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1. El Pacte d’alcaldes  

 
El dia 3 de setembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament d'Aiguaviva va aprovar l’adhesió al Pacte 
d’alcaldes. Per tal de vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució d’aquest Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible, l’Ajuntament ha designat la Sra. Marta Vives i Albertí, Regidora de 
Medi Ambient, com a coordinadora municipal del Pacte d’alcaldes.  

El Pacte d’alcaldes és la primera iniciativa, i la més ambiciosa, de la Comissió Europea orientada 
directament a les autoritats locals i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi 
climàtic.   

L’estratègia del «20/20/20» de la Comissió Europea és la base del Pacte d’alcaldes (Covenant of 
Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de 
l'acció de govern. 

Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més 
enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el 
seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a 
l’energia sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de 
l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de reduir les emissions de CO2 

en més d’un 20 % el 2020, a través de l’eficiència energètica i les energies renovables. Per 
aconseguir aquest objectiu, les autoritats locals es comprometen a: 

 
 Preparar un inventari de referència d’emissions com a recull de les dades de partida; 

 Presentar un pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), aprovat per l’ajuntament del 
municipi, en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte, i esbossar les 
mesures i polítiques que es proposen executar per assolir els objectius; 

 Elaborar periòdicament, després de la publicació del PAES, un informe d’implantació que 
indiqui el grau d’execució del programa (cada dos anys) i un informe d’acció que mostri els 
resultats provisionals (cada quatre anys); 

 Promoure activitats i involucrar la ciutadania i les parts interessades, inclosa l'organització del 
Dia de l’Energia (jornades locals d’energia); 

 Difondre el missatge del Pacte d’alcaldes, en particular a altres autoritats locals a fi que s'hi 
adhereixin i participin en els esdeveniments més importants (per exemple, en les celebracions 
del Pacte d’alcaldes i en les sessions o tallers temàtics); 

 Acceptar, els signants, que deixaran de ser membres del Pacte en cas de no presentar a 
temps els diferents documents tècnics requerits (el document del PAES o els informes de 
seguiment). 

 
Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són: 

 
 El fet de disposar d’una eina programàtica que permeti establir la política energètica a seguir 

fins al 2020. Aquesta eina ha de permetre establir les bases d’aquelles accions i mesures 
tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi.  

 Mitjans financers i suport polític en àmbit de la Unió Europea, a través de mecanismes 
financers concrets per ajudar els signants del Pacte a complir els seus compromisos.  
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 Visibilitat pública, ja que la Comissió Europea s’ha compromès a donar suport a les 
autoritats locals que participen en el Pacte a través de celebracions conjuntes amb altres 
territoris, etc. 
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2. Antecedents i context 

2.1. El Protocol de Kyoto i els programes europeus sobre el 
canvi climàtic 

L’any 1997, en el marc de la tercera Cimera del Clima, es presentava el Protocol de Kyoto1, amb 

l’objectiu d’establir un protocol vinculant de reducció d’emissions de gasos d’efecte d'hivernacle 
(GEH). El compromís era reduir el 5 % dels GEH emesos l’any 1990 durant el període 2008-2012. Tot 
i que la Unió Europea el va signar l’any 1998 i el va ratificar el 2002, el protocol no va entrar en vigor 
fins al 16 de febrer de 2005, quan es va assolir el mínim de països necessaris per sumar, junts, un 
compromís de reducció de més del 55 % de les emissions de GEH del 1990. Actualment, hi ha 191 
països que l’han ratificat.2  

Quan la Unió Europea va signar el protocol, es va comprometre a reduir un 8 % els GEH emesos el 
1990 i, per tant, va augmentar-ne l’exigència. Per tal de complir-lo va establir diverses accions i les va 
basar en el Programa Europeu sobre el Canvi Climàtic (PECC) i en el règim del comerç de drets 
d’emissió de gasos d’efecte d'hivernacle dins de la UE. El PECC I es va iniciar l’any 2000. En una 
primera fase (2000-2001) va incloure dotze polítiques i mesures que calia dur a terme, i també va 
abordar la necessitat d’augmentar esforços en la investigació climàtica. En la segona fase (2002-
2003) va facilitar la implantació de les polítiques i mesures de la primera, va investigar la viabilitat de 
mesures addicionals i va avaluar el potencial de reducció de les ja previstes. L’any 2005 s’inicia el 
PECC II3 amb l’objectiu d’incorporar noves polítiques i mesures per tal d’assolir reduccions més 
significatives després del 2012. També inclou grups que treballen en la captura i l'emmagatzematge 
de carboni, les emissions de vehicles lleugers, les emissions de l’aviació i l’adaptació als efectes del 
canvi climàtic. 

2.2 L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta  

Per tal de complir el Protocol de Kyoto, l’Estat espanyol va crear el Consell Nacional del Clima i 
l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, així com la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi 
Climàtic, per coordinar les polítiques de l’Estat amb les de les comunitats autònomes. 

L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta
4 

(EECCEL), horitzó 2007-2012-2020, 
és un instrument planificador que estableix el marc en què les administracions han d’actuar per tal 
d’adoptar polítiques i mesures per mitigar el canvi climàtic, pal·liar els efectes adversos del canvi 
climàtic i complir els compromisos internacionals adquirits per Espanya en matèria de canvi climàtic. A 
més, també inclou mesures per aconseguir consums energètics compatibles amb el 
desenvolupament sostenible. Aquesta estratègia inclou l’adopció de diverses mesures urgents, entre 
les quals l’elaboració del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España

5
, que l’any 2011 va ser revisat i substituït pel Plan de Acción de Ahorro y 

                                                

1) <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php> 
2) Status of Ratification of the Kyoto Protocol - United Nations Framework Convention on Climate Change. 
3) <http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm>  
4) 
<http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.c4833b494d44967f9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=9406bb19697d6210VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9406bb19697d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default> 
5) <http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.11> 
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Eficiencia Energética 2011-2020
6
. Aquest últim, a part d’avaluar l’eficiència de les seves propostes, 

estableix nous objectius per a dos horitzons: 2016 i 2020.  

2.3. Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 

Fins al març de 2011 Catalunya tenia, d'una banda, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 i, 

de l’altra, el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012. Atès que ambdós plans s’han 

de revisar en breu, que hi ha una estreta relació entre energia i canvi climàtic, i que la planificació 
europea en matèria d'energia i clima té com a horitzó l’any 2020, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya va decidir optimitzar esforços i elaborar un únic pla: el Pla de l’Energia i del Canvi 

Climàtic de Catalunya 2012-2020, els principals eixos estratègics del qual són:  

 Les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica seran elements clau per assegurar 
l’assoliment d’un sistema energètic sostenible per a Catalunya (sobre la base del sector 
transport, residencial ―domèstic i serveis― i industrial). 

 Les energies renovables com a opció estratègica de futur per a Catalunya. 

 La política energètica catalana ha de contribuir als compromisos de l’Estat espanyol de 
reducció de gasos d’efecte d'hivernacle en el si de la Unió Europea. 

 La consolidació del sector de l’energia com a oportunitat de creixement econòmic i creació de 
feina qualificada. 

 La millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic i el desenvolupament de 
les infraestructures energètiques necessàries per assolir el nou sistema energètic de 
Catalunya. 

 Les polítiques energètiques i ambientals catalanes han de tenir estratègies coherents per 
assolir un futur sostenible per a Catalunya, i integrar el desenvolupament social, econòmic i 
ambiental. 

 Acceleració de l’impuls a l'R+D+I de noves tecnologies en l’àmbit energètic. 

 L’actuació decidida de la Generalitat de Catalunya i les altres administracions públiques 
catalanes envers el nou model energètic com a element exemplar i de dinamització. 

2.4. Municipis gironins contra el canvi climàtic 

El 26 de setembre de 2008 va tenir lloc a Lloret de Mar la jornada «Els municipis gironins contra el 
canvi climàtic». L'objectiu principal va ser posar de manifest la importància que tenen els ajuntaments 
en la lluita contra el canvi climàtic. D’aquesta jornada, en va sortir un manifest a través del qual els 
municipis signants (seixanta-set ens locals) es comprometien a: 

 Col·laborar amb la Unió Europea per superar el «20/20/20».  

 Preparar un inventari de referència d’emissions i de partida.  

 Adaptar els municipis per emprendre les mesures necessàries contra el canvi climàtic. 

 Sensibilitzar la societat civil i difondre el manifest. 

 Compartir les experiències amb altres ens locals. 

 Prioritzar les accions de l’Agenda 21 que tinguin per objectiu reduir el canvi climàtic. 

                                                

6)  <http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle> 



 

 6 

3.  Metodologia 

La metodologia proposada per redactar el PAES de les comarques gironines ha estat elaborada per 
la Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques 
gironines). Aquesta metodologia s’ha realitzat a partir de la publicada per l’Oficina del Pacte 
d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible.  

La taula següent mostra les etapes principals del procés del PAES i els documents de referència 
publicats per la Diputació de Girona i el CILMA: 

 

Taula 3.1. Les etapes principals del procés del PAES. 

Fase Etapa 
Documents 
resultants  

Documents de referència  Termini 

Inici 

Compromís polític i signatura del Pacte 
Adaptació de les estructures 
administratives municipals 
Obtenció del suport de les parts 
interessades 

+ acord de Ple 
+ formulari 
d’adhesió 

+ proposta de model 
d’acord de Ple   
 
+ formulari d’adhesió 

- 

Planificació 

Avaluació del marc actual, que inclou 
l’informe de referència d’emissions  

+ IRE de l’ àmbit 
Ajuntament 
+ SEAP Template 

+ full de càlcul per a la 
sol·licitud de dades 
+ IRE de les comarques 
gironines (àmbit PAES) 
+ SEAP Template (àmbit 
PAES) per a cada municipi 

Al cap d’un 
any  

Establiment de la visió: on volem anar? 
Elaboració del pla: com volem 
aconseguir-ho? 
Aprovació i presentació del pla 

 + PAES municipal 
+ metodologia per a la 
redacció dels PAES a les 
comarques gironines 

Implantació Implantació + PAES municipal 
+ metodologia per a la 
redacció dels PAES a les 
comarques gironines 

+ informe 
d’implantació 
(cada dos 
anys) 
+ informe 
d’acció (cada 
quatre anys) 

Seguiment i 
informació 

Seguiment 
Informació i presentació dels informes 
d’implantació i d’acció periòdics 
Revisió 

+ revisió PAES 
municipal 
+ ISE 

+ metodologia per a la 
redacció dels PAES a les 
comarques gironines 

Participació 

Promoure activitats i involucrar la 
ciutadania i les parts interessades  

+ PAES municipal 
+ metodologia per a la 
redacció dels PAES a les 
comarques gironines 

Anual 
 

Organitzar activitats el Dia de l’Energia 

+ informe de 
resultats (breu 
descripció de les 
activitats 
realitzades) 

+ metodologia per a la 
redacció dels PAES a les 
comarques gironines 

Font: Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques gironines. Diputació de Girona i CILMA, maig de 2012. 
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4. Aiguaviva: antecedents en matèria de sostenibilitat i 
canvi climàtic  

