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RESUM 

Durant els últims anys s’han anat detectant greus deficiències en les instal·lacions elèctriques i en 

general, en les instal·lacions energètiques dels edificis públics de Santa Coloma de Gramenet.  

El present projecte s’ha centrat en l’anàlisi de les instal·lacions elèctriques de setanta-nou edificis 

públics de Santa Coloma de Gramenet, i la posterior proposta d’esmenes i millores per tal d’adequar-

los a la normativa vigent del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. Les funcions d’assessorament tècnic i suport econòmic de l’Oficina Tècnica de Cooperació de 

la Diputació de Barcelona han fet possible la realització d’aquesta tasca. 

Per aconseguir el mencionat objectiu, s’han inspeccionat les instal·lacions de cada un dels setanta-nou 

edificis estudiats i s’han classificat els defectes observats en cada un d’ells en quatre grups, en funció 

de la seva gravetat. Posteriorment, s’ha associat a cada defecte detectat la valoració corresponent, que 

està vinculada a un cost. Aquest procediment ha permès elaborar un llistat descriptiu de defectes, amb 

la valoració de l’arranjament de cada un dels defectes elèctrics per a cada edifici estudiat. 

A continuació, s’ha establert un programa d’actuació progressiu, de manera que es prioritzen les 

actuacions a realitzar en cas que l’ajuntament no pugui intervenir en totes les instal·lacions durant el 

mateix període. S’ha permès certa capacitat de decisió a l’ajuntament perquè decideixi la intensitat 

d’ús dels usuaris de cada un dels edificis i l’ordre de prioritat en l’execució de les reformes, ja que té 

un major coneixement de l’activitat que s’hi porta a terme.   

D’altra banda, s’ha fet una proposta de millores de les tarifes elèctriques, per tal que l’ajuntament 

pugui optimitzar el cost energètic dels subministres estudiats. 

Finalment, s’ha fet un estudi genèric de les millores que es podrien introduir en els edificis que han 

estat objecte d’estudi, per tal d’estalviar energia elèctrica. Amb l’adopció d’aquestes mesures, es pot 

observar com un municipi com ara Santa Coloma de Gramenet, pot aportar el seu gra de sorra per tal 

de què s’arribi a complir el compromís del Protocol de Kioto. 

Per últim, pel que fa referència al pressupost del present projecte, cal destacar que s’ha realitzat una 

valoració exhaustiva tant del que costaria adaptar cada un dels edificis estudiats al nou REBT, com del 

que costaria aplicar les mesures proposades en el marc de l’acompliment del Protocol de Kioto a Santa 

Coloma de Gramenet. Ambdós pressupostos s’adjunten en el volum de ‘Pressupostos’. 
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GLOSSARI 

BI: Benefici Industrial 

CGP: Caixa General de Protecció 

COP: Conferència de Participants (Conference Of Parties)  

CRJ: Centre de Recursos Juvenils 

DG: Despeses Generals 

DI:  Derivació Individual 

DSP: Processador Digital de Senyals 

EAIA:  Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència 

EIC: Entitat d’Inspecció i Control 

Emissions90: Emissions de CO2 corresponents a l’any 1990 

Emissions04: Emissions de CO2 corresponents a l’any 2004 

ETSEIB:  Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

EUA: Estats Units d’Amèrica 

ICPM:  Interruptor de Control de Potència Màxima 

ITC:  Instrucció Tècnica Complementària del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

ONU: Organització de les Nacions Unides 

PIA:  Petits Interruptors Automàtics 

PKesp: Valor màxim d’emissions permeses segons el Protocol de Kioto a Espanya 

Ra: Resistència d’aïllament 

REBT:   Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

RSU: Residus Sòlids Urbans 

RT:  Resistència de Terra 

Un: Tensió nominal 
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PREFACI  

El present projecte, que porta per nom ‘Pla d’adequació de setanta-nou edificis públics de Santa 

Coloma de Gramenet al nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i posterior aplicació del 

Protocol de Kioto’, té el seu origen en l’estudi que va treure a concurs l’Oficina Tècnica de 

Cooperació de la Diputació de Barcelona el dia 28 de juliol de 2005. Aquest estudi portava per nom el 

de ‘Redacció de la diagnosi inicial de l’estat de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals 

per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet’, i va ser adjudicat el dia 30 de desembre de 2005 a 

l’enginyer industrial Lluís García.  

Així doncs, aquest projecte s’ha desenvolupat en el marc d’una col·laboració tridireccional, és a dir, 

treballant conjuntament i consensuant els resultats obtinguts amb:  

• L’Oficina Tècnica de Cooperació, encapçalada per Lluís Ferrero, també professor del 

Departament de Projectes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

de la Universitat Politècnica de Catalunya, i tutor del present projecte. 

• Els tècnics municipals de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, principalment amb els 

enginyers Marcos Cáceres i Jordi Adrogué. 

• L’enginyer Lluís García, adjucatari del projecte ofertat per l’Oficina Tècnica de Cooperació. 

L’Oficina Tècnica de Cooperació, segons la informació extreta de [1], es defineix com un instrument 

cooperador que la Diputació posa al servei dels ens locals perquè aquests puguin oferir a les persones 

que hi viuen, uns equipaments, unes infrastructures i uns serveis de qualitat. També cal dir que 

l’Oficina Tècnica de Cooperació treballa exclusivament pels municipis de la província de Barcelona. 

Pel que fa a la motivació a l’hora d’escollir i desenvolupar un projecte d’aquestes característiques, 

destaca l’interès particular de col·laborar estretament amb les administracions públiques. Des del punt 

de vista personal, són les grans oblidades dels enginyers industrials, que estan més pendents moltes 

vegades del que interessa al sector industrial i empresarial català, europeu i fins i tot, internacional, 

que de les necessitats dels nostres municipis. 

Finalment, per altra banda, també hi ha la motivació de poder treballar amb dades reals en temes 

relatius al Protocol de Kioto, i com un municipi com Santa Coloma de Gramenet, d’aproximadament 

uns cent vint mil habitants i situat dins l’àrea metropolitana de Barcelona, pot contribuir a minorar les 

emissions a l’atmosfera de gasos que provoquen efecte hivernacle, només aplicant certes mesures 

paliatives en els seus edificis municipals. 

Aquest projecte ha suposat una dedicació de més de set-centes hores,  s’adjunten més de mil cent 

fotografies i s’han realitzat més de cent seixanta visites.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius del projecte 

Es poden distingir tres objectius principals ben diferenciats en el present projecte: 

• Visitar i inventariar les instal·lacions elèctriques dels setanta-nou edificis públics de Santa 

Coloma de Gramenet, i pressupostar el cost de les reformes que s’hi hauria de fer per tal que 

les citades instal·lacions complissin la normativa del nou REBT. 

• Analitzar els consums elèctrics de cada un dels edificis per poder proposar possibles canvis 

de tarifa que fossin d’interès per l’ajuntament, tenint en compte l’ús i activitat de cada 

instal·lació. 

• Proposar possibles actuacions a dur a terme en els edificis, per tal que es reduís el consum 

d’electricitat en els casos en què fos viable, i que d’aquesta manera, l’ajuntament pogués 

contribuir al compliment del Protocol de Kioto en la mesura de les seves possibilitats. 

 

1.2 Abast del projecte 

Queda dins l’abast del present projecte: 

• La consecució dels objectius fixats a l’apartat anterior referits a les instal·lacions elèctriques 

dels setanta-nou edificis públics de Santa Coloma de Gramenet citats en la llista que figura 

en l’apartat A.0 de l’Annex A.  

Queda fora de l’abast del present projecte: 

• La consecució dels objectius fixats a l’apartat anterior referits a qualsevol altre edifici o 

instal·lació de titularitat municipal que no estigui citat en llista que figura en l’apartat A.0 de 

l’Annex A.  

• Qualsevol estudi que tingui relació amb l’enllumenat públic de carrers, places, parcs, jardins 

o qualsevol altre espai públic exterior de Santa Coloma de Gramenet, situat fora dels límits 

dels edificis citats en la llista que figura en l’apartat A.0 de l’Annex A.  

• Els estudis de caire constructiu o de rehabilitació de qualsevol dels edificis citats en la llista 

que figura en l’apartat A.0 de l’Annex A, excepte que siguin necessaris per l’adaptació de les 

instal·lacions elèctriques a la normativa del nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Els estudis numèrics, detallats i exhaustius d’aplicació de les mesures per contribuir al 

Protocol de Kioto, per a cada un dels setanta-nou edificis citats en la llista que figura en 

l’apartat A.0 de l’Annex A. 
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2. PROCÉS DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ BÀSICA I DE 

DOCUMENTS DE CADA EDIFICI 

2.1 Procediment 

Per cada un dels setanta-nou edificis citats en l’apartat A.0 de l’Annex A, s’ha delimitat quines són 

les dades a recollir presencialment en cada un dels edificis, i quina és la documentació necessària que 

s’ha hagut de recollir a l’ajuntament per poder complir amb els objectius fixats i poder realitzar un 

bon estudi, i alhora, un bon arxiu documental.  

També s’ha situat cada una de les instal·lacions que s’ha hagut de visitar en un plànol de Santa 

Coloma de Gramenet, per tal de localitzar fàcilment cada un dels edificis i poder establir en cada 

moment, quina és la ruta òptima a realitzar per tal de poder recórrer tots els edificis amb el mínim 

temps possible.  

 

2.2 Informació bàsica de cada edifici 

La informació bàsica que s’ha recollit presencialment en cada un dels edificis és la següent: 

• Descripció bàsica de l’edifici, en la que s’hi reflecteixen el nombre de plantes, la superfície 

total construïda, els metres quadrats totals exteriors (en el cas de què els edificis disposin de 

patis, pistes o similars) i altres dades d’interès, com ara poden ser l’antiguitat de l’edifici, la 

disponibilitat d’ascensor, etc. 

• Persona i telèfon de contacte de cada un dels edificis, de manera que sigui senzill en un 

futur el contacte amb els responsables de cada instal·lació. 

• Ús i activitat de la instal·lació, tenint en compte si hi ha períodes d’aturada en la utilització 

dels edificis (per exemple, el Nadal, la Setmana Santa i l’estiu a les escoles). S’ha recollit 

també explícitament l’horari d’utilització de cada una de les instal·lacions, respecte totes les 

activitats que s’hi desenvolupen. 

• Climatització de cada un dels edificis, prenent les dades tant del sistema de calefacció, com 

del sistema d’aire condicionat, com del sistema de l’aigua calenta sanitària. 

• Enllumenat interior i enllumenat exterior de cada un dels edificis, desglossat segons els 

tipus de punts de llum (incandescència, fluorescència, etc.) i segons la seva potència unitària. 

• Defectes elèctrics detectats en instal·lacions que no compleixen les disposicions del nou 

Reglament Electotècnic de Baixa Tensió. Es detallen en el Capítol 3, on a més, es classifica 

cada edifici en funció de la gravetat dels defectes observats en la seva instal·lació elèctrica i 

les inversions que cal efectuar per corregir-los.  
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Tota aquesta informació, que ha estat recollida per a cada un dels edificis, es pot consultar a l’Annex 

A (excepte l’últim punt, referent a defectes elèctrics), entre els apartats A.1 i A.79 inclosos, en forma 

de fitxes. 

 

2.3 Documentació de cada edifici 

Ha estat necessari recollir a l’ajuntament la següent documentació: 

• Plànols constructius de cada un dels edificis, principalment les plantes, per poder-ne 

extreure dades diverses, com ara per exemple la superfície total construïda.  

• Plànols i esquemes de les instal·lacions elèctriques de cada un dels edificis (esquemes 

unifilars, etc.). 

• Memòries de cada un dels edificis, tant les memòries antigues, que serviran d’històric a 

l’arxiu documental, com les memòries actuals. 

• Factures de la companyia elèctrica i de gas natural corresponents com a mínim a dotze 

mesos consecutius per a cada un dels edificis, de les quals se’n podran extreure tant les dades 

de contracte (potència contractada, tipus de tarifa, etc.), com les dades de consums. 

• Actes d’EIC de cada un dels edificis, tant les actes antigues, que serviran d’històric a l’arxiu 

documental, com les actes actuals, que serviran d’ajuda per a la localització de defectes i la 

manera d’esmenar-los per complir amb la normativa del nou REBT. 

• Butlletins de legalització de la instal·lació de cada un dels edificis, que serviran per 

comprovar si una instal·lació està legalitzada o no. 

• Altra documentació, com ara models Elec1∗2.1, models Elec2∗2.2, contractes amb la 

companyia elèctrica, contractes amb la companyia de gas natural, contractes de manteniment 

de les instal·lacions, etc.  

Es pot consultar la recopilació de la informació de la facturació, tant d’electricitat com de gas natural, 

proporcionada per l’ajuntament per a cada un dels edificis, a l’Annex A, entre els apartats A.1 i A.79 

inclosos, en forma de fitxes.  

En els esmentats apartats de l’Annex A, també s’hi troba una fitxa per a cada un dels edificis, en la 

que s’especifica si s’ha pogut recuperar tota la informació citada, o bé no ha estat possible de recollir-

la per ser inexistent. 

 

                                                 
∗2.1 Model oficial de document de legalització de la instal·lació elèctrica. 
∗2.2 Model oficial de document que conté l’esquema de la instal·lació elèctrica 
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3. INSPECCIÓ DELS EDIFICIS, I IDENTIFICACIÓ DELS DE FECTES 

OBSERVATS D’ACORD AMB EL NOU REGLAMENT ELECTRO-

TÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ  

3.1 El nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

El vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió es va aprovar per Reial Decret 842/2002, de 2 

d’agost, i es va publicar en el BOE número 224 del dimecres dia 18 de setembre. El REBT consta de 

vint-i-nou articles, i cinquanta-una instruccions tècniques complementàries (ITC) classificades 

temàticament. 

Aquest serà el document al qual s’anirà fent referència al llarg d’aquest capítol, a mesura que es 

vagin citant defectes tipus detectats en els edificis visitats. 

 

3.2 Metodologia d’inspecció dels edificis 

3.2.1 Classificació inicial dels edificis 

Els edificis s’han classificat primerament en quatre grans grups, per tal de determinar el tipus 

d’actuació que necessita cada edifici a nivell global: 

GRUP 1:  Dins d’aquest grup s’hi situen els edificis que no tenen defectes, o que tenen 

defectes que no requereixen pràcticament inversió. 

GRUP 2:  En aquest grup s’hi col·loquen tots aquells edificis que tenen defectes de 

manteniment, o bé, que tenen defectes que per esmenar-los necessiten 

reformes que requereixen poca inversió. 

GRUP 3:  Dins d’aquest grup s’hi troben aquells edificis, les instal·lacions dels quals 

són aprofitables, però requereixen inversions considerables per esmenar els 

defectes que s’hi han observat. 

GRUP 4:  En aquest últim grup s’hi situen aquells edificis en els que no val la pena 

invertir en les instal·lacions existents, ja que el seu estat de deteriorament o 

obsolescència és massa elevat. 

 

3.2.2 Actuacions que s’han dut a terme en cada un dels grups de la classificació inicial 

Les actuacions que s’han dut a terme en cada un dels edificis, segons la seva classificació inicial en 

els grups citats en el subapartat anterior, són les següents: 
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GRUP 1:  En els edificis que pertanyen en aquest grup s’ha procedit a un estudi general 

de l’estat de la instal·lació, i s’ha recopilat tota la informació que s’ha 

especificat en el Capítol 2. 

GRUP 2:  En els edificis que pertanyen en aquest grup s’ha realitzat una segona 

inspecció per tal de detectar els defectes amb més profunditat. Els defectes 

també s’han codificat segons unes taules que es presentaran més endavant, i 

que permetran associar a cada codi de defecte, el seu corresponent codi de 

reparació. 

GRUP 3:  En els edificis que pertanyen en aquest grup s’hi han realitzat idèntiques 

actuacions que aquells que pertanyen en el grup 2. 

GRUP 4:  En els edificis que pertanyen en aquest grup no s’ha procedit a una detecció 

acurada de defectes, però sí que s’ha recopilat tota la informació que s’ha 

especificat en el Capítol 2. L’avaluació del cost que pugui suposar fer un 

projecte i instal·lació noves s’ha realitzat en base a ràtios, segons el tipus 

d’edifici, el seu ús, el propi estat de l’immoble, i altres paràmetres, com ara 

els metres quadrats de superfície interior de l’edifici. 

 

3.2.3 Inspecció dels edificis 

Després d’aquesta primera classificació inicial de cada un dels edificis s’ha procedit a la detecció de 

defectes en profunditat a totes les instal·lacions que pertanyen al Grup 2 o al Grup 3. Per tal de tenir 

certa ajuda a l’hora de localitzar defectes importants, s’ha utilitzat com a suport les Actes d’EIC 

proporcionades per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i de les quals ja s’ha parlat en el 

Capítol 2.   

Alguns dels defectes tipus més importants que s’han trobat al llarg d’aquestes inspeccions, 

s’especifiquen en els punts següents, juntament amb una fotografia quan sigui possible d’identificar-

los visualment, i el punt de la normativa del nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió que no es 

compleix en aquell cas determinat. 

 

DEFECTE 1: Aparallatge (fusibles, interruptors automàtics, etc.) sense característiques 

tècniques en el quadre general de protecció 

REBT: L’Article 6 del REBT, referent a equips i materials, cita el següent: 

‘1. Els materials i equips utilitzats en les instal·lacions s’hauran d’utilitzar en la forma i per la finalitat 

per la qual van ser fabricats. [...] 
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En particular, s’inclouran juntament amb els equips i materials les indicacions necessàries per la seva 

correcta instal·lació i ús, i s’hauran de marcar amb les següents indicacions mínimes: 

a. Identificació del fabricant, representant legal o responsable de la comercialització. 

b. Marca i model. 

c. Tensió i potència (o intensitat) assignades. 

d. Qualsevol altra indicació referent a l’ús específic del material o equip assignat pel fabricant. 

[...]’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Quadre general de protecció de la instal·lació d’enllaç del CEIP Ausiàs March (núm. 16). 

 

DEFECTE 2: Insuficient tensió d’aïllament d’un conductor de la instal·lació d’enllaç 

REBT: La ITC-BT-14 sobre ‘Instal·lacions tècniques d’enllaç: Línia general d’alimentació’ del 

REBT, en el seu punt 3, indica el següent: 

‘Els conductors a utilitzar, tres de fase i un de neutre, seran de coure o alumini, unipolars i aïllats, 

essent la seva tensió assignada 0,6/1kV. [...]’ 

 

Fusibles sense 
característi-

ques tècniques 
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DEFECTE 3: Insuficient protecció contra sobreintensitats 

REBT: La ITC-BT-17 sobre ‘Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de 

comandament i de protecció. Interruptor de control de potència’ del REBT, en el seu punt 3, indica el 

següent: 

‘Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors seran de tall 

omnipolar i tindran els pols protegits que correspongui al nombre de fases del circuit que 

protegeixen. Les seves característiques d’interrupció estaran d’acord amb els corrents admissibles 

dels conductors del circuit que protegeixen.’ 

Per altra banda, la ITC-BT-19 sobre ‘Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals’, en 

el seu punt 2.3 sobre Intensitats màximes admissibles, publica una taula on s’indiquen les intensitats 

nominals màximes admissibles per un conductor en funció de diversos paràmetres, que es reprodueix 

en l’apartat B.1 de l’Annex B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2  Exemple en el que es pot observar com en el PIA del circuit de l’alarma, de 15 A 

d’intensitat nominal, hi arriben cables de 1,5 mm2 de secció. Segons la normativa citada anteriorment 

del REBT, així com el quadre situat a l’apartat B.1 de l’Annex B, per uns cables d’aquesta secció, hi 

pot circular una intensitat nominal admissible de 11,5A.  Així doncs, per complir la normativa, el PIA 

hauria de tenir una intensitat nominal màxima de 10A. Aquesta imatge correspon al circuit de 

l’alarma del quadre general del CEIP Ausiàs March (núm. 16). 

PIA de 15A 

Cables de 1,5 mm2 
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DEFECTE 4: Incorrecta identificació de conductors pel seu color 

REBT: La ITC-BT-19 sobre ‘Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals’ del REBT, 

en el seu apartat 2.2.4 expressa el següent: 

‘Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que respecta al 

conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que 

presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per un 

conductor de fase, el seu pas posterior a conductor neutre, s’identificaran aquests pel color blau clar. 

