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La implementació de la metodologia E2C al 
Centre Cívic l’Elèctric, amb un cost inicial 

de 60.000€, podria suposar un estalvi de 
361.920 kwh =-26 kwh/m2 sobre el con-
sum de les llars dels 232 usuaris/setmana 
(109€/llar) si aconseguissin una reducció del 
20% (equivalent a les accions de gestió desenvolu-
pades a l’equipament)

a l’àrea metropolitana hi ha 24 casos d’es-
coles i centres socials en barris de baixa 
densitat que comparteixen les caracterís-
tiques tipològiques del cas pilot del Centre 
Cívic l’Elèctric. La implementació de la meto-
dologia E2C en tots aquests casos tindria un 

cost inicial de 1.32M€ i suposaria un estalvi 
de -26 kwh/m2 del consum de les llars dels              
4.400 usuaris/setmana

reacció

resultats finals


