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L’exemple de l’edifici dels serveis 
tècnics i de la guàrdia urbana de 
Figueres

Curs gestió energètica CILMA
Febrer 2012
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� Despesa energètica elevada.
� 2009: 197 MWh – 105 kWh/m2 – 29.250 � - 53 Tn

CO2/any

� Exemplificador, possibilitat de sensibilització.
� 95 treballadors, OMAC: 230 persones/mes

� Que ja necessiti reformes, 
millores de confort.
� Inaugurat el 1990, 

instal·lacions de climatització
i il·luminació originals.
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�Escollir l’empresa auditora: Consultoria 
Lavola.

�Finançament de l’auditoria: Subvenció de la 
línia “Ajudes d’estalvi i eficiència energètica”
de l’ICAEN: 75% màxim 3.500�/edifici, cal 
acreditar experiència empresa, cal aplicar 
actuacions que representin 10% d’estalvi.
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�Ús de l’edifici.
�Descripció constructiva de l’edifici.
� Inventari il·luminació, climatització i equips 

elèctrics. Dispositius i sistemes de control. 
�Anàlisis facturació energia.
�Estudi termogràfic.
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Altres actuacions possibles amb retorns elevats:
• Unificació de les 3 pòlisses d’electricitat i disminució de la potència contractada
• Instal·lació de sistemes de control de l’enllumenat en funció de la llum natural
• Zonificació de la instal·lació de climatització
• Reducció de les pèrdues tèrmiques pels tancaments de vidre
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�Escollir accions a implantar: inversions 
assumibles, baix ratio inversió/estalvi, 
possibilitat ajudes, divulgació: es tria 
actuacions en enllumenat.

�Finançament de les accions: ICAEN, ~22%: 
Sol·licitat 9.000�, concedit 1.800�. 

�Buscar empresa que realitzi estudi detallat i 
pressupost: Propostes i cost diferent.
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�Previsions:
�Estalvi de 30 MWh, aprox. 15%
�Estalvi de 3.815 �, aprox. 13%
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� Consums en kWh

  2010 2011 
agost 26534 23677 
setembre 21100 20990 
octubre 10703 13319 
novembre 17163 12197 
TOTAL 75500 70183 
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Aquest 4 mesos:

- Disminució del consum 
en un 7 %.

- Aproximadament 800�
d’estalvi.

- Equivalent a 2 Tn CO2 
(consum anual 53 Tn)
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