El conductor de protecció se l’identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o en el 

seu cas, aquells pels que no es prevegi el seu pas posterior a neutre, s’identificaran pel color marró o 

negre. Quan es consideri necessari identificar tres fases diferents, s’utilitzarà també el color gris.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3  Quadre general del CEIP Antoni Gaudí Vell (núm. 8). 

 

DEFECTE 5: Falta identificació dels circuits  

REBT: La ITC-BT-19 sobre ‘Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals’ del REBT, 

indica en el seu apartat 2.6 el següent: 

‘Els dispositius de desconnexió se situaran i actuaran en un mateix punt de la instal·lació, i quan 

aquesta condició resulti de difícil compliment, es col·locaran instruccions o avisos clarificadors. Els 

dispositius hauran de ser accessibles i estaran disposats de forma que permetin la fàcil identificació de 

la part de la instal·lació que separen’. 

No s’identifica el 
conductor neutre 
amb el seu color 

reglamentari 
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Per alta banda, La ITC-BT-28 sobre ‘Instal·lacions en locals de pública concurrència’ del REBT, cita 

en el seu apartat 4 el següent: 

‘Les instal·lacions en els locals de pública concurrència, compliran les condicions de caràcter general 

que a continuació se senyalen: 

[...] c. En el quadre general de distribució o en els secundaris es disposaran dispositius de 

comandament i protecció per cada una de les línies generals de distribució i les d’alimentació directa a 

receptors. Prop de cada un dels interruptors del quadre es col·locarà una placa indicadora del circuit al 

que pertanyen. [...]’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Quadre general del CEIP Beethoven (núm. 21). 

 

DEFECTE 6: Preses de corrent sense punt de connexió a terra 

REBT: La ITC-BT-24 sobre ‘Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes 

directes i indirectes’ del REBT, indica en el seu apartat 4.5 el següent: 

‘En el cas d’un circuit separat que alimenti molts aparells, se satisfaran les següents prescripcions: 

[...] b. Totes les preses de corrent han de comptar amb un contacte de terra que ha d’estar connectat al 

conductor d’equipotencialitat [...]’. 

 

 

Circuits sense 
identificar 
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Figura 3.5  Presa de corrent en la que no s’observa punt de connexió a terra, en una aula del CEIP 

Ferran de Sagarra (núm. 15). 

 

DEFECTE 7: Falta de selectivitat en existir interruptors diferencials en sèrie en un quadre 

d’una planta determinada i en un subquadre de la mateixa planta, essent els primers no 

retardats respecte dels seus parcials. 

REBT: La ITC-BT-17 sobre ‘Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de 

comandament i protecció. Interruptor de control de potència’ del REBT, expressa en el seu apartat 1.2 

el següent: 

‘Si pel tipus o el caràcter de la instal·lació s’instal·lés un interruptor diferencial per cada circuit o grup 

de circuits, es podria prescindir de l’interruptor diferencial general, sempre que quedin protegits tots 

els circuits. En el cas que s’instal·li més d’un interruptor diferencial en sèrie, existirà selectivitat entre 

ells’. 

 

DEFECTE 8: Fallada general dels receptors de l’enllumenat d’emergència 

REBT: La ITC-BT-28 sobre ‘Instal·lacions en locals de pública concurrència’ del REBT, cita en el 

seu apartat 3 el següent: 

‘Les instal·lacions destinades a enllumenat d’emergència tenen per objecte assegurar, en cas de fallada 

de l’alimentació de l’enllumenat normal, la il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides, per 

una eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que se senyalin. 

[...] S’inclouen dins d’aquest enllumenat, l’enllumenat de seguretat i l’enllumenat de reemplaçament. 
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1. Enllumenat de seguretat 

És l’enllumenat d’emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que evacuïn  una zona 

o que hagin d’acabar un treball potencialment perillós abans d’abandonar la zona. 

L’enllumenat de seguretat estarà previst que entri en funcionament automàticament quan es produeixi 

la fallada de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquesta baixi a menys del 70% del seu valor 

nominal. La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i disposarà de fonts pròpies d’energia. [...] 

2. Enllumenat de reemplaçament 

És la part de l’enllumenat d’emergència que permet la continuïtat de les activitats normals. [...]’. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6  Receptor d’enllumenat d’emergència, en el que no només es pot apreciar que no 

funciona, sinó que també s’observa que no està correctament fixat a la paret, en un passadís del CEIP 

Ferran de Sagarra (núm. 15). 

 

DEFECTE 9: El quadre general o els subquadres són accessibles a qualsevol persona 

REBT: La ITC-BT-28 sobre ‘Instal·lacions en locals de pública concurrència’ del REBT, indica en el 

seu apartat 4 el següent: 

‘Les instal·lacions en els locals de pública concurrència, compliran les condicions de caràcter general 

que a continuació se senyalen: 

[...] b. El quadre general de distribució i, igualment, els quadres secundaris, s’instal·laran en llocs en 

els que no tingui accés el públic i que estaran separats dels locals on existeixi un perill acusat 

d’incendi o de pànic [...] per mitjà d’elements a prova d’incendis i portes no propagadores del foc. Els 

comptadors podran instal·lar-se en un altre lloc, d’acord amb l’empresa distribuïdora d’energia 

elèctrica, i sempre abans del quadre general. [...]’  
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Figura 3.7  Quadres secundaris del Centre Cívic El Raval (núm. 30). 

 

DEFECTE 10: No existeixen un mínim de tres circuits independents d’enllumenat en la 

instal·lació 

REBT: La ITC-BT-28 sobre ‘Instal·lacions en locals de pública concurrència’ del REBT, indica en el 

seu apartat 4 el següent: 

‘Les instal·lacions en els locals de pública concurrència, compliran les condicions de caràcter general 

que a continuació se senyalen: 

[...] d. En les instal·lacions per l’enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre 

de línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de làmpades a alimentar haurà de ser 

tal que el tall de corrent en qualsevol d’elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpades 

instal·lades en el locals o dependències que s’il·luminen alimentades per aquestes línies. Cada una 

d’aquestes línies estarà protegida en el seu origen contra sobrecàrregues, curtcircuits, i si procedeix, 

contra contactes indirectes [...]’ 

 

DEFECTE 11: L’interruptor general de protecció no es correspon amb la potència contractada 

REBT: La ITC-BT-17 sobre ‘Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de 

comandament i protecció. Interruptor de control de potència.’ del REBT, indica en el seu apartat 1.3 el 

següent: 

Quadres secundaris 
accessibles al públic 
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‘Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors seran de tall 

omnipolar i tindran els pols protegits que correspongui al nombre de fases del circuit que protegeixen. 

Les seves característiques d’interrupció estaran d’acord amb les corrents admissibles dels conductors 

del circuit que protegeixen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8  En aquest exemple podem observar com en una potència contractada de 80kW trifàsica, i 

suposant un factor de potència raonable de 0,9, li correspondria una intensitat nominal de 128,3A, 

valor que s’allunya molt del de l’ICPM, que correspon a 320A. Aquest cas el trobem en el CEIP Les 

Palmeres (núm. 12). 

 

DEFECTE 12: Incorrecta realització d’empiuladures amb regletes a l’aire o per retorciment  

REBT: La ITC-BT-19 sobre ‘Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals’ del REBT, 

expressa en el seu apartat 2.11 el següent: 

‘En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple 

retorciment o enrotllament entre sí dels conductors, sinó que s’haurà de realitzar sempre utilitzant 

borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió; pot permetre’s   

tanmateix, la utilització de brides de connexió. Sempre s’hauran de realitzar a l’interior de caixes 

d’empiuladura i/o derivació excepte en els casos indicats en la [...] ITC-BT-21. Si es tracta de 

conductors de diversos fils cablejats, les connexions es realitzaran de manera que la corrent es 

reparteixi per tots els fils components i si el sistema adoptat es de cargol d’apretament entre una 

arandela metàl·lica sota el seu cap i una superfície metàl·lica, els conductors de secció superior a 6 

ICPM de 320 A / 
/ 4p essent la 

potència 
contractada de 

80kW 
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mm2 hauran de connectar-se mitjançant terminals adequats, de forma que les connexions no quedin 

sotmeses a esforços metàl·lics’. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9  En aquest exemple podem observar com s’han unit dos conductors per simple 

retorciment. Aquesta imatge pertany al CRJ Mas Fonollar (núm. 67). 

 

DEFECTE 13: Existeixen caixes d’empiuladura sense tapa  

REBT: La ITC-BT-20 sobre ‘Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació’ del REBT, 

indica en el seu apartat 2.2.2 el següent: 

‘Per l’execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions: 

[...] Les empiuladures i connexions es faran mitjançant capses o dispositius equivalents previstos de 

tapes desmuntables que assegurin a la vegada la continuïtat de la protecció mecànica establerta, 

l’aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas necessari’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10  En aquest exemple, que pertany a la instal·lació del Mercat del Fondo (núm. 44) s’hi pot 

observar una capsa d’empiuladura sense tapa. A més, pel fet de trobar-se a pocs centímetres del terra, 

s’hi poden produir contactes directes. 

Empiuladura 
per retorciment 
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DEFECTE 14: Falta receptor d’enllumenat d’emergència al costat del quadre general, o bé a la 

sortida del local.  

REBT: La ITC-BT-28 sobre ‘Instal·lacions en locals de pública concurrència’ del REBT, expressa en 

el seu apartat 3.3 el següent: 

‘És obligatori situar l’enllumenat de seguretat en les següents zones dels locals de pública 

concurrència: 

[...]  f.  En les sortides d’emergència i en les senyals de seguretat reglamentàries. 

[...]  n. En els quadres de distribució de la instal·lació d’enllumenat’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11  En aquesta fotografia es pot observar com no hi ha receptor d’enllumenat d’emergència 

al costat del quadre general del CEIP Beethoven (núm. 21). 

 

DEFECTE 15: PIAs de tall no omnipolar en el quadre general de protecció o en altres quadres 

secundaris 

REBT: La ITC-BT-19 sobre ‘Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals’ del REBT, 

expressa en el seu apartat 2.7 el següent: 

‘Hauran de ser de tall omnipolar els dispositius següents: 

• Els situats en el quadre general i secundaris de tota la instal·lació interior o receptora [...]’. 

 

 

 

Espai on s’hi hauria de 
localitzar un receptor 
d’enllumenat d’emer-

gència 

Quadre 
General 
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Figura 3.12  Aquesta imatge correspon al quadre general de la Biblioteca Singuerlín (núm. 32). 

 

DEFECTE 16: Discontinuïtat del conductor de terra en preses de corrent o en alguns circuits 

REBT: La ITC-BT-18 sobre ‘Instal·lacions de posada a terra’ del REBT, cita en el seu apartat 2 el 

següent: 

‘La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap mena de protecció, 

d’una part del circuit elèctric o d’una part conductora que no pertanyi al mateix mitjançant una presa 

de corrent amb un elèctrode o grups d’elèctrodes enterrats en el terra. 

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s’haurà d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, 

edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al 

mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents de defecte o les de descàrrega d’origen atmosfèric.’ 

 

DEFECTE 17: Presència d’interruptors, preses de corrent o caixes d’empiuladures sense tapa, 

dins del volum de prohibició de dutxes o banys. 

Presència de material elèctric no adequat en locals humits com ara vestuaris, dutxes, etcètera. 

REBT: La ITC-BT-27 sobre ‘Instal·lacions interiors en habitatges. Locals que contenen una banyera o 

dutxa’ del REBT, publica un quadre en el seu apartat 2.3 que es reprodueix a l’annex B, apartat B.2. 

Aquest quadre especifica l’elecció i instal·lació dels materials elèctrics en cada un dels volums de 

prohibició. 

Per altra banda, la ITC-BT-30 sobre ‘Instal·lacions en locals de característiques especials’, indica en el 

seu apartat 1 el següent: 
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‘Locals o emplaçaments humits són aquells les condicions ambientals dels quals es manifesten 

momentàniament o permanentment sota la forma de condensació en el sostre i parets, taques salines o 

fongs, encara que no apareguin gotes , ni el sostre o parets estiguin impregnats d’aigua. 

En aquests locals o emplaçaments el material elèctric quan no s’utilitzi a molt baixes tensions de 

seguretat, complirà amb les següents condicions: 

1. Canalitzacions elèctriques 

Les canalitzacions seran estanques, utilitzant-se [...] sistemes o dispositius que presentin el grau de 

protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes d’aigua (IPX1). [...] 

2. Aparamenta 

Les caixes de connexió, interruptors, preses de corrent i, en general, tota la aparamenta utilitzada, 

haurà de presentar el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes d’aigua, IPX1 

[...]   

3. Receptors d’enllumenat [...] 

Els receptors d’enllumenat estaran protegits contra la caiguda vertical d’aigua, IPX1 i no seran de 

classe 0 [...]’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13  Aquesta imatge pertany als vestuaris del CEIP Ausiàs March (núm. 16).  
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d’enllumenat 
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DEFECTE 18: No existeix un únic element de tall que desconnecti tota la instal·lació 

REBT: La ITC-BT-17 sobre ‘Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de 

comandament i protecció. Interruptor de control de potència’, indica en el seu apartat 1.1 el 

següent: 

‘En habitatges i en locals comercials i industrials en els que procedeixi, es col·locarà una caixa per 

l’interruptor de control de potència, immediatament abans dels restants dispositius, en compartiment 

independent i precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix quadre on es col·loquin els 

dispositius generals de comandament i protecció’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14  Quadre general corresponent al Centre Cívic Can Mariner (núm. 29) en el que no s’hi 

observa cap interruptor automàtic que actuï com a únic element de tall que desconnecti tota la 

instal·lació. 

 

DEFECTE 19: Falta connectar a la xarxa equipotencial de terres l’estructura metàl·lica dels 

quadres o dels subquadres 

REBT: La ITC-BT-18 sobre ‘Instal·lacions de posada a terra’, expressa en els seus apartats 1, 2 i 3 el 

següent: 

‘Les posades a terra s’estableixen principalment amb objecte de limitar la tensió que, amb respecte a 

terra, puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les 
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proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. 

[...]  

 La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap mena de protecció, 

d’una part del circuit elèctric o d’una part conductora no pertanyent al mateix mitjançant una posada 

a terra amb un elèctrode o grups d’elèctrodes enterrats en el terra. [...] 

Les disposicions de posada a terra poden ser utilitzades a la vegada o separadament, per raons de 

protecció o raons funcionals, segons les prescripcions de la instal·lació [...]’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15  Subquadres de la planta primera del CEIP Torre Balldovina (núm. 65), on no s’observa 

cap connexió a la xarxa equipotencial de terra de les estructures metàl·liques. 

 

DEFECTE 20: Falten els fusibles de protecció 

REBT: La ITC-BT-13 sobre ‘Instal·lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció’, expressa a 

l’apartat 1 el següent: 

‘Les caixes generals de protecció a utilitzar correspondran a un dels tipus recollits en les 

especificacions tècniques de l’empresa subministradora que han estat aprovades per l’Administració 

Pública competent. A dins d’aquestes, s’hi instal·laran curtcircuits fusibles en tots els conductors de 

fase o polars, amb poder de tall al menys igual al corrent de curtcircuit prevista en el punt de la seva 

instal·lació. El neutre estarà constituït per una connexió amovible situada a l’esquerra de les fases, 

col·locada la caixa general de protecció en posició de servei, i disposarà també d’un born de connexió 

per la seva posada a terra, si procedeix. [...]’ 
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Figura 3.16   Imatge del quadre general de la Biblioteca Singuerlín (núm. 32) en la que no es poden 

observar fusibles de seguretat. 

 

 

DEFECTE 21: Incorrectes canalitzacions, amb conductors d’insuficient tensió d’aïllament en 

les derivacions individuals 

REBT: La ITC-BT-15 sobre ‘Instal·lacions d’enllaç. Derivacions Individuals’, indica l’apartat 3 el 

següent: 

‘[…] Els conductors a utilitzar seran de coure o alumini, aïllats i normalment unipolars, essent la seva 

tensió assignada 450/750V. […] 

Pel cas de cables multiconductors o pel cas de derivacions individuals a l’interior de tubs enterrats, 

l’aïllament dels conductors serà de tensió assignada 0,6/1kV. […]’ 
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Figura 3.17  Preses de corrent del recinte de consergeria del CEIP Beethoven (núm. 21). 

 

DEFECTE 22: No actuen els interruptors diferencials d’alguns circuits  

REBT: La ITC-BT-17 sobre ‘Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de 

comandament i protecció. Interruptor de Control de Potència’, indica l’apartat 1.2 el següent: 

‘Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, la posició de servei dels quals serà 

vertical, s’ubicaran a l’interior de un o diversos quadres de distribució d’on partiran els circuits 

interiors. […] 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim: 

• Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, […] independent de l’interruptor de control 

de potència. 

• Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 

circuits […] 

• Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cada 

un dels circuits interiors. […] 

• Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fos necessari. 

Incorrecta 
canalització de la 

mànega gris 
grapejada de la 

presa de corrent, 
i sense conductor 

de terra 
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Si pel tipus o el caràcter de la instal·lació s’instal·lés un interruptor diferencial per cada circuit o grup 

de circuits, es podria prescindir de l’interruptor diferencial general, sempre que quedin protegits tots 

els circuits. En el cas de què s’instal·li més d’un interruptor diferencial en sèrie, existirà selectivitat 

entre ells.’ 

 

DEFECTE 23: Aportar legalització de la instal·lació elèctrica  

REBT: La ITC-BT-4 sobre ‘Documentació i posada en servei de les instal·lacions’, indica en els 

apartats 2, 3 i 4 el següent: 

‘Les instal·lacions en l’àmbit d’aplicació del present Reglament s’han d’executar sobre la base d’una 

documentació tècnica que, en funció de la seva importància, haurà d’adoptar una de les següents 

modalitats: 1) Projecte [...] o 2) Memòria Tècnica de Disseny [...] 

Per la seva execució, precisen elaboració de projecte les noves instal·lacions citades a l’apartat 3 de 

l’Annex B. 

Així doncs, també requeriran elaboració de projecte les ampliacions i modificacions de les 

instal·lacions citades en l’apartat 4 de l’Annex B. 

Requeriran Memòria Tècnica de Disseny totes les instal·lacions - siguin noves, ampliacions o 

modificacions - no incloses en els grups indicats en els apartats 3 i 4 de l’Annex B’. 

 

DEFECTE 24: Insuficient tensió d’aïllament d’un conductor empleat en un circuit qualsevol 

REBT: La ITC-BT-19 sobre ‘Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals’, indica a 

l’apartat 2.9 el següent: 

‘Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d’aïllament al menys igual als valors indicats a 

la taula següent: ’ 

Tensió nominal de la 
instal·lació 

Tensió d’assaig en corrent 
continu (V) Resistència d’aïllament (MΩ) 

Molt Baixa Tensió de Seguretat 
Molt Baixa Tensió de Protecció 

250 ≥0,25 

Inferior o igual a 500V, excepte 
cas anterior 

500 ≥0,5 

Superior a 500V 1000 ≥1,0 

 

Taula 3.1  Resistències d’aïllament i Tensions d’assaig en corrent continu. 
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DEFECTE 25: Existeixen interruptors diferencials pontejats 

REBT: La ITC-BT-17 sobre ‘Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de 

comandament i protecció. Interruptor de control de potència’, indica a l’apartat 1.3 el següent: 

‘[...] Els altres interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir les corrents de curcircuit que 

puguin presentar-se en el punt de la seva instal·lació. La sensibilitat dels interruptors diferencials 

respondrà al que se senyala en la Instrucció ITC-BT-24 [...].’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18  Interruptor diferencial que es troba situat en el subquadre de la planta segona del CEIP 

Beethoven (núm. 21). 

