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Autosuficiència: un valor en alça // Els ponents

_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Reduir la despesa

Benvolguts veïns, aquesta publicació vol ser una eina informativa per pro-
moure les actuacions que potencien les possibilitats de les nostres llars i ens 
redueixen les despeses a llarg termini.

A Bellaterra, quasi tots els habitatges són vivendes unifamiliars aïllades 
amb terrenys d’entre els 600 i els 2.000 metres quadrats. Aquestes dimen-
sions impliquen una important despesa de manteniment però també ens 
ofereixen la possibilitat de promoure l’autosuficiència, un fet pràcticament 
impossible per a altres tipologies d’habitatges. 

Al nostre poble, quasi tothom pot implantar accions d’autosuficiència com 
per exemple, recollir una important quantitat d’aigües pluvials, instal·lar 
unes plaques solars o endollar un vehicle elèctric, entre moltes altres. Ac-
cions totes elles que ens obren la porta a ser menys vulnerables a l’increment 
d’impostos i a les reduccions d’ingressos familiars.

Vull aprofitar l’ocasió per agrair als empresaris que han col·laborat en les 
quatre xerrades d’autosuficiència la seva dedicació i el seu esforç. Al mateix 
temps, cal fer extensiu aquest agraïment i també un sincer reconeixement a 
tots els empresaris catalans, des dels autònoms i les pimes, fins a les grans 
empreses, per la seva tasca, la seva dedicació i per les seves inversions que 
en aquests moments de dificultat econòmica ens permeten a tots tirar enda-
vant. 

Espero que aquesta informació sigui útil a tots els bellaterrencs.

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra       Revista publicada amb paper ecològic  
www.bellaterra.diba.cat                  Imprenta: Gràfiques Mur       i 100% reciclable 
info@bellaterra.diba.cat

Vols conèixer la mobilitat elèctrica? T’ajudem!

L’Associació Volt-Tour 
(fundada l’any 2000) vol 
acostar la tecnologia del 

vehicle elèctric al ciutadà. 

La nostra entitat sense ànim 
de lucre vol ajudar-te amb tots 

els teus dubtes o consultes.

Visita el web de l’Associació Catalana 
Promotora del Vehicle Elèctric

www.volttour.eu

Más de 30 años apoyando la Competitividad y la Calidad del Sector Empresarial del Agua

Más de 130 empresas asociadas

www.aguaespana.org
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Autosuficiència: un valor en alça // Estalvi d’aiguaAutosuficiència: un valor en alça // Estalvi d’aigua

Agustí Ferrer, director gerent de l’Associació Espan-
yola d’Empreses de Tractament i Control d’Aigües 
(Aqua España) va ser l’encarregat de fer la ponència 
inaugural del cicle el 2 de febrer al Centre Cívic. 
Durant la seva exposició, Ferrer va assegurar que 
“existeix un incentiu econòmic per a invertir en 
solucions d’eficiència en el consum d’aigua” i va 
afegir que “quan abans es faci aquesta inversió, 
millor”.  El representant d’Aqua España va alertar 
que durant els pròxims anys “el preu de l’aigua 
seguirà pujant perquè un mandat europeu fixa 
que cal cobrir el preu real del servei”. I és que 
segons Ferrer, “ara mateix, l’aigua és relativa-
ment barata”. Agustí Ferrer també va recomanar 
als assistents que abans de contractar els serveis 
d’un professional s’assegurin que aquest forma part 
de l’associació o gremi del sector, ja que això “diu 
molt de l’empresa i és una garantia”.

La segona ponència de la jornada sobre l’estalvi 
d’aigua va anar a càrrec d’Anna Torregrosa, respon-
sable del Departament de Qualitat i Medi Ambient 
del Grup CASSA, l’empresa que des del 1981 ges-
tiona la distribució d’aigua potable dels habitatges 
de gran part de Bellaterra. Torregrosa va explicar 
que amb el nou cànon de l’aigua que Aigües de 
Sabadell recapta per compte de l’Agència Catalana 
de l’Aigua “les administracions públiques bus-
quen que els ciutadans facin un ús racional de 
l’aigua”.