4.1. Presentació del municipi 

El municipi d'Aiguaviva va aprovar l'Agenda 21 el juliol de 2008. El Pla d'Acció Local per a la 
Sostenibilitat inclou un conjunt de mesures en matèria d'energia, mobilitat i gestió de residus com ara 
l'aplicació de mesures de control del consum energètic dels equipaments públics, el foment d'ús de 
les energies renovables,  el reforç de l'aparcament de bicicletes, el increment de l'espai públic destinat 
a vianants o la creació de nous carrils bici. Mesures encaminades a la millora de la gestió dels residus 
com ara la implantació de la recollida de la fracció orgànica, el foment de l'autocompostatge o la 
reducció de la generació dels residus de rebuig. Fins al moment s'ha implantat la recollida de la 
fracció orgànica en el municipi, s'ha promogut el compostatge casolà, i s'han realitzat diverses 
campanyes de foment de la recollida selectiva. També s'han efectuat algunes actuacions per 
implantar energies renovables a equipaments públics com ara en el pavelló esportiu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POBLACIÓ

7
 

Població (2005): 601 habitants 
Població (2014): 783 habitants 
Taxa de creixement: 30,28% 
 

ACTIVITAT ECONÒMICA
8
 

 

                 
 

 

HABITATGES I EQUIPAMENTS 
Nombre d’habitatges (2001): 190 
Nombre d’habitatges (2011)9: 269 
% habitatges segona residència: : 0 % 
Nombre d’equipaments municipals: 6 
 

                                                

7) IDESCAT 
8) VAB: Valor Afegit Brut, IDESCAT 
9) Col·legi d’Aparelladors de Girona, Construcció d’habitatges a les comarques gironines (2000 – 2012), Gener de 2012. 
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CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES 
Altitud: 169 m       Superfície:13,9 km

2
 

Graus dies de calefacció i refrigeració
10

: 1956 calefacció;  
281 refrigeració   

 
   

 

ESTRUCTURA DE LES REGIDORIES 
Governació, urbanisme, sanitat, cultura, esports, joventut i festes, promoció econòmica, hisenda, medi ambient, obres i serveis, 
camins, turisme, gent gran, ensenyament, serveis socials i família i noves tecnologies. 
 

 

4.2. Documentació prèvia 

L’Ajuntament d'Aiguaviva ha realitzat diverses actuacions en matèria d'energia i de medi ambient, que 
han contribuït a la disminució de GEH a l’atmosfera.    

A continuació, es llisten els estudis previs, ordenances i els plans aprovats que tenen incidència en 
aquests àmbits.  

Taula 4.1. Documents que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar el PAES. 

Tipus de document Nom Any 

Pla Pla d'acció local per a la sostenibilitat 2008 

Ordenança Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre  vehicles de tracció 
mecànica 

2015 

Ordenança Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles 2015 

Inventari Inventari dels punts de llum de l'enllumenat públic d'Aiguaviva 2015 

Projecte Projecte d'instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa de 6,48 kWp 2007 

Memòria Üs d'energies renovables al nou centre polivalent "la Torrentera" 2007 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament. 

 

 

                                                

10) ICAEN (graus dia 18/18) 
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5. Inventari de referència d’emissions d' Aiguaviva 

5.1. Inventari de referència d’emissions: àmbit PAES 

El 2005, el municipi d'Aiguaviva va emetre 4.858,5 tn de CO2, que representen el 0,56 % del conjunt 
de la comarca. Les emissions van ser de 8,08 tn CO2/capita, superiors a les emissions per capita de 
la comarca, que varen ser de 5,36 tn CO2/capita, i a les del conjunt de les comarques gironines, que 
varen ser de 6,39 tn CO2/capita. 

 
Figura 5.1.  Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi d' Aiguaviva.   

 
 
Emissions generades: 4.858,5 tnCO2 
Emissions per capita: 8,08 tnCO2/capita 
Factor d’emissió electricitat (2005): 0,481 tnCO2 / MWh 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les comarques gironines. 
Diputació de Girona i CILMA, 2012. 

 

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)  

En el sector terciari va consumir 3.413,51 MWh d'energia l'any 2005. Un 83% del consum energètic 
és elèctric i representen  2.830 MWh, un 11% és de gasoil amb 371,81MWh i el  6% restant és de 
GLP amb 211,67 MWh de consum. Les emissions del sector terciari representen el 31% del total del 
municipi i suposen 1.508,57 tn de CO2. L'any 2002 hi havia 7 activitats de petit comerç, 77 de serveis, 
7 en la categoria de professionals o artistes, 31 dedicades a la construcció i  35 indústries al municipi. 
El sector serveis aporta el 49 % del nombre d'activitats econòmiques. Les  empreses de serveis que 
hi havia el 2002 es trobaven distribuïdes en els següents tipus d'activitat: 27 empreses de comerç a 
l'engròs, 15 empreses de transport, 11 de serveis a l'empresa, 6 de l'hostaleria, 10 de serveis 
personals i 8 d'altres. La superfície ocupada pel sector industrial representava un total de  33.503 m

2
 

l'any 2002 i 32.253 m
2
 pel sector serveis. 
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Edificis residencials 

El sector residencial va consumir 2.411,18 MWh d'energia l'any 2005 i emetia 948,82 tn de CO2 que 
representen el 20% de les emissions totals. Al municipi es consumeixen 1.465 MWh d'electricitat i 
representen el 61% de l'energia consumida al sector residencial. És seguida d'un 30% de consum de 
gasoil amb 734,34 MWh de consum i 211,86 MWh de gasos liquats de petroli que pot ser butà o bé 
propà canalitzat que representen un 9%. En el municipi d'Aiguaviva, l'any 2011 segons dades 
IDESCAT a partir del Cens de població i habitatges de l'I.N.E., hi havia 269 habitatges dels que 256 
eren principals i els 13 restants secundaris o vacants. Dels 136 habitatges principals censats, 88 
tenien calefacció individual, 8 amb calefacció col·lectiva i 40 amb aparells mòbils. Dels  habitatges 
amb calefacció, les principals fonts d'energia utilitzades eren el petroli o derivats en 76 habitatges, 
l'energia elèctrica en 26, el gas en 22, 12 habitatges que utilitzen el carbó o derivats i cap amb fusta. 
D'altra banda, pel que fa a la mida dels habitatges, un 48% tenen més de 120 m2 i un 35% estan 
entre els 90 i 120 m2 i el 17% restant tenen menys de 90m2. 
 
 
Transport urbà rodat: transport privat i comercial  

 
El transport urbà rodat, privat i comercial va emetre 1.833,98 tn de CO2 que representen el 38% de 
les emissions de CO2 del municipi. El fet de tractar-se d'un municipi petit amb poc comerç i a la 
mobilitat obligada per estudis o feina, l'ús del cotxe per a pràcticament qualsevol desplaçament és el 
més habitual. Segons dades publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada 2001), el 
100% de desplaçaments interns del municipi es realitzaven en vehicle privat. L'any 2011 es 
realitzaven  475 desplaçaments/dia de mobilitat obligada per estudis o treball. Com que de llavors 
ençà s'ha incrementat la població en un 3,8%, s'estima que a 2014 els desplaçaments/dia del municipi 
poden ser a l'entorn de 490, dels que el 26% - seguint la dinàmica de 2011- eren de menys de 10 
minuts, és a dir, a municipis de l'entorn entre 3-8 km de distància i el 60% de desplaçaments entre 10 
i 30 minuts a l'entorn dels 10 a 20 km que poden ser a una distància equivalent al trajecte a Girona, 
un 11% entre 30-60 minuts i la resta, el 3%, corresponia a desplaçaments de major distància. Hi ha 
dues línies d'autobusos, la que fa el trajecte entre Aiguaviva i Girona que passa pel municipi cada 30 
minuts i la línea Girona - Santa Coloma de Farners que fa 10 trajectes diaris.  
 
En relació al parc de vehicles, l'any 2005 el parc mòbil estava format per 1.570 vehicles, i l'any 2012 
per 1.463. Per tant, si es considera l'evolució de la població durant el període, l'índex de motorització 
ha disminuït de 2,6 vehicles per habitant a 1,8 vehicles per habitant. L'any 2012, el 43% vehicles eren 
turismes, el 9% corresponia a motocicletes, el 38% a camions i furgonetes, el 10% restant d'altres 
vehicles. A 2014, dels 783 habitants totals, 616 eren majors de 18 anys i hi havia 642 turismes i  
motocicletes. Per tant, cada habitant en edat de conduir disposa d'1,1 vehicle.  

 
Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

 
Les emissions associades a la recollida de residus eren de 356,85 tn CO2 i representen el 7% de les 
emissions del municipi. El percentatge de recollida selectiva en pes era del 40,4% l'any 2005. D'acord 
amb les dades publicades per l'Agència de Residus de Catalunya, el 10,4% dels residus recollits 
selectivament eren matèria orgànica, el 3% eren envasos, el 7,5% era vidre i el 6% corresponia a la 
fracció de paper i cartró. La resta correspon a fracció rebuig. El destí final de la fracció rebuig l'any 
2005 era l'abocador de Solius.  
 
A l'any 2005, el nivell de recollida selectiva era del 40,4% i del 48,3% al 2014. Per tant, l'índex de 
recollida selectiva ha incrementat un 7,9% durant el període degut a la implantació el foment del 
compostatge, la recollida de la poda i el servei de deixalleria.  
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5.2. Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament  

El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament d'Aiguaviva 
varen consumir 475,1 MWh d’energia, que van suposar 210,28 tnCO2, fet que representa el 4 % del 
total d’emissions del municipi. El consum d’energia respecte al 2014 ha incrementat en un 14,7 %, i 
les emissions han disminuït en un 5 %. Durant el període entra en funcionament el nou pavelló 
esportiu que fa incrementar notablement el consum. Tanmateix les principals fonts utilitzades són la 
geotèrmica i la solar tèrmica. Aquesta reducció d'emissions també és deguda principalment a l'ús del 
gas natural com a font energètica per a la recollida dels residus, la reducció del consum energètic de 
les escoles i l'externalització del servei de bombeig d'aigua.  

 Figura 5.2.  Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit Ajuntament d'Aiguaviva.   

         Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2)                          Consum per fonts d’energia (MWh) 

  

 

 

 

 Consum 
 (MWh) 

Emissions 
 (tn CO2) 

Emissions  
(tn CO2 per capita) 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Equipaments 188,83 240,34 84,42 73,28 0,1405 0,0936 

Electricitat 158,91 139,29 76,43 66,89 0,1272 0,0854 

Gasoil 29,92 18,32 7,99 4,89 0,0133 0,0062 

Gas natural 0,00 7,41 0,00 1,50 0,0000 0,0019 

Solar tèrmica 0,00 14,82 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Geotèrmica 0,00 60,50 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Enllumenat 
públic 

230,97 225,46 111,09 108,28 0,1848 0,1383 

Electricitat 230,97 225,46 111,09 108,28 0,1848 0,1383 

Flota municipal 55,30 79,37 14,77 18,10 0,0246 0,0231 

Gasoil 55,30 31,83 14,77 8,50 0,0246 0,0109 

Gas natural 0,00 47,54 0,00 9,60 0,0000 0,0123 

Gasolina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Total 475,10 545,17 210,28 199,66 0,3499 0,2550 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
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5.2.1. Edificis i equipaments o instal·lacions municipals 

L’any 2005 hi havia 7 equipaments/instal·lacions municipals amb electricitat i gasoil com a principals 
fonts energètiques.  A 2014, el nombre d'equipaments ha incrementat degut a la posada en 
funcionament del pavelló esportiu i el nombre d'instal·lacions municipals ha disminuït degut a 
l'externalització del servei de subministrament d'aigua. A 2014, les fonts energètiques emprades als 
equipaments són l'electricitat, el gasoil, el gas natural, l'energia solar tèrmica, l'energia solar 
fotovoltaica i l'energia geotèrmica. 

