il·luminació i la climatització s’encén els matins a càrrec dels conserges i els 

equips es van engegant a mesura que va arribant el personal.  

La climatització de tot l’edifici es realitza mitjançant una caldera de gas natural i una 

refredadora d’aigua de quatre compressors semihermètics. La instal·lació a totes les 

instal·lacions és a dos tubs.  

La caldera és una Ferroli de 280kW. La refredadora està absent de placa de 

característiques, però segurament data de més de 20 anys. La mateixa bomba de calor 

satisfà totes les empreses, excepte la ràdio que s’ha instal·lat una climatitzadora només per 

ella. 

El control antic disposa de 15 canals pel control del sistema de producció, fan-coils i 

climatitzadors. 

 A partir de l’equip hi ha una distribució a 2 tubs o bé a unitats terminals, o bé, a les bateries 

de climatitzadores a partir dels quals s’acondicionen les estances a través de conductes. 

Els inconvenients que presenta climatitzar diferents estances amb diferents usos i diferents 
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orientacions són: Per un costat, a les èpoques intermèdies, on segons l’orientació de 

l’estança pot demanar calor o pot demanar fred. En aquests casos, només es pot satisfer 

una demanda, o la de fred o la de calor. Per altre costat, les bombes de calor presenten 

eficiència en calefacció quan la diferència entre la temperatura de confort en el interior i 

l’exterior està al voltant dels 10ºC. Per poblacions amb fred rigorosos necessita una energia 

alternativa de suport, si no la calefacció és insuficient. 

Un altre inconvenient en la climatització de l’edifici, és que aquesta s’havia calculat amb 

unes característiques i ara els usos dels locals han variat. Sobretot les càrregues tèrmiques, 

fet que necessitaria un recàlcul de les unitats terminals de totes les estances. 

Tot i així, cal dir que gairebé totes les unitats tenen un regulador, que permet triar la 

temperatura a cada estança. 

Durant la visita no s’ha visitat la instal·lació.  

A la següent taula s’especifiquen els punts de llum i els principals equips de consum: 

Planta soterrani 
Nombre 
de punts 
de llum 

Tipus Altres equips de consum 

43 Fluorescents de 18W 
41 Fluorescents de 36W 
49 Fluorescents de 58W 
8 Focus 150W 

15 Focus 400W 

Conductes d’aire calent, 6 
bombes de calor, 3 forns de 
ceràmica, 3 ordinadors de 
pantalla CRT i 3 ordinadors 
de pantalla TFT. 

Planta baixa 
Nombre 
de punts 
de llum 

Tipus Altres equips de consum 

50 Fluorescents de 58W 
4 Focus 50W 
2 Focus 150W 
4 Focus 400W 

4 
Bombetes baix consum 
26W 

2 Bombetes de 100W 
4 Bombetes de 60W 

8 bombes de calor, una 
fotocopiadora, 2 
assecamans, 14 ordinadors 
pantalla TFT i un ordinador 
pantalla CRT. 

Planta primera 
Nombre 
de punts 
de llum 

Tipus Altres equips de consum 

91 Fluorescents de 36W 

60 Fluorescents de 58W 

8 Focus 150W 

1 Bombetes de 60W 

13 ordinadors pantalla TFT, 
4 ordinadors pantalla CRT, 1 
fotocopiadora, 2 
impressores, 1 fax, 1 
projector, 1 microones, 1 
forn i 1 nevera. 

Planta segona 
Nombre 
de punts Tipus Altres equips de consum 
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de llum 
2 Fluorescents de 18W 

57 Fluorescents de 36W 
108 Fluorescents de 58W 

6 Focus 50W 
7 Focus 150W 

46 ordinadors pantalla TFT, 
2 ordinadors pantalla CRT, 2 
projectors, 1 fotocopiadora i 
25 bombes de calor amb el 
seu termòstat. 

La majoria de tancaments interns són de fusta i vidre senzill, però les finestres exteriors són 

d’alumini amb vidre senzill, amb gelosies a l’exterior. La majoria dels envans separadors no 

tanquen totalment l’espai, sinó que la part superior queda comunicada per una obertura, 

d’aproximadament un metre d’alçada. D’altres estances es troben separades per l’envà i un 

vidre senzill a la part superior d’aquest (vegeu imatges número 4 de l’apartat de fotografies). 

Fotografies  

1.- Vista exterior de l’edifici 

 

2.- Conducte de climatització i envà de vidre 
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3.- Màquina de climatització 

 

4.- Mostra de l’obertura entre estances per la part superior 

 

5.- Climatització 
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6.- Finestres amb gelosies 

 

7.- Quadre elèctric principal 

 

8.- Coberta 
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Conclusions de la situació energètica de l’equipame nt   

Pel tipus d’activitats que es realitzen al Complex Cultural de l’Escardívol, es podria 

considerar l’equipament avaluat com a símil tant de biblioteca com de centre educatiu. Si es 

comparen els respectius ratis de referència (*) s’observa que no supera els límits, atès que 

es consideren de 97,07 i 91,23 kWh/m2, respectivament. 

És de destacar el fet que conté espais molt diversos i amb usos diferents i per tant amb 

requeriments de fred/calor també diferents.  

* Els ratis de referència pertanyen al consum mig d’equipaments avaluats en les auditories energètiques fetes pel 

Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona entre l’any 1995 i 2005. 

Proposta d’actuacions 

• Millorar l’aïllament dels tancaments interns i externs amb doble vidre i delimitant 

correctament els espais. 

• Substituir focus i bombetes convencionals per les de baix consum. 

• Nova instal·lació de climatització (recomanable de 4 canonades perquè en funció de 

l’orientació del local, pugui disposar de refrigeració o climatització.). Permetria 

millorar el confort de climatització i reduir l’eficiència energètica. Com ja s’ha 

comentat s’han de recalcular les necessitats tèrmiques per les noves aplicacions. La 

nova instal·lació amb principis d’eficàcia energètica com compressors inverters, 

calderes de condensació, plaques solar tèmiques per calefacció i ACS. Regulació per 

fancoils amb vàlvules de dues vies. Bombeig amb variadors de freqüència.  

• Col·locació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta: Els 950 m2 de sostre és 

aprofitable per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, ja que es un terrat pla 

sense ombres. Únicament s’hauria de confirmar si el sostre admet el pes de les 

plaques.  

• Canvi de les pantalles CRT per pantalles TFT. 
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Piscina Can Rosés  

Dades bàsiques  

Equipament esportiu 

Adreça: Av. Can Rosés, s/n Superfície construïda: 2777 m2 

Data de la visita: 07/10/09 Superfície de coberta:  

Persona de contacte: J. Antonio Calero Número d’usuaris: 55 treballadors i 1100 usuaris 

Telèfon: 93.588.74.75 Tipus de gestió3: concessió  
Introducció / Observacions   

A la piscina de Can Rosés s’hi allotja el Club de Natació Rubí, des del 1993, a través d’una 

concessió dels espais. Fins el 2008 l’Ajuntament ha estat finançant les despeses, però a 

partir d’aquesta data, el Club es fa càrrec de les factures a finals d’any. A canvi, l’Ajuntament 

ha ampliat el període de renovació fins el 2014.  

L’horari públic és de dilluns a divendres de 6:30h a 22:30, els dissabtes de 8:00h a 14:00h i 

els diumenges de 8:00h a 21:00h. Els operaris de manteniment comencen a les 5:30h per 

engegar-ho tot i la neteja s’efectua de 22:30 a 3:00-4:00h. 

Font energètiques existents  

Electricitat  Sí Biomassa No 

Gas natural Sí Solar tèrmica No 

Gas-oil No Solar Fotovoltaica No 

GLP No Altres:   
 
Dades de les pòlisses  

Pòlisses elèctriques  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa 
Potència 

Contractada 
Anàlisis de la pòlissa contractada - 

Observacions 

1 FECSA  1097137 3.0 160,0 Cobreix la majoria de despeses 
2 FECSA 1097139 3.0 40,0 Cobreix la part destinada a l’enllumenat 

 
 
 
 

                                                 
3 Directe o per concessió.  
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Pòlisses gas natural 
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de pòlissa Tarifa Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions 

1 GAS 
NATURAL 01-12227642-2 3.4 

 
 
Indicadors energètics   

 

 Electricitat1 Electricitat2 Gas Natural 
 2005 2007 2005 2007 2005 2007 
Consum anual (kWh) 448.360 602.840 10 135.390 2.168.713,9 1.769.148,6 
Despesa anual (€) 58.530,61 79.949,59 835,47 17.533,5 64.799,97 64.010,44 
Consum per superfície 
(kWh/m2) 

161,45 217,08 0,004 48,75 79,28 637,07 

Consum per usuari 
(kWh/usuari) 

388,19 521,94 0,009 117,22 1.877,67 1.531,73 

Despesa / superfície 
(€/m2) 

21,08 28,79 0,301 6,31 27,51 27,09 

Despesa / usuari 
(€/usuari) 

50,68 131,88 0,723 22,98 66,14 65,13 

Tones de GEH 
(Tn/any) 

215,66 267,06 0,005 59,98 403,15 328,87 

 
 

Consum elèctric 2005-2007 (kWh)
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Consum gas natural 2005-2007 (kWh)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici  

L’equipament disposa de tres nivells: 

 A la planta baixa hi ha l’entrada i la recepció, també es troba una piscina coberta de 25x16 

metres, a una temperatura de 28ºC, i una piscina petita de 16x8 metres, a una temperatura 

de 32ºC, els banys, els vestidors i les oficines. A l’exterior, hi ha la piscina d’estiu, que es 

cobreix els mesos d’hivern, amb unes dimensions de 25x12 metres. El sistema de coberta 

consta d’una lona de doble capa que es fixa sobre uns laterals d’alumini i doble vidre. La 

temperatura durant l’hivern es fixa a 28,5ºC.  

A la planta superior, hi ha un bar-restaurant, una sala de màquines d’exercici cardio-vascular i 

de musculació, una sala de spinning i un bany. 

A la planta del soterrani hi ha la sala de calderes de les diferents piscines, on es produeix la 

climatització tant per l’aigua de cada vas com per l’ambient de la piscina. També es troben els 

respectius filtres, les bombes i la depuradora.  

El Club disposa de cinc operaris per a les tasques de manteniment que es precisen. Aquests 

com que són els primers a arribar, són els que s’encarreguen d’encendre els llums i engegar 

els equips necessaris. El personal de neteja és qui s’encarrega de tancar els llums i 

comprovar que tot estigui correctament apagat. No hi ha un horari establert per a tot 

l’equipament en general, sinó que va en funció de les zones. L’enllumenat exterior disposa 

d’un rellotge que controla l’encesa i apagada. A les instal·lacions també hi ha fotoelèctrics i 

sensors de presència per la il·luminació d’un dels vestuaris. 
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La relació de llums i equips principals de consum s’estableix a continuació: 

Planta baixa 

Nombre 

de punts 

de llum 

Tipus Altres equips de consum 

13 Fluorescents de 18W 

3 Fluorescents de 36W 

102 Fluorescents de 58W 

1 Bombetes de 60W 

4 Bombetes de 80W 

6 
Bombetes de baix consum 

21W 

146 Focus de baix consum 26W 

24 Focus de 60W 

12 
Focus de 400W halogenurs 

metàl·lics 

Equip de música, 3 

calefactors, 5 splits (1 de 

760W), aire acondiconat 

portàtil, un televisor, 4 

màquines vènding, 13 

ordinadors, 2 impressores, 

1 fotocopiadora i una 

cortina d’aire a l’entrada 

de 3 kW.  

