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Certtificat d’eficièn
ncia ene
ergètica
a de l’ed
difici I – Faculta
at de
Ciè
ències d
de la Co
omunica
ació
S’ha certificat energèticament, mitjjançant el prrograma CE3
3X, el primer
edifici del ccampus de laa UAB, la Faccultat de Ciènncies de la Comunicació.
L’edifici haa obtingut una
u
lletra D,
D consumeixx 350 kWh//m2any i té
associades unes emissions de CO2 de
d 84 kg/m2aany.
dificis es classifiquen en uuna escala de set lletres,
Convé afeggir que els ed
en què la lletra G corrrespon a l’e
edifici menyss eficient i la
l lletra A a
l’edifici méés eficient, seegons el conssum d’energgia i les emisssions de CO2
comparadees amb un edifici
e
base amb
a
una tippologia i unaa localització
geogràfica similars.
onsum d’en
nergia, la calefacció representa
Pel que fa al co
2
65,48 kWh/m any, la refrigeració 98,07 kWh//m2any i la il∙luminació
143,14 kWh/m2any. Peer les caracte
erístiques dee l’edifici, less actuacions
de millora que s’hi han
h
de dur a terme h an d’anar encarades
e
a
optimitzar el sistema d’il∙luminació i a reduir el consum de calefacció.

Actuacions d’eficiè
ència en
nergètic
ca desenvolupa
ades el 2013
La constitu
ució dels gru
ups de millorra energèticaa de la UAB ha permès uuna implicaciió més gran
en les actu
uacions d’eficciència energgètica dins dels
d diversos edificis de laa UAB.
En el núm
mero anterio
or, ja vam destacar, entre les acttuacions d’eestalvi i de millora de
l’eficiènciaa dutes a terme durant l’any passat, la substitució de les làmpades de
d vapor de
mercuri peer làmpades de vapor dee sodi, la refo
orma d’algun
nes sales de calderes i la
a instal∙lació
a la cobertaa dels Serveiis Informàticcs de la segonna refredado
ora (per subsstituir la que encara era al
a soterrani,
la qual requ
ueria extracttors per dissipar la calor)).

Entre les m
mesures impulsades pelss grups
de milloraa energèticaa, pel que fa a
l’electricitaat, les prin
ncipals actuacions
han estat la instal∙laciió de fluorescents
LED per a l’enllumenat de vigilànccia i la
instal∙lació de detecto
ors de presència o
polsadors en lavabos i diversos estudis
e
per milloraar l’enllumen
nat d’espais que
q ho
requereixen. Pel quee fa al ga
as, les
actuacions s’han focalitzat a minimitzar
les pèrd
dues de calor (m
millores
d’aïllamentt, etc.).
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«Adap
ptem els sistemess per aco
onseguir estalvi i eficiènc ia energètica.»
C
Concentrem
m l’activitatt acadèmicaa per estalvviar energiaa.
Quan
Q
es va co
onstituir el gru
up de
millora
m
energèètica de la Faccultat
de
d Ciències dee l’Educació i de la
Facultat
F
de Trraducció i
d’Interpretaci
d
ió?
Formalment,
F
eel maig de 201
12, tot i
que
q
ja feiaa temps que
q
es
treballava
t
en
n aquest àmbit. En
aquest
a
senttit, cal destacar
d
especialment
e
que, d’ençà del
d curs
2007‐2008,
2
co
oncentrem l’aactivitat
de
d les facultaats en funció de les
instal∙lacions de climatització i
electricitat.
e
Com
C
són els eedificis i les
instal∙lacions??
Tenim
T
dos con
njunts diferenciats:
d’una
d
banda, eels edificis méés nous,
els
e edificis K (sseu de la Facu
ultat de
Traducció
T
i d’Interpretació) i G6
(amb aules i despatxos de
professorat)
p
i, de l’altra, l’ed
difici
G5
G (seu admin
nistrativa de laa
Facultat
F
de Cièències de l’Educació)
i els mòduls. EEls edificis G6 i K
disposen
d
de reefrigeració, mentre
que
q al G5 la reefrigeració de tots
els
e espais es faa mitjançant unitats
u
partides
p
de tip
pus split.
Actualment,
A
l’àmbit del gru
up
disposa
d
de vin
nt calderes en total i
de
d quatre plan
ntes refredado
ores.
Quins
Q
són els problemes
principals
p
delss edificis?
El
E principal pro
oblema energgètic és
la manca de seectorització, tant
t
en
calefacció
c
com
m en enllumen
nat.
Aquest
A
probleema es manifeesta en
especial
e
a l’edifici G5 i als mòduls.
m