 
 
Figura 5.3.  Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments/instal·lacions municipals de 
l’Ajuntament d'Aiguaviva.  
 
          Emissions generades als edificis públics (tn CO2)                                    Consum per fonts d’energia (equipaments) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Electricitat 
(MWh) 

Gasoil (MWh) 
Gas natural 

(MWh) 
Solar tèrmica 

(MWh) 
Geotèrmica 

(MWh) 
Total (MWh) 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Administració 25,20 21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 21,99 

Altres 0,00 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,39 

Educació 37,18 25,92 29,92 18,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,10 44,24 

Esports 0,00 62,70 0,00 0,00 0,00 7,41 0,00 14,82 0,00 60,50 0,00 145,43 

Sociocultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instal·lació 96,53 22,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,53 22,29 

Total 158,91 139,29 29,92 18,32 0,00 7,41 0,00 14,82 0,00 60,50 188,83 240,33 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
 

 

Durant l’elaboració del PAES s’han analitzat de forma detallada els 6 equipaments següents: l'edifici 
de l'Ajuntament, les escoles noves, les escoles velles, l'edifici Ca la Neus, correus i el pavelló 
esportiu. Els resultats de les valoracions energètiques preliminars d’edificis i 
equipaments/instal·lacions municipals (VEPE) s’adjunten a l’annex II d’aquest document. 

 

Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del 
municipi. Durant el període entra en funcionament el nou pavelló esportiu, s'externalitza el servei de 
bombeig d'aigua i es redueix considerablement la despesa energètica de l'escola. En consum 
energètic de l'Ajuntament es manté estable. 
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Figura 5.4. Consums dels equipaments amb despesa superior a 50 MWh i inferior a 50 MWh any (2005 i 2014), 
respectivament, de l’Ajuntament de Aiguaviva. 

 
 
 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 

5.2.2. Enllumenat públic municipal i semàfors 

En el municipi, hi ha onze quadres d'enllumenat públic, tres dels quals són posteriors al 2005. 
L'enllumenat d'Aiguaviva està constituït per 526 punts de llum distribuïts en 9 quadres d'enllumenat a 
2014. D'aquests la totalitat disposen de VSAP, llevat els projectors del nucli antic i els focus del camp 
de futbol que són d'halogenurs metàl·lics. Dels 5 principals quadres del municipi 4 disposen de 
regulador de flux en capçalera, i un el del polígon industrial Casa Nova requereix que s'hi instal.li. El 
sistema d'encesa de tots els quadres es realitza mitjançant rellotge astronòmic. A 2005, els quadres 
de llum que suposen major despesa energètica són l'enllumenat públic de Mas Aliu amb un 34% del 
consum total i l'enllumenat del Polígon industrial Casa nova amb un 23,6% del consum total. 
Globalment, el consum elèctric ha disminuït un 2,4% i les emissions de CO2 un 2,5% en l'enllumenat 
del període 2005 a 2014 bàsicament per les "millores en l'eficiència energètica". En el municipi hi ha 2 
grups de semàfors situats a la Ctra. de Santa Coloma. Els consums dels dos grups de semàfors estan 
agregats als quadres d'enllumenat i disposen de leds. 
 
Taula 5.1. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament d'Aiguaviva. 

 Consum d’energia 
elèctrica (MWh) 

Emissions (tn CO2) 
Emissions  

(tn CO2 per capita) 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Enllumenat públic 230,97 225,46 111,09 108,28 0,1848 0,1383 

Semàfors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 

TOTAL 230,97 225,46 111,09 108,28 0,1848 0,1383 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 

 
 
Figura  5.5. Consums per quadre d’enllumenat, comparativa 2005-2014.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 

 

Durant l’elaboració del PAES s’han analitzat de forma detallada tots els quadres de llum. Els resultats 
de l’anàlisi dels quadres de llum s’adjunten a l’annex III d’aquest document. 
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5.2.3. Flota municipal 

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament i el consum del 
transport associat a la gestió dels residus.  
 
En el municipi d'Aiguaviva, l'any 2005 hi havia dos vehicles de gasoil propietat de l'Ajuntament. L'any 
2005, el 68% de les emissions de la flota municipal, és a dir 10,05 tn de CO2, provenen del transport i 
gestió dels residus. Del període 2005 a 2014, el consum energètic ha incrementat un 43% degut a 
l'increment de la mobilitat de la brigada municipal i l'increment en la freqüència de la recollida del 
rebuig. Les emissions de diòxid carboni de la flota municipal han incrementat un 22%. Cal destacar 
que si bé el consum energètic ha incrementat notablement, les emissions han incrementat 
lleugerament degut a l'efecte de la recollida de residus amb vehicles de gas natural comprimit (GNC). 
Durant el període la mobilitat de la brigada municipal pràcticament s'ha duplicat.  
 
Figura  5.6. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament d' Aiguaviva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consum 
 (MWh) 

Emissions 
 (tn CO2) 

Emissions  
(tn CO2 per capita) 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Parc de vehicles Ajuntament 17,67 31,83 4,72 8,50 0,0079 0,0109 

Gasoil 17,67 31,83 4,72 8,50 0,0079 0,0109 

Gasolina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Transport associat a gestió de residus 37,63 47,54 10,05 9,60 0,0167 0,0123 

Rebuig 16,60 21,74 4,43 4,39 0,0074 0,0056 

FORM 14,42 16,72 3,85 3,38 0,0064 0,0043 

Envasos       

Vidre 6,61 9,08 1,76 1,83 0,0029 0,0023 

Paper i cartró       

Transport escolar urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 55,30 79,37 14,77 18,10 0,025 0,023 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
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Parc de vehicles propietat de l’ajuntament  
 

L'any 2005 la brigada disposava d'un Nissan Patrol de gasoil i un Peugeot Expert també de gasoil. 
L'any 2014 l'Ajuntament disposa de dos mateixos vehicles. Des del 2005 al 2014 s'observa un 
increment del consum de litres de combustible dels dos vehicles de la flota municipal: mentre que 
durant el 2005 es van consumir 1.767 litres de gasoil, al 2014 s'han consumit 3.183 litres de gasoil, el 
que indica un increment considerable de la mobilitat de la brigada en aquest període. 

 
Transport associat a la gestió de residus 
 

Pel que fa al transport associat a la gestió de residus, s'observa que el nivell d'emissions de 2005 a 
2014 ha disminuït lleugerament, degut a que s'ha introduït el gas natural en la flota de camions de 
recollida de residus. Aquest fet ha contrarestat l'increment de consum energètic produït pel fet d'haver 
eliminat el camió bicompartimentat del servei, i d'haver incrementat el nombre de punts de recollida 
de selectiva en el municipi. El nivell d'emissions ha disminuït un 4,01% degut a que tots els vehicles 
de recollida utilitzen el gas natural com a font energètica.  
 

Transport escolar urbà 
 

En el municipi no hi ha línies de transport escolar dins del municipi, ja que aquest és de reduïdes 
dimensions i no és necessari. 

 

5.2.4. Transport públic urbà  

A Aiguaviva no hi ha línies de transport públic dins del municipi. 
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5.3. Producció local d’energia  

5.3.1. Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW 

El municipi d'Aiguaviva disposa de les següents instal·lacions de generació d'energia elèctrica de 
potència inferior a 20 MW:  
 
Taula 5.2. Producció local d'energia elèctrica a petita escala al municipi de l’Ajuntament d' Aiguaviva. 

 

Ubicació 
Potència  
estimada 

(kW) 
Propietat 

Generació 
local 

d'electrici-
tat (MWh) 

Vector 
energètic 
d'entrada 

(MWh) 

Inclosa 
a l'ETS

11
 

Forma 
part de 

l'IRE 

Any d'ins- 
tal·lació 

Any 
tanca-
ment 

Eòlica [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

Hidroelèctrica [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

 
Fotovoltaica

12
  

Pavelló la 
Torrentera 

6,48 Ajuntament 9,38 [...] [...] [...] 2007 [...] 

Cogeneració  
[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció d'energia local en règim especial de l'ICAEN (facilitades per la 
Diputació de Girona) i de l'ajuntament. 
  

Factor emissió 2005= 0,481 
Factor emissió 2014= 0,480 
 

CTE

AEECOPLECOFEENEAEEPELCTE
FEE

22)( 
  

En què 
FEE, factor d’emissió per a l’electricitat generada localment (tnCO2 / MWh) 
CTE, consum total d’electricitat al territori del municipi (MWh). Pel 2014 s’ha estimat un consum de 6.103,61 MWh, a 
partir de la dada real del consum pel 2005 i de l’increment de població 
PEL, producció local d’electricitat (MWh), 9,38 MWh 
AEE, compres d’electricitat verda per part de l’autoritat local (MWh), 0 MWh 
FEENE, factor d’emissió estatal o europeu per a l’electricitat de l’any de referència (tnCO2/MWh), 0.481 MWh//tnCO2  
CO2PLE, emissions de CO2 degudes a la producció local d’electricitat (tnCO2), 0  tnCO2 
CO2EEC, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat verda certificada adquirida per l’autoritat local 
(tnCO2), 0 tnCO2 

5.3.2. Producció local de calefacció/refrigeració 

No hi ha producció local de calefacció/refrigeració que es vengui o distribueixi com a matèria primera 
als usuaris finals dins del mateix terme municipal. 

                                                

11) Sistema europeu de comerç d'emissions ETS (European Trading Scheme). 
12) La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació. Es consideren 2.444 hores anuals de sol (atles solar 
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %. 
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6. Pla d’acció 

6.1. Presentació del pla d’acció  

El pla d’acció del municipi d'Aiguaviva consta de 27 accions que suposen una reducció de 975,76 tn 
CO2 per l’any 2020 i equivalen a un 20,08 % de les emissions del 2005. 

Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques: 

1. Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i 
el sector terciari. 

2. Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

3. Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable. 

4. Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans. 

El pla ordena les accions en funció dels sectors i camps d’acció següents: 

 
Taula 6.1. Estructura de les accions en sectors i camps d’acció. 

Sector Camp d'acció 

1. Edificis, equipaments/instal·lacions 

1.1. Edificis i equipaments/instal·lacions municipals 

1.2. Edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari (no municipals) 

1.3. Edificis residencials 

1.4. Enllumenat públic municipal 

2. Transport 

2.1. Flota municipal 

2.2. Transport públic 

2.3. Transport privat i comercial 

3. Producció local d'energia 

3.1. Hidroelèctrica 

3.2. Eòlica 

3.3. Fotovoltaica 

3.4. Cogeneració de calor i electricitat 

4. Calefacció i refrigeració urbanes 
4.1. Cogeneració de calor i electricitat 

4.2. Xarxa de calor 

5. Planejament i ordenació del territori 

5.1. Urbanisme 

5.2. Planificació dels transports i la mobilitat 

5.3. Normes per a la renovació i expansió urbana 

6. Contractació pública de productes i 
serveis 

6.1. Requeriments d'eficiència energètica 

6.2. Requeriments d'energies renovables 

7. Participació ciutadana 

7.1. Serveis d'assessorament 

7.2. Ajudes i subvencions 

7.3. Sensibilització i creació de xarxes locals 

7.4. Formació i educació 

8. Altres sectors 
8.1. Residus 

8.2. Altres 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 

El pla integra les accions que s’han dut a terme durant el període 2005-2014, les quals es detallen a 
l’apartat 6.3 d’aquest document. 
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6.2. Objectius estratègics i quantitatius 

El PAES d'Aiguaviva té 5 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi d’emissions 
de CO2 del 20,08 %. 