Planta primera 

Nombre 

de punts 

de llum 

Tipus Altres equips de consum 

60 Fluorescents de 58W 

5 Bombetes de 60W 

80 Bombetes baix consum 32W 

4 Focus baix consum 26W 

10 
Focus de 150W halogenurs 

metàl·lics 

26 
Focus de 400W halogenurs 

metàl·lics 

2 splits de 4000 frigories, 

4 ventiladors, 13 

màquines de córrer de 

3000W, una bomba de 

calor industrial de 37,2 

kW. 

Planta soterrani 

Nombre 

de punts 

de llum 

Tipus Altres equips de consum 

1 Fluorescents de 18W 

51 Fluorescents de 58W 

6 Fluorescents de 40W 

Climatitzador de la piscina 

petita de 5,5 kW de 

potència, 4 calderes de 

126kW, una caldera de 

84kW per l’ACS i 5 

calderes en línia de 436 

kW. 
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Climatització, ACS i escalfament vasos piscina.  

Una caldera de 436kW amb 5 cremadors, Model Hidrotherm SE-325 alimenta amb aigua 

calenta els circuits: 

� Bescanviadors dels vasos de les piscines. 

� Bateries d’aigua calenta de dues climatitzadores. 

ACS té una caldera independent de 84kW, però interconnectada amb l’anterior, per suplir 

qualsevol parada o mal funcionament de la caldera d’ACS. La caldera treballa contra dos 

acumuladors de 2000 i 2500l. 

La climatització de la zona de bany es realitzar a través d’un climatitzador que distribueix 

l’aire amb conductes. L’objectiu d’aquest climatitzador és escalfar l’ambient i condensar 

l’aigua que capta constantment l’aire dels vasos de la piscina. Per realitzar aquesta operació, 

el climatitzador porta una bateria d’aigua freda, on l’aire es refreda fins la seva temperatura 

de rosada, llavors condensa l’aigua i finalment s’escalfa a temperatura d’impulsió a sala amb 

la bateria d’aigua calenta. El climatitzador disposa de free-cooling. Característiques del 

climatitzador: 

� Marca     :     SERVO-CLIMA 

� Cabal      :      40.000 m3/h 

� Potència bateria calor  :   396 kW 

� Potència bateria de fred  :  312 kW 

La bateria d’aigua freda de la climatitzadora és l’evaporador d’un equip de fred format per tres 

compressors, per tant la refregeració és amb expansió directe.  

Els vestidors tenen tota la climatització 100% aire exterior.  Característiques del climatitzador: 

� Marca   :     VIRING 

� Cabal    :    5.500 m3/h 

� Potència calorífica   :    49.5 kW 

Els vestuaris del gimnàs estàn climaitzats amb una acondicionador d’aire compacte, o sigui 

un equip que porta la bomba de calor i el climatitzador en un. Aquests vestuaris també estan 

refrigerats.  
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Les sales de gimnàs es climatitzaen amb una bomba de calor amb free-cooling que es troba 

a la primera planta . Característiques del climatitzador: 

� Marca     :     CLIVET  Model CAVN 242 

� Cabal      :      13.000 m3/h 

� Potència bateria calor  :   74kW 

� Potència bateria de fred  :  73kW 

A la piscina exterior, disposa d’un conjunt de 4 calderes de 126kW per escalfar el vas i per la 

climatització. Les calderes estan sobredimensionades per subministrar calor a nova zona 

lúdica d’aigües termals. 

Característiques del climatitzador: 

� Marca   :     AIRLAN FMA 122 

� Cabal    :    13.500 m3/h 

� Potència calorífica   :    176.2  kW 

Consum d’aigua i d’ACS 

La piscina te un consum mig d’aigua de xarxa de 65m3. Un 35% es destina a la renovació 

d’aigua a les piscines, per tant uns 42m3 son d’ACS a 45ºC.  

L’ACS s’acumula a 60ºC i el servei a 45ºC es realitzar mitjançant la mescla amb aigua de 

xarxa. Això implica un consum d’aigua a 60ºC de 26.5 m3/dia. 

Existeixen 3 línies de focus de 400W que envolten la piscina principal, d’aquests no se solen 

encendre tots, sinó que s’encén una sola línia. A les zones on hi ha més entrada de llum 

natural s’encenen la meitat de llums.  

L’organització només ha realitzat alguna campanya d’estalvi i conscienciació en matèria 

d’aigua i aigua calenta sanitària, ja que els usuaris no tenen accés a la il·luminació. 

Les darreres reformes realitzades a l’equipament han consistit en la construcció de la piscina 

d’estiu, el gimnàs i uns vestuaris. Es preveu fer una altra piscina d’estiu que quedi coberta a 

l’hivern i un espai dedicat a aigües lúdiques.  

Als vestuaris existeix un problema de renovació d’aire, la qual cosa provoca certes queixes 
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als usuaris per massa calor a l’estiu, i també s’han identificat problemes de deshumidificació.  

Fotografies  

1.- Vista general de l’equipament 

 

2.- Entrada principal  

 

3.- Esquema del sistema de calderes 

 

 



48 

4.- Tipus d’il·luminació 
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5.- Calderes  

 

6.- Intercanviador de plaques 
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7.- Piscina exterior coberta 

 

8.- Climatitzador per conductes 

 

9.- Sectorialització i comptador de reactiva 
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Conclusions de la situació energètica de l’equipame nt   

L’any 2007, la piscina ha experimentat un increment de despesa energètica sobretot elèctric. 

En concret, el consum per superfície de gas natural el 2007 és de 637 kWh/m2 que supera els 

límits de referència* per a piscines municipals, el qual s’estableix a 542,74 kWh/m2. 

Els consums de gas natural suposa un 48% del consum en equipaments municipals i un 16% 

el consum elèctric. Per tant, les actuacions en aquest equipament influiran molt en el conjunt 

municipal. 

Consum ACS elevat. Si la piscina compte amb uns 1.040 usuaris/dia i es compta un consum 

mig 20-25 l a 60ºC/usuari, segons normativa CTE,   tenim un consum de 20.8- 26 m3//h. En 

canvi, el càlcul de consum d’ACS surt d’uns 25.6 l a 60ªC. Per tant, el consum d’aigua es 

troba en el límit superior. Reduir el consum d’aigua també reduirà el consum de la caldera per 

escalfar l’aigua i disminuirà el consum de gas natural. 

* Els ratis de referència pertanyen al consum mig d’equipaments avaluats en les auditories 

energètiques fetes pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona entre l’any 1995 i 2005. 

Actuacions proposades  

• Reducció del consum de gas natural. Es proposa la instal·lació de plaques solars 

tèrmiques per abastir el màxim consum tèrmic d’ACS i l’escalfament de piscines 

durant el mes de Juliol amb la màxima radiació solar, uns 46.000 kW h/mes tèrmics. 

Aquesta instal·lació pot arribar a reduir en un 60% en consum anual de gas-natural 

per ACS i escalfament dels vasos de les piscines. 

• Per tal de reduir el consum d’ACS, es proposa la instal·lació de difusors d’aire a totes 

les aixetes de la instal·lació. Els difusors incorporen aire a l’aigua mantenint la mateixa 

sensació de cabal i reduint el consum d’aigua fins al 20%. També es proposa dotar a 

totes les aixetes de presto amb un temps de dutxa curt.  

• Reducció tarifa elèctrica. Actualment els majors consumidors d’electricitat és la 

refrigeració. Es proposa un canvi dels compressors que alimenten la climatitzadora de 

la piscina per una refredadora d’aigua condensada per aigua. El rendiment d’aquets 

equips està en un COP de 5 en el punt de màxim rendiment i COP més elevats a mitja 

càrrega, a diferència del condensats per aire que costa pujar del COP de  3. Només 

aquest canvi pot arribar a estalviar 100.000kWh/anuals. Per poder condensar amb 

aigua i obtenir l’augment de rendiment de l’equip és necessita dissipar la calor del 

condensador amb un circuit d’aigua que ha de rebaixar la temperatura a l’aigua de 
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disipació de 35ºC a 30ºC.  Es proposa fer un pre-escalfament d’ACS amb el circuit 

d’aigua de dissipació. Aquest es pot portar a terme encara que s’instal·lin les plaques 

solars tèrmiques ja que el consum d’ACS és superior al que es podrà assolir amb les 

plaques. 

• Ampliar la bateria de condensadors per reduir el consum d’energia reactiva, ja que 

han quedat curts. 

Com a bones pràctiques es recomana: 

• L’estudi de la instal·lació d’una manta tèrmica a les piscines, evitant el refredament 

d’aquestes durant la nit.  

• Campanyes de conscienciació del consum d’aigua. 

• La incorporació de nous equips individuals de condicionament d’aire inverter o VRV. 
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Poliesportiu Can Rosés  

Dades bàsiques  

Equipament esportiu 

Adreça: Av. Can Rosés s/n Superfície construïda: 1350 m2 

Data de la visita: 21/12/2009 Superfície de coberta: 

Persona de contacte: José Luís Número d’usuaris: 170 usuaris/dia 

Telèfon: 935887172 Tipus de gestió: Directe 
 
Introducció / Observacions   

El Poliesportiu de Can Rosés, està entre el camp de futbol i la piscina de Can Rosés, 

formant part del complex esportiu de Rubí.  

Té una sola pista amb grades a un costat, 3 magatzems i 7 vestuaris. 

La coberta és tipus sandvitx amb plaques.  

L’horari d’obertura és de 07.00 a 15.00 (per l’Ajuntament) i de 17.00 a 00.00 sota concessió 

al Rubí Futbol Sala.  