Estalvi 
d’aigua
_

Aqua España
Avgda. Corts Catalanes, 5, 1r
Sant Cugat del Vallès
93 504 10 94
www.aquaespana.org
asociacion@aquaespana.org

Grup CASSA
C/ Concepció, 20
Sabadell
93 748 64 14
www.cassa.es
clients@cassa.es

MinotGreen
Ctra de Sant Cugat a Rubí, 
Km 1, 40-50, 6è 3a
Sant Cugat del Vallès
93 583 69 57
www.minotgreen.com
info@minotgreen.com

Culligan
C/ Trepadella, 12
Castellbisbal
93 565 33 99
www.culligan.es
domestico@culligan.es

Ibercanal 64
C/ Serragalliners, 61
Cerdanyola del Vallès
93 594 99 26
www.ibercanal64.com
info@ibercanal64.com

Perforacions Ordal
C/ Isidre Solsona, 21
Ordal
93 817 92 21
www.perforacionesordal.com
informacion@perforacionesordal.com

Agustí Ferrer, gerent d’Aqua España, i Anna Torregrosa, responsable del 
Departament de Qualitat i Medi Ambient del Grup CASSA, van ser els 
ponents de la primera sessió de les jornades d’autosuficiència

El president de l’EMD, Ramon Andreu, donant la benvinguda als assistents
Els representants de les empreses convidades a la jornada d’estalvi d’aigua

Joaquim Marimon, gerent de Minotgreen SL, va 
defensar la utilització de la gespa artificial en patis 
i jardins perquè la inversió, amb opció de finança-
ment, s’amortiza en 4 o 5 anys i permet una reduc-
ció del consum d’aigua d’entre el 80 i el 90% gràcies 
també a la utilització de tècniques de jardineria 
sostenible. 

César Vendrell, gerent de Perforacions Ordal, 
va explicar que l’explotació d’un aquífer és rendible 
en els casos on la factura del consum d’aigua és 
superior als 150 euros. Una inversió que pot oscil·lar 
entre els 5.000 i els 9.000 euros permet abastir el 
95% del consum d’aigua de la parcel·la. 

Carlos Batista, gerent d’Ibercanal 64, va posar 
de manifest que gràcies a la recuperació de les 
aigües pluvials per al reg, les cisternes dels vàters 
i la rentadora, es pot aconseguir una reducció del 
consum d’aigua del 50%. 

Jesús de la Ossa, cap de vendes de Culligan, 
va explicar que l’ús de descalcificadors i d’aparells 
d’osmosi inversa és molt més eficient i sostenible 
que consumir aigua embotellada i va alertar de 
l’intrusisme professional de gent sense experiència 
en el sector.

En aquesta primera sessió les empreses participants 
van ser: Minotgreen SL –que  ofereix solucions per 
a l’optimització de l’aigua–; Perforacions Ordal –que 
fa pous per explotar aqüífers–; Ibercanal 64 –de 
sistemes de recuperació de les aigües pluvials–; i 
Culligan –que comercialitza descalcificadors i apa-
rells d’osmosi inversa d’ús domèstic.
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Jaume Vendrell i fill, som una empresa dedicada a la captació d’aigües subterrànies, 
especialitzats en la construcció de pous en xalets i parcel·les unifamiliars. 

40 anys d’experiència i més de 1.700 pous fets, garanteixen la qualitat dels nostres serveis.

Benvolguts bellaterrencs:

Per segona vegada, ens adrecem a vosaltres amb 
motiu de la jornada de l’Eficiència Energètica i el tema 
que ens ocupa torna a ser l’aigua. Valuós tresor de la 
natura.

Cada any que passa, és més important la consciència 
de la gent en l’estalvi i coneixements dels recursos que 
ens permet un millor aprofitament i la informació per 
tal d’aprofitar l’aigua de pluja, també va pujant, any 
rere any.

Fem quatre números: Una família mitjana a Catalunya 
de 3 membres i un consum de 126 litres/dia/persona 
aproximadament, té un cost de 0,77€/persona en total 
a la factura.

Recordem que la pluviometria a la zona que ens 
ocupa, està per sota dels 700 mm any/promig, per 
tant, passem molts dies a l’any sense pluja i cal recollir 
la que ens cau del cel.

