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Comissió Paritària de Medi Ambient 
20 d’abril 2012 

 

 
Resum dels temes que s’han tractat a la Comissió Paritària de Medi Ambient: 
 
1. PLA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 

L’interlocutor de l’Administració explica el contingut del Pla d’Estalvi i eficiència energètica. 
 

Es parla de dos objectius, un l’estalvi en unitats d’energia, ja que es pretén una reducció del 
12% per al 2014 i l’altre, la reducció de la despesa econòmica en euros. 

 
Aquest Pla, que ha de servir per a que a partir de 2020 la Generalitat pugui estalviar fins a un 
15% d’energia, ha estat impulsat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i s’aprovarà de manera 
imminent. Consta de tres pilars: 

 
a) Optimització dels contractes de subministrament. 

 
Obtenir un bon preu, no només mitjançant la reducció de la despesa, sinó també 
modificant el tipus de contracte. Hi ha casos en què hi ha contractada una potència 
superior a la necessària. Caldria revisar aquests casos, però hi ha una limitació i és que si 
es baixa molt la potència es fa necessari canviar el comptador, el que equival a fer una 
despesa, sobretot perquè hi ha molts departaments on els comptadors són de propietat, 
per tant la solució passa per baixar la potència però fins on es permeti conservar el mateix 
comptador. 
 

b) Pla d’inversions. 
 

S’han de fer projectes pilot i fer una licitació. Les empreses que s’hi presentin han de reunir 
uns requisits, ser solvents i, la que garanteixi un major estalvi és que la que es triarà. Per 
fer el projecte caldria inventariar tots els edificis de la Generalitat, però es tracta d’una feina 
gairebé impossible. Mentrestant s’estan fent projectes pilot en dos àmbits. Hi ha edificis 
molt grans i ineficients com grans hospitals i són els que s’agafen per fer el projecte, però 
també hi ha edificis petits que poden no ser atractius per a les empreses, llavors el que es 
fa és monitoritzar l’edifici i comunicar els canvis que cal fer per recuperar la seva inversió 
(els monitors), en forma d’estalvi. S’estan incloent tots dos tipus d’edifici en els projectes. 
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Abans de l’estiu aquests projectes sortiran a licitació i es pretén que abans de 2013 ja hi 
hagi un model per aplicar a la Generalitat. La Generalitat no es pot permetre d’organitzar 
tot aquest Pla d’inversió i que cap empresa vulgui ofertar. Per aquest motiu i per fer la 
inversió atractiva s’ofereix que la recuperació de la inversió sigui a 10 anys. 
 
Abans de l’estiu sortiran quatre projectes pilot i la resta es faran a la tardor. 
 

c) Formació, informació i difusió. 
 
Es pretén enviar missatges de bones pràctiques al personal treballador i crear un espai on 
compartir les seves experiències. 
 
Es faran dues sessions informatives, la primera coincidint amb la Setmana de l’Energia, del 
18 al 22 de juny i correrà a càrrec de l’empresa, el Departament i l’auditora. 
 
També es crearà un espai virtual a la Intranet, guies de bones pràctiques, càpsules 
audiovisuals, material gràfic, etc. 
 
La part sindical pregunta si s’ha previst que els beneficis de les empreses no siguin 
desorbitats. L’interlocutor respon que a aquesta qüestió, ell pot respondre a tall personal 
però no com a Generalitat. 

 
 
2. PLA DE TREBALL I FORMACIÓ DE MEDI AMBIENT PER A 2012 
 

Està previst fer fòrums mediambientals, de gestió de residus i cursos de conducció eficient, 
entre d’altres. També s’impartiran cursos sobre els sistemes de gestió ambiental (EMAS i 
ISO). 

 
Detectem que una part important de les propostes que es fan van orientades a la reducció de 
la despesa, la qual cosa ens sembla bé, però trobem a faltar una part dedicada a la 
sostenibilitat medi ambiental que es podria reflectir en el consum d’energies renovables. Per 
això, en la propera paritària, CCOO proposarem la possibilitat que l’Administració s’adhereixi a 
alguna cooperativa de producció i consum d’energia verda i renovable, ja que això suposaria 
un fort impuls en el desenvolupament de tecnologies renovables i seria una oportunitat de 
donar un bon exemple a la ciutadania. 
 
També demanarem a l’Administració que s’unifiquin els criteris d’estalvi d’aigua que ja s’han 
implantat en alguns departaments, igual que la instal·lació de bombetes de baix consum, la 
impressió i fotocòpies a doble cara, etc. 