Font energètiques existents  

Electricitat  Sí Biomassa No 

Gas natural No Solar tèrmica Sí 

Gas-oil Sí Solar Fotovoltaica No 

GLP No Altres: __________________  
 
Dades de les pòlisses  

 
Pòlisses elèctriques  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa Potència 
Contractada 

Anàlisis de la pòlissa contractada - 
Observacions 

1 FECSA 741194 3.0 125,0  
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Indicadors energètics (de cada font energètica) 

 
 Electricitat Gasoil 
 2005 2007 2005 2007 
Consum anual (kWh) 66.840,00 90.610,00 226.390,44 161.664,19 
Despesa anual (€) 11.456,83 13.674,02 14.750,91 11.817,41 
Consum per superfície (kWh/m2) 49,51 67,12 167,70 119,75 
Consum per usuari (kWh/usuari) 393,18 533,00 1.331,71 950,97 
Despesa / superfície (€/m2) 8,49 10,13 10,93 8,75 
Despesa / usuari (€/usuari) 67,39 38,21 86,77 69,51 
Tones de GEH (Tn/any) 32,15 40,77 42,08 30,05 

 

Consum elèctric 2005-2007 (kWh)
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Consum gasoil  2005-2007 (kWh)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

El Poliesportiu de Rubí hi ha dues climatitzacions diferents, una per la pista i l’altra pels 

vestuaris. La zona de la pista està climatitzada amb una caldera d’escalfament d’aire  (4,4 

kW) que funciona de forma combinada amb un cremador de gasoil un ventilador que 

reparteixen l’aire calent per tota la zona. Els vestuaris estan climatitzats a través de 

conductes, amb una reixa d’impulsió a cada vestuari,  des de un climatitzador amb  bateria 

d’aigua calenta. La bateria és alimentada des de la mateixa caldera de gas-oil que escalfa 

l’ACS de 246 kW.  El circuit d’aigua calenta està controlat a través de vàlvules de tres vies 

amb consigne regulable. 

Les reixes d’impulsió als vestuaris  són força reduïdes per l’espai que tenen els vestuaris, i 

sovint el vestuari més allunyat de la màquina rep poc calor.  

No hi ha termòstats que regulen la temperatura, i s’engega o s’apaga en funció de les 

necessitats del poliesportiu.  

Al sostre de la pista hi ha dos extractors d’aire.  

L’aigua calenta sanitària s’obté a partir de 10 plaques solars que escalfen l’aigua d’un 

acumulador de 1.500 l, i hi ha dos acumuladors més de 1.000 l que s’escalfen amb la 

caldera de 246 kW. Aquesta caldera funciona amb gasoil . Les canonades d’ACS  estan 

perfectament aïllades, però les que van a la climatitzadora no. L’aigua calenta té un 

termòstat i està regulat perquè s’encengui a partir de les 17.00 de la tarda.  

Pel que fa a la il·luminació a continuació es detallen els punts de llum. 

En els set vestuaris hi ha un total de 25 fluorescents de 36w, en el passadís n’hi ha 8 que 

s’encenen en dues fases, i a la zona d’oficina, banys i local d’entitats n’hi ha 15 repartits 

uniformement. En els tres magatzems n’hi ha 14, i a la zona de les calderes n’hi ha 2 de 

58w. 

La pista té 54 focus de VSAP de potència desconeguda, però que s’encenen en dues fases, 

i mai estan encesos tots a l’hora. A la zona de les grades hi ha 6 aplics amb bombetes de 

baix consum. 

A l’entrada hi ha 14 focus halògens de 50w que només s’obren quan fora és fosc, ja que 

també hi ha una claraboia que permet l’entrada de llum natural.  

Els tancament són senzills.  
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Pel que fa a altres equips de consum, a l’entrada hi ha quatres màquines de vènding. 

Fotografies  

1.- Acumuladors de 1.000 l 

 

2.- Acumulador de 1.500 l (plaques solars) 

 

3.- Quadre general. 
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4.- Plaques solars per l’aigua calenta sanitària. 

 

5.- Cremador de gas 

 

6.- Sortida d’aire calent als vestuaris 

 

Conclusions de la situació energètica de l’equipame nt   

A nivell d’il·luminació, i degut a l’ús que es fa de les instal·lacions, està correcte. Pel que fa a 

la climatització, la zona dels vestuaris no està correctament climatitzada i hi sol fer fred.  

Pel tipus d’equipament, el consum per superfície es de 199 kWh/m2. És troba per sota dels 
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valors de referència 227.36 kWh/m2*.  

* Els ratis de referència pertanyen al consum mig d’equipaments avaluats en les auditories 

energètiques fetes pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona entre l’any 1995 i 2005. 

Actuacions proposades   

Tot i que la potència consumida està per sota valors de referència seria molt interessant el 

canvi dels dos cremadors de gasoil per cremadors de gas natural, permetent rebaixar les 

emissions  de CO2 eq al voltant d’un 30%. 

Aïllar totes les canonades d’aigua calenta, però no dels conductes ja que transcorren per 

espais com el passadís de vestuaris i les pistes, que són zones  per climatitzar i per tant les 

pèrdues de calor del conducte son aprofitades com climatització per les diferents estances. 

Recàlcul dels conductes de climatització dels vestuaris per augmentar la qualitat de 

climatització, no tan per reduir-ne el consum.  

Col·locació de lluminàries de baix consum. 
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IMPES Rubí+D 

Dades bàsiques  

Adreça: Rambla Joan Miró, s/n Superfície construïda: 3111 m2 

Data de la visita: 20/10/09 Superfície de coberta:  - 

Persona de contacte: José Moya Número d’usuaris: - 

Telèfon: 93.581.39.00 Tipus de gestió4: Directa 
 
Introducció / Observacions   

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social de Rubí es va crear el 1992 però es va 

instal·lar a l’edifici Rubí+D l’any 1999, un centre de serveis compartits amb altres entitats.  

L’equipament consta de planta baixa més dos. L’horari general d’obertura és de 8h a 22h, i 

dins d’aquest existeixen horaris diferents per a cada entitat o empresa. La neteja es fa de les 

15h a les 00h. 

Font energètiques existents  

Electricitat  Sí Biomassa No 

Gas natural Sí Solar tèrmica No 

Gas-oil No Solar Fotovoltaica No 

GLP No Altres: __________________  
 
Dades de les pòlisses  

Aquest edifici té dues pòlisses elèctriques amb potències contractades de diferent valor. 

 
 
Pòlisses gas natural 
 Empresa 

subminis-tradora Núm. de pòlissa Tarifa 
Anàlisis de la pòlissa contractada - 

Observacions 
1 GAS NATURAL 01-18822023-3 3.4  

Pòlisses elèctriques  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa 
Potència 

Contractada 
Anàlisis de la pòlissa contractada - 

Observacions 

1 FECSA 5038250 3.0 250,0  
2 FECSA 5038252 3.0 20,0  

                                                 
4 Directe o per concessió.  
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Indicadors energètics 

 
 Electricitat 1 Electricitat 2 Gas Natural 
 2005 2007 2005 2007 2005 2007 
Consum anual (kWh) 155.257 273.487 8.848 10.644 362.480 308.837 
Despesa anual (€) 40.602,8 38.612,9 2.295,4 1.882,92 10.424,35 10.535,8 
Consum per superfície 
(kWh/m2) 

49,90 87,91 2,84 67,03 116,51 99,27 

Consum per usuari 
(kWh/usuari) 

- - - - - - 

Despesa / superfície (€/m2) 13,05 12,41 0,74 9,13 4,28 4,48 
Despesa / usuari (€/usuari)             
Tones de GEH (Tn/any) 74,68 121,15 4,26 4,72 67,38 57,41 

 
 

Consum elèctric 2005-2007 (kWh)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

El manteniment de les instal·lacions va a càrrec de l’ajuntament.  

El personal de recepció encén i apaga els llums. La calefacció de l’edifici actualment és de 

funcionament general però al principi es va automatitzar segons les estances a través d’una 

instal·lació de domòtica que no va funcionar i es va anul·lar. El sistema es regeix per 

diferents circuits d’aigua que s’obren total o parcialment en funció de la temperatura. L’edifici 

disposa d’una línia de radiadors, una d’aigua freda i una d’aigua calenta. La caldera funciona 

de 8h a 22h. 

A la planta baixa, el sistema de climatització de les aules és a través de fancoils, a l’entrada 

és per conductes d’aire i als tallers, per radiadors. Al primer pis, l’auditori té un climatitzador 

independent, els lavabos disposen de radiadors i la resta funciona amb conductes d’aire. 

Finalment, el segon pis, disposa de conductes d’aire excepte en els lavabos que hi ha 

radiadors. A l’estiu només funcionen els fancoils amb fred. No hi ha termòstats i la 

temperatura no es controla. Habitualment hi ha queixes de fred a l’estiu i calor a l’hivern, fet 

que es corrobora amb l’elevada presència d’estufes elèctriques i ventiladors a la majoria de 

llocs de treball, com es pot veure a la fotografia 9. 

A la coberta de l’edifici hi ha instal·lades algunes plaques solars fotovoltaiques, i queda espai 

per a col·locar-ne més.  

Les principals lluminàries i equips de consum es representen a la següent taula: 

  Planta baixa 
Nombre 
de punts 
de llum 

Tipus Altres equips de consum  

1 Fluorescents de 18W 

310 Fluorescents de 58W 

43 Bombetes baix consum 18W 

39 ordinadors pantalla 
TFT i 2 ordinadors 
pantalla CRT, un 
calefactor,  4 màquines de 
vènding, 1 fotocopiadora i 
2 impressores. 

Planta primera 
Nombre 
de punts 
de llum 

Tipus Altres equips de consum  

1 Fluorescents de 18W 
207 Fluorescents de 58W 
60 Bombetes baix consum 18W 
6 Focus halògens 40W 
1 Focus de 50W 

89 ordinadors pantalla 
TFT i 10 ordinadors 
pantalla CRT, 3 projectors, 
7 impressores, 1 fax, 2 
fotocopiadora i 1 taula de 
so. 

Planta segona 
Nombre 
de punts Tipus Altres equips de consum  
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de llum 
7 Fluorescents de 18W 

47 Fluorescents de 58W 

24 Bombetes baix consum 18W 

1 Bombetes de 60W 

12 ordinadors de pantalla 
TFT, 1 ordinador de 
control de plaques 
fotovoltaiques de pantalla 
CRT, 2 impressores, 1 
fotocopiadora. 

Hi ha dues calders i ambdues funcionen amb gas natural i tenen 263 kW de potència 

cadascuna. Els tubs es presenten ben aïllats. A la coberta hi ha la màquina d’aigua freda i 

dues màquines d’aigua freda o calenta, que permeten obtenir aire fred o calent. També hi ha 

35 plaques fotovoltaiques. 

L’edifici també disposa d’ascensor amb capacitat per a 6 persones.  

Els tancaments són majoritàriament amb marc d’alumini i vidre senzill. Les finestres que es 

troben encarades al sud tenen para-sols. Les finestres encarades a la façana d’entrada són 

de doble vidre i tenen un film que disminueix la radiació solar. 

Fotografies  

1.- Façana de l’edifici 

 

2.- Emissor tèrmic per conducte  
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3.- Fancoil 

 

4.- Tancaments amb para-sol 

 

5.- Quadre elèctric principal 
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6.- Calderes 

 

7.- Coberta amb plaques solars 

 

8.- Màquina de climatització 
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9.- Aparells elèctrics de climatització 

 

10.- Radiadors protegits 

 

Conclusions de la situació energètica de l’equipame nt   

El consum elèctric ha augmentat consideradament del 2005 al 2007, resultant 52,74 kWh/m2 

sumant ambdós pòlisses el 2005 i 154,94 kWh/m2 pel que fa l’any 2007.  

L’edifici és modern però no aprofita les possibilitats d’estalvi energètic a través del control. 