Coro Cabreera, Ángel Vázqu
uez, José Luís Costa,
C
Francisco JJavier Casas, Jossep Lluís Gómezz,
José Rafaell Palma, Antonia Quintero i Migu
uel Ortega formenn el grup de milllora energètica dee
la Facultat dde Ciències de l’E
Educació i de la Facultat
F
de Traduucció i d’Interprettació.

Quines miillores voleu destacar?
d
En enllumeenat s’han fett diverses
actuacionss: instal∙lació de
d
polsadors temporitzats per
e llums als
garantir l’aapagament de
lavabos, suubstitució de llums
halògens pper làmpades més
eficients, i de fluorescen
nts per
orització
LED, i milloora de la secto
de l’enllum
menat. Pel que
e fa a
equipamennts, s’ha proggramat
l’apagameent d’ordinado
ors d’espais
comuns.
Pel que fa a la climatitzaació, cal
destacar laa modificació del
sistema d’ aire climatitzaat de la
Facultat dee Traducció i
d’Interprettació i de l’edifici G6. En
concret, s’’ha actuat sob
bre els
d
de
ventiladorrs d’impulsió d’aire,
tal maneraa que, un cop
s’aconseguueix la temperatura de
confort, el s climatitzado
ors
s’aturen i pper conseqüent

Fotogra
afia energ
gètica
G6 - FTI

G
G5 - Mòduls

Construcció
ó:

11993 ‐ 1982

1997 ‐ 1998

Calefacció:
‐calderees
‐aïllameents de canon
nades
Envolupantt:
‐envolu
upant tèrmica
Climatització (refrigeraciió i calefacció)
‐refredaadores
‐fancoills
Sistema de gestió:
‐gestió d’enllumenatt
Enllumenatt:
‐tipus eenllumenat
2

no en tenen
n
no en tenen
n

s’estalvvia energia; això ha permèss
també que hagin dissminuït les
queixees per correntss d’aire i
contrasst tèrmic.
ment s’estan reformant
Actualm
íntegraament sis sale
es de calderes
(G5 i m
mòduls) i instal∙lant calderess
d’alt reendiment i ele
ements de
controol de millora de confort i
estalvi..
Com diifoneu els missatges als
usuariss?
Es fa dee diverses ma
aneres: s’han
penjat adhesius per recordar quee
cal apaagar els llums i actualment
s’està ddissenyant un
n blog d’estalvvi
energèètic. D’altra ba
anda, el SERIM
M
(Serveii de Recursos Informàtics i
Multim
mèdia) va fer un
u vídeo amb
l’objecctiu de sensibilitzar els
usuariss de la importtància d’apagaar
els cannons i els ordin
nadors. Som
conscieents que hem de millorar
aquestt aspecte i, pe
er fer‐ho,
estem treballant per crear un web
del gruup.
Com hoo heu fet per tirar
endavaant totes aquestes
actuaccions?
Princippalment amb la
l implicació
del perrsonal de les dues
d
facultatss,
i tambéé destinant re
ecursos
econòm
mics dels dos deganats i dee
l’adminnistració de ce
entre. Volem
destac ar la implicació de la Unitatt
d’Infra estructures i Mantenimentt,
ja que ens ha ajudatt a valorar
tècnicaament les messures que calia
implanntar.

Ap
punts d’en
nergia a la UAB.
U
Julio
ol de 2014

