L’AJUNTAMENT DE BEUDA CONTINUA AMB LA SUBSTITUCIÓ DE LES ANTIGUES
FINESTRES DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT PER MILLORAR-NE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
L’Ajuntament de Beuda va començar des del primer dia a posar en pràctica les accions proposades
al PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible), que permetrà arribar a l’objectiu de reduir un 20% les
emissions de CO2 l’any 2020.
Aquesta actuació dona continuïtat a les accions que ja es van fer en anys anteriors com la reducció
de consum de l’enllumenat públic i també d’altres equipaments, o el vehicle elèctric, amb estalvis tant
de consum energètic com econòmic.
Aquesta és la segona actuació de renovació
de tancaments que es va efectuant a l’edifici
de l’ajuntament.
A l’any 2009 es va realitzar una ampliació i
rehabilitació d’una part important de l’edifici,
però a la part antiga, els tancaments es van
conservar els existents.
Els tancaments existents eren de fusta i
actualment es troben molt mal estat, degut a
la forta insolació que reben i que alguns estan
molt desprotegits. Amb la humitat no tanquen
bé, s’escapa molt fàcilment l’aire i a més quan
plou, entra aigua a l’interior.
Aquesta actuació es va incloure en el PAES i també en la Certificació
Energètica de l’Edifici.
El tancament instal·lat és d’alumini amb trencament de pont tèrmic i
vidre 3+3/16/3+3.
A l’actuació de l’any 2016 es van renovar els tancament de la planta
semisoterrani i per aquest 2017 s’ha efectuat a les quatre finestres
rodones de la façana oest.

Amb aquesta actuació el millorarà el
rendiment energètic de l’edifici,
reduint el consum tant per calefacció
com refrigeració, ajudant a un estalvi
d’energia (gasoil per a la calefacció)
i electricitat per refrigeració), amb una reducció de l’emissió de tn/CO2/any. Un cop s’hagi completat
la renovació de tancaments, falten les finestres de la planta baixa de la façana nord i tres de la
façana sud, millorarà la classificació energètica d’aquest edifici.
El cost de la instal·lació ha estat de 12.818,99€
La Diputació de Girona l’ha subvencionat amb 9.583,20 € dins del Pla a l’acció, per lluitar contra el
canvi climàtic del 2017.