Com que l’edifici s’havia concebut amb un control domòtic i aquest està anul·lat ara no hi ha 

cap tipus de control, ni el més bàsic.  

A més a més, l’edifici té gran superfície de vidre senzill, fet que augmenta molt les seves 

necessitats energètiques. Un canvi de vidre o qualsevol alternativa per evitar l’entrada de sol 

tipus parasol o arbrat, provocaria un descens de la demanda energètica.  

La recepció de l’edifici té contacte directe amb l’exterior a través de la porta d’entrada. El 

constant obrir de la porta, no permet climatitzar correctament l’estança, fet que provoca que 

el personal porti estufes portàtils a l’hivern per minimitzar l’efecte.  

* Els ratis de referència pertanyen al consum mig d’equipaments avaluats en les auditories energètiques fetes pel 

Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona entre l’any 1995 i 2005. 
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Propostes d’actuació 

• Ampliació de, com a mínim, 90 plaques fotovoltaiques més a la coberta. Calculat 

segons espai disponible.  

• Conscienciar en estalvi energètic (p.ex: tancar llums quan la sala està buida), 

sensors de presència. 

• Recuperar el programa de control per poder optimitzar el consum a cada estança. 

Existeixen les sondes i el software però s’ha ja no s’utilitza i no hi ha ningú que 

sàpiga com funciona.  

• Instal·lació de recuperadors de calor adiabàtics a l’entrada d’aire exterior dels equips 

de climatització. 

• Canviar monitors CRT per pantalles TFT. 

A més a més detallen les següents propostes/actuacions: 
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Muntatge de 250m2 

plaques fotovoltaiques 

a la coberta. 90 

plaques policristalines 

de 0,8Wp. TOTAL 

7,2Kwp. Producció 

anual 9072kWh/any. 

Venda 0,32€/kW 

70.000 9.072 2.903  24,1 4,0   

1 
Recuperació 

automatització 
12.000 61.767 5.150 2,3 27,4 

20% consum 

actual. 308.837 

kWh/any GN 
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6 

Canvi 12 monitors 

CRT per pantalles 

TFT.  

3600 8,96 0,75 4.818,7 0,004 

Consum monitor 

CRT 0,055kW  i 

TFT 0,03kW. 

S'han comptat 

2792h anuals en 

funcionament 

4 

Instal·lació de 

detectors de 

presència als lavabos 

(7 detectors) 

800,00  414,72 34,58  23,1 0,2 

Suposen l'estalvi 

del 40% de 

l'energia 

consumida 

habitualment 

5 

Millorar tancaments. 

Vidres senzills a 

vidres dobles. 

Augmentar amb 

vegetació l'ombra en 

els despatxos amb 

façana de vidre 

          

L'estalvi de 

consum està en 

un 5% en 

parasols, sobre 

els despatxos 

afectats 

2 

Instal·lació de 

recuperadors de calor 

adiabàtics a l'entrada 

d'aire exterior dels 

equips de climatització 

actuals 

6.600 

23285,

5 GN                           

7692,5 

elèc. 

1.360 4,8 7,7   

 



68 

 
CEIP Joan Maragall  

Dades bàsiques  

Centre educatiu 

Adreça: Camí d’Ullastrell s/n Superfície construïda: 2.980 m2 

Data de la visita: 15 de Juliol de 2009 

Superfície de coberta:    

Edifici oficines: 280 m2 

Edifici principal: 1.560 m2 

Edifici gimnàs: 380 m2 

Persona de contacte: Francisco Saez 
Número d’usuaris: 510 (450 alumnes i 60 
treballadors)  

Telèfon: 93 699 38 58 Tipus de gestió5: Directe  
Introducció / Observacions   

L’escola Joan Maragall va ser construïda l’any 1973, consta de tres edificis: un edifici de planta 

baixa que conté les oficines, un edifici de planta baixa i primer pis on hi ha les aules i serveis 

de l’escola i un edifici de planta baixa que és el gimnàs. 

Està situada a les afores del nucli urbà. 

Font energètiques existents  

Electricitat  Sí Biomassa No 

Gas natural No Solar tèrmica Sí 

Gas-oil Sí Solar Fotovoltaica No 

GLP No Altres: __________________  
 
Dades de les pòlisses  

 

 
 

Pòlisses elèctriques  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa Potència 
Contractada 

Anàlisis de la pòlissa contractada - 
Observacions 

1 FECSA 260793 3.0 50,0  

                                                 
5 Directe o per concessió.  
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Indicadors energètics 

 
 Electricitat Gasoil Total 
 2005 2007 2005 2007 2005 2007 
Consum anual 
(kWh) 87.797,00 122.512,00 30.577,00 23.061,00 118.374,00 145.573,00 
Despesa anual  
(€) 8.257,77 16.300,90 18.862,40 16.780,40 27.120,17 33.081,30 
Consum per 
superfície (kWh/m2) 29,46 41,11 100,25 75,61 129,71 116,72 
Consum per usuari 
(kWh/usuari) 172,15 240,22 585,76 441,78 757,91 682,00 
Despesa / superfície 
(€/m2) 2,77 5,47 6,33 5,63 9,10 11,10 
Despesa / usuari 
(€/usuari) 16,19 31,96 36,99 32,90 53,18 64,86 
Tones de GEH 
(Tn/any) 42,23 54,27 8,559 6,455 50,79 60,73 
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Consum gasoil 2005-2007 (kWh)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

 

La climatització  de l’edifici principal i les oficines es fa a través d’un sistema de calefacció 

amb caldera (290 kW) i radiadors, sense termòstat. Els radiadors de les aules no tenen vàlvula 

reguladora i estan sempre engegats. La calor no es distribueix uniformement si no que hi ha 

zones on fa més calor i zones on fa més fred.  

L’edifici del gimnàs té 4 termoventiladors a la sala principal i diversos radiadors, els vestuaris 

funcionen amb una caldera de 63kW i 5 plaques solars per a l’ACS. 

 

L’edifici principal només té ACS en determinades aules, i s’obté a partir de termos elèctrics. 

Concretament n’hi ha quatre (amb potències de 1kW, 1,2 kW, 1,6 kW i 2kW). 

El gimnàs obté l’ACS a partir de les plaques solars connectades a un acumulador de 1.000 

litres de capacitat. Quan amb les plaques no hi ha prou aigua calenta s’activa la caldera de 

gasoil de 63kW abans esmentada. 

 

L’escomesa elèctrica està situada a uns 25m del quadre general principal, aquest està 

sectorialitzat tal i com es mostra a l’apartat de fotografies. 

Els punts de llum existents són fluorescents de diverses potències: 36W i 18W. 

A continuació es detallen els punts de llum en funció de cada planta i edifici: 

 

 

 



71 

 
Núm. de punts 

de llum 
Potència (W) 

Planta oficines 
Fluorescents 6 18 
Fluorescents 56 36 

Planta baixa 
Fluorescents 5 18 
Fluorescents 236 36 

Primer pis 
Fluorescents 242 36 

Gimnàs 
Fluorescents 3 18 
Fluorescents 85 36 

TOTAL 
Fluorescents 14 18 
Fluorescents 619 36 
Focus exteriors 8 100 

 

L’edifici principal té dos patis interiors que permeten que totes les aules tinguin finestres a 

l’exterior i per tant, entrada de llum natural.  

L’escola té 94 ordinadors, 9 impressores, 2 fotocopiadores, 1 màquina de begudes, 1 de 

menjar, 1 dispensadora de cafè, i a la zona de la cuina: microones, nevera,  escalfador de 

menjar, rentavaixelles... 

 

Pel que fa als tancaments , les finestres de l’edifici principal i de les oficines són d’alumini de 

doble vidre i tenen gelosies. Les del gimnàs són de vidre senzill i no tenen cap tipus de 

protector solar.  

Les portes que donen a l’exterior  són totes de vindre senzill.  

 

A nivell d’energies renovables , el CEIP té 5 plaques solars tèrmiques per obtenir l’aigua 

calenta sanitària. A l’entrada de l’escola hi ha tres faroles espatllades que funcionen amb 

plaques solars fotovoltaiques. La coberta de l’edifici principal no és de fàcil accés però és apta 

per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, al igual que la coberta del gimnàs. 

 

El centre està obert de 8.30 a 01.00, però cal distingir entre l’horari del conserge, l’horari 

escolar i l’horari de neteja. L’horari del conserge és de 8.30 a 18.15, l’escolar és de 9.15 a 

13.15 i de 15.15 a 17.15, i el de neteja de 17.00 a 01.00.  

 

En relació als hàbits de gestió energètica  de l’escola, el manteniment es fa des de 

l’Ajuntament. No s’ha fet cap actuació de cara a conscienciar en estalvi energètic, però es fa 

recollida selectiva i s’utilitza paper reciclat. Des de l’escola es manifesta la problemàtica amb 

l’encesa/apagada de llums, molts queden oberts sense necessitat. 
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Fotografies  

1.- Façana de l’escola, finestres amb gelosies. 

 

2.- Caldera de calefacció 

 

3.- Detall d’un radiador 

 

 

 

 

4.- Detall il·luminació 
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5.- Llums exteriors amb plaques solars 

 

7.- Quadre de llum principal 

 

Conclusions de la situació energètica de l’equipame nt   

El consum elèctric del CEIP està per sobre els valors de referència (91,5 kWh/m2), ja que l’any 

2005 va ser 129,71 kWh/m2 i el 2007 de 116,72 kWh/m2. El consum elèctric ha augmentat d’un 

any a l’altre però el consum de combustible ha disminuït, fet que ha implicat la reducció de 

kWh/m2 consumits a l’escola.  

La il·luminació utilitzada consta majoritàriament de fluorescents, disposant d’un punt de llum 

per cada 5m2, aproximadament.  

Un 63% del consum de l’escola prové de la climatització de gas-oil. El 37% restant és elèctric, 

principalment il·luminació. 

El consum excessiu de climatització està al voltant del 15%, segurament causat per la falta de 

6.- Plaques solars a la coberta del gimnàs 
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reguladors de la temperatura per estances. Fet que provoca que hi hagin classes amb la 

calefacció i les finestres obertes i classes que passin fred. 

La caldera de gasoil te un 30% més d’emissions de GEH que la de gas natural, en el cas 

concret de l’escola la caldera és de 290kW i està sobredimensionada (es recomana una 

potència de 250 kW en el cas de canvi de caldera.  

A l’escola queden molts equips encesos o amb stand-by tan quan acaba la jornada com a les 

classes amb absència de personal.  

* Els ratis de referència pertanyen al consum mig d’equipaments avaluats en les auditories energètiques fetes pel 

Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona entre l’any 1995 i 2005. 

Actuacions proposades  

• Automatització del sistema de regularització de la climatització, a través de termòstats o 

programadors horaris, per utilitzar la calefacció dins l’interval recomanat i 

essencialment durant les hores que sigui necessària. 