L’aigua és aprofitable com a recurs natural i en general, 
a cases que tinguin teulada i avui en dia amb sistemes 
avançats de canalitzacions i dipòsits pluvials, externs 
o soterrats.

Hi ha un ventall molt ampli de dipòsits externs, 
fabricats en polietilè i que no permeten traspassar la 
llum, (font principal de bacteris) grans, petits i mitjans. 

Informació oferta per IBERCANAL 64

Estem al seu servei per a qualsevol pregunta

www.ibercanal64.com

info@ibercanal64.com

CARLOS BATISTA

655 843 753

5 anys gratis
de manteniment en descalcificadors i osmosis

Les 5 raons per escollir-nos

Qualitat i garantia
Servei
Estalvi
Salut i medi ambient
Finançament a cost 0

www.culligan.es
domestico@culligan.es

93 565 33 99
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Autosuficiència: un valor en alça // Moto i bicicleta elèctrica

Les aportacions professionals van anar a càrrec 
d’Eco2Next –empresa de punts de recàrrega–; Soo-
nerbike –bicicletes elèctriques de passeig, plegables 
i de muntanya–; Nimoto Ibérica –motos elèctri-
ques–; Cop de Gas –motos elèctriques–; 24 Bikes –
bicicletres elèctriques–; i Emovement i Suzuka Zero 
–motos elèctriques.

Moto i bicicleta 
elèctrica
_

La segona sessió va tenir lloc el 2 de març i es va 
centrar en la mobilitat amb moto i bici elèctrica. 
Aleix Layola, vicepresident de l’Associació Cata-
lana Promotora del Vehicle Elèctric (Volt Tour) va 
posar de manifest durant la seva intervenció que 
el vehicle elèctric lleuger cobreix les necessitats 
de mobilitat diària de la majoria de la població en 
els àmbits urbans i interurbans en un radi d’uns 50 
quilòmetres. Segons Layola, “els recursos ener-
gètics massivament utilitzats en l’actualitat 
són finits i el vehicle elèctric s’erigeix com 
l’exemple de la mobilitat més sostenible”. Valo-

rant els pros i contres, el vicepresident de Volt Tour 
va explicar que els avantatges de les motos i les 
bicis elèctriques són el menor consum energètic, 
la no emissió de gasos contaminants a l’atmosfera 
i que la recàrrega de les bateries es pot fer a partir 
d’energies renovables. En canvi, per a Layola els 
principals punts febles són la durada de les bateries, 
el cost de manteniment i l’exisitència de pocs punts 
de recàrrega públics. Tot i la millora de les bateries, 
el representant de Volt Tour va explicar que “la 
tecnologia evoluciona lentament i serà difícil 
que abans de 10 anys hi hagi grans canvis a 
l’abast del públic”.

Mostra de motos i bicis elèctriques a l’exterior del centre cívic

Els representants de les empreses de motos i bicis elèctriques que van participar a la jornada del 2 de març

David Martín, d’Eco2Next, va destacar la necessi-
tat d’invertir en punts de recàrrega en aparcaments 
comunitaris com a mesura d’eficiència energètica 
en el transport personal. 

César Pérez, de Soonerbike, va recordar que 
l’oferta actual de bici elèctrica cobreix totes les 
demandes –de passeig, plegable i de muntanya– i 
que amb la incorporació de components de gamma 
mitja es redueix molt el preu de venda. 

Autosuficiència: un valor en alça // Moto i bicicleta elèctrica

Associació Volt Tour
C/ Nostra Senyora del Coll, 32
Llinars del Vallès
679 306 581
www.volttour.eu
info@volttour.net

Eco2Next
C/ Arnau de Vilanova, 18
Sant Cugat del Vallès
649 46 25 16
www.eco2next.com
david.martin@eco2next.com

Soonerbike
C/ Bilbao, 43
Terrassa
93 113 72 62
www.soonerbike.com
informacion@soonerbike.com

Nimoto Ibérica
Avgda. de les Alegries, 14
Lloret de Mar
972 36 54 12
www.nimoto.es
marketing@nimoto.es