 

Interruptor 
diferencial pontejat, 
pel que no compleix 

la seva funció de 
protecció davant de 

curtcircuits  
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4. CLASSIFICACIÓ INICIAL DELS EDIFICIS  

Com ja s’ha descrit anteriorment en el subapartat 3.2.1, s’ha classificat cada un dels setanta-nou 

edificis que entren dins l’estudi en quatre grans grups, seguint uns criteris subjectius. Així doncs, la 

classificació de tots els edificis referits en la llista de l’Annex A.0 quedaria de la següent manera: 

NÚMERO 

D’EDIFICI 
NOM DE L’EDIFICI GRUP 

1 Centre Social de Petanca Grup 1 

2 Centre Escolar Josep Sol Grup 4 

3 CEIP Miguel de Unamuno Grup 3 

4 CEIP Sagrada Família Grup 3 

5 CEIP Banús Grup 3 

6 CEIP Primavera Grup 1 

7 CEIP Antoni Gaudí (parvulari) Grup 2 

8 CEIP Antoni Gaudí (antic) Grup 4 

9 CEIP Pallaresa Grup 2 

10 CEIP Lluís Millet Grup 4 

11 CEIP Mercè Rodoreda Grup 3 

12 CEIP Les Palmeres Grup 3 

13 CEIP Les Palmeres (parvulari) Grup 4 

14 CEIP Serra Marina Grup 2 

15 CEIP Ferran de Sagarra Grup 4 

16 CEIP Ausiàs March Grup 3 

17 CIAPE Els Pins Grup 4 

18 CEIP Rosselló Porcel – CEIP Salvat Papasseït Grup 3 

19 CEIP Fray Luis de León Grup 3 

20 CEIP Sant Just Grup 4 

21 CEIP Beethoven Grup 4 

22 CEIP Wagner Grup 2 

23 Escola d’Adults-A Grup 2 

24 Escola d’Adults-I Grup 2 

25 Guarderia Natzaret Grup 4 

26 Escola de Música Roig i Torres Arranjat durant el projecte 

27 Escola Taller Los Currantes Grup 4 

28 Serveis d’Ensenyament Grup 4 
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29 Centre Cívic Can Mariner Grup 3 

30 Centre Cívic El Raval Grup 3 

31 Centre Cívic Singuerlín Grup 2 

32 Biblioteca Singuerlín Grup 4 

33 Piscina Josep Sol Grup 3 

34 Ajuntament Grup 1 

35 Dipòsit de Vehicles de la Grua Grup 4 

36 Serveis Territorials Grup 3 

37 Brigada d’Obres Grup 3 

38 Serveis d’Urbanisme Grup 3 

39 Teatre Sagarra Grup 2 

40 Oficina de Recaptació Grup 3 

41 Policia Local Grup 1 

42 Museu Torre Balldovina Grup 1 

43 Mercat Sagarra Grup 4 

44 Mercat Fondo Grup 4 

45 Centre de Creació Musical Molinet Grup 2 

46 Mercat Singuerlín (cambres) Grup 1 

47 Mercat Singuerlín (pàrking) Grup 4 

48 Centre de Formació La Ginesta Grup 2 

49 Escola Taller Can Manent III Grup 3 

50 Biblioteca Central Grup 2 

51 Biblioteca Can Peixauet Grup 1 

52 EAIA Singuerlín Grup 4 

53 Grup de dones Can Calvet. Unitat d’escolarització 
externa. Antic Institut Miguel Hernández. Grup 4 

54 Centre Cultural Can Sisteré Grup 2 

55 Centre d’acollida de dones maltractades Arranjat durant el projecte 

56 Centre de motivació i orientació laboral Grup 2 

57 Casal Font de l’Alzina Grup 4 

58 Centre Cívic Can Franquesa Grup 1 

59 Dipòsit de Vehicles Vial Grup 4 

60 CEIP Tanit Grup 2 

61 Llar d’Infants Els Pins Grup 3 

62 Casa Municipal Pirineus Grup 4 

63 CEIP Jaume Salvatella Grup 3 
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64 CEIP Jaume Salvatella (parvulari) Grup 3 

65 CEIP Torre Balldovina Grup 3 

66 CEIP Torre Balldovina (parvulari) Grup 2 

67 CRJ Mas Fonollar Grup 3 

68 CRIJ El Rellotge XXI Grup 2 

69 Centre Cívic Fondo Grup 2 

70 Centre Cívic Riu Sud Grup 2 

71 Hotel d’Entitats Grup 1  

72 Casal Municipal Riu Nord Grup 2 

73 Casal Municipal El Llatí Grup 2 

74 Casal Municipal Safaretjos Grup 2 

75 Edifici Annex Casal Municipal El Llatí Arranjat durant el projecte 

76 Casal Municipal La Guinardera Grup 2 

77 Casal Municipal Oliveres Grup 2 

78 Centre Joan Pairó Grup 1  

79 Centre de Dia Puig Castellar Grup 2 

 

Taula 4.1  Classificació dels setanta-nou edificis estudiats en un dels quatre grups de defectes 

inicials. 

 

En la columna de ‘Grup’, a més de classificar cada un dels edificis en un dels quatre grups, s’ha 

utilitzat el següent codi de colors per tal de fer més visibles els resultats: 

 Grup 1   Grup 2   Grup 3   Grup 4 

Hi hagut una sèrie d’edificis que no han estat classificats en cap dels quatre grups citats, ja que a 

causa del seu gran estat de deteriorament i la seva perillositat, s’han arranjat tots els defectes 

d’aquests edificis mentre es portava a terme el present projecte. Aquests edificis es detallen a 

continuació: 

26.- Escola de Música Roig i Torres: Aquest edifici estava en procés de reforma en el moment que 

es va realitzar la visita. Segons la informació proporcionada per l’arquitecte municipal de Santa 

Coloma de Gramenet, l’edifici s’està adaptant en l’actualitat tant a nivell constructiu, com a nivell 

d’instal·lacions elèctriques, als requeriments legals. L’Escola de Música tornarà a ser d’ús públic el 

curs 2007-08. 
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55.- Centre d’Acollida de Dones Maltractades: Aquest centre es trobava en un gran estat de 

deteriorament, i l’ajuntament va prendre mesures per adequar-lo a la normativa vigent mentre 

s’estava duent a terme el present projecte. 

75.- Edifici Annex Casal Municipal El Llatí: Igual que el Centre d’Acollida de Dones 

Maltractades, aquest edifici annex del Casal Municipal El Llatí es trobava en un gran estat de 

deteriorament, i l’ajuntament va prendre mesures per adequar-lo a la normativa vigent mentre 

s’estava duent a terme el present projecte. 
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5. CLASSIFICACIÓ DELS DEFECTES OBSERVATS A CADA UN 

DELS EDIFICIS DELS GRUPS U, DOS I TRES 

Després d’haver classificat tots els edificis en un dels quatre grups esmentats en el capítol anterior, 

s’ha procedit a elaborar una llista amb la relació de tots els defectes observats durant les visites que 

s’han realitzat en els edificis dels grups 1, 2 i 3. En la detecció dels esmentats defectes, també s’ha 

comptat amb l’ajuda de les últimes actes d’inspecció que havien passat cada un dels edificis. 

Tots els defectes d’aquesta llista s’han codificat per tipologia, de manera que posteriorment es pugui 

associar a cada codi de defecte, el seu corresponent codi de reparació, per tal de calcular els 

pressupostos d’esmena i millora d’instal·lacions d’una manera més eficaç.  

Els codis dels defectes s’han dissenyat de la següent manera: el primer nombre designa el grup en el 

qual s’engloba el defecte, i els dos nombres següents, caracteritzen el defecte concret de què es tracta. 

Els diferents grups en els que s’han dividit els defectes són els següents: 1. Equips de Comptatge, 2. 

Quadres, 3. Connexions a Terra, 4. Línies, 5. Receptors i Mecanismes, 6. Documentació i 8. Casos 

Especials. 

Així doncs, per exemple, s’interpretarà el codi 5.14 de la forma que segueix: el nombre 5 ens indica 

que el defecte pertany al grup de receptors; el nombre 14 correspon al defecte consistent en ‘Endoll 

que no té l’estanqueïtat adequada’. 

 

CODI DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ AMPLIADA 

1. EQUIPS DE COMPTATGE   

1.11 Equip de mesura. No existeix 

1.12 Equip de mesura. Envolvent Inadequat o en mal estat 

1.13 Equip de mesura. Proteccions 
No existeixen fusibles de protecció o són de calibre 
inadequat 

1.20 Potència contractada No coincideix l'ICPM amb la potència contractada 

1.31 Derivació individual. Tensió d'aïllament Conductors de Un d'aïllament < 0,6/1 kV. 

1.32 Derivació individual. Secció inadequada Secció insuficient per la potència total instal·lada 

1.33 Derivació individual. Protecció mecànica No existeix protecció mecànica per la DI 

1.40 Caixa general de protecció (CGP) Fusibles no calibrats o d’intensitat nominal inadequada 

2. QUADRES   

2.11 Protecció de parts actives (doble aïllament) No té protecció a parts actives amb les portes obertes 

2.12 Tapes de les caixes de doble aïllament No tanquen bé, estan trencades o falta col·locar-les 

2.13 Quadre sense  doble aïllament No té protecció a parts actives amb les portes obertes 

2.14 Armari elèctric o envolvent No té portes 

2.15 Armari elèctric o envolvent Portes sense pany adequat 
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2.16 Quadre obsolet No és aprofitable 

2.17 Commutació No actua en una sola maniobra 

2.30 Discontinuïtat equipotencial Entre les parts metàl·liques del quadre 

2.41 Interruptor general automàtic No existeix ICP 

2.42 Interruptor general automàtic No és de tall omnipolar 

2.43 Interruptor general automàtic ICPM No es correspon amb la potència contractada 

2.51 Protecció magnetotèrmica circuits secundaris No és de tall omnipolar 

2.52 Protecció magnetotèrmica circuits secundaris Circuit sense protecció 

2.53 Protecció magnetotèrmica circuits secundaris 
No protegeixen suficientment les línies contra 
sobreintensitats 

2.54 Protecció magnetotèrmica circuits secundaris No es poden llegir les característiques 

2.61 Protecció diferencial general No funciona 

2.62 Protecció diferencial general No existeixen 

2.63 Protecció diferencial general 
Pontejat exteriorment,  anul·lat interiorment o sense 
fusible 

2.64 Protecció diferencial general No guarda selectivitat amb les dels circuits secundaris 

2.71 Protecció diferencial circuits secundaris No funciona 

2.72 Protecció diferencial circuits secundaris Circuit sense protecció 

2.73 Protecció diferencial circuits secundaris Pontejat exteriorment, o anul·lat interiorment 

2.74 Protecció diferencial circuits secundaris Intensitat de defecte inadequada > 30 mA 

2.75 Protecció diferencial circuits secundaris No es poden llegir les característiques 

2.76 Fusibles Inadequats o mal calibrats 

2.80 Grup electrogen No s'ha pogut comprovar el seu correcte funcionament 

2.81 Línies de sortida incorrectes 
Existeixen línies connectades abans de l'Interruptor 
General 

2.82 Línies de sortida incorrectes Existeixen línies sense protecció 

2.83 Línies interiors de quadre Amb borns de connexió accessibles 

2.84 Línies de sortida Sense identificar, sense rotulació. 

2.85 Línies de sortida Resistència d'aïllament Ra < 0,4 MΩ 

2.86 Línies de sortida Donen retorns amb les proteccions desconnectades 

2.87 Cablejat del quadre en mal estat 
Cablejat deteriorat, connexions o tensions nominals 
incorrectes 

3. CONNEXIONS A TERRA   

3.01 Caixa seccionadora de la línia de terra No existeix 

3.02 Posada a terra en els subquadres No existeix línia de protecció o terra 

3.03 Valor de la  RT molt elevada RT>30Ω 

3.04 Manca continuïtat en la línia de terra 
Discontinuïtat del conductor de terra en preses de 
corrent o en alguns circuits 

3.05 Elements metàl·lics accessibles No hi ha connexió equipotencial, o no té continuïtat 

3.06 Endolls o elements que precisen connexió a terra No estan connectats a la xarxa general de terres 

3.07 Conductor de protecció. Secció Secció inferior a la definida pel reglament 

3.08 Posada a terra del quadre metàl·lic Portes i/o carcassa no posades a terra 

4. LÍNIES   

4.21 Independitzar circuits De les emergències 

4.22 Doblar el circuit únic d'enllumenat 
Per complir amb la MIE BT 025 p4e que obliga a 3 
circuits mínim 

4.23 Circuit d'emergències No existeix 

4.31 Línies de distribució Tensió d'aïllament inadequada 
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4.33 
Línies de distribució 

Secció dels conductors inadequada i/o manca 
d'aïllament 

4.36 Línies de distribució Colors no reglamentaris 

 
4.37 

Corregir manca de protecció de circuits 
Línies no protegides contra sobreintensitats (BT020 
p1,1) 

4.38 Corregir manca de protecció de circuits No tenen protecció contra contactes indirectes 

4.39 Línia mecànicament mal protegida Falta canalització o està en molt mal estat 

4.40 Caixa Falta tapa de protecció 

4.41 Canaleta Falta tapa de protecció 

4.42 Reducció de secció No protegida 

4.43 Conductor o terminal mal aïllat Cables pelats o amb cinta aïllant (entrada a caixa) 

4.44 Línia de protecció (terra) No identificada 

4.45 Línia de protecció (terra) Falta 

4.46 Corrent de curtcircuit elevada No coberta per el PIA 

4.47 Línies de senyal sense canalització pròpia Falta canalització individual 

5 RECEPTORS I  MECANISMES   

5.11 Endoll d'escola Situat a menys de 1,8 m del terra 

5.12 Endoll En mal estat 

5.13 Endoll Necessita ser substituït per un amb connexió de terra 

5.14 Endoll No té l'estanqueïtat adequada 

5.16 Regletes d’il·luminació No estanques 

5.17 Interruptor En mal estat 

5.23 Armari sense portes Falta la instal·lació de les portes 

5.24 Fusibles No calibrats o d'intensitat nominal inadequada 

5.25 Caixa de protecció individual 
Les línies no mantenen l'aïllament de 1kV fins l'interior 
de la caixa 

5.26 Corregir insuficient protecció de circuits 
Línies no protegides contra sobreintensitats (BT020 
p1.1) 

5.31 Llumenera d'emergència No existeix o es troba en mal estat 

5.32 Pantalla de fluorescència Sense protecció plàstica 

5.33 Pantalla de fluorescència No hi és 

5.34 Projectors exteriors Sense fusibles i/o amb caixa en mal estat 

5.35 Cable de receptor a endoll Cable d'aïllament inadequat (no es de 1000V) 

5.36 Receptor projector / llumenera En mal estat o no existeix 

6 DOCUMENTACIÓ   

6.01 Falta legalització instal·lació Elèctrica 

6.02 Falta legalització instal·lació Calefacció i/o aire condicionat 

6.03 Comentari de l'inspector Aportar documentació 

6.04 Falta contracte manteniment Segons la ITC-BT-003, Punt 7 

6.05 No existeix acta de revisió d'una EIC Es fa revisió visual de l'estat de la instal·lació 

6.06 No existeix acta de revisió d'una EIC Segons la ITC-BT-005, Punt 4 

8 INVERSIONS  

8.01 Instal·lació no aprofitable Valor preu alçat en funció dels m2 

8.02 Instal·lacions agrupades en més d'un edifici 
Aquest edifici ha estat revisat conjuntament amb el 
número 36 

8.03 Instal·lacions agrupades en més d'un edifici 
Aquest edifici ha estat revisat conjuntament amb el 
número 58 

 

Taula 5.1  Llistat de codis de defectes i tipus. 
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6. PRESSUPOST DE L’ESMENA DELS DEFECTES OBSERVATS EN 

ELS EDIFICIS DELS GRUPS U, DOS I TRES 

Després d’haver classificat tots els defectes que s’han anat trobant al llarg de les visites, s’ha procedit 

a elaborar una llista amb totes les possibles reparacions i el cost que comportaria cada una d’elles.   

Els codis de les reparacions  s’han dissenyat de la següent manera: els dos primers números designen 

el grup en el qual s’engloba la reparació, i els dos números següents, caracteritzen la reparació 

concreta de què es tracta. Els diferents grups en els que s’han dividit les reparacions són els següents: 

91. Equips de Mesura, 92. Quadre, 93. Connexions a Terra, 95. Línies, 96. Receptors,                      

97. Documentació, 98. Varis i 99. Casos Especials. 

Així doncs, per exemple, s’interpretarà el codi 9201.2 de la forma que segueix: el número 92 inicial 

ens indica que la reparació pertany al grup de ‘Quadre’; els números 01.2 finals corresponen a la 

reparació que consisteix en ‘Canviar el quadre de l’edifici quan la complexitat és baixa’. 

 

CODI REPARACIÓ PREU (€) 

91 EQUIPS DE MESURA   

9101 Instal·lació equip de mesura complet 432,73 

9102 Canviar envolvent equips mesura 180,30 

9103 Posar fusibles calibrats 36,06 

92 QUADRE   

9201 Canviar quadre de l'edifici Grau de dimensió i complexitat ALT 10.800,00 

9201.1 Canviar quadre de l'edifici Grau de dimensió i complexitat MIG 7.200,00 

9201.2 Canviar quadre de l'edifici Grau de dimensió i complexitat BAIX 3.600,00 

9201.3 Canviar subquadre de l'edifici 1.800,00 

9202 Instal·lació de interruptor diferencial regulable per poder retardar-lo 294,00 

9203 Instal·lació interruptor general ICPM o IGA fins a 63A 174,17 

9203.1 Instal·lació interruptor general ICPM o IGA superior a 63A 1.800,00 

9203.2 Local  petit. Canviar ICPM i reduir contractació 300,00 

9204 Instal·lació o interruptor diferencial 30 mA tetrapolar 129,82 

9205 Instal·lació interruptor diferencial 30 mA bipolar 100,97 

9206 Instal·lar interruptor magnetotèrmic bipolar 86,54 

9207 Instal·lació interruptor magnetotèrmic tetrapolar 115,39 

9208 Protecció magnetotèrmica + Diferencial 245,21 

9209 Posar pany per restringir l'accés a persones no autoritzades (MIE 025 p4e) 158,66 

9210 Reparar defecte d'aïllament en línia de sortida (per planta o espai diferenciat) 432,73 

9211 Reparar defecte d'aïllament en línia de sortida (per línia de sortida) (BT017p2.8) 180,30 

9212 Petites reparacions al quadre 43,27 

9213 Identificació de circuits i retolació 122,60 

9214 Instal·lar mòduls de doble aïllament com a subquadre incloent protecció necessària 497,64 

9215 Modificació de quadre 115,39 
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9216 Modificar el quadre perquè la commutació actuï en una sola maniobra 1.081,82 

9217 Revisió i posada en marxa del grup electrogen 317,34 

9218 Instal·lar o substituir fusibles pels adequats 11,90 

9219 Posar tapa que falta en caixa de derivació 21,64 

9220 Repassar la instal·lació per detectar i reparar defectes que prov. retorns en línies 1.440,00 

93 CONNEXIONS A TERRA  

9301 Realització d'una posta a terra completa. Amb placa i connexió 201,94 

9302 Connexió equipotencial d'elements metàl·lics 93,76 

9303 Instal·lació d'una caixa seccionadora de la línia de terra 100,97 

9304 Posar a terra un subquadre connectant-lo a la xarxa general 180,00 

9305 Canviar el cable de terra entre la caixa de seccionament i el quadre 114,00 

95 LÍNIES   

9501 Ml. Instal·lar línia d'aïllament adequat col·locant canaleta de superfície < 20mm 12,98 

9502 Ml de Instal·lar cable amb el color adequat 18,04 

9503 Col·locar tapes a caixes o canaleta 21,64 

9504 Identificar el conductor de protecció (terra) amb cinta groc-verd 10,09 

9505 Protegir mecànicament un tram de línia. 12,98 

9506 Ml. Estesa de cable de terra per canalitzacions existents 7,20 

9507 Ml. Instal·lar línia d'aïllament adequat col·locant canaleta de superfície > 20 mm 31,82 

9508 Detec. Def. d'aïllament i reparar ( si el defecte es a la línia aplicar codi de línia) 921,60 

9510 Retirar línia fora de servei que alimentava un receptor que ja no hi és 26,40 

9511 Ml. Instal·lar canalització per línies de senyal independent de les de potència 31,82 

96 RECEPTORS   

9601 Instal·lació de regletes per il·luminació estanques 144,24 

9602 Instal·lació de llumeneres d'emergència noves 86,54 

9603 Reubicació d'endoll situant-lo a 1,8 m de terra 46,88 

9604 Instal·lació d'endoll amb connexió de terra 57,70 

9605 Reparació de llum d'emergència 68,52 

9606 Instal·lació d'una pantalla de fluorescència nova 129,82 

9607 Reparació d'una pantalla de fluorescència col·locant la protecció plàstica 43,27 

9608 Canvi d'una portella de columna exterior 54,10 

9609 Canviar fusibles de protecció 18,04 

9610 Instal·lació d'endoll amb connexió de terra semi-estanc 65,12 

9611 Canvi d'interruptor 21,04 

9612 Instal·lar caixa de derivació i protecció individual per llum exterior 114,00 

9613 Instal·lar projector o llumenera  nova 360,00 

97 DOCUMENTACIÓ   

9701 Legalització instal·lació elèctrica amb projecte 2.688,00 

9702 Legalització instal·lació elèctrica sense projecte aportant documentació existent 448,80 

9703 Legalització instal·lació de calefacció amb projecte 2.688,00 

9704 Legalització instal·lació de calefacció sense projecte aportant documentació existent 448,80 

9705 Inspecció EIC 336,00 

9706 Elaboració d'esquema unifilar i plànols per legalitzar instal·lació antiga 1.116,00 

98 VARIS   

9801 Contracte de manteniment 0,00 

9802 Reparació que depèn d'un altre reparació 0,00 

9803 No es pot reparar, comentari de l'inspector 0,00 



Adequació dels edificis públics de Sta Coloma de Gramenet al REBT, i posterior aplicació del Protocol de Kioto Pàg. 42 

 

9804 Reparació elèctrica amb petit material 72,12 

99 CASOS ESPECIALS  

9901 Refer la instal·lació per separar els circuits d'enllumenat de forma reglament. 14.400,00 

9902 Canviar la contractació amb companyia. Cal estudi particularitzat i/o projecte 14.400,00 

9903 Canviar la contractació amb companyia, augmentant potència i legalitzant 7.200,00 

9905 S’hauria de fer passar revisió periòdica per part d’una EIC 360,00 

9906 Edifici revisat conjuntament amb el 36 0,00 

9907 Edifici revisat conjuntament amb el 58 0,00 

9910 Preu m2 de fer nova la instal·lació en edifici tipus col·legi 208,00 

9911 Preu m2 de fer nova la instal·lació en edifici tipus mercat 258,00 

9912 Preu m2 de fer nova la instal·lació en edifici tipus locals/casals 184,50 

9913 Preu m2 de fer nova la instal·lació en edifici tipus magatzems dipòsits 108,00 

 

Taula 6.1  Llistat de codis de reparacions i els seus corresponents costos. 