• Degut a que a l’escola no arriba l’escomesa de gas natural i que tots els seus voltants 

son boscosos, d’on es podria aprofitar la poda per l’obtenció de biomassa, recomana 

l’estudi de la instal·lació d’una caldera de biomassa. 

• Substitució de la caldera actual de gasoil per una caldera de biomassa. 

• Conscienciar i executar accions de millora en els hàbits energètics. S’ha de disposar de 

la llum natural que té el centre. 

• Millorar l’aïllament dels tancaments exteriors i la protecció solar de l’equipament. 

• Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta de l’edifici i del gimnàs. 

• Instal·lació de seccionadors generals de corrent que s’accionin al acabar la jornada, 

que s’assegurin la eliminació dels consums stand-by. 
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CEIP Jacint Verdaguer  

Dades bàsiques  

Educació (escoles bressol, CEIP, IES; altres) 

Adreça: C/ Numància, 11 
 

Superfície construïda: 2100 m2 

Data de la visita: 15/10/09 Superfície de coberta: - 

Persona de contacte: Sandra 
Número d’usuaris: 50 treballadors i 450 
alumnes (núm. desconegut) 

Telèfon: 93.567.16.02 Tipus de gestió6: Directa 

Introducció / Observacions   

El centre escolar de primària Jacint Verdaguer té aproximadament uns 30 anys 

d’antiguitat. Tot i que l’edifici avaluat és més antic. Està constituït per dues plantes i 

una zona exterior. L’equipament tenia plaques fotovoltaiques per obtenir aigua 

calenta sanitària però es van desinstal·lar. 

L’horari d’obertura del centre és de 8h a 18:30h i la neteja s’efectua entre les 17h i 

la 1h. 

Font energètiques existents  

Electricitat  Sí Biomassa No 

Gas natural Sí Solar tèrmica No 

Gas-oil Si Solar Fotovoltaica No 

GLP No Altres: __________________  
 
Dades de les pòlisses  

 
Pòlisses gas natural 

Pòlisses elèctriques  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa 
Potència 

Contractada 
Anàlisis de la pòlissa contractada - 

Observacions 

1 FECSA 2772910 2.0 6,0  
2 FECSA 12315089 2.0 10,0  

                                                 
6 Directe o per concessió.  
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 Empresa subminis-
tradora 

Núm. de pòlissa Tarifa 
Anàlisis de la pòlissa contractada - 

Observacions 
1 GAS NATURAL 01-28687876-6 3.4  

 
Pòlisses gasoil 
 Empresa subminis-

tradora 
Núm. de pòlissa Tarifa 

Anàlisis de la pòlissa contractada - 
Observacions 

1 Petrolis de Barcelona - - Dipòsit de 7500 litres  
Indicadors energètics 

 

 
Electricitat 1 Electricitat 2 Gas 

natural  
Gasoil 

 2005 2007 2005 2007 2007 2005 2007 
Consum anual 
(kWh) 

9.633 12.801 24.429 73.579 188.785 227.084 100.748 

Despesa anual 
(€) 

1.204,9 1.560,6 2.934,41 9.415,45 6.816,6 11.113,9 2.191,01 

Consum per 
superfície 
(kWh/m2) 

4,59 6,10 11,63 35,04 89,90 108,14 47,98 

Consum per 
usuari 
(kWh/usuari) 

19,27 25,60 48,86 147,16 377,57 454,17 201,50 

Despesa / 
superfície (€/m2) 

0,57 0,74 1,40 4,48 4,53 6,58 3,21 

Despesa / usuari 
(€/usuari) 

2,41 3,12 5,87 18,83 19,05 27,63 13,49 

Tones de GEH 
(Tn/any) 

4,63 5,67 11,75 32,60 35,09 63,57 28,20 

 
 

Consum elèctric 2005-2007 (kWh)
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Consum gasoil 2005-2007 (kWh)
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Consum gas natural 2007 (kWh)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

L’ajuntament de Rubí gestiona el manteniment necessari de les instal·lacions.  

Els llums els encén al matí la conserge, i les dones de la neteja els tanquen 

completament a la nit. La calefacció no es para durant els mesos en que funciona la 

caldera, atès que té una programació de funcionament de 7h a 23h. No obstant, els 

radiadors es paren o s’engeguen segons el professor. Els tubs es presenten ben 

aïllats. La temperatura mitjana establerta és de 20º a 23º C, però no tenen 

termòstats. Habitualment, a les aules en què incideix més el sol, hi ha queixes de 

temperatura per massa calor. 
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Disposen de tres calderes per la calefacció de 310kW cadascuna, que funcionen 

amb gas natural. A més tenen una caldera i un acumulador de 300 litres per l’aigua 

calenta sanitària.    

Referent a actuacions encarades a l’estalvi energètic, el centre considera que no ha 

portat a terme cap tipus d’acció directa però sí que s’han observat cartells 

informatius, adreçats al professorat, referents al tancament de portes i finestres 

quan s’abandonen les aules. 

No s’han realitzat reformes darrerament, i no n’hi ha de previstes. 

Durant l’avaluació, s’han observat els següents punts de llum i equips de consum: 

Planta baixa 
Nombre 
de punts 
de llum 

Tipus Altres equips de consum  

34 Fluorescents de 18W 

19 Fluorescents de 36W 

188 Fluorescents de 58W 

6 Focus halògens de 50W 

12 Focus halògens de 400W 

34 
Fluorescents compactes baix 
consum 

15 Bombetes VSAP de 100W 

12 ordinadors de pantalla 
TFT, 3 portàtils, 5 
ordinadors de pantalla 
CRT, 2 fotocopiadores, 6 
impressores, 1 escàner,  2 
microones, 1 nevera, 2 
màquines de vending, 2 
televisors, 1 DVD, 1 vídeo, 
1 destructora de paper, 1 
nevera industrial, 1 
rentaplats industrial i 2 
fancoils. 

Planta primera 
Nombre 
de punts 
de llum 

Tipus Altres equips de consum  

23 Fluorescents de 36W 

256 Fluorescents de 58W 

28 ordinadors pantalla 
TFT, 12 ordinadors 
pantalla CRT, 1 portàtil i 5 
impressores.  

 

Gran part de les aules tenen sistema d’encesa en dues fases, la qual permet 

l’encesa intercalada de fluorescents de cada línia. Els punts de llum de VSAP 

pertanyen al gimnàs, on també hi ha els fancoils citats anteriorment. 

Cal puntualitzar que l’edifici disposa d’ascensor. 

Totes les finestres són de marc d’alumini i doble vidre. A una zona tenen persianes i 

a l’altra, cortines. En general, les finestres tenen unes dimensions de 1,5x2 metres.  
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Fotografies 

1.- Façana exterior de l’edifici 

 

2.- Quadre elèctric principal 
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3.- Calderes d’ACS i de calefacció 

  

4.- Radiadors 

 

5.- Finestres amb persianes 
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6.- Tipus d’il·luminació 

 

7.- Il·luminació exterior de la pista 

 

Conclusions de la situació energètica de l’equipame nt  

Si sumem el consum per superfície produït per totes les fonts energètiques el 2005 i 

el 2007, resulten 124,36 kWh/m2 i 179,02 kWh/m2, respectivament. Ambdós valors 

superen el 91,23 kWh/m2 considerats de referència (*) per a centres educatius.  

Cal tenir en compte, també, que durant el 2007 van estar funcionant tant amb gasoil 

com amb gas natural, fet que actualment sembla que s’ha optat a utilitzar només 

gas natural.  

* Els ratis de referència pertanyen al consum mig d’equipaments avaluats en les auditories 

energètiques fetes pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona entre l’any 

1995 i 2005. 
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Propostes d’actuació 

• Canviar 17 monitors CRT d’ordinadors per pantalles TFT. 

• Instal·lar termòstats per grups d’aules que controlin la temperatura evitant 

que cada professor manipuli la calefacció. 
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CEIP Teresa Altet  

Dades bàsiques  

Educació (escoles bressol, CEIP, IES; altres) 

Adreça: C/ de Mallorca s/n Superfície construïda: 4.015 m2 

Data de la visita: 17 de Juliol de 2009 

Superfície de coberta: 

Planta baixa: 1850 m2 

Primer pis: 1225 m2 

Segon pis: 940 m2 

Persona de contacte: Dolors Gil 
(Conserge) 

Número d’usuaris: 505 (450 alumnes i 55 
adults)   

Telèfon: 93 699 80 01 Tipus de gestió7: Directa 

Introducció / Observacions   

El CEIP Teresa Altet va ser construït l’any 1984, és un sol edifici de planta baixa, primer i 

segon pis. 

Font energètiques existents  

Electricitat  Sí Biomassa No  

Gas natural No Solar tèrmica Sí 

Gas-oil Sí Solar Fotovoltaica No 

GLP No Altres: __________________  
 
Dades de les pòlisses  
 

Pòlisses elèctriques  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa Potència 
Contractada 

Anàlisis de la pòlissa contractada - 
Observacions 

1 FECSA 13091834 3.0 49,0  

 
 

                                                 
7 Directe o per concessió.  
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Indicadors energètics 

 
 Electricitat Gasoil 
 2005 2007 2005 2007 
Consum anual (kWh) 71.316,00 82.754,00 397.424,06 413.935,36 
Despesa anual (€) 9.844,12 14.651,64 25.135,58 29.233,51 
Consum per superfície (kWh/m2) 17,76 20,61 98,98 103,10 
Consum per usuari (kWh/usuari) 141,22 163,87 786,98 819,67 
Despesa / superfície (€/m2) 2,45 3,65 6,26 7,28 
Despesa / usuari (€/usuari) 19,49 29,01 49,77 57,89 
Tones de GEH (Tn/any) 34,303 36,660 11,387 11,860 

 

Consum elèctric 2005-2007 (kWh)
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

El sistema de climatització  de l’edifici és un sistema de calefacció amb caldera (Roca TR-

3420 de 488 kW, de l’any 2008. Funciona amb gasoil C i el cremador és del 2007) i 

radiadors sense vàlvules reguladores, ni termòstat. Tot i així el conserge té una clau i els 

regula en funció de les necessitats de cada aula. La segona planta sol ser freda i a la planta 

baixa hi fa molta calor.  

Els tubs de la calefacció no estan aïllats.  

La calefacció funciona de les 6.30 a les 23.00 i l’encesa/apagada està controlada amb 

rellotge.  

L’Aigua Calenta Sanitària , s’obté a partir de les plaques solars instal·lades a la coberta de 

la planta baixa que s’acumula en dos acumuladors de 1.000 litres cada un i un termo 

elèctric, també de 1.000 litres. Totes les canalitzacions estan ben aïllades. 

També hi ha dos termos elèctrics de 30l de capacitat i 2kW de potència, un a la cuina i l’altre 

en una aula.  

Pel que fa a l’electricitat , l’escomesa elèctrica està situada a uns 20 m del quadre principal 

sectorialitzat (a l’apartat de fotografies hi ha una fotografia amb la seva sectorialització). 