 1. Reduir les emissions de les instal·lacions i equipaments municipals a través de millores en 
eficiència energètica i de la gestió i la conscienciació: 88,66 Tn CO2, el 10,24%. 

 2.  Reduir les emissions dels edificis de les llars i el sector terciari: 215,65 Tn CO2, el 24,90%. 

 3.  Promoure la producció local d'energia renovable: 175,44 Tn CO2, el 20,26%. 

 4.  Reduir les emissions del transport: 260,61Tn CO2, el 30,10%. 

 5.  Reduir les emissions del tractament de residus: 125,54 Tn CO2, el 14,50%. 

6.3.  Accions realitzades (2005-2015) 

Durant el període 2005-2014 s’han realitzat i impulsat 8 accions que han contribuït a disminuir les 
emissions de GEH a l’atmosfera.  

 

Taula 6.2. Accions per línia realitzades en el període 2005-2014  

Sec- 
tor 

Camp d'acció Acció Any 

Estalvi 
estimat 

(tn CO2/any) 
(metodologia) 

1.  
1.1. Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

Producció d'ACS al pavelló la Torrentera 2007 -1,8 (a) 

1.  
1.1. Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

Climatització del pavelló la Torrentera amb bomba de 
calor i geotèrmia 

2007 -12,22 (b) 

1. 1.4. Enllumenat públic 
Instal·lació de reductors de flux en els quadres 
Urb.Bellsolà, nucli antic, Nova Aiguaviva i Mas Aliu 

2007-
2010 

-19,97 (c) 

1. 1.4. Enllumenat públic Instal·lació de LED als semàfors 2010 -2,70 (d) 

2.  2.1. Flota municipal Transport de residus amb vehicles de GNC 2010 - 3,09 (e) 

3. 3.3.  Producció local 
d'energia 

Producció solar fotovoltaica al pavelló la Torrentera 2007 -4,51 (f) 

8. 8.1.  Residus 
Reducció de les emissions de residus degut a 
l'increment de la recollida de RAEE, deixalleries i 
mobles i voluminosos especialment. 

2005-
2014 

-61,57 (g) 

8. 8.1.  Residus Instal·lació de 26 compostadors familiars 
2005-
2014 

-4,00 (h) 

TOTAL (2005-2014) - 109,85 

 
a) Estalvi emissions= 7,68 m2 x 1930 kWh/m2 x 0,6 rendiment =8.893 kWh x Fe 
b) Estalvi emissions= 6,5 kW x 1000 hores anuals x Fe gas natural. 
c) Estalvi emissions= ∑ quadres 1, 3, 4 i 7 (Consum 2014 KWh x 1,25% x 0,25%) x Fe electricitat.  
d) Estalvi emissions= 20 (bombetes) x (40W*0,8) x  8760 h x Fe. Es substitueixen per LEDs: 80% estalvi. Font: DIBA. 
e) Estalvi emissions= 47,54 MWh x (Fe gasoli- Fe gas natural). 
f) Estalvi emissions= 6,48 kWp x 1930 kWh/m2 x 0.75% rendiment x Fe electricitat. 
g) ∑i fracció i (Tn 2014- 1005) x Fe fracció. Font: Agència de Residus de Catalunya. 
h) 26 x 0,1538  Tn CO2/compostador. Reciclatge de FORM per compostador: 854,39 kg anuals. 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.  
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6.4.  Accions planificades (2016-2020) 

A partir de l’anàlisi de l’inventari d’emissions dels diversos sectors, l’anàlisi dels equipaments i de 
l’enllumenat i de la participació ciutadana, pel període 2014-2020 es planifiquen 19 accions que 
reduiran l’emissió de GEH a l’atmosfera en un 17,82% i que, sumades a les anteriors, permetran 
assolir per l’any 2020 una reducció del 20,08 %. 
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1.1.1. Millora de l'enllumenat de l'escola i l'Ajuntament 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis 

Objectiu Millora de l'eficiència energètica en els equipaments municipals 

Descripció Es proposa substituir les llums incandescents, halògenes i fluorescents d'aquests 
equipaments per bombetes led, spot leds o tubs led respectivament, amb llum càlida 
(Temperatura de color 3000 -3500K). 

 

Tecnologia actual Tecnologia proposada Núm. 
unitats 

Estalvi kWh 
anuals 

Llums incandescents 60W 

 

Bombetes LED 9,5W 12 
1.105,95 

Fluorescents 58W Tubs LED 24W 175 13.599,95 

 

Halògenes 70W 

 

LED spots 9,5W 7 
880,88 

Panells de 4 fluorescents de 
18W 

 

 

Panell LED 42W 

 

 

7 

1.205,28 

 

 

Cost 

  
Cost acció: 12.406 € 
Cost abatiment: 1.535 €/Tn  CO2 estalviat 
Amortització 3,38 anys 

 

 

Consum 

  

Consum actual 47,91 MWh/any 
Estalvi 16,79 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2016-2020 Responsable energètic municipal 
Indicadors 
seguiment  Consum elèctric dels equipaments 

Estalvi de les emissions de CO2 

 

Estalvi emissions = ∑ Núm. unitats x (Potència proposada - Potència inicial ) x Hores funcionament x  Fe 
electricitat 

8,08 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

equipaments, 
instal·lacions 

A: Equipaments 
municipals 
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1.1.2. Instal·lar una caldera de biomassa a les escoles 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis 

Objectiu Millora de l'eficiència energètica en els equipaments municipals 

Descripció Es proposa substituir la caldera de gasoil de l'escola nova i la calefacció per efecte joule de 
l'escola vella i els mòduls, per una caldera de biomassa. Aquesta caldera hauria d'abastir els 
tres edificis: l'escola nova, l'escola vella i els mòduls.  

La sitja es pot col·locar en l'actual espai de magatzem, fent la càrrega des de la seva part 
superior que té accés directe des del carrer.  

Caldrà una caldera d'estella de 35-80 kW, modulant, i amb càrrega automàtica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple de caldera de biomassa                              Accés exterior a la sitja, actual magatzem 
 

 

 
 

Cost 

  
Cost acció: 30.000 €* 
Cost abatiment: 2.338 €/Tn CO2 estalviat 
Amortització 7 anys 

 

 

Consum 

  

Consum actual 44,24 MWh/any 

Estalvi -- 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 34,82 MW 
Elèctrica -- 

 

* No inclou el cost d'instal·lació del circuit de radiadors a l'escola vella i els mòduls. 

Prioritat Calendari Responsable 

mitjana 2016-2020 Responsable energètic municipal 

Indicadors 
seguiment 

 Instal·lació efectiva de la caldera de biomassa 

 Tones de biomassa consumida 

 Estalvi energètic dels equipaments 

Estalvi de les emissions de CO2 

 

Estalvi emissions = Consum actual gasoil x Fe gasoil + 70% consum elèctric escoles x Fe electricitat 
12,83 

tn CO2 /any 
S: Edificis, 

equipaments, 
instal·lacions 

A: Equipaments 
municipals 
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1.1.3  Nomenar un responsable energètic municipal i disposar d'un servei de 
comptabilitat energètica 

Línia 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics o instal·lacions 
municipals 

Objectiu Millorar la gestió energètica municipal 

Descripció Responsable tècnic d'implementar les mesures establertes al Pla d'acció per l'Energia 
Sostenible, que pot ser l'aparellador municipal. 

Control i seguiment dels consums dels equipaments, els quadres d'enllumenat i l'efectivitat de 
les mesures implementades. 

Control de les tasques de manteniment de les instal·lacions en general i en concret de les 
d'energia renovable. 

Control del consum de la flota municipal 

Enllumenat: 

- Verificació i seguiment del bon funcionament dels reguladors de flux. 

- Avaluació de l'adequació dels nivells lumínics dels diferents sectors. 

En els equipaments: 

- Seguiment i control dels consums i regulació del funcionament de l'encesa i aturada dels 
equips, i les seves variables d'ajust. 

- Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació. 

- Programació i seguiment de les millores de l’enllumenat i les instal·lacions en els 
equipaments. 

Una eina fonamental del gestor energètic municipal serà implementar el servei de 
comptabilitat energètica municipal, per al control de la facturació i la detecció de consums 
anòmals i punts d'ineficiència energètica. El cost previst fa referència a aquest servei de 
comptabilitat energètica durant cinc anys, del 2015 al 2020. 

 

Cost 

  

Cost acció: 550 €* 
Cost abatiment: 69 €/Tn CO2 estalviat 
Amortització 0,2 anys 

 

 

Consum 

  

Consum actual 545,16 MWh/any 
Estalvi 21,80 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

* Cost anual del servei de comptabilitat energètica 

Prioritat Calendari Responsable 

alta 2016-2020 Equip de Govern 

Indicadors 
seguiment 

 

Consum energètic dels equipaments i l'enllumenat. 

Consum de combustible de la flota municipal. 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi=  4% emissions de l’àmbit Ajuntament 
 
 

 

 7,99 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

equipaments, 
instal·lacions 

A: Equipaments 
municipals 
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1.3.1  Promoure la instal·lació de calderes de biomassa domèstiques  

Línia 
Incrementar la producció local i el consum d'energia de fonts renovables al municipi 

Objectiu 
Produir energia renovable al municipi: biomassa 

Descripció Promoure la instal·lació de calderes d'estella o estufes pèl·let domèstiques per a calefacció en 
habitatges del municipi abans del 2020, especialment entre aquells que actualment 
s'abasteixen amb gasoli, i amb elevats consums d'energia. L'objectiu és assolir 630 MWh 
anuals de calefacció amb biomassa (entre 12-24 habitatges, d'entre 325-150 m2 
respectivament, anteriors al CTE, 1800 hores anuals de calefacció, 85 W/m2). 

Les emissions de la biomassa es consideren zero, ja que el CO2 que s'emet a l'atmosfera 
s'ha fixat prèviament en la fusta, de manera que hi ha un cicle tancat del carboni amb balanç 
zero resultant. 

El sector residencial és el responsable del 20 % de les emissions de CO2 del municipi, pel 
que cal implementar importants mesures d'estalvi d'emissions en aquest sector per assolir els 
objectius de reducció. 

Les calderes de biomassa domèstiques presenten un balanç econòmic positiu (en el cas de 
consums elevats i en comparació amb el gasoli), que les fan rentables gràcies al preu de la 
biomassa que és molt constant i baix. Requereix però disposar de l'espai necessari per a la 
sitja, amb les seves conseqüents recàrregues, el que és equiparable a les gestions que hom 
fa per recarregar el dipòsit del gasoli. 

D'altra banda, el municipi té un important potencial de producció de biomassa. 

L'Ajuntament hauria de promoure aquesta iniciativa mitjançant un conjunt de mesures que 
incentivin la instal·lació de calderes de biomassa per part de particulars: 

 Bonificació en l'Impost de Béns Immobles i incorporació en un Cens de col·laboradors 
en el Pacte d'Alcaldes contra el canvi climàtic. 

 Difusió de les avantatges i exemples al municipi. 

 Contacte amb els distribuïdors de calderes i biomassa per a obtenir millores en el 
preu, i contacte amb distribuïdors de pèl·let per a compra conjunta entre els veïns. 

