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Conèixer per estalviar energia

A l’hora d’estalviar energia sabem com treballar amb productes, equips i 
sistemes, però no sabem com treballar amb persones.

Jordi Martí
Aquitecte tècnic  

Expert en eficiència energètica

El consum d’energia dels edificis depèn de la seva 
demanda i de l’eficiència dels sistemes de què es 
disposa per satisfer aquesta demanda. Si volem 

reduir la demanda d’energia habitualment proposarem 
millorar l’aïllament de l’envolupant tèrmica, reduir les 
infiltracions d’aire o optimitzar les proteccions solars. 
Fins aquí estem treballant sobre una demanda “teòrica” 
i estem deixant de banda un aspecte de gran importàn-
cia: la demanda d’energia està íntimament vinculada 
als hàbits d’ús dels usuaris. Els horaris de funcionament 
dels diferents espais de l’edifici, les temperatures de con-
signa o els nivells d’il·luminació són alguns dels parà-
metres que controlen els usuaris i que tenen una gran 
repercussió en la demanda final d’energia.

Hi ha diverses raons que justifiquen aquest oblit volunta-
ri, la principal és que la nostra formació com a aparella-
dors ens ha portat a veure l’edifici com un objecte estàtic. 
El nostre paper com a professionals s’ha limitat a fer 
intervencions físiques per garantir unes determinades 
condicions d’habitabilitat durant un període de temps 
raonable, després del qual caldria tornar a intervenir 
per donar continuïtat a aquestes condicions desitjades. 
No és gaire habitual entendre l’edifici com una entitat 
dinàmica formada per una sèrie d’elements constructius 

però també per una comunitat d’usuaris. En definitiva, a 
l’hora d’estalviar energia sabem com treballar amb pro-
ductes, equips i sistemes, però no sabem com treballar 
amb persones.

En realitat tots tenim una idea de quin hauria de ser el 
comportament òptim dels usuaris d’un edifici per estal-
viar energia, però és un tema que sovint evitem perquè 
pot resultar massa difícil de millorar. També cal dir que 
avui en dia difícilment algú contractaria un aparellador 
per a realitzar aquesta tasca. 

   La informació ajuda a canviar hàbits
L’única eina disponible que tenim per incidir en el com-
portament de les persones és la informació. Fa molts anys 
que les administracions públiques, amb més o menys 
èxit, han estat fent campanyes de conscienciació sobre 
l’estalvi energètic en els edificis. És una tasca important 
i necessària, però els seus efectes són limitats perquè la 
informació que fan arribar als usuaris és massa genèrica. 

S’ha comprovat que la clau per incidir en el comporta-
ment de les persones és oferir informació instantània i 
personalitzada. Si som capaços de proporcionar informa-
ció als usuaris sobre les seves accions en temps real, i a 
continuació donar-los la oportunitat de millorar els seus 
hàbits, veurem que hi ha grans oportunitats de millora. 

Fins fa poc oferir aquesta informació era poc menys que 
impossible. L’única informació que tenen els usuaris 
és, en el millor dels casos, la factura a final de mes. Els 
comptadors antics eren força eloqüents perquè sovint 
estaven a la vista dels usuaris i “rodaven ràpid” quan hi 
havia molt consum. En els últims anys el consum s’ha 
fet més opac, dificultant la valoració de l’efecte d’apagar 
els llums o modificar la temperatura de l’aire condicio-
nat. En moltes llars el consum de gas és molt superior a 
l’elèctric, i en determinades ocasions fins i tot ha quedat 
més ocult perquè en la factura s’hi inclou el manteniment 
i el finançament de la mateixa instal·lació de calefacció i 
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ACS. Per tant, molts usuaris paguen quotes superiors als 
100 € en cada factura sense saber quina part es correspon 
al consum d’energia i quina part a altres factors.  

Afortunadament la tecnologia avança i cada dia els sen-
sors són més econòmics i els usuaris disposen de més 
aparells personals per a consultar informació, per tant 
apareixen noves possibilitats a l’hora d’optimitzar les 
seves decisions de gestió.

   Eloqüència i usabilitat dels edificis
Com he dit abans, podrem millorar el comportament dels 
usuaris si som capaços d’oferir-los informació instantània 
i a continuació donar-los l’oportunitat d’actuar per reduir 
el consum d’energia, entrant així en un cicle d’acció, 
informació i reacció. El paper dels tècnics en aquest cicle 
és fonamental per diverses raons. La primera és que cal 
saber quina és la informació que necessita l’usuari. En 
el context actual de sobresaturació d’informació que 
patim moltes persones és especialment important ofe-
rir als usuaris informació precisa, comprensible i emo-
cionalment efectiva. La segona raó és que cal crear les 
condicions necessàries perquè els usuaris puguin actuar. 
Per exemple, si un usuari rep informació sobre l’excessiu 
consum en il·luminació però no sap o no pot reduir-lo, 
l’únic que aconseguirem és crear-li frustració.

Els edificis han de ser eloqüents, en el sentit que els usua-
ris han de poder entendre com funcionen i com actuar 
sobre el seu funcionament. Si els usuaris poden entendre 
per on guanya i perd calor l’edifici, o com es controlen els 
sistemes actius, estarem facilitant les millores en la seva 
gestió diària.

Els edificis han de tenir una bona usabilitat. Aquest és 
un terme de gran rellevància que habitualment s’utilitza 

en el món de les aplicacions informàtiques, i es refereix 
a que els usuaris puguin fer el que volen fer d’una forma 
intuïtiva i senzilla. Aquest terme és igualment aplicable 
als edificis, cal oferir la flexibilitat necessària en els sis-
temes perquè els usuaris puguin optimitzar la gestió i ho 
han de poder fer fàcilment. 