En relació als principals equips de consum , tots els punts de llum existents són 

fluorescents de 36W. La taula següent mostra la seva distribució per planta: 

 
Núm. de punts 

de llum 
Potència (W) 

Planta baixa 
Fluorescents 301 36 
Llums d’emergència 22  

Primer pis 
Fluorescents 255 36 
Llums d’emergència 18  

Segon pis 
Fluorescents 168 36 
Llums d’emergència 12  

TOTAL 
Fluorescents 724 36 
Llums d’emergència 52  
Focus exteriors petits 12  
Focus exteriors grans 2  
Focus exteriors amb E solar 4  
Focus gimnàs 3  
Fanals 2  
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Totes les aules i el menjador tenen 2 fases d’encesa dels llums, el gimnàs en té tres.  

L’escola té 65 ordinadors, una màquina dispensadora de menjar, una màquina dispensadora 

de cafè, 2 impressores, 1 fotocopiadora, 1 fax i 1 escàner, i a la cuina una nevera i 

rentavaixelles. 

Hi ha ascensor amb capacitat per a nou persones. 

Pel que fa als tancaments , totes les finestres tenen persianes i són d’alumini i doble vidre. 

Les portes exteriors són de vidre senzill.  

En relació a l’ús d’energies renovables , l’escola té 5 plaques solars per a l’obtenció de 

l’ACS, i 4 llums exteriors que funcionen amb energia solar. A la coberta de l’edifici s’hi 

accedeix per una finestra interior, i té tres cobertes diferenciades: la de la planta baixa, on hi 

ha les plaques solars tèrmiques, la de del primer pis i la del segon, aquesta última és la més 

gran, amb 940m2 ofereix una bona superfície per a la instal·lació de plaques solars 

fotovoltaiques. 

El centre està obert de 8.00 a 01.00 a l’hivern, i de 8.00 a 16.00 a l’estiu, però cal distingir 

entre l’horari del conserge, l’horari escolar i l’horari de neteja. L’horari del conserge és de 

8.00 a 17.45, l’escolar és de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 17.00, i el de neteja de 17.00 a 01.00 

a l’hivern i de 6.00 a 14.00 a l’estiu.  

En relació als hàbits de gestió energètica  de l’escola, el manteniment es fa des de 

l’Ajuntament. Els llums els encén la conserge quan arriba al matí i les dones de la neteja 

s’asseguren que quedin tots tancats. Als quadres de llum que hi ha a cada pis hi ha posats 

uns gomets en els interruptors que cal apagar/encendre cada dia.  

La conserge també és l’encarregada d’apagar/encendre els radiadors en funció de les 

queixes dels usuaris de cada aula.  
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Fotografies  

1.- CEIP Teresa Altet, entrada principal. 

 

 

 

2.- Quadre de llum principal 
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3.- Tipus de radiadors instal·lats 

 

4.- Plaques solars 

 

Conclusions de la situació energètica de l’equipame nt   

L’edifici te un rati de consum mig de 142 kWh/m2. Si es comparen amb els  ratis de 

referència de 91.23 en centres educatius(*) s’observa que sobrepassa els límits. 

S’ha comprovat el dimensionament de la caldera general de 488kW i és recomana no 

inferior a 450kW en el cas de substitució de caldera.   

El consum excessiu de climatització està al voltant del 52% si prenem com objectiu arribar al 

rati de referència. Segons la visita efectuada al centre l’excés de consum en climatització 

està causat sobretot per la falta de reguladors de la temperatura per estances, tancaments 

senzills i llarg horari de la calefacció encesa.  

La falta de sectorització, suficient amb vàlvules de regulació per radiador,  provoca falta de 
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confort, tant en aules que tenen massa calor com en aules que tenen fred.  

Concretament, al CEIP Teresa Altet, la planta baixa de l’edifici te calor i la planta segona té 

fred. Aquest fet es dona quan falta cabal d’aigua de recirculació, o bé les temperatures ∆T 

del radiadors son inferiors a 40 i el rendiment del radiadors baixa en picat.  

Actuacions proposades 

Les actuacions proposades s’encaminen a l’estalvi energètic del consum elèctric i de gasoil, 

que ha destacat notablement.  

Una primera idea seria la regulació de la climatització a través de dos termòstats (un per a 

cada planta) per tal de regular convenientment la temperatura de les aules. Aquesta actuació 

optimitzaria el consum i facilitaria les tasques i la satisfacció dels usuaris, evitant queixes 

sobre la temperatura. 

Caldria assegurar que la totalitat dels tancaments aïllessin al màxim l’equipament de les 

variacions exteriors, i per tant, cal instal·lar doble vidre a les portes i finestres que no en 

disposin. 

L’àrea de la coberta del segon pis propicia la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per 

a la utilització d’energies renovables, i per tant, reduir els consums i les despeses que s’han 

avaluat en el període 2005-2007. 

La caldera de gas-oil té un 30% més d’emissions de GEH que la de gas natural. Es 

recomana un canvi de caldera per una caldera de condensació amb gas natural.  

És recomana sectorialitzar la climatització a 2 tubs i calcular suficientment el volum d’aigua 

necessari a cada circuit perquè cap pis quedi curt de climatització. 
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Teatre la Sala  

Dades bàsiques  

Adreça: C/Cervantes, 126 Superfície construïda: 1.850 m2 

Data de la visita: 18/11/2009 Superfície de coberta:aprox 825 m2 

Persona de contacte: Àngel Miquel 
Castejón (tècnic de cultura). Número d’usuaris: 50.000 l’any 

Telèfon:  Tipus de gestió: Directe  
Introducció / Observacions   

El Teatre la Sala va ser construït l’any 1992. Està situat al centre de Rubí, envoltat 

d’habitatges.  

A la planta baixa hi té la platea i l’escenari, aquesta sala arriba fins a dalt de tot de l’edifici tot 

i que té un fals sostre. A l’alçada del primer pis hi ha una petita cafeteria i a l’alçada del 

segon pis els camerinos.  

La seva coberta és fortament inclinada i desigual. 

L’única font d’energia utilitzada és l’energia elèctrica.  

El sistema de climatització ha estat reformat durant el novembre de 2009, ampliant els tubs 

de subministrament d’aire calent.  

Font energètiques existents  

Electricitat  Sí Biomassa No 

Gas natural No Solar tèrmica No 

Gas-oil No Solar Fotovoltaica No 

GLP No Altres: __________________ No 
 
Dades de les pòlisses  

El Teatre la Sala té dues pòlisses elèctriques de diferent potència contractada.  

 

Pòlisses elèctriques  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa Potència 
Contractada 

Anàlisis de la pòlissa contractada - 
Observacions 

1 FECSA 1095705 3.0 300  
2 FECSA 1095706 3.0 45  
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Indicadors energètics 

 
  Electricitat (1) Electricitat (2) 

  2005 2007 2005 2007 

Consum anual (kWh) 122.320 90.840 6.352 4.772 

Despesa anual (€) 20.417,91 19.117,75 1.918,1 2.371,39 

Consum per superfície (kWh/m2) 66,12 49,10 3,43 2,58 

Consum per usuari (kWh/usuari) 2,45 1,82 0,13 0,10 

Despesa / superfície (€/m2) 11,04 10,33 1,04 1,28 

Despesa / usuari (€/usuari) 0,41 0,38 0,04 0,05 

Tones de GEH (Tn/any) 58,84 43,69 3,06 2,30 
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Consum elèctric 2005-2007
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

La climatització de l’edifici és diferent en funció dels espais. Pel que fa a la platea, es fa 

través de tres equips roof-top bomba de calor  situades a la coberta, que funcionen amb 

l’electricitat. Els camerinos i la cafeteria tenen una bomba de calor cadascuna, independents 

de les de la platea i de menys capacitat.  

La climatització de la platea es realitzar mitjançant conductes. Les unitats terminals son 

difusors circulars de llarga tirada. Els difusors tenen obertures inferiors i laterals  En funció si 

els equips treballen amb fred o amb calor estan programats diferents per distribuir l’aire a la 

sala.   

No existeix una divisió complerta entre la sala y la zona tècnica de pas de conductes. 

En les obres de millora s’ha  augmentat els retorns per columna per forçar més l’aire calent a 

baixar. 

La climatització està regulada per tres termòstats situats a la platea i cada un pertany a una 

màquina diferent. La temperatura no segueix cap criteri establer, sempre funcionen a ple 

rendiment.  

L’aigua calenta sanitària és per la zona de camerinos i s’obté a través de dos termos 

elèctrics de 200l de capacitat.  

La sectorialització del quadre elèctric es mostra a la fotografia 3.  

Pel que fa a la il·luminació, a continuació es detallen els punts de llum per cada planta: 

 
Núm. de punts 

de llum 
Potència (W) 

Planta baixa 
Fluorescents 31 58 
Fluorescents 2 18 
Fluorescents circulars 30 40 
Bombetes làmpades platea 240 40 
Bombetes 28 60 
Equips de consum: 4 assecadors de mans, 1 ordinador i 1 TV de pantalla 
LCD. 

Planta primera 
Focus halògens 27 50 
Bombetes 21 60 
Bombetes 3 25 
Equips de consum: 2 assecadors de mans, 2 màquines de vènding i un 
projector de pel·lícules. 

Planta segona 
Bombetes 14 60 
Fluorescents 8 36 
Focus halògens 14 50 
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Bombetes (al voltant del mirall en els 
camerinos) 

70 25 

Equips de consum: 5 assecadors de mans, 2 extractors 
Soterrani 

Fluorescent 8 58 
Extractor d’aire   

TOTAL 
Fluorescents 39 58 
Fluorescents 8 36 
Fluorescents 2 18 
Fluorescents circulars 30 40 
Bombetes làmpades platea 240 40 
Bombetes 63 60 
Focus halògens 41 50 
Bombetes 70 25 

Hi ha bombetes a les escales que estan essent substituïdes per bombetes de baix consum. 

Els camerinos tenen dues entrades de llum natural a través de claraboies.  

No hi ha masses finestres, però les que hi ha són d’alumini i vidre senzill.  

El funcionament de tots els equips depenen de les obres, representacions i actes que es 

facin el teatre. Els principals consumidors d’energia són els equips necessaris per a les 

obres de teatre i el sistema de climatització.  

Fotografies  

1.- Llums de la platea i conductes d’aire 
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2.- Termòstats 

 

3.- Quadre general 

 

4.- Fals sostre 
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5.- Claraboies i camerinos (llums miralls). 

   

6.- Extractors d’aire situats al soterrani. 

 

Conclusions de la situació energètica de l’equipame nt   

Els principals equips de consum són els associats, a la il·luminació, climatització i so de les 

representacions que es fan al teatre.  

Climatització 

Els treballadors consideren que la refrigeració funciona correctament, però que la calefacció 

no. Han d’engegar els equips moltes hores abans per escalfar la sala, tot i així arribar a 20ºC 

a l’hora de l’espectacle és una fita gairebé impossible.   