 Sessió informativa als veïns per a informar de les calderes de biomassa. 
 

Cost 

  

Cost acció: 180.000 € 
Cost abatiment: 1.070  

€/Tn CO2 estalviat 
Amortització 3,84 anys 

 

 

Consum 

  

Consum actual 2.411,18 MWh/any 
Estalvi  

 

Producció 
local d'E. 

Tèrmica 630 MWh/any 
Elèctrica -- 

 

Prioritat Calendari Responsable 

alta 2016-2020 Secretaria/ Responsable energètic municipal 
Indicadors 
seguiment 

Nombre de calderes instal·lades  

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi=  630 MWh* Fe gasoli 
 
 

 

168,21 
tn CO2 /any 

S:Edificis, equipaments 
i instal·lacions 

 A : Edificis residencials 
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1.4.1 Substituir les lluminàries de vapor de sodi per tecnologies més eficients 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis i les instal·lacions 

Objectiu Reduir el consum energètic de l’enllumenat públic i millorar-ne l’eficiència 

Descripció Substituir les làmpades de vapor de sodi de 100 ó més wats per tecnologies més eficients, com 
per exemple làmpades LED: 

 

Quadre Característiques Tecnologia proposada 

Q5- Puigtorrat 27 unitats, VSAP 100W 
 

LED 35,7W 
Tipus IRIDIUM PHILIPS 

 

Q4- Resid. Bellsolà 53unitats, VSAP 150 W LED 70 W 
Tipus IRIDIUM PHILIPS 
 
 

Q6- Pol. Ind. Casanova 90 unitats, VSAP 150W 

Q7- Pol. Ind. Mas Aliu 60 unitats, VSAP 150W 

Q3- Nucli antic 7 unitats, VSAP 150W 

Q4- Resid. Bellsolà 41 punts Carandini 
Moonlight VSAP,  

diverses potències 

 

11 unitats, LED 35W 
30 unitats, LED 70W 
Tipus Vialia Lira 
BENITO 

 

 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 141.750 € 
Cost abatiment: 2.856 €/Tn CO2 estalviat 
Amortització 7,63 anys 

 

 

Consum 

  

Consum actual 182,44 MWh/any 
Estalvi 103,19 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

Prioritat Calendari Responsable 

alta 2016-2020 Serveis tècnics municipals 
Indicadors 
seguiment 

Consum energètic dels quadres afectats. 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi=  [Nombre làmpades x (Potència inicial- potència final) x 4015 hores] x Fe elèctric 

 

49,63 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

equipaments, 
instal·lacions 

A: Enllumenat públic 
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1.4.2. Instal·lar un reductor de flux en capçalera en el quadre del Pol. Industrial 
Casa Nova 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis i les instal·lacions 

Objectiu Reduir el consum energètic de l’enllumenat públic i millorar-ne l’eficiència 

Descripció Es proposa instal·lar un reductor de flux el quadre del polígon industrial Casa Nova, per tal de 
reduir el consum de les làmpades associades a aquest quadre, que és el de major consum 
energètic del municipi i no disposa de reductor de flux en capçalera. 

 

Reguladors de flux Consum actual KWh 

Quadre Pol. Industrial Casa 
Nova 62.472 

 

 

 

 

 

 
 

Cost 

  

Cost acció:  3.500 € 
Cost abatiment:  466 Tn CO2 estalviat 
Amortització  1,25 anys 

 

 

Consum 

  

Consum actual 62,47 MWh/any 
Estalvi 15,62 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

Prioritat Calendari Responsable 

alta 2016-2020 Responsable energètic municipal 
Indicadors 
seguiment 

Consum elèctric dels quadres on s’ha instal·lat. 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi=  25% consum quadres proposats * Fe electricitat. 
Font: Eficiència energètica en les instal·lacions de l’enllumenat públic i situació a Catalunya, ICAEN 
2005. 

 
 

7,51 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

equipaments, 
instal·lacions 

A: Enllumenat públic 
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2.1.1 Substitució dels vehicles de la brigada municipal per vehicles elèctrics  

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Millorar l’eficiència energètica de la flota municipal 

Descripció Es proposa substituir els vehicles de la brigada municipal, un Nissan Patrol de l'any 1996 i 
una Peugeot Expert del 2002 per vehicles elèctrics tipus Renault kangoo elèctrica ZE, que pot 
ser apta per les tasques de la brigada.  

El consum de gasoil anual per part de la brigada és força baix, pel que costa d'amortitzar 
aquesta mesura. La importància d'aquesta mesura rau especialment en l'efecte exemplificatiu 
que té per a la població local i per al sector terciari, en coordinació amb les altres accions 
relacionades com la disposició d'un punt de recàrrega municipal i la reforma de l'Impost de 
circulació. 

 

 

 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 46.000 € 
Cost abatiment: 4.126 €/Tn CO2 estalviat* 
Amortització 6,97anys* 

 
 

 

 

Consum 

  

Consum actual 31,83 MWh/any 
Estalvi 24,24 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 

Elèctrica 
-- 
 

 

* L'amortització es calcula en relació al diferencial de despesa entre l'adquisició d'un vehicle de gasoil i un d'elèctric, ja que de tota 
manera l'ajuntament ha de renovar els vehicles. 

Prioritat Calendari Responsable 

mitjana 2016-2020 Responsable energètic municipal 
Indicadors 
seguiment 

Consum elèctric dels vehicles 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi=  (consum actual vehicle brigada *Fe gasoli)- (consum vehicle elèctric * Fe electricitat) 
 

 

4,85 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Flota municipal 
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2.3.1 Instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics davant l'Ajuntament 

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils 

Descripció Implantar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics en el municipi, davant de l'Ajuntament. 

Aquesta mesura té una important funció divulgativa entre el sector domèstic i terciari del 
municipi, que té per objectiu promoure l’adquisició progressiva d’aquest tipus de vehicles 
entre la població i aconseguir així reduir les emissions de CO2 associades als combustibles 
dels vehicles convencionals. El vehicle elèctric és més eficient que el vehicle de combustió 
interna i redueix les emissions contaminants, si bé s’han de considerar les emissions 
derivades de la producció de l’energia elèctrica que consumeixen. El vehicle elèctric al llarg 
de la seva vida pot estalviar entre 10 i 40 tones de CO2 en funció del recurs i de les 
tecnologies emprades en la generació de l’electricitat (Diba, 2011). 

 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 3.000 € 
Cost abatiment: 173 €/Tn CO2 estalviat  
Amortització -- 

 

 

Consum 

  

Consum actual 6.957,68 MWh/any 
Estalvi 65,82 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2016-2020 Responsable energètic municipal 

Indicadors 
seguiment 

Presència d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics públic 

Nombre de vehicles elèctrics al municipi 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi=  (1,2% parc mòbil privat *consum mig per vehicle*  Fe vehicles municipi)- (consum de 
vehicles elèctrics en 1,2% parc mòbil * Fe electricitat) 
Fe vehicles municipi= MWh 2005 gasoli x 0,267 + MWh 2005 gasolina * 0,249 
 

 

 

17,35 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Transport privat i 

comercial 
 
  



                        

 29 

 

 
 
 
2.3.2 Creació i dinamització d'una borsa local per compartir cotxe 

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Descripció Crear una borsa local per compartir cotxe. Aquesta borsa ha d'estar dinamitzada de manera 
que s'impliqui a tota la població en la seva participació, s'estipulin les condicions de 
l'intercanvi, i es premiï als participants actius en la xarxa amb regals simbòlics com pot ser un 
parell de tiquets per l'àpat popular de la festa major gratuïts, o compensacions semblants. 

Aquesta borsa hauria de recollir els viatges fixes de mobilitat obligada que realitza tota la 
població potencial, amb detall de la destinació i horari, per tal de trobar activament les 
possibles coincidències, amb un marge horari de mitja hora, i posar en contacte els 
particulars. 

L'Ajuntament pot aportar d'aquesta manera les garanties de confiabilitat, com a coneixedor de 
tots els usuaris de la borsa, en que s'hi recullen les dades personals identificatives, que són 
necessàries en aquest tipus xarxa d'intercanvi.  

O bé es pot potenciar la participació en borses d'àmbit supramunicipal que estiguin 
consolidades, com pot ser la de la Universitat de Girona: Fes_edit: 
http://www.fesedit.cat/portaludg.jsp, www.compartir.org, etc. 

 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 3.000 € 
Cost abatiment: 54,5 €/Tn CO2 estalviat 
Amortització -- 

 

 

Consum 

  

Consum actual 6.957,68 MWh/any 
Estalvi 208,73 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2016-2020 Secretaria 

Indicadors 
seguiment 

Nombre de membres actius de la borsa 

Consum de combustible del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi=  Estalvi del 3% de les emissions del transport privat i comercial 
Font: Metodologia PAES, DGi. 
 
 

 

 

55,02 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Transport privat i 

comercial 

 

  

http://www.fesedit.cat/portaludg.jsp
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2.3.3 Introduir elements per pacificar el trànsit rodat i promoure l'ús dels 
carrers per bicicletes i vianants 

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Descripció Definir tot el nucli urbà com a zona 30, establir elements reductors de velocitat com esquenes 
d'ase, passos de vianants, senyalització d'infants a peu, o preferència dels usuaris de 
bicicletes.  

Instal·lar les infraestructures necessàries per promoure l'ús de la bicicleta al municipi: 
aparcabicicletes, senyals horitzontals i verticals, etc. 

Aquests elements han de propiciar la realització de desplaçaments dins del municipi a peu o 
en bicicleta, en detriment del vehicle privat. 

 

 

 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 18.000 € 
Cost abatiment: 491 Tn CO2 estalviat 
Amortització -- 

 

 

Consum 

  

Consum actual 6.957,68 MWh/any 
Estalvi 139,15 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

mitjana 2016-2020 Serveis tècnics municipals 

Indicadors 
seguiment 

Nombre de trajectes diaris en bicicleta i a peu 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi=  Estalvi del 2% de les emissions del sector transport 
Font: Metodologia PAES, DGi. 
 
 

 

36,68 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Transport privat i 

comercial 
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6.2.1. Contractació del 100% d'energia verda per al subministrament elèctric 
municipal 

Línia Incrementar la producció local i el consum d'energia de fonts renovables al municipi 

Objectiu Fomentar l'ús d'energia verda al municipi. 

Descripció Promoure la contractació d'una o vàries comercialitzadores d'energia elèctrica que certifiquin 
que el 100% del consum elèctric de l'ens local s'ha abastit amb energia  d'origen 100% 
renovable. Els certificats han de ser emesos per la Comissió Nacional d'Energia, que és 
l'òrgan competent a tal efecte. 

Aquesta mesura té l'efecte d'estirar la demanda, i per tant la producció, d'energia d'origen 
renovable en el mercat elèctric nacional. L'efectivitat real d'aquestes mesures rau en l'efecte 
acumulatiu que té l'agregació d'aquestes demandes d'energia verda certificada, per forçar 
l'oferta d'aquesta font d'energia. 

Les emissions d'aquest consum elèctric d'origen renovable són zero. 

 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 0 € 
Cost abatiment: -- 
Amortització -- 

 

 

Consum 

  

Consum actual 364,75 MWh/any 
Estalvi -- 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2016-2020 Secretaria 

Indicadors 
seguiment 

 

Certificat d'origen de l'energia elèctrica, emès per la CNE, per un consum elèctric del 100% del total de 
l'àmbit Ajuntament. 