 

El llistat de defectes desglossat de cada un dels edificis, amb el seu corresponent pressupost 

d’esmena, es detalla en el volum de ‘Pressupostos’. 
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7. PRESSUPOSTOS GLOBALS D’ADAPTACIÓ DELS EDIFICIS AL 

NOU REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ  

7.1 Edificis dels grups u, dos i tres 

Una vegada llistats tots els codis de defectes (Taula 5.1) i tots els codis de reparacions (Taula 6.1), 

s’ha utilitzat una aplicació informàtica sobre una base de dades d’Access, que ha permès elaborar per 

a cada edifici, una taula única on es condensen els treballs necessaris per arranjar la instal·lació 

elèctrica i adaptar-la al REBT. A més a més, amb la simple aplicació dels preus unitaris per a cada 

tipus de reparació o actuació es podrà obtenir també, una  valoració estimativa i un pressupost final 

per cada edifici. 

Els llistats que es deriven d’aquesta aplicació informàtica són els que permetran posteriorment 

quantificar, si s’escau, el risc o perillositat corresponent a cada edifici, a fi de prioritzar l’ordre de les 

actuacions. 

Els pressupostos resultants per a cada un dels edificis dels tres grups citats obtinguts al llarg d’aquest 

projecte es presenten en el volum de ‘Pressupostos’ de manera detallada.  

 

7.2 Edificis del grup quatre 

No s’ha procedit a una detecció acurada de defectes en els edificis que pertanyen en aquest grup, ja 

que com s’ha comentat anteriorment en el Capítol 3, no surt a compte invertir en les instal·lacions 

elèctriques d’aquests edificis a causa del seu elevat grau de deteriorament i obsolescència. La 

recomanació en aquests casos és de refer íntegrament les instal·lacions elèctriques.    

Per tal d’elaborar un pressupost adequat de reforma (incloent el cost que pugui suposar fer un 

projecte i instal·lació noves) per aquests edificis, s’ha procedit a efectuar un petit estudi de mercat per 

tal de conèixer els ràtios que es mouen en aquest moment en el mercat per la reforma total d’edificis 

en unitats de €/m2. En l’elaboració d’aquests ràtios s’ha tingut en compte el tipus d’edifici, el seu ús, 

el propi estat de l’immoble, i altres paràmetres, com ara els metres quadrats de superfície interior de 

l’edifici. 

Els pressupostos resultants per a cada un dels edificis del grup quatre obtinguts al llarg d’aquest 

projecte es presenten en el volum de ‘Pressupostos’ de manera detallada.  
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7.3 Resum dels pressupostos distribuïts per grups d’edificis 

 
  EDIFICIS DEL GRUP 1 

NÚM. EDIFICI  IMPORT PER EDIFICI (€)  IMPORT ACUMULAT (€)  
1 Centre Social de Petanca 347 347 
6 CEIP Primavera 2.688 3.035 
34 Ajuntament 2.688 8.411 
41 Policia Local 360 8.771 
42 Museo Torre Balldovina 2.688 11.459 
46 Mercat Singuerlín (cambres) 2.688 14.147 

48-B Centre de Fornació La Ginesta (local B) 2.968 17.115 
51 Biblioteca Can Peixauet 2.847 19.962 
58 Centre Cívic Can Franquesa 360 20.322 
71 Hotel d'Entitats 0 20.322 

78 Centre Joan Pairó 2.802 23.124 
 
 
Taula 7.1  Pressupostos de reforma i d’adaptació dels edificis del Grup 1 al REBT. 
 
 
 

  EDIFICIS DEL GRUP 2 

NÚM. EDIFICI  IMPORT PER EDIFICI (€)  IMPORT ACUMULAT (€)
7 CEIP Antoni Gaudí (parvulari) 14.825 14.825 
9 CEIP Pallaresa 23.531 38.356 
14 CEIP Serra Marina 12.741 51.097 
22 CEIP Wagner 8.426 59.523 
23 Escola d'Adults-A 22.261 81.784 
31 Centre Cívic Singuerlín 12.107 93.891 
39 Teatre Sagarra 4.007 97.898 
45 Centre de Creació Musical Molinet 16.068 113.966 

48-A Centre de Formació La Ginesta (Local A) 30.304 144.270 
50 Biblioteca Central 7.023 151.293 
54 Centre Cultural Can Sisteré 4.649 155.942 
56 Centre de motivació i orientació laboral 6.352 162.294 
60 CEIP Tanit 7.510 169.804 
66 CEIP Torre Balldovina (parvulari) 7.180 176.984 
68 CRIJ El Rellotge XXI 18.445 195.429 
69 Centre Cívic Fondo 4.161 199.590 
70 Centre Cívic Riu Sud 4.922 204.512 
72 Casal Municipal Riu Nord 26.802 231.314 
73 Casal Municipal Llatí 17.928 249.242 
74 Casal Municipal Safaretjos 6.702 255.944 
76 Casal Municipal La Guinardera 7.145 263.089 
77 Casal Municipal Oliveres 13.696 276.785 

79 Centre de Dia Puig Castellar 3.727 280.512 
 
 
Taula 7.2  Pressupostos de reforma i d’adaptació dels edificis del Grup 2 al REBT. 
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  EDIFICIS DEL GRUP 3 

NÚM. EDIFICI  IMPORT PER EDIFICI (€)  IMPORT ACUMULAT (€)  
3 CEIP Miguel de Unamuno 21.928 21.928 
4 CEIP Sagrada Família 42.206 64.134 
5 CEIP Banús 25.698 89.832 
11 CEIP Mercè Rodoreda 15.134 104.966 
12 CEIP Les Palmeres 50.939 155.905 
16 CEIP Ausiàs March 13.020 168.925 

18 
CEIP Rosselló Porcel- CEIP Salvat 

Papasseït 
59.807 

228.732 
19 CEIP Fray Luis de León 31.120 259.852 
24 Escola d'Adults-I 14.449 274.301 
29 Centre Cívic Can Mariner 39.564 313.865 
30 Centre Cívic El Raval 14.519 328.384 
33 Piscina Josep Sol 5.990 334.374 
36 Serveis Territorials 29.497 363.871 
37 Brigada d'Obres 0 363.871 
38 Serveis d'Urbanisme 0 363.871 
40 Oficina de Recaptació 20.784 384.655 
49 Escola Taller Can Manent III 13.806 398.461 
61 Llar d'Infants Els Pins 6.831 405.292 

63-A CEIP Jaume Salvatella (edifici de primària) 29.581 434.873 
63-B CEIP Jaume Salvatella (aulari) 8.878 443.751 
64 CEIP Jaume Salvatella (parvulari) 14.551 458.302 
65 CEIP Torre Balldovina 71.110 529.412 

67 CRJ Mas Fonollar 15.425 544.837 
 
 
Taula 7.3  Pressupostos de reforma i d’adaptació dels edificis del Grup 3 al REBT. 
 
 

  EDIFICIS DEL GRUP 4 

NÚM. EDIFICI  IMPORT PER EDIFICI (€)  IMPORT ACUMULAT (€)  
2 Centre Escolar Josep Sol 392.288 392.288 
8 CEIP Antoni Gaudí (antic) 179.712 572.000 
10 CEIP Lluís Millet 659.568 1.231.568 
13 CEIP Les Palmeres (parvulari) 93.600 1.325.168 
15 CEIP Ferran de Sagarra 920.192 2.245.360 
17 CIAPE Els Pins 153.920 2.399.280 
20 CEIP Sant Just 251.680 2.650.960 
21 CEIP Beethoven 187.200 2.838.160 
25 Guarderia Natzaret 68.640 2.906.800 
27 Escola Taller Los Currantes 20.295 2.927.095 
28 Serveis d'Ensenyament 288.288 3.215.383 
32 Biblioteca Singuerlín -  3.215.383 
35 Dipòsit de Vehicles de la Grua 4.320 3.219.703 
43 Mercat Sagarra 34.8300 3.568.003 
44 Mercat Fondo 58.0500 4.148.503 
47 Mercat Singuerlín (pàrking) 194.400 4.342.903 
52 EAIA Singuerlín 22.140 4.365.043 
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53 Grup de dones Can Calvet. Unitat 
d'escolarització externa. Antic institut 

Miguel Hernández 
104.000 4.469.043 

57 Casal Font de l'Alzina 23.247 4.492.290 
59-A Dipòsit de Vehicles Vial (Zona A) 12.960 4.505.250 
59-B Dipòsit de Vehicles Vial (Zona B) 29.484 4.534.734 

62 Casa Municipal Pirineus 25.646 4.560.380 
 
 
Taula 7.4  Pressupostos de reforma total dels edificis del Grup 4 al REBT. 
 
 
 

7.4 Altres dades de pressupostos i dades estadístiques 

El quadre que es presenta a continuació conté un resum dels pressupostos dels edificis agrupats per la 

tipologia del grup al que pertanyen.  

  NÚMERO 
D'EDIFICIS  

PRESSU-
POST 

D'ARRAN-
JAMENT DE 
DEFECTES 

(€) 

PRESSU-
POST DE 

REALITZA-
CIÓ DELS 

PROJECTES 
(€) 

INVERSIÓ 
EN SEGU-
RETAT I 

SALUT (€) 

BI i DG (€) 
TOTAL 

SENSE IVA 
(€) 

IVA (16% i  
€) 

TOTAL  
AMB IVA (€)  

GRUP 1 10,5 23.124,00 0,00 346,86 4.393,56 27.864,42 4.458,31 32.322,73 

GRUP 2 22,5 280.512,00 0,00 4.207,68 53.297,28 338.016,96 54.082,71 392.099,67 

GRUP 3 22 544.837,00 154.000,00 8.172,56 103.519,03 810.528,59 129.684,57 940.213,16 

GRUP 4 21 4.560.380,00 199.500,00 68.405,70 866.472,20 5.694.757,90 911.161,26 6.605.919,16 

TOTAL 76 5.408.853,00 353.500,00 81.132,80 1.027.682,07 6.871.167,87 1.099.386,86 7.970.554,72 

 

Taula 7.5  Pressupostos totals de reforma dels edificis agrupats segons la tipologia del grup a que 

pertanyen. 
 

La primera columna ens indica la quantitat d’edificis que corresponen a cada un dels grups. El motiu 

pel qual observem xifres amb decimals en aquesta columna és el següent: l’edifici 48 està dividit en 

dos locals, el Local A i el Local B, cada un dels quals pertany a un grup diferent. 

La segona columna consisteix en la suma de l’esmena dels defectes de tots els edificis que pertanyen 

al mateix grup. 

La tercera columna agrupa el cost de la realització d’un projecte. En els casos en els que el projecte 

és de reforma, el cost unitari del mateix és de 7000 € sense IVA. Per altra banda, si el projecte és de 

renovació, el cost unitari del mateix és de 9500 € sense IVA. 

La quarta columna correspon a la inversió en seguretat i salut, que és d’obligada contemplació per 

llei, i que es destina a prevenir accidents laborals de diferent tipologia. Aquesta inversió correspon a 

un 1,5% del valor del pressupost d’arranjament de defectes (el valor de la primera columna). 
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Distribució d'edificis per grups
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La quinta columna fa referència al Benefici Industrial i a les Despeses Generals. Amb caràcter 

general se solen prendre com a valors de referència per aquests dos conceptes un 13% i un 6% 

respectivament del valor del pressupost d’arranjament de defectes (el valor de la primera columna). 

Finalment, la sexta, la sèptima i l’octava columna fan referència a la suma total de tots els valors 

anteriors, sense tenir en compte l’IVA, i després tenint-lo en compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.1  Distribució d’edificis per grups. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.2  Distribució dels grups d’edificis per percentatge de pressupost sobre el total. 

Per altra banda, en els dos gràfics anteriors es presenta primer una anàlisi de la distribució dels 

edificis en cada un dels grups i, per últim, una altra anàlisi de com es distribueixen els pressupostos 

segons cada grup d’edificis i sobre el total de diners pressupostats.   
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8. PROGRAMA D’ACTUACIÓ PROGRESSIU 

En el capítol anterior, s’ha comentat que els pressupostos per a cada un dels tipus d’edificis són els 

que permetran quantificar, entre altres dades, el risc o la perillositat corresponent a cada edifici, a fi 

de prioritzar l’ordre de les actuacions. 

El criteri principal a tenir en compte és la disponibilitat pressupostària de l’ajuntament. S’han de 

planificar les diferents actuacions en funció d’una sèrie de criteris tècnics i altres criteris derivats dels 

compromisos municipals. Una possible línia d’actuació per part de l’ajuntament podria ser la següent: 

• Edificis del Grup 1: L’abast de les accions que s’han de dur a terme en aquest tipus d’edificis 

és molt reduït, motiu pel qual es podrien resoldre en un breu termini de temps. Una solució 

possible seria la de contractació directa de serveis d’una empresa de provada suficiència 

tècnica perquè resolgui els defectes en la seva totalitat.  

• Edificis del Grup 2: Aquests edificis requereixen actuacions amb pressupostos més 

significatius. La proposta seria d’agrupar-los en conjunts que tinguin unes problemàtiques 

semblants per resoldre i realitzar contractacions pel sistema “negociat”. 

• Edificis del Grup 3: L’abast de les accions que s’han de dur a terme en aquest tipus d’edificis 

és important, de manera que s’hauran de resoldre separadament. L’ordre d’actuació es podria 

establir tenint en compte la gravetat de les anomalies detectades i l’ús de l’edifici on es 

localitzen. Per exemple, si una mateixa anomalia o defecte es localitza tant en una escola com 

en una dependència administrativa, seria aconsellable que es resolgués en primer lloc la de 

l’escola per tal de reduir al màxim els riscos derivats de la utilització normal de l’edifici. 

• Edificis del Grup 4: Aquests edificis requereixen la realització d’un nou projecte. Així doncs, 

els passos a seguir serien els de fer l’encàrrec del projecte i posteriorment procedir a la seva 

execució amb anàlegs criteris que els esmentats pel grup 3. 

Les actuacions a realitzar per tal d’esmenar els defectes dels edificis que pertanyen a cada un dels 

quatre grups diferenciats, són completament independents entre sí. Això significa que es poden dur a 

terme simultàniament les accions de tots els grups. 

Cal destacar, però, que els defectes detectats en els edificis del Grup 1 poden tenir una resolució 

gairebé imminent, i s’aconsella que es procedeixi de forma immediata al seu arranjament.  

Les anomalies detectades en els edificis haurien d’estar resoltes en el mínim període de temps, i que 

aquest fos inferior a un any. Tenint en compte, però, l’elevat nombre d’edificis i l’abast dels defectes a 

esmenar, s’entén que aquest termini pot quedar massa ajustat; en aquest cas,  l’Ajuntament hauria de 

prendre consciència de la problemàtica  i comprometre’s a fer un esforç per resoldre’ls en menys de 

tres anys, establint les vies pressupostàries adients en els propers exercicis econòmics. 
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9. PROPOSTES DE MILLORA EN LA TARIFICACIÓ ELÈCTRICA 

DELS EDIFICIS 

En l’últim capítol s’ha comentat la possible dificultat de l’Ajuntament per trobar cabuda en els 

pressupostos anuals del municipi a les partides destinades a esmenar tots els defectes que s’han 

localitzat en cada un dels edificis que han estat objecte d’aquest estudi. 

Una bona manera per començar a engrossir els pressupostos municipals és rebaixar la factura 

energètica. S’han considerat una sèrie de propostes per tal d’optimitzar els costos de l’electricitat dels 

edificis públics de Santa Coloma de Gramenet. A l’hora de presentar aquestes millores en la tarificació 

s’ha tingut en compte el Reial Decret 809/2006, de 1 de juliol de 2006, pel que es revisa la tarifa 

elèctrica.   

Així doncs, aquesta sèrie de propostes s’expliquen a continuació: 

• Negociació amb la companyia de subministrament elèctrica sobre la possible introducció de 

comptadors multifunció a tots els edificis de titularitat municipal.  

Segons la definició extreta de [2], els comptadors multifunció formen part d’una família 

d’equips digitals que integren funcions de mesura, registre i tarificació d’energia.  

En l’execució d’aquesta proposta es recomana comptar amb l’assessorament i la col·laboració 

de la Diputació de Barcelona. 

• Introduir un canvi a contractació per maxímetre en tots els edificis amb potències superiors a 

15kW, tot mantenint la potència contractada actual. 

• A principi de l’any 2007, contractar un nou valor de potència en funció dels registres obtinguts 

en els comptadors multifunció, coincidint amb el nou canvi de tarifes. 

• Utilització de discriminació horària de Tipus 2, en edificis amb potències contractades 

superiors a 15kW. Una excepció a aquesta recomanació són les instal·lacions que funcionin 

majoritàriament els caps de setmana, cas en el que es recomana una discriminació horària de 

Tipus 4. 

• Canvi a les tarifes següents en els casos d’edificis amb més de 15kW de potència contractada: 

o En edificis amb una utilització superior a 1400 hores a l’any, la tarifa recomanada és 

la 4.0. 

o En edificis amb una utilització inferior a 1400 hores a l’any, la tarifa recomanada és la 

3.0. 

• No realitzar canvis en els edificis amb potències contractades menors a 15kW. 
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10.  APLICACIÓ DEL PROTOCOL DE KIOTO A SANTA COLOMA DE 

GRAMENET 

10.1  Breu ressenya sobre el Protocol de Kioto 

El Protocol de Kioto s’inscriu dins del Conveni Marc de l’Organització de les Nacions Unides sobre 

el canvi climàtic.  

A trets generals, l’objectiu del citat protocol és el de reduir les emissions de gasos que contribueixen 

a l’escalfament del nostre planeta. Aquests gasos han estat tradicionalment anomenats ‘gasos d’efecte 

hivernacle’.  

La cronologia principal de les actuacions polítiques que han tingut lloc a nivell internacional 

originades a partir del Conveni de l’ONU anteriorment citat, es descriuen a la taula següent: 

 

CRONOLOGIA FETS 

9 de maig de 1992 S’adopta el Conveni Marc de l’ONU sobre el canvi climàtic a la seu de l’ONU de 
Nova York. 

4 de juny de 1992 
S’obre el Conveni per tal de firmar-lo a la cimera Earth Summit celebrada a Rio de 
Janeiro. Els líders polítics acorden l’objectiu de retornar als nivells d’emissions de 
CO2 de l’any 1990 per l’any 2000. 

21 de març de 1994  El Conveni entra en vigor. 

Any 1995 
Els governs es reuneixen en la primera conferència del Conveni (COP1). S’acorda un 
nou mandat de dos anys amb més debats per tal de definir el que després arribarà a 
ser el Protocol de Kioto. 

11 de desembre de 
1997 

Els governs adopten el text del Protocol en la COP3 a Kioto (Japó). 