Cop de Gas
C/ Santa Magdalena, 31
Sant Feliu de Guíxols
644 340 244
www.copdegas.com
copdegas@copdegas.com

24 Bikes
C/ Balmes, 171-173
Calella
93 762 77 41
www.24bikes.es
info@24bikes.es

Suzuka Zero - Emovement
C/ Baldomer Solà, 202-204
Badalona
93 460 14 10
www.suzukazero.es
info@suzukazero.es

Aleix Layola, vicepresident de Volt Tour, va ser el ponent de la sessió sobre 
les motos i les bicis elèctriques

Joan Martí, de Nimoto Ibérica, va explicar que 
ofereixen motos elèctriques amb una autonomia 
que pot arribar als 80 quilòmetres, idònies per a 
recorreguts urbans i interurbans de mig recorregut. 

Alfred Bosch, de Cop de Gas, va assegurar que la 
mobilitat elèctrica és la més sostenible de totes i va 
retreure a la classe política no estar per la feina en 
la promoció d’un canvi que considera imprescindi-
ble. 

Albert Salas, de 24 Bikes, va recordar que hi ha 
bicicletes amb una autonomia de fins a 70 quilòme-
tres i assegura que els que s’oposen a provar-les ho 
fan per desconeixement. 

Per últim, Francesc Buyolo, d’Emovement i Su-
zuka Zero, va dir que les motos amb la tecnologia 
més innovadora ofereixen una autonomia que pot 
arribar als 220 quilòmetres, ideals per a administra-
cions públiques, cossos de seguretat o empreses de 
missatgeria.
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Empresa dedicada a 
la venda, reparació 
i comercialització de 
bicicletes elèctriques i 
ciclomotors elèctrics.

Models plegables, ciutat, 
muntanya, trekking, MTB i 
fixie.

Estem a Terrassa: c/ Guadalajara, 5 
93 113 72 62 

informacion@soonerbike.com

Vin
e i 

pro
va 

qual
sev

ol 

del
s 

nostr
es 

model
s!

Taller botiga de tradició 
familiar fundat fa més 

de 50 anys

C/ Santa Magdalena, 31
Sant Feliu de Guíxols

644 340 244

Encara amb benzina? 
Estem convençuts que 
el futur és elèctric

T’hi apuntes?

Concessionari oficial:
Zeromotorcycles · BSG  

· Nimoto · Vectrix 
· Govecs · Kalhoff · 
Ultramotor · Wisper

Som especialistes en 
mobilitat elèctrica!

Som la primera alternativa 
empresarial de servei integral 

a la mobilitat sostenible

Baldomer Solà 202-204
08912 Badalona

info@suzukazero.es
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Autosuficiència: un valor en alça // Cotxe elèctric

La tercera sessió del cicle es va celebrar el 13 d’abril. 
El protagonista va ser el cotxe elèctric. El ponent 
de la jornada, Patrick Renau, president de Volt Tour, 
va demostrar que “la compra d’un cotxe elèctric 
és el primer pas per obrir definitivament les 
portes a l’autosuficiència energètica”. Renau va 
dedicar una part de la seva intervenció a incidir en 
la necessitat de tenir “més eficiència en la nostra 
mobilitat”. I és que mentre l’eficiència del vehicle 
tèrmic que utilitza combustibles fóssils és del 9%, 
en el cas d’un vehicle elèctric és del 70%. En termes 
econòmics, “el cost de la mobilitat es redueix 2,5 
vegades utilitzant el cotxe elèctric”. El president 
de Volt Tour va explicar que l’autosuficiència ener-
gètica s’assoleix complementant el cotxe elèctric 
amb l’adquisició d’unes plaques fotovoltaiques que 
subministrin energia a l’habitatge.

Les empreses participants a la tercera xerrada del 
cicle van ser Charging Box –de punts de recàrrega–; 
BCN Endollada –cotxes elèctrics per a una mobilitat 
de proximitat–; Agustí Payá –enginyer d’Aenergy 
i pilot de curses de cotxes elèctrics–; Exclusivas 
Pont –concessionari Citröen–; Tallers Santi-Enrique 
–concessionari Nissan–; i Moventia i Grup Auser –
concessionari Renault.