 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
EE = (Ce2005*FE2005) - (Ce2005*FEr 2005) 
       En què, 
       Ce, és el consum elèctric del municipi l’any 2005 
       FE2005, factor 0,481 tn de CO2/MWh 
     FEr2005, 0,481 tn de CO2/MWh, 100% renovable.  

 

175,44 
tn CO2 /any 

S:Contractació pública 
de béns i serveis 
 A : Requeriments 

d'energia renovable 
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7.1.1 Visites d'avaluació energètica a les llars 

Línia 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i 
el sector terciari. 

Objectiu Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica 

Descripció Es proposa que des de l'Ajuntament s'ofereixi un servei domiciliari de visites d'avaluació 
energètica a les llars, per a donar consells in situ d'estalvi energètic, a la vista del tipus 
d'enllumenat, tancaments, mitjans de control de la radiació solar incident, electrodomèstics, 
sistema de calefacció, etc. que es disposi a la llar, i informar dels avantatges econòmics i 
ambientals de les millores proposades: connexió a la xarxa de gas natural, instal·lació de 
calderes de biomassa, etc.  

Les visites informaran de les bonificacions en l'IBI per a les llars que adoptin aquestes 
mesures, i es promourà especialment la instal·lació de calderes de biomassa o estufes de 
llenya, segons s'escaigui. 

Aquestes visites es poden estendre al sector de l'hostaleria i serveis a les persones del 
municipi. 

L'Ajuntament pot oferir aquest servei a través d'una empresa especialitzada, o bé realitzar-lo 
en conveni amb el Consell Comarcal del Gironès, a través de l'equip d'educació ambiental de 
l'Àrea de Medi Ambient.  

 
 

Cost 

  

Cost acció: 1.200 € 
Cost abatiment: 126 €/Tn CO2 estalviat 
Amortització -- 

 

 

Consum 

  

Consum actual 2.411,18 MWh/any 
Estalvi 24,11 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

alta 2016-2020 Secretaria 
Indicadors 
seguiment 

Nombre de llars i establiments que s'han visitat. 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Es valora que mitjançant aquesta iniciativa es poden visitar el 10% de les llars, i que en resultarà un 
10% d'estalvi. 

 

9,49 
tn CO2 /any 

S:Participació 
ciutadana 
 A:Serveis 

assessorament 
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7.2.1. Reformar l'Impost sobre els Béns Immobles en un impost ecològic 

Línia 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i 
equipaments/instal·lacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari. 

Objectiu Millora de l'eficiència energètica en els edificis 

Descripció Es proposa redistribuir la taxa de l'IBI per afavorir l'estalvi i eficiència energètica en els edificis 
privats, així com la producció d'energies renovables. Es tracta de reformular aquest impost 
com a un impost ecològic que gravi l'impacte de les edificacions, amb el seu consum associat, 
sobre el medi ambient. Les condicions a afavorir són les següents, d'acord amb la següent 
proposta de barem: 

 Instal·lació d'una caldera de biomassa: 4 punts. 

 Producció d'energia renovable: fotovoltaica (mínim 3KW), o  solar tèrmica per 
climatització (mínim 40% de cobertura):  3 punts. 

 Renovació dels electrodomèstics per electrodomèstics de classe A: nevera, 
rentadora, rentaplats i congelador: 1,5 punts. 

 Renovació de l'enllumenat per baix consum, amb un mínim de 15 bombetes/llar i 180 
wats totals instal•lats, per cada 150 m2 contruïts: 0,5 punts.  

Per exemple, la bonificació pot ser per una o diverses anualitats, i graduar-se segons els 
punts degudament justificats mitjançant factura, amb el següent barem: amb 4 punts es 
bonificaria el 50% de l'IBI; amb 3 punts es bonificaria el 35%; amb 2 punts es bonificaria un 
20%, amb 1,5 punts el 15%, i amb 0,5 punts, el 5%. 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 0 € 
Cost abatiment: -- 
Amortització -- 

 

 

Consum 

  

Consum actual 2.411,18 MWh/any 
Estalvi 72,34 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2016-2020 Secretaria 
Indicadors 
seguiment 

Llars que es beneficien de les diverses bonificacions 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi= 3 % emissions sector residencial. 
Es valora que amb aquests incentius, abans del 2020 es poden produir les següents millores en les 
llars: Renovació electrodomèstics classe A en un 10% de les llars amb un 5% d'estalvi; canvi de 
bombetes en un 20% de les llars amb un 30% d'estalvi; calderes de biomassa en un 5% dels 
habitatges; calderes de condensació en un 5% dels habitatges amb un 20% d'estalvi.   
Font: DIBA, 2011. 

 
 

28,46 
tn CO2 /any 

S:Participació 
ciutadana 

 A:Ajuts i subvencions 
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7.2.2. Reformar l'Impost de circulació o Impost de vehicles de tracció 

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu 
Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat a través de la millora de la 
gestió. 

Descripció Es proposa la reforma de l'Impost de vehicles de tracció mecànica o impost de circulació, de 
manera que paguin més els vehicles més contaminants i menys els de baixes emissions de 
CO2, de manera que s'afavoreixi l'elecció de vehicles de baixes emissions per part del sector 
domèstic i terciari, o els vehicles elèctrics. 

En aquest sentit es proposa per exemple que els vehicles elèctrics o que emetin menys de 
120 gr CO2/km estiguin exempts de pagar l'IVTM, i que s'incrementi l'impost pels vehicles que 
emetin més de 200 gr CO2/km. Caldria però establir una gradació de l'impost segons el tipus 
de vehicle i el rang d'emissions. 

 

 

 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 0 € 
Cost abatiment: -- 
Amortització -- 

 

 

Consum 

  

Consum actual 6.957,68 MWh/any 
Estalvi 347,88 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2016-2020 Secretaria  
Indicadors 
seguiment 

Nombre de titulars que es beneficien dels diversos tipus de bonificacions 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi: 5% de les emissions del transport privat i comercial 
Es valora que abans del 2020 la meitat dels vehicles del parc mòbil es renovaran i que degut als 
incentius oferts, les millores tecnològiques, el preu del combustible, i les campanyes informatives, 
aquests vehicles emetran almenys un 10% menys que els del parc actual (20 gr menys de CO2 
sobre 200gr). 
 

 

 

91,70 
tn CO2 /any 

S:Participació 
ciutadana 

 A:Ajuts i subvencions 
 
  



                        

 35 

 

 

 
 
 
7.3.1 Realitzar una campanya ciutadana per l'estalvi energètic 

Línia 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i 
el sector terciari. 

Objectiu Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica 

Descripció Es proposa que des de l'Ajuntament es realitzi una intensa campanya inicial adreçada a tota 
la ciutadania, per informar del Pacte d'Alcaldes contra el canvi climàtic, els efectes del canvi 
climàtic, la contribució dels diversos sectors en les emissions de CO2, la necessitat de 
corresponsabilització de tota la societat, les mesures a dur a terme per reduir el consum 
energètic, la contribució de les energies renovables, i les mesures preses per l'Ajuntament per 
al desenvolupament del Pla: reforma de l'Impost de Béns Immobles com a impost ecològic, la 
reforma de l'Impost de vehicles de tracció per afavorir el vehicle elèctric i els vehicles amb 
menys emissions, la promoció de les calderes de biomassa i de les estufes de llenya i pèl·let, 
les visites d'avaluació energètica, etc. 

Aquesta campanya s'articularà al voltant de materials de difusió com tríptics i cartells, i 
reunions informatives per a les entitats i les associacions de veïns i comerciants. 

 

 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 3.000 € 
Cost abatiment: 316 €/Tn CO2 estalviat 
Amortització -- 

 

 

Consum 

  

Consum actual 2.411,18 MWh/any 
Estalvi 24,11 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2016-2018 Secretaria 

Indicadors 
seguiment 

Nombre de persones i entitats que participen en les activitats de difusió 

Consum energètic residencial 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
1% del consum del sector domèstic 

 
 

 

9,49 
tn CO2 /any 

S:Participació 
ciutadana 

 A:Sensibilització i 
creació de xarxes 
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7.3.2  Realitzar una campanya de comunicació i sensibilització per una mobilitat 
sostenible 

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Descripció El sector del transport representa el 38% de les emissions de CO2 del municipi. El caràcter 
residencial d'aquest municipi, i la seva baixa compacitat, obliguen a l'ús del transport privat 
per a realitzar totes les activitats diàries de la població, tant de mobilitat obligada, com d'oci i 
consum, pel que cal conscienciar sobre l'impacte en les emissions del sector transport i la 
necessitat de reduir-les, per tal d'assolir els objectius del PAES. 

En aquest sentit, la campanya ha d'incidir especialment en les alternatives que poden 
contribuir a reduir les emissions del transport: 

 Compartir cotxe entre els veïns per anar a treballar, portar els nens a escola o a les 
activitats extraescolars. 

 Informar de la modificació de l'Impost sobre els vehicles de tracció, per promoure 
l'adquisició de vehicles elèctrics o de menor consum i emissions. 

 Informar dels cursos de conducció eficient, i dels avantatges fiscals per a les 
persones que hi assisteixin. 

 Informar de les prestacions de les motocicletes elèctriques, en relació al consum, les 
emissions i el soroll. 

 Anunciar la voluntat d'establir un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics davant de 
l'Ajuntament. 

 Difondre la base de dades de vehicles i emissions de l'IDAE (Instituto para la 
diversificación y ahorro de energía), per a la consulta del consum i emissions dels 
diversos vehicles: www.idae.es/coches2 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 3.000 € 
Cost abatiment: 163,5 €/Tn CO2 estalviat 
Amortització -- 

 

 

Consum 

  

Consum actual 6.957,68 MWh/any 
Estalvi 69,58 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2016-2020 Secretaria 

Indicadors 
seguiment 

Nombre d'entitats i participants en la campanya 

Consum energètic del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi= 1% sector transport privat i comercial 
 

 

18,34 
tn CO2 /any 

S:Participació 
ciutadana 

 A:Sensibilització i 
creació de xarxes 
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7.3.3 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis municipals 

Línia 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i 
el sector terciari 

Objectiu Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica 

Descripció - Fer una campanya de sensibilització i bones pràctiques d'estalvi energètic per als usuaris 
dels equipaments, treballadors municipals i concessionaris, i facilitar la informació periòdica 
dels consums municipals.  

- Senyalitzar la temperatura recomanada de funcionament dels aparells de climatització. 

 

 

- Senyalitzar les llums a encendre per a cada tipus d'activitat. 

- Indicar l'ús que s'ha de fer de cortines i tendals per a l'estalvi energètic. 

- Realitzar un protocol d'assignació d'espais per a cada tipus d'activitat racionalitzant el 
consum energètic: analitzar els usuaris i les activitats de cada equipament per a racionalitzar 
l'ús dels espais d'acord amb el seu consum energètic. Per exemple: no utilitzar el teatre en la 
fase de lectura del guió de les obres, doncs es pot fer en una sala o aula i així s'estalvia els 
llums de focus i la calefacció del teatre a l'hivern; no fer servir espais massa grans a l'hivern 
per a activitats puntuals, el que comporta grans despeses de calefacció per poc temps: l'hora 
del conte o altres activitats; establir la sectorització necessària de focus segons el tipus 
d'activitat al poliesportiu; regular la potència dels focus del camp de futbol segons si es tracta 
d'entrenaments o partits oficials, etc. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 1.000 € 
Cost abatiment: 1.587 €/Tn CO2 estalviat 
Amortització -- 

 

 
Consum 

  

Consum actual 191,13 MWh/any 
Estalvi 1,91 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2016-2020 Àrea de Medi Ambient 
Indicadors 
seguiment 

Nombre de mesures adoptades i nombre d'equipaments en que s'han fet protocols o actuacions 
concretes de bones pràctiques 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
1% del consum dels equipaments 
Font: Metodologia PAES, DdG. 