16 de març de 1998 S’obre el text del Protocol de Kioto per la seva firma en la seu de l’ONU a Nova 
York. 

25 de novembre de 
2000 

Les negociacions s’estanquen a la Haya i a Luxemburg. 

13 de març de 2001 
El president dels EUA (George Bush) presenta una carta als Senadors americans amb 
el Protocol de Kioto. Una setmana més tard, l’administració americana paralitza el 
Protocol. 

14 de juny de 2001 La Cimera UE-EUA finalitza amb l’acord dels líders de la UE per continuar amb el 
Protocol de Kioto, amb l’absència dels EUA, que es compromet a no impedir-lo.  

23 de juliol de 2001 
Es reprèn la conferència estancada el mes de novembre de 2000. Cent vuitanta països 
firmen l’Acord de Bonn, obrint una porta per completar els detalls legals del Protocol 
de Kioto. 
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10 de novembre de 
2001 

Els governs ultimen els detalls legals i de funcionament a Marrakech, i s’obre la porta 
cap a la ratificació. 

26 d’agost a 4 de 
setembre de 2002 

Cimera mundial sobre desenvolupament sostenible a Johannesburgo (Sudàfrica).  

Any 2004 Rússia ratifica el Protocol de Kioto.  

16 de febrer de 
2005 

El Protocol entra en vigor ja que el sumatori de les emissions produïdes per tots els 
països sotasignants del Protocol sobrepassa el 55% de les produïdes a nivell mundial 
(condició indispensable per tal de què el Protocol es materialitzi), tot i la retirada 
d’Estats Units de les negociacions l’any 2001. 

Període 2008 a 
2012 

Primer període de compromís del Protocol de Kioto. Les emissions globals dels 
països industrialitzats han de reduir-se un 5% per sota dels nivells de l’any 1990. 

 

Taula 10.1  Cronologia de fets polítics relacionats amb el Protocol de Kioto. 

 

El Protocol de Kioto, a més, permet que els participants es dedueixin les emissions en el seus països 

d’origen i/o es beneficiïn dels anomenats ‘mecanismes flexibles’ (Comerç Internacional 

d’Emissions∗10.1, el Mecanisme de Desenvolupament Net∗10.2 i el Mecanisme d’Aplicació 

Conjunta∗10.3), així com comptabilitzar el carboni absorbit pels boscos o les terres de cultiu. Cal 

destacar també que s’imposaran sancions a aquells països que no compleixin els seus objectius.  

D’altra banda, és remarcable el fet que el Protocol de Kioto no conté cap compromís nou pels països 

en desenvolupament, més enllà dels ja aconseguits en la Convenció de l’ONU de l’any 1992, ja que 

es va acordar que els països industrialitzats, com a emissors principals dels gasos que causen 

escalfament del globus, haurien de ser els primers en adoptar mesures per controlar les emissions. 

 

10.2  El Protocol de Kioto a l’Estat Espanyol 

Paradoxalment, Espanya és un estat poc consumidor d’energia si es compara amb molts dels seus 

socis comunitaris, però s’ha guanyat la imatge internacional de país poc complidor dels compromisos 

del Protocol. A què es deu aquesta desafortunada imatge que es projecta a l’exterior? 

                                                 
∗10.1 Compra-venta de gasos d’efecte hivernacle entre països sotasignants del Protocol de Kioto. Els països que 
redueixin les seves emissions més del que es van comprometre, podran vendre els certificats d’emissions 
excedentaris als països que no hagin aconseguit complir el seu compromís. 
∗10.2 Mecanisme que permet generar crèdits o drets d’emissió als països industrialitzats mitjançant la inversió en 
països en vies de desenvolupament portant a terme projectes que generin una reducció d’emissions addicional  a 
les que s’haguessin produït en el cas d’haver utilitzat tecnologia convencional. 
∗10.3 Mecanisme que permet generar crèdits o drets d’emissió als països industrialitzats mitjançant la inversió en 
altres països industrialitzats portant a terme projectes que generin una reducció d’emissions addicional  a les que 
s’haguessin produït en el cas d’haver utilitzat tecnologia convencional. 
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En ratificar el Protocol de Kioto, la Unió Europea va assumir que s’havien de reduir aquestes 

emissions en el període 2008-2012, tot i que hi ha cinc països membres (Grècia, Portugal, Irlanda, 

Suècia i Espanya) que tenen ‘llicència’ per augmentar els seus nivells de contaminació. En el cas 

d’Espanya, aquest augment pot arribar a ser d’un 15%. 

El problema principal és que Espanya està emetent a l’atmosfera (any 2004) un 51,35% més de 

diòxid de carboni que l’any 1990. Si es pren com a referència Catalunya, s’està emetent a l’atmosfera 

(any 2004) un 48,24% més de diòxid de carboni que l’any 1990. 

Molts experts han posat de manifest durant els últims anys, que l’any de referència del Protocol 

(1990) va coincidir amb un important desplegament tecnològic i industrial a Espanya, i que en pocs 

anys, aquestes emissions contaminants van variar molt, pel que Espanya va sortir perjudicada de les 

negociacions per haver de comparar-se amb països europeus on aquest mateix desplegament 

tecnològic i industrial ja s’havia produït abans d’aquesta data. 

Així doncs, com que resulta materialment impossible per Espanya i Catalunya complir el compromís 

d’augmentar només en un 15% les seves emissions a finals d’aquesta dècada respecte els valors de 

referència de l’any 1990, haurà d’acudir a alguns dels mecanismes de flexibilitat previstos en el propi 

Protocol. 

 

10.3 El Protocol de Kioto a Santa Coloma de Gramenet 

Santa Coloma de Gramenet, com a municipi de Catalunya, també pot contribuir a intentar complir els 

objectius del Protocol de Kioto. Si es té en compte l’estudi que s’ha dut a terme en la resta de capítols 

d’aquest projecte, es pot observar que l’ajuntament ha d’introduir millores substancials en les 

instal·lacions elèctriques de molts dels edificis municipals, per tal d’adequar-los a la normativa actual 

del REBT.  

Així doncs, i aprofitant aquesta conjectura, hi ha una sèrie de mesures que en cas d’adoptar-se, 

reduirien substancialment el consum energètic municipal. Aquestes mesures es descriuran en els 

punts següents, i actuen sobre les anomenades emissions difuses. 

 

10.3.1 Distribució energètica de Catalunya 

Per tal de poder calcular la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que es poden deixar d’emetre a 

l’atmosfera gràcies l’aplicació de la sèrie de mesures que s’explicaran en els apartats següents, es 

necessita saber quina és la distribució energètica de Catalunya. 
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Segons les dades proporcionades en [3], per a l’any 2004, el balanç elèctric català per fonts d’energia 

és el següent: Hidroelèctrica (13,28%), Nuclear (55,83%), Carbó (1,27%), Productes petrolífers 

(3,49%), Gas Natural (8,69%), RSU (0,76%), Biomassa (2,27%), Eòlica (0,36%), Cogeneració 

(14,05%) i Solar Fotovoltaica (0,00%). 

Balanç energètic de Catalunya per fonts d'energia          
Any 2004

1% 3%

9%

57%

13%

14%

1%

0%
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Solar Fotovoltaica
Biomassa

 

 
Figura 10.1  Balanç energètic de Catalunya per fonts d’energia l’any 2004. 

 

El gràfic anterior ens proporciona la informació per saber quin és l’origen en percentatge de cada 

kWh que es gasta a Catalunya. Per saber els quilograms de CO2 (que és el principal gas d’efecte 

hivernacle) que s’emeten per cada kWh gastat, es necessitaran les dades que es presenten a 

continuació:  

TIPUS DE CENTRAL / FONT D’ENERGIA QUILOGRAMS DE CO 2 PER KWH 

Central Hidroelèctrica 0 kg/kWh 

Central Nuclear 0 kg/kWh 

Central Tèrmica de Carbó (suposant rendiment del 36,1%) 0,961 kg/kWh 

Productes Petrolífers 0,867 kg/kWh 

Cicle Combinat de Gas Natural (suposant rendiment del 
54%) 

0,372 kg/kWh 

Residus Sòlids Urbans (suposant rendiment del 24,88%) 0,243 kg/kWh 
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                                                                             (Eq. 10.1)

Biomassa Neutre 

Central Eòlica 0 kg/kWh 

Cogeneració de Gas Natural (suposant rendiment del 65%) 0,300 kg/kWh 

Central Solar Fotovoltaica 0 kg/kWh 

 
 

Taula 10.2  Quilograms de CO2 per kWh produït segons el tipus de font d’energia extreta de [4], [5]    
i [6]. 

 

Així doncs, de mitjana, arribem a la conclusió que cada kWh gastat a Catalunya, ha emès el següent: 

 

 

 

Cal tenir en compte que aquest valor ha estat obtingut considerant uns valors optimistes quant a 

emissions.  

Tanmateix, com que l’objectiu és quantificar l’estalvi energètic que pot arribar a tenir un municipi 

com Santa Coloma de Gramenet, cal destacar que en tot cas les emissions considerades com a 

‘estalvi’ serien més elevades, però mai menors. 

 

10.3.2  Propostes pels edificis de Santa Coloma de Gramenet 

Santa Coloma de Gramenet ha estat un municipi que s’ha desenvolupat molt ràpidament les últimes 

dècades. La necessitat de dotar de serveis i infrastructures a tots els sectors de ciutadans, com a 

sinònim de benestar i de qualitat, ha provocat que en ocasions s’hagin implantat instal·lacions de 

baixa qualitat que comporten un deficient servei i un consum excessiu. D’altra banda, el pas del 

temps ha col·laborat en què esdevinguin obsoletes altres instal·lacions que, en el seu moment, eren 

considerades satisfactòries. 

Aprofitant doncs l’estudi que s’ha desenvolupat al llarg del present projecte, i al mateix temps que 

s’esmenen els defectes observats en els edificis, es poden introduir un sèrie de mesures que poden 

ajudar molt a disminuir la factura elèctrica de Santa Coloma de Gramenet, amb la corresponent 

contribució al Protocol de Kioto. 

Les mesures proposades es descriuran en els punts següents, desglossades per tipologia d’edificis. 
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10.3.2.1 Les escoles i les llars d’infants de Santa Coloma de Gramenet 

Un primer grup d’edificis englobaria la totalitat de les escoles, centres d’educació i llars d’infants de 

la població. En total, aquest tipus d’edificis sumen vint-i-set edificis sobre els setanta-nou estudiats, 

convertint-se en el grup més nombrós, ja que representen un 34,18% del total. 

NÚMERO 

D’EDIFICI 
NOM DE L’EDIFICI 

2 Centre Escolar Josep Sol 

3 CEIP Miguel de Unamuno 

4 CEIP Sagrada Família 

5 CEIP Banús 

6 CEIP Primavera 

7 CEIP Antoni Gaudí (parvulari) 

8 CEIP Antoni Gaudí (antic) 

9 CEIP Pallaresa 

10 CEIP Lluís Millet 

11 CEIP Mercè Rodoreda 

12 CEIP Les Palmeres 

13 CEIP Les Palmeres (parvulari) 

14 CEIP Serra Marina 

15 CEIP Ferran de Sagarra 

16 CEIP Ausiàs March 

18 CEIP Rosselló Porcel – CEIP Salvat Papasseït 

19 CEIP Fray Luis de León 

20 CEIP Sant Just 

21 CEIP Beethoven 

22 CEIP Wagner 

25 Guarderia Natzaret 

60 CEIP Tanit 

61 Llar d’Infants Els Pins 

63 CEIP Jaume Salvatella 

64 CEIP Jaume Salvatella (parvulari) 

65 CEIP Torre Balldovina 

66 CEIP Torre Balldovina (parvulari) 

Taula 10.3  Llistat d’escoles i llars d’infants de Santa Coloma de Gramenet. 
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0,119 kg CO
Quantitat CO 0,70 0,25 0,70 1304818 kWh

1 kWh
19.020,98 kg CO  estalviats

                                                                                            (Eq. 10.2)
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=

Les mesures que es proposa que s’adoptin a les escoles són les següents: 

• Detectors de presència: A les escoles, solen existir espais comuns com ara els passadissos i 

els lavabos, on al llarg de períodes significatius de temps no hi ha necessitat de disposar 

d’il·luminació i on majoritàriament els llums resten oberts tant si hi ha usuaris com si no n’hi 

ha. Es podria considerar l’opció de col·locar detectors de presència que activin l’enllumenat 

quan una persona entri a l’estança, fet que comportaria una gran optimització de l’enllumenat 

d’aquests espais. 

L’estalvi que comportaria l’adopció d’aquesta mesura s’estima en un 70% de la despesa que 

es correspon a les esmentades estances. 

Hipòtesis:  - Se suposa que els passadissos i les estances ocupen un 25% de l’espai 

interior de les escoles, i que la il·luminació dels espais és homogènia. 

-  Se suposa que el consum de l’enllumenat interior de les escoles és un 70% 

de la factura elèctrica. El 30% restant es reparteix de la següent manera: un 

20% corresponent a l’enllumenat exterior i un 10% corresponent a despesa 

energètica en endolls diversos (televisions, radiocassettes, etc.). 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica de les vint-i-set escoles i llars 

d’infants= 1.304.818 kWh i 109.252,41 € (preu kWh=0,08373 €) 

- Pràcticament la totalitat d’escoles i llars d’infants de Santa Coloma de 

Gramenet disposen de Gas Natural, pel que la calefacció, la cuina, l’aigua 

calenta de les dutxes dels vestuaris, etc. normalment s’obté amb aquesta font 

d’energia, i no directament a través d’energia elèctrica. 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 
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                                                                                        (Eq. 10.3)
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• Instal·lació de targetes d’enllumenat a les aules: Les aules de les escoles solen romandre 

amb els llums oberts durant tot el dia, hi hagi classe o no n’hi hagi, des que les senyores de la 

neteja entren a l’escola a les sis del matí, fins que en surten elles mateixes a les nou de la nit.  

Es podrien instal·lar aparells a cada una de les aules de les escoles, de manera que el personal 

que treballa a l’escola, en el moment que necessiti obrir el llum, connecti una tarjeta especial 

a l’aparell instal·lat a l’entrada de l’aula, que produeixi el contacte i permeti que s’encengui 

l’enllumenat. Les targetes serien personals per a cada empleat, i permetrien distingir entre si 

la persona que està utilitzant l’aula és un professor, un empleat de neteja o bé un monitor 

d’altres activitats realitzades en els centres.  

Aquesta instal·lació, a part de estalviar molta energia elèctrica,  millora substancialment el 

sistema de gestió de l’ajuntament, ja que proporciona una informació molt més precisa de 

com es reparteixen els costos i a on cal imputar-los. 

L’estalvi que comportaria l’adopció d’aquesta mesura s’estima en un 40% de la despesa que 

es correspon a les esmentades estances. 

Hipòtesis:  - Se suposa que les aules de les escoles i llars d’infants ocupen un 75% de 

l’espai interior de les escoles, i que la il·luminació dels espais és homogènia. 

-  Se suposa que el consum de l’enllumenat interior de les escoles és un 70% 

de la factura elèctrica. El 30% restant es reparteix de la següent manera: un 

20% corresponent a l’enllumenat exterior i un 10% corresponent a despesa 

energètica en endolls diversos (televisions, radiocassettes, etc.). 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica de les vint-i-set escoles i llars 

d’infants= 1.304.818 kWh i 109.252,41 € (preu kWh=0,08373 €) 

- Pràcticament la totalitat d’escoles i llars d’infants de Santa Coloma de 

Gramenet disposen de Gas Natural, pel que la calefacció, la cuina, l’aigua 

calenta de les dutxes dels vestuaris, etc. normalment s’obté amb aquesta font 

d’energia, i no directament a través d’energia elèctrica. 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 
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• Substitució de punts de llum d’incandescència per punts de llum de fluorescència  en 

l’enllumenat interior: La majoria dels punts de llum de les escoles i llars d’infants són de 

tipus fluorescent. Així i tot, encara hi queden alguns punts de llum d’incandescència, que 

s’hauria d’intentar de canviar-los per punts de llum fluorescents, que tenen un major 

rendiment i un menor consum.  

Hipòtesis:  Es consideren adequats els següents canvis: 

PUNTS DE LLUM 
D’INCANDESCÈNCIA  40 W 60 W 100 W 150 W 250 W 400 W 

LUMENS EQUIVALENTS 
DELS PUNTS DE LLUM 
D’INCANDESCÈNCIA 

405 lm 650 lm 1340 lm 2160 lm 3875 lm 6480 lm 

PUNTS DE LLUM DE 
FLUORESCÈNCIA 

SUBSTITUTIUS 
8 W 13 W 18 W 30 W 54 W 

(3x18)W 
72 W 

(2x36)W 

LUMENS EQUIVALENTS 
DELS PUNTS DE LLUM 
DE FLUORESCÈNCIA 

470 lm 740 lm 1300 lm 2350 lm 3900 lm 6500 lm 

 

Taula 10.4  Taula d’equivalències entre incandescència i fluorescència. 

 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica de les vint-i-set escoles i llars 

d’infants= 1.304.818 kWh i 109.252,41 € (preu kWh=0,08373 €) 

- Hores totals de funcionament de les escoles a l’any: 2913,20 hores (72,83 

hores mitjanes setmanals de funcionament per deu mesos a l’any) 

- El nombre total de punts de llum d’incandescència en les vint-i set escoles i 

llars d’infants repartits per potències és el següent: 

 

POTÈNCIA 40 W 60 W 100 W 150 W 250 W 400 W 

NOMBRE DE PUNTS DE 
LLUM 18 109 75 5 24 6 

 

Taula 10.5  Taula de número de punts de llum d’incandescència repartits per potències. 

 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 
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• Instal·lació de reactàncies electròniques regulables en funció de l’aportació de llum 

exterior:  També pot valorar-se la conveniència de la instal·lació de reactàncies electròniques 

en les dependències d’aquelles escoles que tinguin moltes obertures a l’exterior. Per exemple, 

una bona escola on aplicar-ho seria la 3.- CEIP Miguel de Unamuno, on la gran quantitat de 

llum natural que entra pels finestrals de l’escola, evitaria en molts casos mantenir els llums 

oberts quan la llum del dia és suficient. 

Hipòtesis:  - Se suposa que l’estalvi energètic aconseguit amb aquesta mesura se situa en 

un 25% del consum total de l’enllumenat interior. 

-  Se suposa que el consum de l’enllumenat interior de les escoles és un 70% 

de la factura elèctrica. El 30% restant es reparteix de la següent manera: un 

20% corresponent a l’enllumenat exterior i un 10% corresponent a despesa 

energètica en endolls diversos (televisions, radiocassettes, etc.). 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica de les vint-i-set escoles i llars 

d’infants= 1.304.818 kWh i 109.252,41 € (preu kWh=0,08373 €) 

- Pràcticament la totalitat d’escoles i llars d’infants de Santa Coloma de 

Gramenet disposen de Gas Natural, pel que la calefacció, la cuina, l’aigua 

calenta de les dutxes dels vestuaris, etc. normalment s’obté amb aquesta font 

d’energia, i no directament a través d’energia elèctrica. 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

    

 

 

 

Resumint, amb l’aplicació de les quatre mesures anteriors (instal·lació de detectors de presència en 

passadissos i lavabos, instal·lació de targetes d’enllumenat interior, substitució de punts de llum 
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0,119 kg CO
Quantitat CO  total 1304818 kWh

1 kWh
155.273,34 kg CO  totals

                                                                     (Eq. 10.6)
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=

d’incandescència per punts de llum de fluorescència en l’enllumenat interior i instal·lació de 

reactàncies electròniques regulables en funció de l’aportació de llum exterior) a totes les escoles i 

llars d’infants de Santa Coloma de Gramenet, s’ha aconseguit reduir les emissions anuals de CO2 en  

85.429,90 kg. Això suposa: 

 

 

 

pel que en total, suposaria una reducció del 55,02% de les emissions totals de CO2 a l’atmosfera que 

provoquen les escoles i les llars d’infants de Santa Coloma de Gramenet.  

 

Opcionalment, també es podria optar per la següent mesura, que contribuiria a reduir en un 

percentatge més elevat les emissions de gasos d’efecte hivernacle: 

• Ús d’energies renovables de producció pròpia: Es podria contemplar la instal·lació de 

plaques solars tèrmiques per alimentar l’aigua calenta de les dutxes i de la cuina, en totes les 

escoles i llars d’infants, tant en els casos en què l’escalfador és elèctric, com en els que és de 

de gas natural. 