Cotxe 
elèctric
_

Patrick Renau, president de Volt Tour 
i ponent de la jornada sobre el cotxe elèctric

L’exterior del centre cívic va acollir una selecció de cotxes elèctrics

Víctor Muñoz, de Charging Box, va explicar que 
l’oferta de punts de recàrrega ofereix solucions tant 
per a l’ús domèstic com públic gràcies a un tecnolo-
gia que s’adapta a un client únic o a diversos. 

Pep Moix, de BCN Endollada, va exposar que la 
gamma de vehicles Comarth són ideals per a una 
mobilitat de proximitat i com a vehicles de repar-
timent amb una autonomia de 60 quilòmetres i un 
temps de recàrrega de 3 hores. 

Autosuficiència: un valor en alça // Cotxe elèctric

Associació Volt Tour
C/ Nostra Senyora del Coll, 32
Llinars del Vallès
610 60 51 71
www.volttour.eu
info@volttour.net

Charging Box
C/ Bailén, 1 1r 1a
Badalona
617 637 772
www.chargingbox.es
info@chargingbox.es

BCN Endollada
Avgda. Meridiana, 34
Barcelona
93 118 60 90
www.bcnendollada.com
info@bcnendollada.com

Aenergy
Avgda. Príncep d’Astúries, 1
Barcelona
699 90 68 80
www.aenergyweb.com
hall@aenergyweb.com

Citröen Exclusivas Pont
Ctra. de Barcelona, 128-130
Barberà del Vallès
93 718 11 52
www.exclusivaspont.com
info@exclusivaspont.com

Nissan Tallers Santi-Enrique
Ctra. de Barcelona, 132
Barberà del Vallès
93 718 11 51
www.santienrique.com
info@santienrique.com

Moventia – Grup Auser
C/ Pau Vila, 22
Edifici Helion 4a planta
Sant Cugat del Vallès
93 748 49 97
www.auser3000.com
smarti@moventiagrup.net

Agustí Payá, enginyer d’Aenergy i pilot d’un 
Mercedes A elèctric únic a l’Estat, va defensar que 
el cotxe elèctric és un vehicle amb prestacions sufi-
cients per a la mobilitat diària i que permet càrre-
gues complertes per només dos euros. 

Ricard Valldeperas, del concessionari Ci-
tröen Exclusivas Pont va afirmar que el C-Zero 
és l’aposta de la marca pel medi ambient, per una 
conducció més pausada i per una millor qualitat de 
vida. 

Miquel Viciedo, del concessionari Nissan Ta-
llers Santi-Enrique, va explicar que el Leaf té una 
autonomia de 175 quilòmetres –i en un futur 200– 
que demostra la no necessitat de les famílies de 
disposar d’un segon vehicle de motor de combustió. 

Finalment, Francesc Martínez, de Moventia i 
dels concessionaris Grup Auser va exposar que 
Renault té al mercat tres models 100% elèctrics que 
cobreixen segments diferenciats: Twizy –mobilitat 
urbana–, Kangoo –furgoneta de treball– i Fluence 
–berlina.

Els experts en vehicles elèctrics, el 13 d’abril
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www.chargingbox.es
info@chargingbox.es
(+34) 617 637 772

INDICADOR DE L’ESTAT DEL LED

GESTIÓ DE CONSUMS 
A TRAVÉS DEL “BACKOFFICE”

SENSE RISC DE SOBREESCALFAMENT

2 ANYS DE GARANTIA

DISSENY ÚNIC

ADIENT PER A TOTES 
LES MARQUES D'AUTOMÒBILS

CERTIFICAT CE

ENDOLL TIPUS 2 / MENNEKE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DRIVE THE CHANGE

C

M

Y

CM
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CY

CMY

K

auser-sol-14020094.pdf   1   12/02/14   17:26

Circula amb 0 emissions de CO
2

EXCLUSIVAS PONT S.A.U.
Ctra. de Barcelona, 79

08210 Barberà del Vallès
93 718 11 52

info@exclusivaspont.com
www.exclusivaspont.com

AEnergy ofereix els seus coneixements en 
mobilitat sostenible, i en l’adaptació i redacció de 
nous plans de mobilitat municipals, incorporant 
criteris adaptats a les noves necessitats derivades 
de la introducció dels vehicles elèctrics a les 
nostres ciutats.

