
      Més de 120 escoles públiques dels municipis 
adherits al Pacte d’alcaldes de les comarques 
gironines participaran al projecte Euronet 50/50 
MAX per tal de disminuir el consum de les 
escoles sense reduir-ne el confort. 

QUÈ ÉS EL PACTE 
D’ALCALDES?

El principal moviment europeu en què 
participen les autoritats locals i regionals 
que han assumit el compromís voluntari 
de millorar l’eficiència energètica i utilitzar 
fonts d’energia renovable en els seus 
territoris. Més de 195 municipis gironins 
s’han adherit a aquesta iniciativa.

QUÈ ÉS EL PROJECTE  
EURONET 50/50 MAX?

Es basa en el concepte 50/50 que inclou incentius 
econòmics per estalviar energia: el 50% dels estalvis 
aconseguits de les mesures d’eficiència energètica 
posades en pràctica pels alumnes i dels canvis 
d’hàbits són retornats monetàriament a l’escola, 
mentre que el 50% restant és un estalvi net per a 
l’ajuntament, qui paga les factures.

Es pot observar que en aquests anys ha augmentat el consum elèctric i de renovables 
i ha disminuït el consum de combustibles fòssils. La tendència hauria de ser reduir el 
consum energètic amb mesures d’eficiència energètica i, a la vegada, incrementar el 
consum amb energies renovables. Només dues escoles utilitzen biomassa forestal, 
però aquest número creixerà notablement en els propers anys.

El Projecte EURONET 50/50 MAX és una continuació directa del Projecte EURONET 50/50, un projecte europeu finançat 
(75%) pel programa IEE, liderat a Catalunya per la Diputació de Barcelona. La Diputació de Girona i CILMA actuen com a 
observadors d’aquest projecte.

a les comarques gironines 

Consums energètics dels 
10 centres escolars que 
participen en el projecte 
EURONET 50/50 max

Electricitat

Gas Natural

Gasoil

GLP

Biomassa

Solar tèrmica

Geotèrmia

ESTALVI

1.500€
Cost energètic de l’escola: 

Després

23.500€
Cost energètic de l’escola: 

Abans

25.000€

PER A L’ESCOLA

PER A L’AJUNTAMENT

750€

750€

APLICACIÓ DE MESURES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA / BONES PRÀCTIQUES

Les més de 120 escoles que participaran al projecte  
consumeixen 18.131 MWh d’energia a l’any

ANY 2005 / 13.324 MWh ANY 2012 / 18.131 MWh
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DADA TOTAL  
D’EMISSIONS 2012:   
5.392 tones CO2 anuals

Les més de 120 escoles gironines 
han emès l’any 2012 una mitjana  
de 44 tones de CO2 / escola.

Ripollès  88 tn CO2  / escola

Selva      54 tn CO2  / escola

Gironès   54 tn CO2  / escola

Baix Empordà  46 tn CO2  / escola

Garrotxa            33 tn CO2  / escola

Alt Empordà          30 tn CO2  / escola

Pla de l’Estany       23 tn CO2  / escola

Cerdanya     19 tn CO2  / escola

Consum 2013

entre  
300 i 325 
MWh /any

entre  
250 i 300 
MWh /any

entre  
150 i 250 
MWh /any

TIPUS D’ENERGIA

Dades fictícies basades en mitjanes de costos energètics de les escoles i estalvis mitjans aconseguits en el primer projecte Euronet 50/50



      El projecte Euronet 50/50 MAX s’ha 
implantat, en una primera fase, a 10 centres 
escolars de municipis gironins, utilitzant la 
següent metodologia:

a les comarques gironines 

Crear una llista 
personalitzada de 
bones pràctiques  
a cada escola 

Consensuar  
els eixos del pla
Els eixos o àmbits del pla els podem 
agrupar pels àmbits físics d’una 
escola: aules, passadissos o espais 
comuns, menjador cuina, gimnàs, 
patis, sales tècniques, etc.

Acordar un pla 
d’acció definitiu  

Generar  
un pla d’acció

Transmetre 
resultats als agents 
implicats  

Analitzar 
informació  
de l’escola 

Imprescindible  
generar protocols de 
bones pràctiques 

de bones pràctiques

mestres, alumnat, 
conserges, tècnics 
municipals, i altre personal 
vinculat a l’escola: cuina, 
neteja, AMPA, etc.

Imprescindible 
identificar les males 
pràctiques

Consums energètics 2013 de les 10 escoles pilot (kWh/m2 i any) 
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EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES
- Organitzar responsables a les aules per a l’ús 

correcte de l’enllumenat.

- En els radiadors, regular l’entrada d’aigua calenta 
amb les vàlvules segons les necessitats tèrmiques. 

- Durant l’època en què hi ha la calefacció en 
funcionament i durant les hores en què no hi 
ha alumnes a l’escola, baixar les persianes per 
mantenir l’aïllament tèrmic.

- Durant la cocció dels aliments, tapar les olles per 
impedir pèrdues tèrmiques per evaporació.

- Aprofitar la llum natural pot permetre en moltes 
ocasions mantenir apagats els llums. 

- Si hi ha un excés de temperatura, apagar algun 
radiador de l’aula en comptes d’obrir les finestres. 

- Mantenir les calderes per obtenir un millor rendiment 
energètic. 

- Estalviar electricitat desconnectant el 
termoacumulador elèctric durant el cap de setmana. 

- Organitzar la neteja per tal que, durant la seva 
activitat, generi el menor consum energètic possible.