Durant la visita es va accedir a la zona tècnica i es constatà que hi feia molta calor. Aquest 

fet es produeix perquè la zona tècnica i la platea no estan dividides físicament, i com que 

l’aire calent tendeix a pujar escalfa la zona superior. Per solucionar-ho, es força l’aire calent 

cap a baix amb els nous retorns però possiblement no sigui suficient. També cal tenir en 

compte que si s’ha de climatitzar la platea més la zona tècnica, el volum a climatitzar és 

gairebé el doble, per tant el consum es veu incrementat sense cap augment de confort. 
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Els pics de consum més importants es fan durant els mesos d’hivern i a l’estiu el consum és 

pràcticament nul.  

El fet de tenir una coberta molt irregular impedeix la col·locació de plaques solars 

fotovoltaiques.  

Il·luminació 

Hi ha un elevat nombre de bombetes convencionals que no són de baix consum i podrien 

ser substituïdes. 

 

També cal tenir present que és un equipament on s’hi representen diversos espectacles i 

cada un té les seves exigències a nivell d’equips de so i d’il·luminació, i per tant uns 

impliquen un consum més elevat que d’altres.  

Actuacions proposades 

- Aïllament de la part superior del fals sostre respecte la platea. 

- Instal·lació de recuperadors de calor a l’entrada d’aire exterior.  

- Comprovar el COP i EER dels equips Roof-top actuals. Al mercat hi ha roof-top amb 

un COP de 3.32 . 

- Substitució de totes les bombetes de 60w per bombetes de baix consum. 

- Substitució dels focus halògens de 50w per focus amb leds de potència inferior. 

- Substitució de les bombetes dels camerinos (de 25w) per bombetes de baix consum 

de 8w. 

- Substitució de les bombetes de 40w de les 6 làmpades de la platea per bombetes de 

baix consum. 
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1.3.- Annex 3: Actes de les comissions tècniques de  seguiment 

1.3.1.- Primera Comissió tècnica de seguiment 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER L’ENERGIA SOSTENIBLE 

1a COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT 

ACTA DE  REUNIÓ 

Data i hora : 29.05.09 a les 13h. 

Lloc : Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí. 

Assistents:    

Ajuntament de Rubí : Manel Font (Coordinador de l’Àrea de Medi Ambient) i Marta 

Morera (Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient) 

Diputació de Barcelona: Ramon Rabella (Direcció Facultativa) 

Mataró Energia Sostenible: Arcadi Vilert, Carme Nadal i Olga Freixa 

Temes tractats i acords presos  

1. Presentació dels assistents i recollida de dades  dels membres de la Comissió 

Tècnica de Seguiment. 

Es constitueix la Comissió Tècnica de Seguiment del PAES. Els membres d’aquesta 

comissió i les seves dades es recullen en la taula adjunta. 

Nom Càrrec Contacte 

Manel Font Coordinador de l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Rubí 

mfb@ajrubi.es 

607.85.97.02 

Marta Morera Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Rubí 

mamm@ajrubi.es 

93.591.30.00 

Ramon Rabella Director facultatiu, Diputació de 
Barcelona 

93 4022222 

 

Arcadi Vilert Coordinador del projecte, Mataró 
Energia Sostenible 

avilert@aiguesmataro.cat 

93.741.61.00 
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Nom Càrrec Contacte 

Carme Nadal Tècnica, Mataró Energia Sostenible cnadal@aiguesmataro.cat 

93.741.61.00 

Olga Freixa Tècnica, Mataró Energia Sostenible 617.869726 

2. Introducció, terminis i recollida d’informació d el PAES 

El Sr. Ramon Rabella exposa les característiques generals dels treballs a 

desenvolupar, les seves fases, els objectius, els tipus de propostes que en sortiran, els 

terminis de presentació de documents i la importància que l’Ajuntament faciliti la 

informació necessària.  

Degut al fet que Rubí va signar el Pacte d’alcaldes el 18 d’octubre del 2008 (per 

confirmar), el PAES s’ha d’enviar a Brusel·les com a molt tard a finals d’octubre del 

2009. 

Pel que fa a la informació necessària i de partida dels treballs, es concreta: 

1. L’any 2006 es va fer una Diagnosi Ambiental. 

2. El municipi no porta comptabilitat energètica 

3. El POUM té un estudi de mobilitat 

4. El transport urbá el porta una empresa concessionària 

5. Rubí no té ni ordenança solar ni pla de mobilitat 

6. La Sra. Morera ja té seleccionats els 10 equipaments municipals que més 

energia consumeixen (on es faran les visites d’avaluació energètica) 

7. Rubí té un estudi de cobertes disponibles per instal·lar plaques de generació 

d’energia fotovoltaica. 

8. Hi ha una escola que disposa d’un projecte per instal·lar una caldera de 

biomassa 

9. Es disposa d’un Pla d’adequació de l’enllumenat. 

Mataró Energia Sostenible passarà un llistat amb tota la informació que necessita a la 

Sra. Marta Morera i aquesta s’ocuparà de coordinar-ne el retorn. 

L’any base pot ser 2005 o 2006 si per aquest any es té tota la informació 
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3. Contingut del PAES 

El Sr. Rabella comenta els documents que contindrà el PAES. 

El PAES inclourà també 10 visites d’avaluació energètica, que no són auditories 

energètiques perquè serien massa costoses, de 10 equipaments municipals. 

 Concreta que perquè un PAES sigui útil  no han de sortir més de 30 o 35 accions. 

També hi haurà espai per a la participació ciutadana. De cara a la ciutadania el millor 

seria fer alguna acció formativa, no tant participativa. Si fos possible es faria a través 

d’algun Consell Municipal i si es desitgés es podria substituir les reunions per 

consultes a través de web o revistes municipals. El que sí que caldria fer més 

participatiu és alguna acció entre els treballadors municipals. 

A petició del Sr. Font es parla sobre el moment més adient per plantejar les accions de 

participació i s’acorda fer-ho un cop elaborada la diagnosi per tal que els participants 

puguin proposar accions. Ja que l’Ajuntament disposa d’una Àrea de Participació 

Ciutadana, s’acorda consensuar amb aquesta àrea la millor forma de realitzar les 

accions necessàries. 

El Sr. Rabella demana als representants de l’Ajuntament que valorin la possibilitat de 

fer un acte informatiu d’arrencada del projecte. 

El Sr. Rabella comenta l’estratègia actual del Banc d’Inversions Europeus de cara a la 

instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i afegeix que la Diputació de Barcelona ha 

treballat per tal que també s’acceptin projectes d’eficiència energètica. 

 

Per últim s’acorda realitzar la propera comissió de seguiment el dilluns 22 de juny de 

2009 a les 11.00 a l’Area de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí.  

Si voleu fer qualsevol consideració o correcció sobre aquesta acta us agrairem que ho 

feu en el termini d’una setmana, després de la qual es considerarà acceptada.  
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1.3.2.- Segona Comissió tècnica de seguiment 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER L’ENERGIA SOSTENIBLE 

2a COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT 

 

ACTA DE  REUNIÓ 

Data i hora: 22.06.09 a les 12:30h. 

Lloc:  Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí 

Assistents:   

Ajuntament de Rubí : Marta Morera (Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient) 

Diputació de Barcelona: Ramon Rabella (Direcció Facultativa) 

Mataró Energia Sostenible: Carme Nadal i Olga Freixa 

 

Temes tractats i acords presos  

1. Participació ciutadana. 

La Sra. Nadal comenta els objectius de la participació ciutadana: 

1. Ciutadania. Aniria bé canalitzar-ho via web o directament seleccionar els ciutadans. 

2. Interna de l’Ajuntament. Es farà més o menys formal en funció del que es decideixi. 

La Sra. Morera proposa que la difusió a la ciutadania es faci a la web i es publiqui 

l’enquesta a més de posar-ne a un parell de llocs significatius (CAP per exemple) 

El Sr. Rabella aclareix que l’objectiu ha de ser implicar la gent que participa 

normalment a tot arreu. Informa que hi ha diferents opcions: fer una sessió de 

participació oberta, mitjançant les publicacions locals o web i enquestes (mailing) 

A la Sra. Morera li agradaria que es demanés la opinió als tècnics per fer una pluja 

d’idees. El Sr. Rabella recomana que es convoquin unes 20-25 persones i que 

incloguin tots els caps d’àrea. 
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La Sra. Nadal proposa fer una reunió de presentació. El Sr. Rabella ofereix enviar a 

MES una presentació de la DiBa i les dades de consum del municipi. 

La Sra. Morera mirarà si es pot fer aquesta reunió el dia 3 de juliol i sinó es farà via 

mailing. 

2. Recollida d’informació del PAES 

Repàs de la informació pendent: 

   

1 Nombre d’habitants. Cens 2005 i 2007 Entregat en paper 

2 Previsió creixement. POUM Entregat 

3 Agenda 21 Entregat CD 

4 Relació d’equipaments i instal·lacions municipals S’extreu del excel de 
consums 

5 Auditories energètiques No n’hi han. 

6 Per cada equipament : Adreça, superficie útil, nombre 
d’ocupants i usuaris. Per cada contracte energètic... 
Consum i costos. 

Pendent rebre ultimes 
factures, plànols 
instal·lacions i 
contractes. 

7 Adequació pla d’enllumenat Entregat en el CD 

8 Dades per cada quadre d’enllumenat Pendent 

9 Dades semàfors i vianants Pendent 

10 Dades flota vehicles Pendent serveis 
jurídics 

11 Instal·lacions d’energies renovables municipals i privades Pendent 

12 POUM Entregat CD 

13 Pla d’accessibilitat o de promoció de la bicicleta Rubí no en té. 

14 Km lineals de carrers per a vianants i carril bici Pendent 

15 Parc Mòbil Entregat al pen 

16 Transport públic, viatgers del 2005 al 2007 Pendent. Vam 
acordar que no fa 
falta fer-ho per linies. 

17 Nombre de places d’aparcament disponibles al costat del 
servei de transport públic existent 

Pendent 

18 Servei públic de bicicletes? No n’hi ha. 

19 Servei per compartir cotxe. Ens han comentat que al Pendent entregar 
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2009 s’ha deixat de pagar el manteniment de la pàgina 
web. 

informació del 
funcionament fins 
aleshores  

20 Estat de tramitació del POUM Entregat al pen 

21 Pla parcial previst per desenvolupar Pendent 

22 Introducció de criteris de compra verda en l’adjudicació 
d’algun servei o adquisició d’algun  be? 

Pendent 

23 Quin és el consum elèctric anual per sectors del 
municipi? 

Pendent entregar 
Ramón. 

24 D’on ve l’aigua potabilitzada? Teniu potabilitzadora al 
municipi 

Pendent 

25 Teniu EDAR Pendent 

26 On aboqueu el residus. Esquem explicat reunió. 
Informació documental.  

Pendent  

27 Dades caracterització d’envasos Pendent ECOEMBES 

28 Programa de govern per l’àrea de medi ambient, territori 
o urbanisme. 

Pendent 

30 Punts de llum que actualment no compleixen la llei de 
contaminació lumínica  

Pendent 

 

S’acorda que les visites als equipaments es faran la primera i segona setmana de 

juliol. 