AEnergy és, a més, instal·lador de sistemes de 
recàrrega de les principals marques d’automoció, 
com ara Mercedes-Benz, Smart, Tesla, entre 
d’altres.

Ens trobareu a:
Avgda. Príncep d’Astúries, 1

Barcelona
699 90 68 80

www.aenergyweb.com
hall@aenergyweb.com

* Adaptat per satisfer les necessitats d’empreses 

i particulars

* El vehicle urbà d’ús econòmic 

* 0 sorolls

* Conducció serena i tranquila

* Fàcil maneig

* Dóna resposta al 90% dels trajectes qüotidians

* Aparcament gratuït en determinades ciutats

EXCLUSIVAS PONT
Barberà - Sabadell - Ripollet

Oficines i concessionari:

Avinguda Meridiana, 34

Barcelona

info@bcnendollada.com

www.bcnendollada.com
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Autosuficiència: un valor en alça // Energies renovables

La quarta i última jornada del cicle es va celebrar el 
21 de juny, coincidint amb els actes de la Setmana 
Europea de l’Energia Sostenible, una iniciativa de 
la Unió Europea per promoure l’estalvi i l’eficiència 
energètica. La sessió va posar sobre la taula casos 
pràctics de com les energies renovables ajuden a 
reduir la despesa energètica dels habitatges. 

El cap de l’Oficina de la Comissió Europea a Barce-
lona, Ferran Tarradellas, va explicar els tres grans 
objectius europeus en relació amb l’energia: “tenir 
una seguretat en el provisionament energètic, 
fer que els països de la UE siguin més competi-
tius i reduir les emissions de CO2”. Les institu-
cions europees s’han dotat del programa 20/20/20 
per assolir l’any 2020 un 20% de reducció de les 
emissions de CO2, que un 20% de l’energia genera-
da a la UE sigui de fonts renovables, i que es millori 
un 20% l’eficiència energètica. Segons Tarradellas, si 
es compleixen els objectius del programa 20/20/20 
“Europa aconseguirà un estalvi de 120.000 
milions d’euros cada any, serà més competitiva 
i haurà creat llocs de treballs no deslocalitza-
bles vinculats a les energies renovables”. I va 
sentenciar: “A la UE li va la vida ser més eficient 
perquè la nostra despesa energètica és un 400% 
més cara que la dels Estats Units”.

En l’última jornada del cicle, els professionals 
participants van ser els arquitectes Joaquín Fanego 
–de Fanego Arquitectos–; Isabel Vega –professora 
de l’Escola d’Arquitectura del Vallès de la UPC–; 
Francesc Marturià –especialitzat en certificació 
energètica d’edificis–; Jesús Flores –gerent d’Efivert 
Ingeniería–; i Roger Pernas –soci de la cooperativa 
Som Energia.

Energies 
renovables
_

Els arquitectes Joaquín Fanego –de Fanego Ar-
quitectos– i Isabel Vega –professora de l’Escola 
d’Arquitectura del Vallès de la UPC–, van expli-
car que tenint en compte que el 40% de l’energia del 
país es consumeix en els habitatges residencials cal 
promoure l’arquitectura bioclimàtica, que adapta 
les característiques constructives dels habitatges 
a la climatologia de la zona. I van afegir que per 
estalviar energia cal limitar-ne la demanda, millorar 
l’eficiència dels elements instal·lats als habitatges i 
tenir consciència de l’aprofitament energètic. 

Francesc Marturià, arquitecte especialitzat 
en certificació energètica d’edificis, considera 
que el nou decret de certificació energètica servirà 
per a conscienciar la població que hem de ser més 
eficients energèticament. Marturià va explicar que 
estan exempts de fer la certificació els habitatges 
inferiors als 50 metres quadrats i aquells habitatges 
destinats a lloguers de curta durada. 