 

0,62 
tn CO2 /any 

S:Participació 
ciutadana 

A:Sensibilització i 
creació de xarxes 
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7.4.1 Realització de cursos de conducció eficient per als veïns i empreses del 
municipi 

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Educar en la reducció del consum de combustibles fòssils del transport privat 

Descripció Promoure la realització de cursos de conducció eficient en el municipi, adreçats a particulars, 
personal de l'ajuntament, flotes de vehicles de serveis i treballadors de les empreses del 
municipi. 

Els titulars de vehicles del municipi que assisteixin a una sessió de conducció eficient es 
beneficiaran de la bonificació de l'Impost de circulació de la següent anualitat (només vàlid 
per una anualitat per cada titular).  

El curs, que consistirà en una sessió de dues hores de durada. Es considera almenys la 
realització de dos cursos (un a l'any: 2017 i 2019 per exemple). 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 1200 € 
Cost abatiment:  33 €/Tn CO2 estalviat 
Amortització -- 

 

 

Consum 

  

Consum actual 6.957,68 MWh/any 
Estalvi 139,15 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2016-2020 Secretaria 
Indicadors 
seguiment 

Assistents als cursos de conducció eficient 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi= 0,1*0,2* consum transport x Fe ponderat gasoli-gasolina (0,263) 
Estalvi d'un 20% del combustible per part dels participants 
Participació: 10% dels titulars de vehicles 
 
 
 

 

36,68 
tn CO2 /any 

S:Participació 
ciutadana 

 A:Sensibilització i 
creació de xarxes 
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7.4.2 Promoure el projecte Euronet 50/50 a les Escoles 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis 

Objectiu Millora de l'eficiència energètica en els equipaments municipals 

Descripció El projecte Euronet 50/50 pretén fer participar els centres educatius d’arreu d'Europa en 
l'objectiu comú de reduir el consum energètic i incrementar els nivells de coneixement i 
conscienciació sobre els efectes del canvi climàtic. Això pot suposar una reducció significativa 
d'emissions de CO2 contribuint a l'objectiu fixat per la Unió Europea: 20% menys de gasos 
d'efecte hivernacle pel 2020.  

Aquest projecte vol involucrar la comunitat educativa i canviar els hàbits de consum energètic 
dels centres educatius, promovent la corresponsibilitat: ajuntament - alumnes i professors, de 
manera que el 50% de l'estalvi aconseguit és retornat al centre escolar mitjançant el 
corresponent increment del pressupost per a l'any següent, i l'altre 50% esdevé un estalvi per 
a l'Ajuntament en les factures energètiques.   

Per més informació: http://www.euronet50-50.eu/index.php/index.php/cat/ 

 
 

Cost 

  

Cost acció: 600 € 
Cost abatiment: 301,5 €/Tn CO2 estalviat 
Amortització -- 

 

 

Consum 

  

Consum actual 25.92 MWh/any 
Estalvi 4,15 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -- 
Elèctrica -- 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

mitjana 2016-2020 Responsable energètic municipal 
Indicadors 
seguiment 

Consum energètic de les escoles 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi=  16% del consum elèctric * Fe electricitat* 
* Només es considera el consum elèctric, donat que es preveu la instal.lació 
d'una caldera de biomassa 
 
 

  
 

1,99 
tn CO2 /any 

S:Participació 
ciutadana 

 A:Sensibilització i 
creació de xarxes 
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8.1.1. Recollida de residus municipals amb el sistema de porta a porta 

Línia  Línia Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu Reduir els residus que es destinen al tractament finalista o dipòsit controlat. 

Descripció Realitzar la recollida de residus municipals de totes les fraccions: paper i cartró, vidre, 
envasos, matèria orgànica i rebuig, mitjançant el sistema de recollida porta a porta. 

S'estima que mitjançant aquest sistema de recollida es reciclarà el 80% de tots els residus 
d'origen domèstic i comercial, i que s'evitarà absorbir part del turisme de residus que 
centrifuga el porta a porta de Vilablareix, especialment de la fracció resta. 

 

 

 

 
 

Cost 

  
Cost acció: 0 € 
Cost abatiment: €/Tn 
Amortització -- 

 

 

Consum 

  
Consum actual MWh/any 
Estalvi MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica MWh 
Elèctrica MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

mitjana 2016-2020 Equip de govern 

Indicadors 
seguiment  kg de residus recollits de cada fracció selectiva i rebuig 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
∑i = ∑ (0,8 * Tn abocador(i) * % i composició de la brossa (i)  (ARC)* F emissió fracció(i)  
On i és cadascuna de les fraccions dels residus de fracció orgànica, envasos i vidre.  
S'estima que es reciclaran: 51,13Tn de FORM; 29,69  Tn de paper; 11,54 Tn de vidre i 19,79 Tn 
d'envasos lleugers, més de les 206 Tn que actualment es destinen a l'abocador. 
 

 

125,54 
tn CO2 /any 

S: Altres sectors  
 A: Residus 
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6.5. Taula resum 

Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada 

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS 

Edificis i equipaments/ 
instal·lacions municipals 

1.1.1 Millora de l'enllumenat de l'escola i l'Ajuntament 
 
1.1.2. Instal·lar una caldera de biomassa a les escoles 
 
1.1.3. Nomenar un responsable energètic i disposar d'un 
servei de comptabilitat energètica 
* Producció d'ACS al pavelló la Torrentera 
* Climatització del pavelló la Torrentera amb bomba de 
calor i geotèrmia 

Responsable 
energètic municipal 
Responsable 
energètic municipal 
Equip de Govern 

2016-2020 
 

2016-2020 
 

2016-2020 
 

2007 
 

2007 

12.406 
 

30.000 
 

550 

16,79 
 
 
 

21,80 
 
 

 
 

34,82 

8,08 
 

12,83 
 

7,99 
 

1,8 
 

12,22 
Edificis i equipaments/ 
instal·lacions sector 
terciari (no municipals) 

 
  

    

Edificis residencials 
1.3.1. Promoure la instal·lació de calderes de biomassa 
domèstiques 

Responsable 
energètic municipal 

2016-2020 180.000  630 168,21 

Enllumenat públic 

1.4.1. Substituir les lluminàries de vapor de sodi per 
tecnologies més eficients 
1.4.2. Instal·lar un reductor de flux en capçalera en el 
quadre del Pol. Industrial Casa Nova 
*Instal·lació de reductors de flux en els quadres de les Urb. 
Bellsolà, nucli antic, Nova Aiguaviva i Mas Aliu 
*Instal·lació de LED als semàfors 

Responsable 
energètic municipal 
Responsable 
energètic municipal 

2016-2020 
 

2016-2020 
 

2007-2010 
 

2010 

141.750 
 

3.500 

103,19 
 

15,62 

 49,63 
 

7,51 
 

19,97 
 

2,70 

TRANSPORT 

Flota municipal 
2.1.1. Substitució dels vehicles de la brigada municipal per 
vehicles elèctrics 
* Transport de residus amb vehicles de GNC 

Equip de Govern 2016-2020 
 

2010 

46.000 24,24  4,85 
 

3,09 

Transport públic        

Transport privat i 
comercial 

2.3.1. Instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics 
davant l'Ajuntament 
2.3.2. Creació i dinamització d'una borsa local per compartir 
cotxe 
2.3.3. Introduir elements per pacificar el trànsit rodat i 
promoure l'ús dels carrers per bicicletes i vianants 

Responsable 
energètic municipal 
Responsable 
energètic municipal 
Responsable 
energètic municipal 

2016-2020 
 

2016-2020 
 

2016-2020 

3.000 
 

3.000 
 

18.000 

65,82 
 

208,73 
 

139,15 

 17,35 
 

55,02 
 

36,68 



 

 42 

Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada 

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT 

Hidroelèctrica        

Eòlica        

Fotovoltaica * Producció solar fotovoltaica al pavelló la Torrentera  2007    4,51 

Cogeneració de calor i 
electricitat  

 
     

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ URBANA 

Cogeneració de calor i 
electricitat 

       

Xarxa de calor        

PLANEJAMENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

Urbanisme        
Planificació dels transports 
i la mobilitat        

Normes per a la renovació 
i expansió urbana 

       

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS 

Requeriments d’eficiència 
energètica 

 
 

     

Requeriments d’energies 
renovables 

6.2.1. Contractació del 100% d'energia verda per al 
subministrament elèctric municipal 

Responsable 
energètic municipal 

2016-2020 0   175,44 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Serveis d’assessorament 
7.1.1. Visites d'avaluació energètica a les llars 
 

Responsable 
energètic municipal 

2016-2020- 1.200 24,11  9,49 

Ajudes i subvencions 

7.2.1. Reformar l'Impost sobre els Béns Immobles en un 
impost ecològic 
7.2.2. Reformar l'Impost de circulació o Impost de vehicles 
de tracció 

Equip de Govern 
 
Equip de Govern 

2016-2020 
 

2016-2020 

0 
 

0 

72,34 
 

347,88 
 

28,46 
 

91,70 

Sensibilització i creació de 
xarxes locals 

7.3.1. Realitzar una campanya ciutadana per l'estalvi 
energètic 
7.3.2. Realitzar una campanya de comunicació i 
sensibilització per una mobilitat sostenible 
 7.3.3. Impulsar una campanya de bones pràctiques en els 
edificis públics 

Responsable 
energètic municipal 
Responsable 
energètic municipal 
Responsable 
energètic municipal 

2016-2020 
 

2016-2020 
 

2016-2020 

3.000 
 

3.000 
 

1.000 

24,11 
 

69,58 
 

1,91 

 

9,49 
 

18,34 
 

0,62 

Formació i educació 
7.4.1. Realització de cursos de conducció eficient per als 
veïns i empreses del municipi 
7.4.2. Promoure el projecte Euronet 50/50 a les escoles 

Responsable 
energètic municipal 
Responsable 
energètic municipal 

2016-2020 
 

2016-2020 

1.200 
 

600 

139,15 
 

4,15 
 

36,68 
 

1,99 
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada 

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

ALTRES SECTORS 

Residus 

8.1.1. Recollida de residus municipals amb el sistema de 
porta a porta 
* Reducció de les emissions de residus degut a l'increment 
de la recollida de RAEE, deixalleries i mobles i voluminosos 
especialment 
* Instal.lació de 26 compostadors familiars 

Responsable 
energètic municipal 

 
2016-2020 

 
2005-2014 

 
2005-2014 

 
0 

   
125,54 

 
61,57 

 
4,00 
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7. Pla de participació i comunicació 

7.1.  Actors implicats 

El conjunt de la societat té un paper rellevant per fer front al canvi climàtic. La participació de la 
societat i dels actors directament relacionats en el procés d’elaboració del PAES és necessària per 
poder proposar les accions i dur-les a terme. 

La taula següent identifica els possibles actors que s’han implicat en el procés d’elaboració del PAES 
del municipi d' Aiguaviva: 

Taula 7.1. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAES. 