 

10.3.2.2 Els centres formatius de Santa Coloma de Gramenet 

Un segon grup d’edificis englobaria la resta de centres educatius i de formació professional de la 

població. S’entén per centres formatius de Santa Coloma de Gramenet les escoles d’adults, les 

escoles de música, els centres que desenvolupen cicles formatius, les unitats d’escolarització 

especials, etc.  En total, aquesta tipologia d’edificis sumen deu edificis sobre els setanta-nou 

estudiats, i representen un 12,66% del total. 

 

NÚMERO 

D’EDIFICI 
NOM DE L’EDIFICI 

23 Escola d’Adults-A 

24 Escola d’Adults-I 

26 Escola de Música Roig i Torres 

27 Escola Taller Los Currantes 

45 Centre de Creació Musical Molinet 

48 Centre de Formació La Ginesta 
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49 Escola Taller Can Manent III 

53 Grup de dones Can Calvet. Unitat d’escolarització 
externa. Antic Institut Miguel Hernández. 

56 Centre de motivació i orientació laboral 

68 CRIJ El Rellotge XXI 

 

Taula 10.6  Llistat de centres formatius de Santa Coloma de Gramenet. 

 

La mesura principal que es proposa que s’adopti en aquest tipus d’edificis és la següent: 

• Detectors de presència: En els centres formatius en general, igual com s’ha vist a l’apartat 

anterior que tractava de les escoles i llars d’infants, solen existir espais comuns com ara els 

passadissos i els lavabos, on al llarg de períodes significatius de temps no hi ha necessitat de 

disposar d’il·luminació i on majoritàriament els llums resten oberts tant si hi ha usuaris com 

si no n’hi ha. Es podria considerar l’opció de col·locar detectors de presència que activin 

l’enllumenat quan una persona entri a l’estança, fet que comportaria una gran optimització de 

l’enllumenat d’aquests espais. 

L’estalvi que comportaria l’adopció d’aquesta mesura s’estima en un 70% de la despesa que 

es correspon a les esmentades estances. 

Hipòtesis:  - Se suposa que els passadissos i les estances ocupen un 25% de l’espai 

interior dels centres formatius, i que la il·luminació dels espais és homogènia. 

-  Se suposa que el consum de l’enllumenat interior dels centres formatius és 

només un 60% de la factura elèctrica, ja que la majoria de centres formatius 

no disposen de caldera de gas natural per a la calefacció i l’aigua calenta. El 

40% restant es reparteix entre enllumenat exterior (en el cas que n’hi hagi), 

despesa energètica en endolls diversos, equips electrònics, laboratoris i tallers 

dels centres, etc. i finalment, la pròpia despesa en escalfar els espais interiors 

dels centres formatius. 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels deu centres formatius = 151.173 

kWh i 12.657,71 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 
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                                                                                          (Eq. 10.7)
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• Substitució de punts de llum d’incandescència per punts de llum de fluorescència  en 

l’enllumenat interior: Hi ha punts de llum d’incandescència en alguns centres formatius que 

s’hauria d’intentar de canviar-los per punts de llum fluorescents, que tenen un major 

rendiment i un menor consum.  

Hipòtesis:  Es consideren adequats els següents canvis: 

PUNTS DE LLUM 
D’INCANDESCÈNCIA  40 W 60 W 100 W 150 W 

LUMENS EQUIVALENTS 
DELS PUNTS DE LLUM 
D’INCANDESCÈNCIA 

405 lm 650 lm 1340 lm 2160 lm 

PUNTS DE LLUM DE 
FLUORESCÈNCIA 

SUBSTITUTIUS 
8 W 13 W 18 W 30 W 

LUMENS EQUIVALENTS 
DELS PUNTS DE LLUM 
DE FLUORESCÈNCIA 

470 lm 740 lm 1300 lm 2350 lm 

 

Taula 10.7  Taula d’equivalències entre incandescència i fluorescència. 

 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels deu centres formatius = 151.173 

kWh i 12.657,71 € (preu kWh=0,08373 €) 

- Hores totals de funcionament dels centres formatius a l’any: 2376 hores 

(59,40 hores mitjanes setmanals de funcionament per deu mesos a l’any) 

- El nombre total de punts de llum d’incandescència en els deu centres 

formatius repartits per potències és el següent: 

 

POTÈNCIA 40 W 60 W 100 W 150 W 

NOMBRE DE PUNTS DE 
LLUM 4 36 8 15 

 

Taula 10.8  Taula de número de punts de llum d’incandescència repartits per potències. 
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0,119 kg CO
Quantitat CO 0,25 0,60 151173 kWh

1 kWh
2.698,44 kg CO  estalviats

                                                                                        (Eq. 10.9)
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Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

 

 

 

 

• Instal·lació de reactàncies electròniques regulables en funció de l’aportació de llum 

exterior:  Pot valorar-se la conveniència de la instal·lació de reactàncies electròniques en les 

dependències dels centres formatius, ja que evitaria en molts casos mantenir els llums oberts 

quan la llum del dia és suficient. 

Hipòtesis:  - Se suposa que l’estalvi energètic aconseguit amb aquesta mesura se situa en 

un 25% del consum total de l’enllumenat interior. 

- Se suposa que el consum de l’enllumenat interior dels centres formatius és 

només un 60% de la factura elèctrica, ja que la majoria de centres formatius 

no disposen de caldera de gas natural per a la calefacció i l’aigua calenta. El 

40% restant es reparteix entre enllumenat exterior (en el cas que n’hi hagi), 

despesa energètica en endolls diversos, equips electrònics, laboratoris i tallers 

dels centres, etc. i finalment, la pròpia despesa en escalfar els espais interiors 

dels centres formatius. 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels deu centres formatius = 151.173 

kWh i 12.657,71 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

    

 

 

 

Així doncs, amb l’adopció d’aquestes tres mesures a tots els centres formatius de Santa Coloma de 

Gramenet, s’ha aconseguit reduir les emissions anuals de CO2 en 5.796,36 kg de CO2. Si es realitzen 

els càlculs següents: 
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                                                                  (Eq. 10.10)

= ⋅ =

=

 

 

 

s’observa que en total, l’adopció d’aquestes mesures representaria una reducció del 32,22% de les 

emissions totals de CO2 a l’atmosfera que provoquen els centres formatius de Santa Coloma de 

Gramenet. 

 

Opcionalment, també es podria optar per la següent proposta de millora, que contribuiria a reduir en 

un percentatge més elevat les emissions de gasos d’efecte hivernacle: 

• Ús d’energies renovables de producció pròpia: Es podria contemplar la instal·lació de 

plaques solars tèrmiques per alimentar l’aigua calenta en tots els centres formatius. 

 

10.3.2.3  Els Centres Cívics, els Centres Socials i els Casals Municipals de Santa Coloma de  

Gramenet 

Un tercer grup d’edificis englobaria la totalitat dels Centres Cívics, els Centres Socials i els Casals 

Municipals de la població. En total, aquest tipus d’edificis sumen setze edificis sobre els setanta-nou 

estudiats, i representen un 20,25% del total. 

NÚMERO 

D’EDIFICI 
NOM DE L’EDIFICI 

1 Centre Social de Petanca 

29 Centre Cívic Can Mariner 

30 Centre Cívic El Raval 

31 Centre Cívic Singuerlín 

57 Casal Font de l’Alzina 

58 Centre Cívic Can Franquesa 

62 Casa Municipal Pirineus 

69 Centre Cívic Fondo 

70 Centre Cívic Riu Sud 

71 Hotel d’Entitats 

72 Casal Municipal Riu Nord 

73 Casal Municipal El Llatí 
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74 Casal Municipal Safaretjos 

75 Edifici Annex Casal Municipal El Llatí 

76 Casal Municipal La Guinardera 

77 Casal Municipal Oliveres 

 

Taula 10.9  Llistat de Centres Cívics, Centres Socials i Casals Municipals de Santa Coloma de 

Gramenet. 

 

Les propostes per tal de reduir el consum en els Centres Cívics, els Centres Socials i els Casals 

Municipals de Santa Coloma de Gramenet són les següents:  

• Detectors de presència: En els Centres Cívics, els Centres Socials i els Casals Municipals en 

general, igual com s’ha vist en els apartats anteriors que tractaven de les escoles, llars 

d’infants i la resta de centres formatius, solen existir espais comuns com ara els passadissos i 

els lavabos, on al llarg de períodes significatius de temps no hi ha necessitat de disposar 

d’il·luminació i on majoritàriament els llums resten oberts tant si hi ha usuaris com si no n’hi 

ha. Es podria considerar l’opció de col·locar detectors de presència que activin l’enllumenat 

quan una persona entri a l’estança, fet que comportaria una gran optimització de l’enllumenat 

d’aquests espais. 

L’estalvi que comportaria l’adopció d’aquesta mesura s’estima en un 70% de la despesa que 

es correspon a les esmentades estances. 

Hipòtesis:  - Se suposa que els passadissos i les estances ocupen un 20% de l’espai 

interior dels Centres Cívics, els Centres Socials i els Casals Municipals, i que 

la il·luminació dels espais és homogènia. 

- Se suposa que el consum de l’enllumenat interior dels Centres Cívics, els 

Centres Socials i els Casals Municipals, és només un 50% de la factura 

elèctrica d’aquells edificis que no disposen de caldera de gas natural per a la 

calefacció i l’aigua calenta. El 50% restant de la factura elèctrica es reparteix 

entre enllumenat exterior (en el cas que n’hi hagi), despesa energètica en 

endolls diversos, equips electrònics, etc. i finalment, la pròpia despesa en 

escalfar i refredar els espais interiors dels edificis.  

Els centres que s’engloben dins d’aquesta opció són els següents: 1.- Centre 

Social de Petanca, 31.- Centre Cívic Singuerlín, 57.- Casal Font de l’Alzina, 

62.- Casal Municipal Pirineus, 70.- Centre Cívic Riu Sud, 72.- Casal 
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Municipal Riu Nord, 73.- Casal Municipal Llatí, 74.- Casal Municipal 

Safaretjos, 75.-Edifici Annex Casal El Llatí, 76.- Casal Municipal La 

Guinardera i 77.- Casal Municipal Oliveres. 

- Se suposa que el consum de l’enllumenat interior dels Centres Cívics, els 

Centres Socials i els Casals Municipals, és d’un 90% de la factura elèctrica 

d’aquells edificis que disposen de caldera de gas natural per a la calefacció i 

l’aigua calenta. El 10% restant de la factura elèctrica es reparteix entre 

enllumenat exterior (en el cas que n’hi hagi), despesa energètica en endolls 

diversos, equips electrònics, etc.  

Els centres que s’engloben dins d’aquesta opció són els següents: 29.- Centre 

Cívic Can Mariner, 30.- Centre Cívic El Raval, 58.- Hotel d’Entitats, 69.- 

Centre Cívic Fondo i 71.- Centre Cívic Can Franquesa. 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels onze Centres Cívics, Centres 

Socials i Casals Municipals que no disposen de caldera de gas natural =        

= 260.996 kWh i 21.853,20 € (preu kWh=0,08373 €) 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels cinc Centres Cívics, Centres 

Socials i Casals Municipals que sí que disposen de caldera de gas natural =       

= 145.677 kWh i 12.197,54 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

 

 

 

 

 

 

• Instal·lació de targetes d’enllumenat a les estances: Es podrien instal·lar targetes 

d’enllumenat a les aules dels Centres Cívics i dels Centres Socials.   

L’adopció d’aquesta mesura evitaria que les estances d’aquests centres romanguessin obertes 

durant tot el dia, tant si hi ha activitats, com si no n’hi ha.  
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Es podrien instal·lar aparells a cada una de les estances dels centres, de manera que el 

personal que hi treballa, en el moment que necessiti obrir el llum, connecti una tarjeta 

especial a l’aparell instal·lat a l’entrada de l’habitació, que produeixi el contacte i permeti que 

s’encengui l’enllumenat. Les targetes serien personals per a cada empleat, i permetrien 

distingir entre si la persona que està utilitzant l’aula és un monitor, un empleat de neteja o bé 

un conserge. 

L’estalvi que comportaria l’adopció d’aquesta mesura s’estima en un 50% de la despesa que 

es correspon a les esmentades estances. 

Hipòtesis:  - Se suposa que les aules ocupen un 80% de l’espai interior dels Centres 

Cívics, els Centres Socials i els Casals Municipals, i que la il·luminació dels 

espais és homogènia. 

- Se suposa que el consum de l’enllumenat interior dels Centres Cívics, els 

Centres Socials i els Casals Municipals, és només un 50% de la factura 

elèctrica d’aquells edificis que no disposen de caldera de gas natural per a la 

calefacció i l’aigua calenta. El 50% restant de la factura elèctrica es reparteix 

entre enllumenat exterior (en el cas que n’hi hagi), despesa energètica en 

endolls diversos, equips electrònics, etc. i finalment, la pròpia despesa en 

escalfar i refredar els espais interiors dels edificis.  

Els centres que s’engloben dins d’aquesta opció són els següents: 1.- Centre 

Social de Petanca, 31.- Centre Cívic Singuerlín, 57.- Casal Font de l’Alzina, 

62.- Casal Municipal Pirineus, 70.- Centre Cívic Riu Sud, 72.- Casal 

Municipal Riu Nord, 73.- Casal Municipal Llatí, 74.- Casal Municipal 

Safaretjos, 75.-Edifici Annex Casal El Llatí, 76.- Casal Municipal La 

Guinardera i 77.- Casal Municipal Oliveres. 

- Se suposa que el consum de l’enllumenat interior dels Centres Cívics, els 

Centres Socials i els Casals Municipals, és d’un 90% de la factura elèctrica 

d’aquells edificis que disposen de caldera de gas natural per a la calefacció i 

l’aigua calenta. El 10% restant de la factura elèctrica es reparteix entre 

enllumenat exterior (en el cas que n’hi hagi), despesa energètica en endolls 

diversos, equips electrònics, etc.  

Els centres que s’engloben dins d’aquesta opció són els següents: 29.- Centre 

Cívic Can Mariner, 30.- Centre Cívic El Raval, 58.- Hotel d’Entitats, 69.- 

Centre Cívic Fondo i 71.- Centre Cívic Can Franquesa. 
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Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels onze Centres Cívics, Centres 

Socials i Casals Municipals que no disposen de caldera de gas natural =        

= 260.996 kWh i 21.853,20 € (preu kWh=0,08373 €) 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels cinc Centres Cívics, Centres 

Socials i Casals Municipals que sí que disposen de caldera de gas natural =       

= 145.677 kWh i 12.197,54 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

 

 

 

 

 

  

• Substitució de punts de llum d’incandescència per punts de llum de fluorescència  en 

l’enllumenat interior: La majoria dels punts de llum dels Centres Cívics, Centres Socials i 

Casals Municipals de Santa Coloma de Gramenet són de tipus fluorescent. Així i tot, encara 

hi queden alguns punts de llum d’incandescència, que s’hauria d’intentar de canviar-los per 

punts de llum fluorescents de baix consum, que tenen un major rendiment i un menor 

consum.   

Hipòtesis:  Es consideren adequats els següents canvis: 

PUNTS DE LLUM 
D’INCANDESCÈNCIA  40 W 60 W 100 W 150 W 

LUMENS EQUIVALENTS 
DELS PUNTS DE LLUM 
D’INCANDESCÈNCIA 

405 lm 650 lm 1340 lm 2160 lm 

PUNTS DE LLUM DE 
FLUORESCÈNCIA 

SUBSTITUTIUS 
8 W 13 W 18 W 30 W 

LUMENS EQUIVALENTS 
DELS PUNTS DE LLUM 
DE FLUORESCÈNCIA 

470 lm 740 lm 1300 lm 2350 lm 

 

Taula 10.10  Taula d’equivalències entre incandescència i fluorescència. 
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Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Hores totals de funcionament dels centres cívics i casals municipals a l’any: 

2580 hores (64,50 hores mitjanes setmanals de funcionament per deu mesos a 

l’any) 

- El nombre total de punts de llum d’incandescència en els centres repartits 

per potències és el següent: 

 

POTÈNCIA 40 W 60 W 100 W 150 W 

NOMBRE DE PUNTS DE 
LLUM 27 51 1 18 

 

Taula 10.11  Taula de número de punts de llum d’incandescència repartits per potències. 

 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

  

 

 

 

• Regulació de la temperatura de la climatització elèctrica: Els centres cívics, els centres 

socials i els casals municipals de Santa Coloma de Gramenet que disposen de bombes de fred i 

calor per a la seva climatització poden estalviar molta energia elèctrica si en regulen 

correctament la temperatura. Per exemple, combinant un manteniment adequat de les 

instal·lacions, un adequat aïllament i una bona regulació de la temperatura dels aparells de 

condicionament d’aire, es pot arribar a estalviar, segons [7], entre un 20% i un 50% del total 

de la factura elèctrica.  

La manera adequada de regular la temperatura és, per exemple, pujar la temperatura de l’aire 

condicionat en un parell de graus a l’estiu, i baixar la temperatura de la bomba de calor en un 

parell de graus a l’hivern, de manera que com més petit sigui el diferencial de temperatura 

entre l’interior i l’exterior de l’edifici, més eficient i beneficiós pel medi ambient serà el 

sistema de climatització. 

Així doncs, tenint en compte el que s’ha explicat de la regulació de temperatura, es poden 

realitzar els càlculs següents: 
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2
2

2

0,119 kg CO
Quantitat CO 0,20 260996 kWh

1 kWh
6.211,70 kg CO  estalviats

                                                              (Eq. 10.16)

= ⋅ ⋅ =

=

Hipòtesis:  - Se suposa que realitzant un adequat manteniment de les instal·lacions, 

aïllant correctament els edificis, i regulant la temperatura dels aparells de 

condicionament d’aire, es pot arribar a estalviar un 20% de la factura 

elèctrica (prenent el valor més conservador).  

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels onze Centres Cívics, Centres 

Socials i Casals Municipals que no disposen de caldera de gas natural =        

= 260.996 kWh i 21.853,20 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

   

 

 

 

Resumint, amb la simple aplicació de les quatre mesures anteriors (instal·lació de detectors de 

presència en passadissos i lavabos, instal·lació de targetes d’enllumenat a les estances, substitució 

dels punts de llum d’incandescència per punts de llum de fluorescència i regulació de la temperatura 

de la climatització elèctrica) a tots els Centres Cívics, Centres Socials i Casals Municipals de Santa 

Coloma de Gramenet, s’ha aconseguit reduir les emissions anuals de CO2 en 24.712,11 kg.  Això 

suposa: 

 

 

 

pel que en total, representaria una reducció del 51,06% de les emissions totals de CO2 a l’atmosfera 

que provoquen els Centres Cívics, Centres Socials i Casals Municipals de Santa Coloma de 

Gramenet. 

 

10.3.2.4  Les biblioteques de Santa Coloma de Gramenet 

Un quart grup d’edificis englobaria les tres biblioteques municipals de Santa Coloma de Gramenet. 

Són edificis de responsabilitat compartida entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament, de manera 

que tot el material cultural que es troba dins la biblioteca el proporciona la Diputació, i a canvi, 

( ) 2
2

2

0,119 kg CO
Quantitat CO  total 260996 145677  kWh

1 kWh
48.394,09 kg CO  totals

                                                                                (Eq. 10.17)

= + ⋅ =

=
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l’Ajuntament es compromet a mantenir l’edifici en condicions.  En total, aquest tipus d’edificis 

sumen tres  sobre els setanta-nou estudiats, i representen únicament un 3,80% del total. 

 

NÚMERO 

D’EDIFICI 
NOM DE L’EDIFICI 

32 Biblioteca Singuerlín 

50 Biblioteca Central 

51 Biblioteca Can Peixauet 

 

Taula 10.12  Llistat de biblioteques de Santa Coloma de Gramenet. 

 

La proposta per tal de reduir el consum en les biblioteques municipals és la següent: 

• Regulació de la temperatura de la climatització elèctrica: Les biblioteques municipals 

poden estalviar molta energia elèctrica si regulen correctament la temperatura de les bombes 

de calor i fred. Per exemple, combinant un manteniment adequat de les instal·lacions, un 

adequat aïllament i una bona regulació de la temperatura dels aparells de condicionament 

d’aire, es pot arribar a estalviar, segons [7], entre un 20% i un 50% del total de la factura 

elèctrica.  

La manera adequada de regular la temperatura és, per exemple, pujar la temperatura de l’aire 

condicionat en un parell de graus a l’estiu, i baixar la temperatura de la bomba de calor en un 

parell de graus a l’hivern, de manera que com més petit sigui el diferencial de temperatura 

entre l’interior i l’exterior de l’edifici, més eficient i beneficiós pel medi ambient serà el 

sistema de climatització. 