3. Altres acords 

MES refarà el cronograma amb els acords presos. 

Per últim s’acorda realitzar la propera comissió de seguiment el 28 d’Agost a l’Àrea de 

Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí.  

Si voleu fer qualsevol consideració o correcció sobre aquesta acta us agrairem que ho 

feu en el termini d’una setmana, després de la qual es considerarà acceptada.1.3.3.- 

Tercera Comissió tècnica de seguiment. 
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1.3.3.- Tercera Comissió tècnica de seguiment 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER L’ENERGIA SOSTENIBLE 

3a COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT 

ACTA DE  REUNIÓ 

Data i hora: 08.09.09 a les 10h. 

Lloc:  Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí 

Assistents:   

Ajuntament de Rubí : Marta Morera (Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient) 

Diputació de Barcelona: Ramon Rabella (Direcció Facultativa) 

Mataró Energia Sostenible: Carme Nadal i Olga Freixa 

Temes tractats i acords presos  

1. Recollida d’informació del PAES. 

Es fa una repassada del es dades que l’Ajuntament encara no ha facilitat a l’empresa 

redactora. 

La Sra. Morera lliura un plànol amb les unitats semafòriques, una taula amb els 

equipaments i dades de kilometratge. 

Queda pendent la superfície municipal amb energia solar i fotovoltaica i la superfície 

de coberta disponible. 

La Sra. Morera explica que pel CEIP Joan Maragall hi ha un projecte per instal·lar una 

caldera de biomassa. Ja hi ha el projecte executiu que inclou també la sectorialització 

de la zona d’oficines i té un pressupost aproximat de 231.000 euros més 32.000 per la 

sectorialització. 

Queden dades pendents de recopilació per part de l’Ajuntament i també dades 

pendents de rebre de l’ICAEN que ha de passar la DiBa a l’empresa consultora. 

S’acorda que les dades de GLP es tractaran pel butà i propà per separat. 
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S’adjunta quadre amb la documentació pendent de recopilar per part de l’Ajuntament i 

DiBA: 

6 Pels equipaments que es visiten es necessiten els 

plànols estructurals. Falten plànols de 5 equipaments. 

 

8 Dades per cada quadre d’enllumenat Entregat en pdf. Es 

sol·licita en format 

excel. 

9 Dades semàfors i vianants  

10 Dades flota vehicles Falten consums i 

vehicles de rènting. 

11 Instal·lacions d’energies renovables municipals i privades Pendent DiBA 

14 Km lineals de carrers per a vianants i carril bici  

15 Vehicles de la contracta de residus.  Falta kilometratge, 

antiguitat dels 

vehicles i tipus de 

combustible. Pels 

anys 2008 i 2007 

16 Transport públic Nombre de línies, 

autobusos per línia i 

km recorreguts al dia 

total de totes les 

línies. 

19 Servei per compartir cotxe. Ens han comentat que al 

2009 s’ha deixat de pagar el manteniment de la pàgina 

web. 

Pendent entregar 

informació del 

funcionament fins 

aleshores  

23 Quin és el consum elèctric anual per sectors del 

municipi? 

Pendent DiBA 

25 EDAR Nombre d’habitants 

de Valldoreix que 
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utilitzen l’EDAR de 

Rubí 

26 On aboqueu el residus?   

27 Dades caracterització d’envasos Pendent ECOEMBES 

28 Programa de govern per l’àrea de medi ambient, territori 

o urbanisme. 

 

30 Punts de llum que actualment no compleixen la llei de 

contaminació lumínica  

 

 

2. Visites als equipaments 

La Sra. Nadal mostra un model de l’informe resultant de les visites als equipaments 

amb les millores introduïdes per l’empresa.  

El Sr. Rabella informarà a l’empresa de si s’aproven aquests canvis. 

3. Participació i comunicació 

S’acorda que l’enquesta es penjarà a la web i es publicarà a la revista municipal “La 

Ciutat”. A més, també se’n posarà un piló en 3 o 4 equipaments. 

4. Altres acords 

Per últim s’acorda realitzar la propera comissió de seguiment el 13 d’octubre a les 10h 

a l’Area de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí.  

 

Si voleu fer qualsevol consideració o correcció sobre aquesta acta us agrairem que ho 

feu en el termini d’una setmana, després de la qual es considerarà acceptada.  
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1.3.4.- Quarta Comissió tècnica de seguiment 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER L’ENERGIA SOSTENIBLE 

4a COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT 

ACTA DE  REUNIÓ 

Data i hora: 13.10.09 a les 10h. 

Lloc:  Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí 

Assistents:   

Ajuntament de Rubí : Marta Morera (Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient) 

Diputació de Barcelona: Ramon Rabella (Direcció Facultativa) 

Mataró Energia Sostenible: Carme Nadal i Olga Freixa 

 

Temes tractats i acords presos  

1. Recollida d’informació del PAES. 

La Sra. Nadal repassa la feina feta i la que falta per fer. 

La Sra. Morera dóna diverses informacions: hi ha una proposta per instal·lar plaques 

solars a la piscina de Can Rosès. També parla de la possibilitat de fer una planta de 

cogeneració per tota la zona esportiva o plaques solars fotovoltaiques al camp de 

futbol (grades) També informa que està previst construir unes noves cotxeres i s’hi 

podria instal·lar plaques solars fotovoltaiques. 

La pista poliesportiva de Can Rosés  i el camp de futbol de Can Rosés formen part de 

la mateixa zona esportiva que la piscina i el poliesportiu de Can Rosés. Es parla de 

buscar-hi solucions conjuntes. 

Hi ha previst fer una oficina d’informació per a la gestió energètica a Can Serra, un 

edifici que funcionarà amb energia geotèrmica. 

La Sra. Nadal pregunta per la generació de biogàs de la depuradora i queden amb la 

Sra. Morera que visitaran les instal·lacions. 
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El Sr. Rabella informa que les dades de consum d’electricitat i gas natural són difícils 

d’obtenir. La Sra. Morera diu que facilitarà la informació que tingui l’Ajuntament sobre 

aquest tema. A proposta del Sr. Rabella, s’acorda que la resta es calcularà fent una 

extrapolació amb les dades de Catalunya i el nombre d’habitants. 

El Sr. Rabella diu que enviarà a la Sra. Nadal uns plans d’acció de model per tenir 

idees d’accions a proposar. 

2. Visites als equipaments 

La Sra. Nadal explica que estan fetes 6 auditories: la piscina de Can Rosés, el Mercat 

Municipal, l’Escardívol, el CEIP Joan Maragall, el CEIP Teresa Altet i la Casa 

Consistorial. 

Queden pendents el CEIP Mossèn Cinto i l’edifici Rubí + D que ja tenen data per la 

visita. 

Els altres dos equipaments presenten alguna problemàtica. El Teatre està en obres, 

canviant el sistema de climatització. El conserge no hi serà fins a principis de 

novembre. S’acorda mantenir aquest equipament. 

El CEIP Pau Casals està a terra i la Sra. Morera proposa canviar-lo. S’acorda 

substituir-lo pel Poliesportiu Can Rosés. 

3. Participació i comunicació 

L’enquesta ja ha estat penjada a la pàgina web i s’han obtingut 3 respostes.  

La Sra. Morera informa que posarà una bústia i un piló d’enquestes en alguns 

equipaments per veure si se’n recullen més. 

4. Terminis 

La Sra. Nadal recorda que falten pocs dies perquè Rubí tingui el PAES acabat i 

aprovat i el projecte encara està en fase de recopilació de documentació i redacció de 

documents. 

El Sr. Rabella informa que la UE no expulsarà del Pacte d’Alcaldes el municipi per no 

complir terminis sinó que li demanarà una certificació que els documents s’han 

començat a redactar. 
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5. Altres acords 

Per últim s’acorda realitzar la propera comissió de seguiment el 13 de novembre a les 

11h a l’Area de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí on el tema principal a tractar 

serà el taller de participació ciutadana. Això serà possible comptant que l’empresa 

redactora tingui tota la informació pendent durant la setmana en curs, sinó caldrà anar 

allunyant aquesta data. 

Si voleu fer qualsevol consideració o correcció sobre aquesta acta us agrairem que ho 

feu en el termini d’una setmana, després de la qual es considerarà acceptada.  
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1.3.5.- Cinquena Comissió tècnica de seguiment 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER L’ENERGIA SOSTENIBLE 

5a COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT 

ACTA DE  REUNIÓ 

Data i hora: 30.11.09 a les 11h. 

Lloc:  Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí 

Assistents:   

Ajuntament de Rubí : Marta Morera (Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient) 

Mataró Energia Sostenible: Carme Nadal i Olga Freixa 

Temes tractats i acords presos  

1. Pla d’Acció del PAES. 

La Sra. Nadal i la Sra. Olga Freixa presenten el primer esborrany del llistat 

d’accions que han de configurar el PAES. 

Es discuteixen i comenten una per una. 

2. Participació i comunicació 

Es parla de la sessió de participació amb el personal de l’Ajuntament. 

S’acorda que es farà a l’auditori de Rubí+D en una sessió en horari de migdia. 

La Sra. Marta Morera farà un llistat de les persones a qui s’ha de convidar, un màxim 

de 40 i buscarà el dia adient. 

S’apunten alguns dies en que es podria celebrar l’acte: 14 o 15 de desembre, 12, 13 o 

14 de gener. 

Si voleu fer qualsevol consideració o correcció sobre aquesta acta us agrairem que ho 

feu en el termini d’una setmana, després de la qual es considerarà acceptada.  



110 

1.4.- Annex 4: Fonts d’informació 

Les fonts d’informació i els documents consultats per a la realització del PAES de Rubí 

se citen a continuació per ordre alfabètic: 

Fonts d’informació: 

- Agència Catalana de l’Aigua 

- Agència de Residus de Catalunya 

- Ajuntament de Rubí 

- Diputació de Barcelona 

- Institut Català de l’Energia 

- IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya 

- Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

Documents: 

- Aspectes econòmics del Canvi Climàtic. Informe Stern. Resum executiu. 

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 2006. 

- Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles. 2007. 

- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. COM (2008) 30 final. 

- Conclusions de l’anàlisi de les auditories energètiques a equipametns 

municipals realitzades pel Servei de Medi Ambient. Diputació de Barcelona. 

2005. 

- Experiències de Bones Pràctiques municipals per a la reducció de CO2. 

Diputació de Barcelona – Xarxa de Municipis. 2006. 

- IV Informe de l’Avaluació de l’IPCC. Base científica, impactes, adaptació i 

mitigació. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i Departament 
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de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 2007. 

- Mesures d’eficiència energètica, d’estalvi i d’altres criteris ambientals a 

incorporar en els edificis i equipaments municipals. Xarxa de ciutats i pobles 

cap a la Sostenibilitat. Diputació de Barcelona. 2002. 

- Pla de Mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012. Departament de 

Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 2008. 

-  ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). Preus. 

- Eficiència energètica en les instal·lacions de l’enllumenat públic i Situació a 

Catalunya. UPC, maig 2005. 

 

 

 

 

 

 