Els experts en energies renovables durant el debat amb el públic assistent a la jornada

Ferran Tarradellas, cap de l’Oficina de la Comissió Europea 
a Barcelona va ser el ponent de la jornada sobre les 

energies renovables
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Comissió Europea Barcelona
Passeig de Gràcia, 90 1r
Barcelona
93 467 73 80
www.ec.europa.eu/barcelona
comm-rep-barcelone@ec.europa.eu

Fanego Arquitectos
Gran Via, 561 4t-4a
Barcelona
670 818 375
www.joaquinfanego.com
joaquinfanego@gmail.com

Isabel Vega
C/ Ausiàs March, 145 3r 1a
Barcelona
678 550 117
isav.correu@gmail.com

Francesc Marturià
C/ Pla i Deniel, 17 Baixos
Caldes de Malavella
972 471 470
www.estalvienergetic.wordpress.com
mj@mjarquitectes.com

Efivert Ingenieria
Avgda. Corts Catalanes, 5-7
Sant Cugat del Vallès
93 545 86 49
www.efivert.com
jflores@efivert.com

Som Energia
Parc Científic i Tecnològic 
de la UdG
Edifici Giroemprèn
C/Pic de Peguera, 11         
(Ala A, despatx A.2.08)
Girona
972 183 386
www.somenergia.coop
info@somenergia.coop

La regulació estatal, en contra 
_

Un cop acabat el cicle “L’autosuficiència, un 
valor en alça” el govern central va aprovar la llei 
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, 
que desincentiva l’ús d’instal·lacions fotovoltai-
ques per a l’autoconsum elèctric. La llei inclou 
un peatge (d’uns 0,07€/kWh, segons els experts) 
que gravarà la producció generada a casa així 
com també el consum instantani. Aquest peatge 
s’ha d’abonar a les companyies elèctriques. A 
més, el preu de venda de l’energia sobrant gene-
rada a casa es rebaixa a la meitat del preu actual 
(se situarà en uns 0,05€/kWh). Segons els càl-
culs de la Unión Española Fotovoltaica, consumir 
l’energia generada a casa serà un 27% més car 
que fer-ho amb l’actual sistema convencional. A 
més d’aquest increment econòmic, els propietaris 
d’instal·acions d’autoconsum d’energia elèctrica 
fotovoltaica tindran l’obligació d’inscriure’s en 
un registre del Ministeri d’Indústria i declarar-ho 
a Hisenda.

Podeu consultar la llei al BOE en aquest enllaç: 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/27/
pdfs/BOE-A-2013-13645-C.pdf

Jesús Flores, d’Efivert Ingenieria, va assegurar 
que la geotèrmia és una font inesgotable d’energia 
per a la climatització d’un habitatge i que cobreix 
el 100% de les necessitats d’aigua calenta sanitària, 
calefacció i aire condicionat. Flores va afegir que la 
geotèrmia té un consum cinc vegades inferior que 
la resta de sistemes energètics. 

Per últim, Roger Pernas, soci de la cooperativa 
Som Energia, va explicar que tenen el compromís 
de generar tanta energia renovable com energia 
consumeixin els seus socis, que en aquell moment 
superaven els 8.000 -i actualment els 13.000-. Som 
Energia certifica l’origen renovable de la seva elec-
tricitat i amb una única aportació d’entrada de 100 
euros, cada soci pot sol·licitar fins a cinc contractes.
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A L’ARQUITECTURA

JOAQUIN FANEGO PALAT + FRANCESC MARTURIÀ JUNQUERA + ISABEL VEGA AINSA · ARQUITECTES

Som tres arquitectes que sumem esforços per tal de fer front als projectes d’arquitectura que suposin l’aplicació de 
criteris d’eficiència energètica i d’autosuficiència en edificis, tant en obra nova com en reformes. Des de la millora del 
confort tèrmic i el control de la despesa energètica fins a l’aprofitament de l’aigua de pluja per a neteja i reg del jardí.

Gran Via 561, 4rt 4a · Barcelona · Tlf/Fax 93.451.33.86 J. 670818375 F. 654501269 I. 678550117

JOAQUIN FANEGO PALAT:  www.joaquinfanego.com joaquinfanego@gmail.com

Arquitecte. Ha desenvolupat la seva professió a Alemanya i Barcelona. Especialitzat en la construcció d’habitatges, 
actualment està dirigint la seva activitat a intervencions de millora en l’eficiència energètica d’edificis ja construïts, 
introduint sistemes passius que milloren el confort i la qualitat de vida, aconseguint sostenibilitat i estalvi energètic.