Posem un exemple amb l’ús de la il·luminació en una ofi-
cina. Si l’usuari no troba l’interruptor segur que no apa-
garà els llums. Si hi ha un sol interruptor per a una sala 
gran segur que no optimitzarà la il·luminació segons les 
seves necessitats. Si hi ha molts interruptors, però no hi 
ha forma de saber quin és el que necessita activar, poques 
vegades s’optimitzarà l’ús de la il·luminació. I finalment, 
si l’usuari desconeix quin és l’efecte real d’optimitzar l’ús 
de la il·luminació el més provable és que es despreocupi 
d’aquest tema.  

   Casos pràctics
No tots els edificis són iguals, i no tots ofereixen les matei-
xes possibilitats d’estalvi. Segons la meva experiència 
professional, on hi ha més potencial per reduir el consum 
d’energia és en els edificis en els quals un grup reduït de 
persones té influència sobre la major part de la gestió 
vinculada a l’energia. Aquest va ser el cas de dos projectes 
realitzats al municipi de Montmeló, el Pavelló Poliespor-
tiu i el centre cultural La Torreta.

El projecte va ser impulsat per la Diputació de Barce-
lona i va tenir el suport de l’Ajuntament de Montme-
ló. Es va seguir la metodologia 50/50, segons la qual la 
meitat dels estalvis que s’aconsegueixen es retornen a 
l’equipament i l’altre 50% és estalvi net en les factures 
que paga l’ajuntament. D’aquesta manera s’assegura la 
implicació de les dues parts.

PAVELLÓ POLIESPORTIU DE MONTMELÓ
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La proposta va ser estalviar energia utilitzant únicament 
la informació, sense realitzar canvis constructius ni a 
les instal·lacions dels edificis. No és el cas ideal, però al 
tractar-se d’una prova pilot es va considerar correcte 
plantejar-se aquesta limitació. Per tant es van monito-
ritzar els consums d’electricitat i les temperatures de 
diversos espais dels edificis i es va posar a disposició dels 
treballadors dels edificis una aplicació web que els per-
metia consultar l’evolució del consum d’energia cada 15 
minuts.

El següent pas va ser realitzar un recorregut energètic, 
en el qual el tècnic especialista havia de recórrer l’edifici 
acompanyat de les persones clau en la gestió energètica 
d’aquest. Directors de centre, personal de consergeria, 
atenció al públic o neteja eren alguns dels perfils pre-
sents en aquesta ruta guiada. L’objectiu del recorregut 
era doble. Per una banda el tècnic havia d’entendre amb 
detall les dinàmiques de funcionament de l’edifici, i esbri-
nar quines eren les causes que justificaven aquestes dinà-
miques. Per altra banda els usuaris havien d’entendre 
com funcionava l’energia a l’edifici. El tècnic havia 
d’explicar quines eren les característiques de l’edifici que 
condicionaven el consum d’energia i, encara més impor-
tant, consensuar amb tots els agents implicats quines 

eren les pautes de funcionament més 
raonables per a la utilització de l’edifici.

La clau del recorregut energètic és 
crear un diàleg enriquidor per a les 
dues parts, de forma que el tècnic pugui 
obtenir informació de qualitat sobre el 
funcionament de l’edifici, i els treba-
lladors puguin entendre millor com 
funciona l’edifici i quines possibilitats 
d’optimització estan al seu abast. En 

moltes ocasions, després d’haver escoltat les explicacions 
del tècnic que guia el recorregut energètic, els mateixos 
treballadors o usuaris són els que fan les propostes de 
millora en la gestió de l’edifici. Això té un gran valor, 
perquè són aquestes persones les que coneixen en detall 
les dinàmiques organitzatives de l’edifici, i les propostes 
seran factibles. A més, com que les han proposat ells en 
comptes de venir imposades per una persona externa, 
resultarà més provable que les portin a terme. En aquest 
punt l’habilitat del tècnic per crear un ambient participa-
tiu serà crucial per a l’èxit del recorregut energètic. Si el 
tècnic té una actitud alliçonadora pot crear un sentiment 
de culpa als usuaris o treballadors, per no haver opti-
mitzat la gestió anteriorment, i al final obtenir l’efecte 
contrari a l’esperat.

Experiències prèvies en les que tan sols es disposava 
d’informació de consums o temperatures en temps real, 
o en les que tan sols es realitzava el recorregut energètic, 
demostraven que hi havia possibilitats d’estalvi però en 
uns marges relativament petits. En canvi en aquest pro-
jecte es van ajuntar els dos factors, i els resultats van 
ser molt millors. Després de fer el recorregut energètic 
els usuaris coneixien bé les característiques de l’edifici i 
què podien fer per estalviar energia, i a més disposaven 
d’informació instantània sobre les accions que realitza-
ven, de forma que podien valorar ràpidament la repercus-
sió dels seus actes. 

Les gràfiques de consum quart-horari durant una set-
mana anterior a l’actuació i una setmana posterior a 
l’actuació demostren l’efectivitat de treballar amb la 
comunitat d’usuaris d’un edifici, utilitzant la informació 
per a estalviar energia a un cost baix. 

Cal oferir la 
flexibilitat necessària 
en els sistemes per 
a que els usuaris 
puguin optimitzar 
la gestió i ho han de 
poder fer fàcilment. 

CENTRE CULTURAL LA TORRETA