Així doncs, tenint en compte el que s’ha explicat de la regulació de temperatura, es poden 

realitzar els càlculs següents: 

Hipòtesis:  - Se suposa que realitzant un adequat manteniment de les instal·lacions, 

aïllant correctament els edificis, i regulant la temperatura dels aparells de 

condicionament d’aire, es pot arribar a estalviar un 20% de la factura 

elèctrica (prenent el valor més conservador).  

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica de les tres biblioteques municipals =    

= 417.501 kWh i 34.957,36 € (preu kWh=0,08373 €) 
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2
2

2

0,119 kg CO
Quantitat CO 0,20 417501 kWh

1 kWh
9.936,52 kg CO  estalviats

                                                              (Eq. 10.18)

= ⋅ ⋅ =

=

( ) 2
2

2

0,119 kg CO
Quantitat CO 0,25 0,50 417501 kWh

1 kWh
6.210,33 kg CO  estalviats

                                                                                        (Eq. 10.19)

= ⋅ ⋅ ⋅ =

=

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

   

 

 

 

• Instal·lació de reactàncies electròniques regulables en funció de l’aportació de llum 

exterior:  Pot valorar-se la conveniència de la instal·lació de reactàncies electròniques en les 

dependències de les biblioteques, ja que evitaria en molts casos mantenir els llums oberts 

quan la llum del dia és suficient. 

Hipòtesis:  - Se suposa que l’estalvi energètic aconseguit amb aquesta mesura se situa en 

un 25% del consum total de l’enllumenat interior. 

- Se suposa que el consum de l’enllumenat interior de les biblioteques és 

només un 50% de la factura elèctrica. El 50% restant es reparteix entre la 

despesa energètica en endolls diversos, equips electrònics, laboratoris i tallers 

dels centres, etc. i finalment, la pròpia despesa en escalfar i refredar els 

espais interiors de les biblioteques. 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica de les tres biblioteques municipals =    

= 417.501 kWh i 34.957,36 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

    

 

 

Així doncs, com es pot observar, amb l’aplicació d’aquestes dues mesures (regulació de la 

temperatura de la climatització elèctrica i instal·lació de reactàncies electròniques regulables a 

l’enllumenat interior) a les tres biblioteques municipals, s’ha aconseguit reduir les emissions anuals 

de CO2 en 16.146,85 kg.  Això suposa: 

 

 

2
2

2

0,119 kg CO
Quantitat CO  total 417501 kWh

1 kWh
49.682,62 kg CO  totals

                                                                                (Eq. 10.20)

= ⋅ =

=
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pel que en total, representaria una reducció del 32,50 % de les emissions totals de CO2 a l’atmosfera 

que provoquen les biblioteques municipals de Santa Coloma de Gramenet. 

 

Per altra banda, es podria aplicar alguna altra mesura que contribuiria a reduir encara més les 

emissions de CO2 a l’atmosfera: 

• Increment de l’ús d’energies renovables de producció pròpia: L’edifici 50.- Biblioteca 

Central ja disposa de plaques solars fotovoltaiques que produeixen part de l’energia elèctrica 

que necessita la biblioteca pel seu funcionament. De totes maneres, es podria incrementar la 

utilització de les fonts d’energia renovables, instal·lant plaques solars fotovoltaiques i plaques 

solars tèrmiques a les altres dues biblioteques (32.- Biblioteca Singuerlín i 51.- Biblioteca 

Can Peixauet), de forma que es pot reduir de manera considerable la compra d’energia 

elèctrica ‘bruta’ de la xarxa. 

 

10.3.2.5 Els mercats de Santa Coloma de Gramenet 

Un cinquè grup d’edificis englobaria els tres mercats de la població, juntament amb el local del 

pàrking d’un d’ells. En total, aquest tipus d’edificis sumen quatre sobre els setanta-nou estudiats, i 

representen un 5,06% del total. 

 

NÚMERO 

D’EDIFICI 
NOM DE L’EDIFICI 

43 Mercat Sagarra 

44 Mercat Fondo 

46 Mercat Singuerlín (cambres) 

47 Mercat Singuerlín (pàrking) 
 

Taula 10.13  Llistat de mercats de Santa Coloma de Gramenet. 

 

Les propostes principals per tal de reduir el consum d’energia elèctrica en els mercats municipals són 

les següents:  

• Substitució de punts de llum d’incandescència i qualsevol altre tipus de punts de llum, 

per punts de llum de fluorescència en l’enllumenat interior: La majoria dels punts de 

llum d’il·luminació comuna dels mercats municipals són de tipus fluorescent. Així i tot, 
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encara hi queden alguns punts de llum d’incandescència (per exemple en algunes parades del 

mercat Sagarra i del mercat Fondo) que s’hauria d’intentar de canviar-los per punts de llum 

fluorescents de baix consum, que tenen un major rendiment i un menor consum.   

Una manera de controlar que a les parades dels venedors del mercat no s’excedeixin amb la 

il·luminació artificial és limitar la quantitat de potència instal·lada que poden tenir dedicada a 

enllumenat. 

Hipòtesis:  Es consideren adequats els següents canvis: 

PUNTS DE LLUM 
D’INCANDESCÈNCIA  60 W 150 W 

LUMENS EQUIVALENTS 
DELS PUNTS DE LLUM 
D’INCANDESCÈNCIA 

650 lm 2160 lm 

PUNTS DE LLUM DE 
FLUORESCÈNCIA 

SUBSTITUTIUS 
13 W 30 W 

LUMENS EQUIVALENTS 
DELS PUNTS DE LLUM 
DE FLUORESCÈNCIA 

740 lm 2350 lm 

 

Taula 10.14  Taula d’equivalències entre incandescència i fluorescència. 

 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Hores totals de funcionament dels mercats municipals a l’any: 3696 hores 

(84 hores mitjanes setmanals de funcionament per onze mesos a l’any) 

- El nombre total de punts de llum d’incandescència i altres tipus de llum no 

fluorescents en els mercats repartits per potències és el següent: 

 

POTÈNCIA 60 W 150 W 

NOMBRE DE PUNTS DE 
LLUM 28 35 

 

Taula 10.15  Taula de número de punts de llum d’incandescència repartits per potències. 

 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 
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2
2  

1
Quantitat CO  28 60W-13W 35 150W-30W 3696 hores de funcionament anuals

1000
0,119 kg CO

2.426,07 kg CO estalviats
1 kWh

                                                                    

kW
W

W
= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

⋅ =

                                                                                        (Eq. 10.21)

2
2

2

0,119 kg CO
Quantitat CO 0,15 510581kWh

1 kWh
9.113,87 kg CO  estalviats

                                                                                        (Eq. 10.22)

= ⋅ ⋅ =

=

 

 

 

• Obertura de finestrals i claraboies en els sostres dels mercats municipals: Aquesta 

mesura es pot aplicar de manera especial en el 43.-Mercat Sagarra i 44.- Mercat Fondo. Amb 

la proposta anterior es pretén que hi hagi més llum natural en el recinte del mercat i no sigui 

necessari l’enllumenat durant part de la jornada.  

Hipòtesis:  - Se suposa que l’estalvi energètic aconseguit amb aquesta mesura se situa en 

un 15% del consum total d’energia elèctrica. 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica de les tres biblioteques municipals =    

= 510.581 kWh i 42.750,95 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

    

 

 

 

• Instal·lació de reactàncies electròniques regulables en funció de l’aportació de llum 

exterior: Aquesta mesura es pot aplicar tant en la il·luminació comuna del mercat com en 

cada una de les parades particulars que el componen. La llum natural pot substituir 

l’enllumenat artificial sempre que sigui possible, reduint de forma considerable la despesa 

energètica que comporta. 

Aquesta mesura seria especialment indicada per ser aplicada juntament amb la proposta 

anterior (obertura de finestrals i claraboies en els sostres dels mercats municipals). 

Hipòtesis:  - Se suposa que l’estalvi energètic aconseguit amb aquesta mesura se situa en 

un 25% del consum total d’energia elèctrica. 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica de les tres biblioteques municipals =    

= 510.581 kWh i 42.750,95 € (preu kWh=0,08373 €) 
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2

2

0,119 kg CO
Quantitat CO  total 510581 kWh

1 kWh
60.759,14 kg CO  totals

                                                                                (Eq. 10.24)

= ⋅ =
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2
2

2

0,119 kg CO
Quantitat CO 0,25 510581kWh

1 kWh
15.189,78 kg CO  estalviats

                                                                                        (Eq. 10.23)

= ⋅ ⋅ =

=

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

    

 

 

 

Així doncs, com es pot observar, amb la simple aplicació d’aquestes tres mesures (substitució de 

punts de llum d’incandescència per punts de llum de fluorescència en l’enllumenat interior, obertura 

de finestrals i claraboies en els sostres i instal·lació de reactàncies electròniques regulables en funció 

de l’aportació de llum exterior) als mercats municipals, s’ha aconseguit reduir les emissions anuals de 

CO2 en 26.729,72 kg.  Això suposa: 

 

 

 

pel que en total, suposaria una reducció del 43,99% de les emissions totals de CO2 a l’atmosfera que 

provoquen els mercats municipals de Santa Coloma de Gramenet. 

 

10.3.2.6 Els edificis administratius de Santa Coloma de Gramenet 

Un sisè grup d’edificis englobaria els edificis on es desenvolupa la tasca administrativa pública de la 

població. En total, aquest tipus d’edificis sumen set sobre els setanta-nou estudiats, i representen un 

8,86% del total. 

 

NÚMERO 

D’EDIFICI 
NOM DE L’EDIFICI 

17 CIAPE Els Pins 

28 Serveis d’Ensenyament 

34 Ajuntament 

36 Serveis Territorials 

37 Brigada d’Obres 

38 Serveis d’Urbanisme 

40 Oficina de Recaptació 
 

Taula 10.16  Llistat d’edificis administratius de Santa Coloma de Gramenet. 
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2

0,119 kg CO
Quantitat CO 0,70 0,15 0,70 586086 kWh

1 kWh
5.126,20 kg CO  estalviats

                                                                                    (Eq. 10.25)

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

=

Les mesures que es proposa que s’adoptin als edificis dedicats a tasques administratives de 

l’ajuntament són les següents:  

• Detectors de presència: En els edificis administratius, igual com passa en altres tipus 

d’edificis com ara les escoles o els centres formatius, solen existir espais comuns com ara els 

passadissos i els lavabos, on al llarg de períodes significatius de temps no hi ha necessitat de 

disposar d’il·luminació i on majoritàriament els llums resten oberts tant si hi ha usuaris com 

si no n’hi ha. Es podria considerar l’opció de col·locar detectors de presència que activin 

l’enllumenat quan una persona entri a l’estança, fet que comportaria una gran optimització de 

l’enllumenat d’aquests espais. 

L’estalvi que comportaria l’adopció d’aquesta mesura s’estima en un 70% de la despesa que 

es correspon a les esmentades estances. 

Hipòtesis:  - Se suposa que els passadissos i les estances ocupen un 15% de l’espai 

interior dels edificis administratius, i que la il·luminació dels espais és 

homogènia. 

- Se suposa que el consum de l’enllumenat interior dels edificis 

administratius és un 70% de la factura elèctrica. El 30% restant es reparteix 

entre enllumenat exterior (en el cas que n’hi hagi), despesa energètica en 

endolls diversos, despesa en escalfar i refredar les estances (aparells d’aire 

condicionat i estufes), etc. 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels set edificis administratius =           

= 586.086 kWh i 49.072,98 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

 

 

 

 

• Temporitzadors en tots els aparells de climatització: Els treballadors funcionaris i interins 

de l’ajuntament solen complir un horari que engloba des de les set del matí fins 

aproximadament les tres de la tarda.  
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2

0,119 kg CO
Quantitat CO 0,05 555291 kWh

1 kWh
3.303,98 kg CO  estalviats

                                                                                    (Eq. 10.26)

= ⋅ ⋅ =

=

Per tal d’evitar que els aparells de condicionament d’aire a l’estiu, i les bombes de calor (en 

el cas que n’hi hagi) a l’hivern, romanguin obertes tot el dia, sense que ningú estigui 

aprofitant el servei, es podrien instal·lar rellotges temporitzadors a tots els aparells d’aire 

condicionat i bombes de calor, de manera que cada hora des de les quatre de la tarda fins les 

set del matí del dia següent s’apaguin els aparells. 

Hipòtesis:  - Se suposa que l’estalvi que comportaria l’adopció d’aquesta mesura és d’un 

5% de la despesa total energètica dels edificis que tenen climatització 

elèctrica. 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels sis edificis administratius amb 

climatització elèctrica = 555.291 kWh i 46.494,52 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

 

 

 

  

• Regulació de la temperatura de la climatització elèctrica:  Els edificis administratius de 

Santa Coloma de Gramenet que disposen de bombes de fred i calor per a la seva climatització 

poden estalviar molta energia elèctrica si en regulen correctament la temperatura. Per 

exemple, combinant un manteniment adequat de les instal·lacions, un adequat aïllament i una 

bona regulació de la temperatura dels aparells de condicionament d’aire, es pot arribar a 

estalviar, segons [7], entre un 20% i un 50% del total de la factura elèctrica.  

La manera adequada de regular la temperatura és, per exemple, pujar la temperatura de l’aire 

condicionat en un parell de graus a l’estiu, i baixar la temperatura de la bomba de calor en un 

parell de graus a l’hivern, de manera que com més petit sigui el diferencial de temperatura 

entre l’interior i l’exterior de l’edifici, més eficient i beneficiós pel medi ambient serà el 

sistema de climatització. 

Així doncs, tenint en compte el que s’ha explicat de la regulació de temperatura, es poden 

realitzar els càlculs següents: 

Hipòtesis:  - Se suposa que realitzant un adequat manteniment de les instal·lacions, 

aïllant correctament els edificis, i regulant la temperatura dels aparells de 
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2

0,119 kg CO
Quantitat CO 0,15 586086 kWh

1 kWh
10.461,64 kg CO  estalviats

                                                                                        (Eq. 10.28)

= ⋅ ⋅ =
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2

2

0,119 kg CO
Quantitat CO 0,20 555291 kWh

1 kWh
13.215,93 kg CO  estalviats

                                                              (Eq. 10.27)

= ⋅ ⋅ =

=

condicionament d’aire, es pot arribar a estalviar un 20% de la factura 

elèctrica (prenent el valor més conservador).  

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels sis edificis administratius amb 

climatització elèctrica = 555.291 kWh i 46.494,52 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

   

 

 

 

• Instal·lació de reactàncies electròniques regulables en funció de l’aportació de llum 

exterior:  També pot valorar-se la conveniència de la  instal·lació de reactàncies electròniques 

regulables en les dependències dels edificis administratius municipals que tinguin moltes 

obertures a l’exterior.  

Hipòtesis:  - Se suposa que l’estalvi energètic aconseguit amb aquesta mesura se situa en 

un 15% del consum total d’energia elèctrica. 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels edificis administratius de Santa 

Coloma de Gramenet  = 586.086 kWh i 49.072,98 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

    

 

 

 

Resumint, amb la simple aplicació de les quatre mesures anteriors (detectors de presència, 

temporitzadors a tots els aparells de climatització, regulació de la temperatura de la climatització 

elèctrica i instal·lació de reactàncies electròniques regulables en funció de l’aportació de llum 

exterior) a tots els edificis administratius de Santa Coloma de Gramenet, s’ha aconseguit reduir les 

emissions anuals de CO2 en 32.107,75 kg. Això suposa: 
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0,119 kg CO
Quantitat CO  total 586086 kWh

1 kWh
69.744,23 kg CO  totals

                                                              (Eq. 10.29)

= ⋅ =
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pel que en total, representaria una reducció del 46,04% de les emissions totals de CO2 a l’atmosfera 

que provoquen els edificis administratius de Santa Coloma de Gramenet.  

 

10.3.2.7 Les dependències de la Policia Municipal de Santa Coloma de Gramenet 

Un setè grup d’edificis englobaria els edificis on desenvolupa la seva tasca la Policia Municipal. En 

total, aquest tipus d’edificis sumen quatre sobre els setanta-nou estudiats, i representen un 5,06% del 

total. 

NÚMERO 

D’EDIFICI 
NOM DE L’EDIFICI 

35 Dipòsit de Vehicles de la Grua 

41 Policia Local 

55 Centre d’acollida de dones maltractades 

59 Dipòsit de Vehicles Vial 

 

Taula 10.17  Llistat de dependències de la Policia Municipal de Santa Coloma de Gramenet. 

 

Les mesures que es proposa que s’adoptin als edificis a les dependències de la Policia Municipal de 

Santa Coloma de Gramenet són les següents:  

• Detectors de presència en tota la instal·lació: Les dependències de la Policia Local, són 

edificis molt extensos on, igual com passa en altres tipus d’edificis com ara les escoles o els 

centres formatius, solen existir espais, on al llarg de períodes significatius de temps no hi ha 

necessitat de disposar d’il·luminació i on majoritàriament els llums resten oberts tant si hi ha 

usuaris com si no n’hi ha.  

Així doncs, es podria considerar l’opció de col·locar detectors de presència que activin 

l’enllumenat quan una persona entri a qualsevol estança de les que componen les 

dependències, fet que comportaria una gran optimització de l’enllumenat d’aquests espais. 

L’estalvi que comportaria l’adopció d’aquesta mesura s’estima en un 60% de la despesa que 

es correspon a les esmentades estances. 
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                                                                         (Eq. 10.30)
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Hipòtesis:  -   Se suposa que la il·luminació dels espais és homogènia. 

-  Se suposa que el consum de l’enllumenat interior dels edificis de la policia 

municipal és un 50% de la factura elèctrica. El 50% restant es reparteix entre 

enllumenat exterior (en el cas que n’hi hagi), despesa energètica en endolls 

diversos (equips electrònics, ordinadors, ràdios, ...), despesa en escalfar i 

refredar les estances (aparells d’aire condicionat i estufes), etc. 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica dels quatre edificis que componen les 

dependències de la Policia Municipal = 97.689 kWh i 8179,50 € (preu 

kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

 

 

 

 

• Temporitzadors en tots els aparells de climatització: Per evitar que els aparells de 

condicionament d’aire a l’estiu, i les bombes de calor (en el cas que n’hi hagi) a l’hivern, 

romanguin obertes tot el dia, sense que ningú estigui aprofitant el servei, es podrien instal·lar 

rellotges temporitzadors a tots els aparells d’aire condicionat i bombes de calor, de manera 

que cada hora del dia, s’apaguin els aparells.  

Amb aquesta simple mesura es podria evitar molta despesa energètica innecessària, ja que les 

dependències de la Policia Municipal són molt extenses i no s’utilitzen al 100% durant les 

vint-i-quatre hores del dia.  

Hipòtesis:  - Se suposa que l’estalvi que comportaria l’adopció d’aquesta mesura és d’un 

5% de la despesa total energètica de les dependències. 

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica de les dependències de la policia 

municipal = 97.689 kWh i 8.179,50 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 
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                                                                                    (Eq. 10.31)
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0,119 kg CO
Quantitat CO 0,20 97689 kWh

1 kWh
2.325,00 kg CO  estalviats

                                                              (Eq. 10.32)

= ⋅ ⋅ =

=

 

 

 

 

• Regulació de la temperatura de la climatització elèctrica:  Les dependències de la Policia 

Municipal de Santa Coloma de Gramenet poden estalviar molta energia elèctrica si regulen 

correctament la temperatura de les bombes de fred i calor de la climatització. Per exemple, 

combinant un manteniment adequat de les instal·lacions, un adequat aïllament i una bona 

regulació de la temperatura dels aparells de condicionament d’aire, es pot arribar a estalviar, 

segons [7], entre un 20% i un 50% del total de la factura elèctrica.  

La manera adequada de regular la temperatura és, per exemple, pujar la temperatura de l’aire 

condicionat en un parell de graus a l’estiu, i baixar la temperatura de la bomba de calor en un 

parell de graus a l’hivern, de manera que com més petit sigui el diferencial de temperatura 

entre l’interior i l’exterior de l’edifici, més eficient i beneficiós pel medi ambient serà el 

sistema de climatització. 

Així doncs, tenint en compte el que s’ha explicat de la regulació de temperatura, es poden 

realitzar els càlculs següents: 

Hipòtesis:  - Se suposa que realitzant un adequat manteniment de les instal·lacions, 

aïllant correctament els edificis, i regulant la temperatura dels aparells de 

condicionament d’aire, es pot arribar a estalviar un 20% de la factura 

elèctrica (prenent el valor més conservador).  