FRANCESC MARTURIÀ JUNQUERA: http://estalvienergetic.wordpress.com mj@mjarquitectes.com

Arquitecte. Desenvolupa la seva activitat a la província de Girona, dins l’àmbit de l’edificació. Àmplia experiència en 
obra pública, sobretot escoles bressol, i arquitectura residencial. Actualment està redirigint la seva activitat cap al 
sector de l’estalvi energètic vinculat amb el món de l’arquitectura, i la introducció d’energies renovables als edificis.

ISAVEL VEGA AINSA: isabel.vega@upc.edu isav.correu@gmail.com

Arquitecta. Desenvolupa la seva activitat a la província de Barcelona. És professora de l’E.T.S.A.V. (UPC). Actualment 
doctoranda de la UPC, sobre el tema del Drenatge Sostenible, gestió i aprofitament de l’aigua de pluja en espais 
exteriors amb baixa despesa energètica.  Està redirigint la seva activitat cap aquest àmbit específic de la sostenibilitat.

Solucions d’estalvi i 
eficiència energètica

EFIVERT Ingeniería, està 
certificada per VAILLANT com 
a empresa especialitzada en 
eficiència energètica i energies 
renovables.

Geotèrmia, aerotèrmia, energia 
solar i biomassa.

Contacti amb nosaltres i li donarem 
solucions al seu consum energètic.

Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 Sant Cugat del Vallès

Tel: 935 458 649
www.efivert.com
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Directori d’empreses participants

MinotGreen
Sant Cugat del Vallès

93 583 69 57 
www.minotgreen.com                        
info@minotgreen.com

Culligan
Castellbisbal
93 565 33 99

www.culligan.es
domestico@culligan.es

Ibercanal 64
Cerdanyola del Vallès

93 594 99 26
www.ibercanal64.com
info@ibercanal64.com

Perforacions Ordal
Ordal

93 817 92 21
www.perforacionesordal.com
informacion@perforacionesordal.com

Eco2Next
Sant Cugat del Vallès

649 46 25 16
www.eco2next.com

david.martin@eco2next.com

Soonerbike
Terrassa

93 113 72 62
www.soonerbike.com

informacion@soonerbike.com

Nimoto Ibérica
Lloret de Mar
972 36 85 94

www.nimoto.es
marketing@nimoto.es

Cop de Gas
Sant Feliu de Guíxols

972 82 22 44
www.copdegas.com

copdegas@copdegas.com

24 Bikes
Calella

93 762 77 41
www.24bikes.es
info@24bikes.es

Suzuka Zero - Emovement
Badalona

93 460 14 10
www.suzukazero.es
info@suzukazero.es

Charging Box
Badalona

617 637 772
www.chargingbox.es
info@chargingbox.es

BCN Endollada
Barcelona

93 118 60 90
www.bcnendollada.com
info@bcnendollada.com

Aenergy
Barcelona

699 90 68 80
www.aenergyweb.com
hall@aenergyweb.com

Citröen Exclusivas Pont
Barberà del Vallès

93 718 11 52
www.exclusivaspont.com
info@exclusivaspont.com

Nissan Tallers Santi-Enrique
Barberà del Vallès

93 718 11 51
www.santienrique.com
info@santienrique.com

Moventia – Grup Auser
Sant Cugat del Vallès

93 748 49 97
www.auser3000.com

smarti@moventiagrup.net

Fanego Arquitectos
Barcelona

670 818 375
www.joaquinfanego.com
joaquinfanego@gmail.com

Isabel Vega
Barcelona
678 550 117

isav.correu@gmail.com

Francesc Marturià
Caldes de Malavella

972 471 470
www.estalvienergetic.

wordpress.com
mj@mjarquitectes.com

Efivert Ingenieria
Sant Cugat del Vallès

93 545 86 49
www.efivert.com

jflores@efivert.com

Som Energia
Girona

972 183 386
www.somenergia.coop
info@somenergia.coop