OBJECTIU
generar estalvi 
energètic i econòmic 

01 - Escola Montseny (Breda)
02 - Escola Can Puig (Banyoles)
03 - Escola Alfons I (Puigcerdà)
04 - Escola Josep Boada (Riudarenes)
05 - Escola Mare de Déu dels Socors (Hostalric)
06 - Escola Dr. Robert (Camprodon)
07 - Escola Guilleries (Sant Hilari Sacalm)
08 - Escola Riudellots (Riudellots de la Selva)
09 - Escola Verrntallat (La Vall d’en Bas)
10 - Escola Bac de Cerdanya (Alp)

Renovables
Combustibles fòssils
Electricitat

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 



Bones 
pràctiques

a les comarques gironines 

Aules

Escola Can Puig (Banyoles)

Escola Bac de Cerdanya (Alp)

Escola Mare de Déu dels Socors (Hostalric)

Escola Montseny (Breda)

Escola Verntallat (La Vall d’en Bas)

Escola Can Puig (Banyoles)

Escola Guilleries (Sant Hilari Sacalm)

Escola Montseny (Breda)

Escola Guilleries (Sant Hilari Sacalm)

Disposar de lamel·les horitzontals orientables 
col·locades a l’exterior, permet controlar la incidència solar 
a l’interior de les aules. 

Si hi ha un excés de calor a les aules és  
aconsellable regular i apagar algun radiador  
i evitar haver d’obrir les finestres.

Quan fa calor, i per evitar enlluernaments, és 
aconsellable disposar de sistemes que permetin fer 
ombra des de l’exterior de les finestres. D’aquesta 
manera no entra la calor ni la llum del sol a l’interior.  
Si això es fa amb cortines interiors, la majoria de calor 
per la radiació entra a l’aula.

Els radiadors amb vàlvula termostàtica 
permeten regular l’entrada d’aigua calenta 
segons les necessitats tèrmiques. 

Un bon disseny d’il·luminació amb lluminàries d’alt 
rendiment, permet focalitzar la llum cap a on es 
necessita. 

Cal fer un manteniment adequat de les finestres de 
fusta per evitar infiltracions.

Els punts de llum a l’aula han d’estar a l’alçada 
adequada per il·luminar les taules. És recomanable 
utilitzar els punts de llum de l’àmbit més proper a la 
zona de treball. 

Tenir engegats els ordinadors quan no s’utilitzen 
suposa una despesa energètica innecessària. 

Les finestres amb materials de baixa transmissió tèrmica 
i amb vidres dobles i amb cambra d’aire, permeten tenir 
una transmissió tèrmica baixa. Durant l’època en què hi 
ha la calefacció en funcionament i durant les hores en 
què no hi ha alumnes a l’escola, és recomanable baixar 
les persianes per mantenir l’aïllament tèrmic.



Escola Riudellots (Riudellots de la Selva) Escola Josep Boada (Riudarenes)

Bones 
pràctiques

a les comarques gironines 

Passadissos o espais  

Escola Alfons I (Puigcerdà)

Disposar d’una doble porta a l’accés principal permet 
que es creï un espai entremig de l’exterior i l’interior 
de l’edifici que esmorteeix les pèrdues tèrmiques 
provocades per l’entrada i sortida de gent.

L’ús de termòstats electrònics permet controlar la 
temperatura del sistema de calefacció. A més, en 
aquest cas es troba a dins d’una caixa ventilada 
per evitar manipulacions no autoritzades.

Menjador - cuina 

Escola Guilleries (Sant Hilari Sacalm) Escola Riudellots (Riudellots de la Selva) 

Escola Dr. Robert (Camprodon)

Durant la cocció dels aliments és important tapar 
totes les olles per impedir pèrdues tèrmiques per 
evaporació. 

És recomanable desconnectar els termoacumuladors 
elèctrics, com a mínim, durant el cap de setmana i en 
períodes més llargs en què no s’utilitzi l’aigua calenta 
sanitària. 

Gimnàs 

Patis 
Escola Dr. Robert (Camprodon)

Els accessos cap als patis des de l’interior de l’escola 
provoquen una pèrdua de calor a l’hivern quan funciona 
la calefacció. És, per tant, un malbaratament energètic i 
cal adoptar mesures per reduir-lo: molles, doble portes, 
evitar l’ús de moltes portes cap a l’exterior.

És una bona pràctica fer un correcte manteniment de les instal·lacions solars 
tèrmiques per a la generació d’aigua calenta sanitària, per l’estalvi  
de combustibles fòssils. 



Bones 
pràctiques

a les comarques gironines 

Sales tècniques

Escola Verntallat (La Vall d’en Bas)

Escola Josep Boada (Riudarenes)

Escola Bac de Cerdanya (Alp)

Escola Guilleries (Sant Hilari Sacalm)

Escola Bac de Cerdanya (Alp)

És important mantenir  la sala de calderes en un 
estat òptim des del punt de vista de neteja i perquè 
no es converteixi en el magatzem de l’escola. Cal un 
bon aïllament tèrmic de les canonades i tenir la justa 
ventilació de l’exterior. 

L’anàlisi de la combustió de les calderes permet conèixer el seu rendiment 
energètic i, per tant, poder-lo ajustar al màxim.

Si les canonades estan desproveïdes d’aïllament 
tèrmic, les pèrdues energètiques són elevades.

Caldera de biomassa d’estella forestal de boscos 
municipals. Això permet l’estalvi d’ús de combustibles 
fòssils, amb tots els avantatges que comporta. 

Si l’aïllament de les canonades de la sala de 
calderes es deteriora, provoca pèrdues d’energia  
i cal millorar-lo/canviar-lo.