Dades:  -  Emissions de CO2 per kWh gastat = 0,119 kg de CO2 

- Total de kWh en la factura elèctrica de les dependències de la policia 

municipal = 97.689 kWh i 8.179,50 € (preu kWh=0,08373 €) 

Càlculs: La quantitat de CO2 estalviat amb aquesta mesura, tenint en compte les 

hipòtesis i dades anteriors, seria la següent: 

   

 

 

 

Resumint, amb la simple aplicació de les tres mesures anteriors (detectors de presència, 

temporitzadors en tots els aparells de climatització i regulació de la temperatura de la climatització 
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0,119 kg CO
Quantitat CO  total 97689 kWh
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11.624,99 kg CO  totals

                                                             (Eq. 10.33)

= ⋅ =

=

elèctrica) a totes les dependències de la Policia Municipal de Santa Coloma de Gramenet, s’ha 

aconseguit reduir les emissions anuals de CO2 en 6.393,75 kg. Això suposa: 

 

 

 

pel que en total, representaria una reducció del 55,00% de les emissions totals de CO2 a l’atmosfera 

que provoquen les dependències de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.  

 

Opcionalment, també es pot aplicar alguna altra mesura que pot ajudar a disminuir el consum 

d’energia elèctrica a les dependències de la Policia Municipal: 

• Ús d’energies renovables de producció pròpia: Es podrien instal·lar en les dependències de 

la Policia Municipal plaques solars tèrmiques que produïssin aigua calenta per a ser utilitzada 

a les dutxes dels vestuaris.  

 

10.3.2.8   Altres tipus d’edificis 

Finalment, un vuitè i últim grup d’edificis englobaria els edificis que no s’han pogut agrupar en cap 

dels grups anteriors. Són edificis particulars, on s’hi desenvolupen activitats diferents en cada cas. En 

total, aquest tipus d’edificis sumen vuit sobre els setanta-nou estudiats, i representen un 10,13% del 

total. 

NÚMERO 

D’EDIFICI 
NOM DE L’EDIFICI 

33 Piscina Josep Sol 

39 Teatre Sagarra 

42 Museu Torre Balldovina 

52 EAIA Singuerlín 

54 Centre Cultural Can Sisteré 

67 CRJ Mas Fonollar 

78 Centre Joan Pairó 

79 Centre de Dia Puig Castellar 

 
Taula 10.18 Llistat d’edificis no englobats en cap dels grups anteriors de Santa Coloma de Gramenet. 
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Les mesures que es proposa que s’adoptin en cada un d’aquests edificis singulars són les següents: 

A la 33.- Piscina Josep Sol es proposa principalment la instal·lació de plaques solars tèrmiques per 

tal d’escalfar, amb energia renovable, tota l’aigua calenta que s’utilitzi en les dutxes de la piscina, i 

també, part de la climatització de la piscina. 

En el 39.- Teatre Sagarra es recomana com a mesura principal a prendre, la substitució de tots els 

punts de llum d’incandescència que no siguin de l’escenari per punts de llum de fluorescència, que 

tenen una major eficiència i rendiment, i un menor consum.   

Per altra banda, el 42.- Museu Torre Balldovina podria instal·lar detectors de presència en certes 

zones del museu no gaire transitades, com ara les sales d’exposicions del primer i segon pis, i els 

lavabos. D’aquesta manera s’aconseguiria optimitzar el consum d’energia elèctrica d’aquests espais. 

Pel que fa referència al 52.-EAIA Singuerlín es proposa de substituir tots els punts de llum 

d’incandescència, per punts de llum de fluorescència, així com la instal·lació de reactàncies 

electròniques regulables en funció de l’aportació de llum exterior, per tal d’aprofitar al màxim la llum 

natural que entri en el local. 

Per altra banda, en el 54.-Centre Cultural Can Sisteré es recomana la instal·lació de detectors de 

presència en certes zones del centre cultural no gaire transitades, com ara les dependències de la 

planta –1 i de la planta +1, i els lavabos. D’aquesta manera s’aconseguiria optimitzar el consum 

d’energia elèctrica d’aquests espais. 

En el 67.- CRJ Mas Fonollar es podria contemplar la instal·lació de detectors de presència en certes 

zones del centre poc transitades. 

La proposta més adequada pel 78.- Centre Joan Pairó és la instal·lació de temporitzadors pels 

aparells de condicionament d’aire, de manera que no quedin mai engegats una vegada els treballadors 

hagin complert la seva jornada laboral. Per altra banda, també seria adequada una correcta regulació 

de la temperatura, ja que es podria estalviar molta energia elèctrica moderant la temperatura de les 

bombes de calor i fred, tant a l’hivern, com a l’estiu.  

Finalment, pel que fa referència al  79.- Centre de Dia Puig Castellar, en ser un edifici a quatre 

vents, es proposa la instal·lació de reactàncies electròniques regulables en funció de l’aportació de 

llum exterior a totes les estances, de manera que s’aprofiti al màxim la llum natural del dia, i es 

minimitzi la despesa en enllumenat interior.  
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10.3.2.9   Resum de l’estudi realitzat en cada un dels grups d’edificis 

A continuació, es presenten unes taules resum de totes les mesures proposades a cada un dels grups 

d’edificis, amb el seu corresponent percentatge de reducció de les emissions:  

 

GRUP 1: Les escoles i les llars d'infants de Santa Coloma de Gramenet 
Energia elèctrica total consumida=1.304.818 kWh     /     kg de CO2 total emès= 155.273,34 kg 

Proposta CO2 estalviat [kg] 
CO2 total estalviat 

[kg] 
Percentatge 

d'estalvi 

Detectors de presència 19.020,98 

Instal·lació de targetes d'enllumenat a 
les aules 

32.607,40 

Substitució de punts de llum 
d'incandescència per punts de llum 
de fluorescència en l'enllumenat 
interior 

6.628,69 

Instal·lació de reactàncies 
electròniques regulables en funció de 
l'aportació de llum exterior 

27.172,83 

85.429,90 55,02% 

Ús d'energies renovables de 
producció pròpia 

- - - 

 
Taula 10.19 Llistat de mesures proposades a les escoles i les llars d’infants. 

 

 

GRUP 2: Els centres formatius de Santa Coloma de Gramenet 
Energia elèctrica total consumida=151.173 kWh     /     kg de CO2 total emès= 17.989,59 kg 

Proposta CO2 estalviat [kg] 
CO2 total 

estalviat [kg] 
Percentatge 

d'estalvi 

Detectors de presència 1.888,91 

Substitució de punts de llum 
d'incandescència per punts de llum 
de fluorescència en l'enllumenat 
interior 

1.209,01 

Instal·lació de reactàncies 
electròniques regulables en funció 
de l'aportació de llum exterior 

2.698,44 

5.796,36 32,22% 

Ús d'energies renovables de 
producció pròpia 

- - - 

 
Taula 10.20 Llistat de mesures proposades als centres formatius. 
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GRUP 3: Els Centres Cívics, els Centres Socials i els Casals Municipals de 
Santa Coloma de Gramenet 

Energia elèctrica total consumida=406.673 kWh     /     kg de CO2 total emès= 48.394,09 kg 

Proposta CO2 estalviat [kg] 
CO2 total 

estalviat [kg] 
Percentatge 

d'estalvi 

Detectors de presència 4.358,38 

Instal·lació de targetes 
d'enllumenat a les aules 

12.452,50 

Substitució de punts de llum 
d'incandescència per punts de 
llum de fluorescència en 
l'enllumenat interior 

1.689,53 

Regulació de la temperatura de la 
climatització elèctrica 

6.211,70 

24.712,11 51,06% 

 
Taula 10.21 Llistat de mesures proposades als Centres Cívics, Centres Socials i Casals Municipals. 

 

 

 

 

 

 

GRUP 4: Les biblioteques municipals de Santa Coloma de Gramenet 
Energia elèctrica total consumida=417.501 kWh     /     kg de CO2 total emès=49.682,62 kg 

Proposta CO2 estalviat [kg] 
CO2 total 

estalviat [kg] 
Percentatge 

d'estalvi 

Regulació de la temperatura de la 
climatització elèctrica 

9.936,52 

Instal·lació de reactàncies 
electròniques regulables en funció 
de l'aportació de llum exterior 

6.210,33 

16.146,85 32,50% 

Ús d'energies renovables de 
producció pròpia 

- - - 

 
Taula 10.22 Llistat de mesures proposades a les biblioteques municipals. 
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GRUP 5: Els mercats municipals de Santa Coloma de Gramenet 
Energia elèctrica total consumida=510.581 kWh     /     kg de CO2 total emès= 60.759,14 kg 

Proposta CO2 estalviat [kg] 
CO2 total 

estalviat [kg] 
Percentatge 

d'estalvi 

Substitució de punts de llum 
d'incandescència per punts de llum 
de fluorescència en l'enllumenat 
interior 

2.426,07 

Obertura de finestrals i claraboies 
en els sostres dels mercats 
municipals 

9.113,87 

Instal·lació de reactàncies 
electròniques regulables en funció 
de l'aportació de llum exterior 

15.189,78 

26.729,72 43,99% 

 

Taula 10.23 Llistat de mesures proposades als mercats municipals. 

 

GRUP 6: Els edificis administratius de Santa Coloma de Gramenet 
Energia elèctrica total consumida=586.086 kWh     /     kg de CO2 total emès= 69.744,23 kg 

Proposta CO2 estalviat [kg] 
CO2 total 

estalviat [kg] 
Percentatge 

d'estalvi 

Detectors de presència 5.126,20 

Temporitzadors en tots els aparells 
de climatització 

3.303,98 

Regulació de la temperatura de la 
climatització elèctrica 

13.215,93 

Instal·lació de reactàncies 
electròniques regulables en funció 
de l'aportació de llum exterior 

10.461,64 

32.107,75 46,04% 

 

Taula 10.24 Llistat de mesures proposades als edificis administratius. 

 

GRUP 7: Les dependències de la Policia Municipal de Santa Coloma de 
Gramenet 

Energia elèctrica total consumida=97.689 kWh     /     kg de CO2 total emès=11.624,99 kg 

Proposta 
CO2 estalviat 

[kg] 
CO2 total 

estalviat [kg] 
Percentatge 

d'estalvi 

Detectors de presència 3.487,50 

Temporitzadors en tots els aparells 
de climatització 

581,25 

Regulació de la temperatura de la 
climatització elèctrica 

2.325,00 

6393,75 55,00% 

Ús d'energies renovables de 
producció pròpia 

- - - 

 

Taula 10.25 Llistat de mesures proposades a les dependències de la policia municipal. 
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GRUP 8: Altres tipus d'edificis 
Energia elèctrica total consumida=317.255 kWh     /     kg de CO2 total emès= 37.753,34 kg 

Proposta CO2 estalviat [kg] 
CO2 total 

estalviat [kg] 
Percentatge 

d'estalvi 

Ús d'energies renovables de 
producció pròpia a la 33.- Piscina 
Josep Sol 

- - - 

Substitució de punts de llum 
d'incandescència que no siguin de 
l'escenari, per punts de llum de 
fluorescència en l'enllumenat 
interior del 39.- Teatre Sagarrra 

- - - 

Detectors de presència en el           
42.- Museu Torre Balldovina,        
54.- Centre Cultural Can Sisteré i en 
el 67.- CRJ Mas Fonollar 

- - - 

Substitució de punts de llum 
d'incandescència per punts de llum 
de fluorescència, així com 
instal·lació de reactàncies 
electròniques regulables en el        
52.- EAIA Singuerlín 

- - - 

Instal·lació de temporitzadors en els 
aparells de condicionament d'aire i 
una adequada regulació de la 
temperatura en el 78.- Centre Joan 
Pairó 

- - - 

Reguladors de flux de llum en el        
79.- Centre de Dia Puig Castellar 

- - - 

 
Taula 10.26 Llistat de mesures proposades a altres edificis. 

 
Així doncs, resumint, si es realitzen els càlculs següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consum total de kWh en els setanta-nou edificis municipals  1.304.818 151.173

260.996 145.677 417.501 510.581 586.086 97.689 317.255

3.791.776,00 kWh totals consumits 

                              

= + +
+ + + + + + + =

=
                                                                                       (Eq. 10.34)

2

2

Estalvi total de kg de CO  en els setanta-nou edificis municipals amb les mesures aplicades  

85.429,90 5.796,36 24.712,11 16.146,85 26.729,72 32.107,75 6.393,75=

=197.316,44 kg de CO  totals estalviat

=
= + + + + + +

s 

                                                                                                                  (Eq. 10.35)
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2
2

Emissions totals en kg de CO  en els setanta-nou edificis municipals  

0,119 kg CO
3.791.776,00 kWh consumits  451.221,34 kg de CO  totals  

1 kWh
                                                     

=

= ⋅ =

                                                         (Eq. 10.36)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

es pot observar que s’aconsegueix un estalvi d’un 43,73% de les emissions totals de CO2 a 

l’atmosfera. 

Tenint en compte que, com ja s’ha vist en l’apartat 10.2, Catalunya està emetent a l’atmosfera un 

48,24% més de diòxid de carboni que els nivells emesos l’any 1990, i considerant que l’augment de 

les emissions d’aquest gas respecte els valors de referència del 1990 només poden ser d’un 15%, es 

dedueix el següent respecte Catalunya: 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, prenent totes les mesures anteriorment recomanades, s’observa que Santa Coloma de 

Gramenet, compliria de sobres el requeriments fixats a Espanya sobre el Protocol de Kioto. Si a més 

a més, es duen a terme algunes de les recomanacions no quantificades, ràpidament es pot arribar a un 

percentatge molt més elevat de reducció de les emissions difuses, convertint-se en un ‘municipi 

verd’, en el que l’ajuntament de manera individual ha fet tot el possible perquè es complís Kioto. 

  

2

2

2

Percentatge d'estalvi total de kg de CO  en els setanta-nou edificis municipals 

197.316,44 kg de CO  estalviats
amb les mesures aplicades 100

451.221,34 kg de CO  totals

43,73% d'estalvi en les emissi

= ⋅ =

= 2ons de CO  

                                                                                              (Eq. 10.37)

04 90

90

04 90

90 90

Emissions 1,4824 Emissions

1,15 Emissions

Emissions aplicant propostes (1 0,4373) Emissions (1 0,4373) 1,4824 Emissions

0,8341 Emissions 1,15 Emissions

                              

espPK

= ⋅

= ⋅

= − ⋅ = − ⋅ ⋅ =
= ⋅ < ⋅
                                                                              (Eq.10.38)
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10.3.2.10   Síntesis final 

La taula que es presenta a continuació recull les dades més importants i significatives que s’han 

tractat al llarg d’aquest capítol: 

ESTALVI ESTALVI 

GRUPS D'EDIFICIS 
CONSUM 
TOTAL 
(kWh) 

COST 
TOTAL 

(€) kWh % 

INVERSIÓ 
(€) 

PERÍODE 
DE 

RETORN 
(anys) 

TONES 
DE CO2 

% 

Grup 1:  Les escoles i 
les llars d'infants 

1.304.818 109.252,41 717.898,32 55,02% 652.243,54 11 anys 85,43 55,02% 

Grup 2:  Els centres 
formatius 

151.173 12.657,72 48.708,91 32,22% 201.164,97 49 anys 5,79 32,22% 

Grup 3:  Els Centres 
Cívics, els Centres 
Socials i els Casals 
Municipals 

406.673 34.050,73 207.664,79 51,06% 118.920,19 11 anys 24,71 51,06% 

Grup 4:  Les 
biblioteques 
municipals 

417.501 34.957,36 135.687,82 32,50% 171.843,60 15 anys 16,15 32,50% 

Grup 5:  Els mercats 
municipals 

510.581 42.750,95 224.619,50 43,99% 175.460,20 9,5 anys 26,73 43,99% 

Grup 6:  Els edificis 
administratius 

586.086 49.072,98 269.813,03 46,04% 281.328,66 12,5 anys 32,11 46,04% 

Grup 7:  Les 
dependències de la 
policia municipal 

97.689 8.179,50 53.728,99 55,00% 25.988,15 6 anys 6,39 55,00% 

Grup 8:  Altres tipus 
d'edificis 

317.255 26.563,76 0,00 0% 0,00 0 0 0% 

TOTAL 3.791.776 317.485,41 1.658.121,36 43,73% 1.626.949,31 12 anys 197,31 43,73% 

 

Taula 10.27 Consums d’electricitat de cadascun dels grups d’edificis, estalvis aconseguits amb les 

mesures proposades, inversió necessària a realitzar i períodes de retorn. 

 

Finalment, la taula que es recull a continuació, ens mostra les tones de CO2 actuals i les tones de CO2 

futures després de l’aplicació de les mesures proposades al llarg d’aquest capítol, juntament amb el 

percentatge d’estalvi: 

  Tones de CO2 actuals Tones de CO2 futures Percentatge d'estalvi 

Santa Coloma de Gramenet 451,22 253,91 43,73% 

Taula 10.28 Tones de CO2 emeses, actualment i un cop aplicades les mesures proposades. Estalvi en 

percentatge.  
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CONCLUSIONS 

Després d’elaborar aquest projecte, s’ha arribat a les següents conclusions: 

• Els edificis del Grup 1 de Santa Coloma de Gramenet, que són els que no tenen defectes, o 

que tenen defectes que no requereixen pràcticament inversió, representen un 13,80% del total 

d’edificis.  

El pressupost d’arranjament de defectes corresponent a aquests edificis suma 32.322,73 €, 

quantitat que representa un 0,41% del total de diners que ha d’invertir l’ajuntament per tal 

d’adequar els setanta-nou edificis estudiats a la normativa vigent del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

• Els edificis del Grup 2 de Santa Coloma de Gramenet, que són els que tenen defectes de 

manteniment, o bé, que tenen defectes que per esmenar-los necessiten reformes que 

requereixen poca inversió, representen un 29,65% del total d’edificis.  

El pressupost d’arranjament de defectes corresponent a aquests edificis suma 392.099,67 €, 

quantitat que representa un 4,92% del total de diners que ha d’invertir l’ajuntament per tal 

d’adequar els setanta-nou edificis estudiats a la normativa vigent del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

• Els edificis del Grup 3 de Santa Coloma de Gramenet, que són els que les seves instal·lacions 

són aprofitables, però s’hi ha d’invertir una quantitat considerable de diners per esmenar els 

defectes que s’hi han observat, representen un 28,93% del total d’edificis.  

El pressupost d’arranjament de defectes corresponent a aquests edificis suma 940.213,16 €, 

quantitat que representa un 11,80% del total de diners que ha d’invertir l’ajuntament per tal 

d’adequar els setanta-nou edificis estudiats a la normativa vigent del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

• Els edificis del Grup 4 de Santa Coloma de Gramenet, que són aquells edificis en els que no 

val la pena invertir en les instal·lacions existents, ja que el seu estat de deteriorament o 

obsolescència és massa elevat, representen un 27,62% del total d’edificis.  

El pressupost d’arranjament de defectes corresponent a aquests edificis suma 6.605.919,16 €, 

quantitat que representa un 82,88% del total de diners que ha d’invertir l’ajuntament per tal 

d’adequar els setanta-nou edificis estudiats a la normativa vigent del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

• Si s’apliquen les mesures recomanades en el Capítol 10 del present projecte, es pot arribar a 

una reducció de les emissions de CO2 en relació amb la despesa elèctrica del municipi del 

43,73%.  
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L’Estat Espanyol, per tal de complir el compromís adoptat en el Protocol de Kioto ha 

d’aconseguir reduir les seves emissions actuals, fins arribar únicament a un 15% d’increment 

dels valors d’emissions de l’any 1990. Amb l’aplicació d’aquestes propostes, el municipi de 

Santa Coloma de Gramenet pot aportar el seu gra de sorra per tal d’aconseguir que es 

compleixi de llarg aquest compromís, ja que no només s’estaria emetent per sota de 

l’increment permès per la Unió Europea  respecte les emissions de l’any 1990, sinó que fins i 

tot el municipi es quedaria aproximadament setze punts percentuals per sota de les emissions 

que correspondrien a l’any 1990. 

 

Els futurs projectes que es podrien desenvolupar per continuar la feina realitzada són els següents: 

• Projectes executius d’arranjament de defectes elèctrics en cada un dels edificis estudiats. 

• Projectes executius d’aplicació de les mesures proposades per tal de complir el Protocol de 

Kioto en el municipi de Santa Coloma de Gramenet, en cada un dels edificis estudiats. 
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