Tipologia de 
persones i/o 
organismes 

Actors 
Convocat 
al taller 

Participació 
al taller 

Ajuntament  

Joaquim Mateu Bosch, alcalde Sí Sí 

Marta Vives Albertí, regidora Medi Ambient Sí Sí 

Silvia Gómez Mestres, regidora Sí No 

Jordi Bohigas Maynegre, regidor Sí No 

Josep Pinsach Riera, regidor Sí No 

Carmen Simón Figueras, regidora Sí Sí 

Montse Belmar López, regidora  Sí No 

Sector privat 

Josep Riera, instal·lador 
 

Sí No 

Bellsolà, sa Sí No 

Rotimpres Sí No 

Estudi Graf, sa  Sí No 

Nanopack tecnology & packaging, sl  Sí No 

Inpanasa Sí No 

Peixos Puignau Sí No 

Frigorifics Ferrer, sa Sí No 

Bellsolà, SA Sí No 

Ambisist Productes de neteja, sl  Sí No 

Termoformado termopack, sl  Sí No 

Ventura maquinas forestales  Sí No 

Representants de 
la societat civil 

Escola Vilademany Sí No 

AMPA Escola Vilademany Sí No 

AMPA Llar d’Infants Aiguaviva Sí No 

Associació Cultural d’Aiguaviva Sí No 

Associació Coral Veus Amigues d’Aiguaviva Sí No 

Associació de caçadors d’Aiguaviva Sí No 

 Pere Fàbregas Vila, veí d'Aiguaviva Sí Sí 

 Josep Guinart, veí d'Aiguaviva Sí Sí 
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Tipologia de 
persones i/o 
organismes 

Actors 
Convocat 
al taller 

Participació 
al taller 

 Pere Lloret, veí d'Aiguaviva Sí Sí 

 Joan Estela, veí d'Aiguaviva Sí Sí 

 Emilio Aguilar, veí d'Aiguaviva Sí Sí 

 Rosa Moya, veïna d'Aiguaviva Sí Sí 

 Joan Pau Ferrer, veí d'Aiguaviva  Sí Sí 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 

 

7.2. Taller de participació - Planificació 

El taller de participació es va realitzar el dia 7 de març a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Aiguaviva i 
va tenir una durada de 90 minuts. Es varen convocar, a través de l’ajuntament, tots els actors indicats 
anteriorment.   

Al taller, hi varen assistir 10 persones. 

A continuació, es presenten les propostes d’accions identificades al taller i que s’han incorporat al 
PAES. En cas que l’acció no s’hagi incorporat al pla d’acció, s’indica la justificació tècnica. Les 
accions es divideixen en funció de l’àmbit d’actuació: Ajuntament o PAES.  

 
Taula 7.2. Proposta d’accions inicials àmbit ajuntament. 

Proposta 
Incorporació 

al PAES? 
Justificació 

Caldera de biomassa a l'escola Vilademany Sí 

Els assistents valoren les 
diverses opcions a nivell 
econòmic i ambiental per la 
instal·lació tèrmica de l'edifici 
de l'escola  

Vehicle elèctric per la flota municipal Sí 

Els assistents debaten les 
diverses opcions financeres 
de cadascuna de les 
marques disponibles al 
mercat. 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Taula 7.3. Proposta d’accions inicials àmbit PAES 

Proposta 
Incorporació 

al PAES? 
Justificació 

Visites d'avaluació energètica als habitatges Sí 

Els assistents justifiquen la 
necessitat de visites 
d'assessorament per part 
d'un tècnic 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Altres comentaris dels assistents: 

 Els assistents han dedicat part del taller en debatre la viabilitat de la implantació d'un sistema 
de recollida porta a porta pels residus al municipi. 

 En la realització del taller diversos assistents comenten que cal una major implicació del 
sector industrial del municipi. Especialment, les empreses situades al polígon. 
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Posteriorment a la sessió, es va facilitar als assistents a la reunió l’informe de retorn del taller de 
participació, en què s’incorporen els resultats del qüestionari d’avaluació del taller de participació 
(adjunt com a annex IV d’aquest document). 

7.3.  Comunicació 

La taula següent indica les accions de comunicació que s’han dut a terme durant el procés 
d’elaboració dels PAES en la fase inicial i de planificació. 

 

Taula 7.4. Instruments de participació i comunicació durant la fase d’inici i planificació del PAES. 

FASE ETAPA 
GRAU 

 IMPLICACIÓ 

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ/COMUNICACIÓ 

Instrument Objectiu 

Inici 

Compromís polític i signatura 
del Pacte 

Alt 

Nota de premsa i 
pàgina web 
corporativa 

Informar la ciutadania de la signatura 
del Pacte d‘alcaldes i de l’inici dels 
treballs. 

Adaptació de les estructures 
administratives 
municipals Grup de treball 

municipal 

Informar els treballadors municipals i 
responsables polítics de la signatura 
del Pacte d’alcaldes, dels 
compromisos adquirits, afavorir la 
recollida de dades, guanyar legitimitat 
i involucrar les persones amb poder de 
decisió. 

Aconseguir el suport de les 
parts interessades 

Planificació 

Avaluació del marc actual, 
que inclou l’informe de 
referència d’emissions  

Normal Informació pública Presentar els resultats de l’IRE a la 
ciutadania. 

Normal 
Correu electrònic i 

taller de participació 
Presentar els resultats de l’IRE als 
actors implicats. 

Establiment de la visió: on 
volem anar? 
Elaboració del pla: com 
volem aconseguir-ho? 

Alt Taller de participació 
Informar la ciutadania i validar les 
accions. Implicar els responsables de 
la gestió energètica dels equipaments 
municipals en la presa de decisions. 
Guanyar legitimitat i suport polític. 

Aprovació i presentació del 
pla 

Normal Trobada    

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 

A l’annex IV d’aquest document s’inclou una còpia dels instruments de comunicació. 

Cal destacar que, un cop aprovat el PAES per Ple, caldrà fer difusió de les actuacions que 
l’ajuntament desenvolupi. Per tal de donar visibilitat als projectes executats en l’àmbit de totes les 
comarques gironines, caldrà informar la Diputació de Girona i el CILMA de les actuacions. A més, 
l’ajuntament també haurà de fer difusió de les actuacions i dels resultats a través dels seus canals de 
difusió habituals. 

L’Ajuntament d' Aiguaviva, com a signatari del Pacte d’alcaldes, es compromet a organitzar cada any 
accions pel Dia de l’Energia, i a promoure activitats i involucrar-hi la ciutadania i les parts 
interessades. 
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8. Pla de seguiment 

Els signataris del Pacte d’alcaldes es comprometen a presentar: 

1) Un informe d’implantació del PAES cada dos anys. 

Aquest informe inclourà informació quantitativa sobre les accions implantades i el seu 
impacte sobre el consum d’energia i les emissions de CO2. També inclourà una anàlisi del 
procés d’implantació del PAES que faci referència a les mesures correctores i preventives 
quan sigui necessari. Es preveu que la Comissió Europea subministri una plantilla 
específica per poder elaborar aquest informe. 

2) Un informe d’acció del PAES cada quatre anys. 

Aquest informe contindrà la informació indicada per a l’informe d’implantació del PAES i 
l’inventari de seguiment d’emissions (ISE). Es preveu que la Comissió Europea 
subministri una plantilla específica per a cada tipus d’informe.  

Per tal d’avaluar el progrés i els resultats del PAES s’han identificat els indicadors següents per a 
cada sector.  

Taula 8.1. Proposta d’indicadors.  

Sector Indicador 

Transport 

Consum de combustible de la flota municipal 

Consum del vehicle elèctric de la brigada municipal -quan en disposi- 

Nombre de vehicles elèctrics al municipi* 

Nombre de membres actius de la borsa de compartir cotxe* 

Nombre de trajectes diaris en bicicleta o a peu* 

Consum energètic del sector transport 

Edificis, equipaments/instal·lacions 

Consum elèctric dels equipaments municipals 

Consum energètic dels equipaments i l'enllumenat públic 

Nombre de calderes de biomassa instal·lades al municipi* 

Consum elèctric de l'enllumenat públic 

Consum energètic de l'escola  

Consum energètic del sector residencial i terciari 

Estalvi de gas natural 

Consum de biomassa 

Producció local d’energia Potencia fotovoltaica instal·lada en equipaments 

Contractació pública de productes i serveis % d’electricitat ecològica comprada per l’Administració pública 

Participació ciutadana 

Nombre de llars i establiments en que s'han fet visites d'avaluació 
energètica* 

Llars que es beneficien de la bonificació de l'IBI* 

Nombre de titulars que es beneficien de la bonificació de l'IVT* 

Nombre de persones i entitats que participen en les activitats de 
difusió* 

Assistents als cursos de conducció eficient* 

Altres (residus) 
% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions 

Emissions associades al tractament de residus 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 

Aquests indicadors s’hauran de definir i descriure amb més detall un cop la Comissió Europea hagi 
publicat la guia específica sobre el seguiment i la presentació dels informes. 
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9. Proposta de pla d’inversions 

Aquest pla d’inversions identifica pel període 2016-2020, les accions que caldrà dur a terme per tal 
d’assolir l’objectiu i el cost associat. L’informe d’implantació del PAES haurà d’actualitzar aquest pla 
d’inversions.  
 
La taula següent recull les accions identificades pel PAES en funció de la previsió del seu període 
d’implantació. 
 
Taula 9.1. Síntesi del pla d’inversions.  

Termini 
Nombre 

d’accions 
Cost inversió 

privada (€) 
Cost  

Ajuntament (€) 
Cost total (€) 

Mig termini 2016- 2020 19 180.000 268.206 
 

448.206 
 

Font: Elaboració pròpia. 

 
Per a cada acció s’indiquen els aspectes clau següents: 

 Cost total (IVA inclòs) 
 Cost d’abatiment de l’acció 
 Període d’amortització 
 Cost de la inversió privada (IVA inclòs) 
 Cost de l’ajuntament (IVA inclòs) 
 Possibles vies de finançament per fer front al cost de l’acció/inversió 

 

 
 

Mig termini 2016-2020 
 

Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amortització 

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost inversió 
privada 

(€) 

Cost 
ajuntament 

(€) 

Cost 
total 
(€) 

1.1.1 Millora de l'enllumenat de 
l'escola i l'Ajuntament 

1.535 3,38 DdGi 
IDAE 

ICAEN 

 12.406 12.406 

1.1.2. Instal·lar una caldera de 
biomassa a les escoles 

2.338 7 DdGi 
IDAE 

ICAEN 

 30.000 30.000 

1.1.3. Nomenar un responsable 
energètic i disposar d'un servei 
de comptabilitat energètica 

  DdGi  550 550 

1.3.1. Promoure la instal·lació de 
calderes de biomassa 
domèstiques 

1070 3,84 DdGi 
IDAE 

ICAEN 

180.000  180.000 

1.4.1. Substituir les lluminàries 
de vapor de sodi per tecnologies 
més eficients 
 

2.856 7,63 DdGi 
IDAE 

ICAEN 

 141.750 141.750 

1.4.2. Instal·lar un reductor de 
flux en capçalera en el quadre 
del Pol. Industrial Casa Nova 

466 1,25 DdGi 
IDAE 

ICAEN 

 3.500 3.500 

2.1.1. Substitució dels vehicles 
de la brigada municipal per 
vehicles elèctrics 

4.126 6,97 DdGi 
IDAE 

ICAEN 

 46.000 46.000 
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2.3.1. Instal·lar un punt de 
recàrrega per a vehicles elèctrics 
davant l'Ajuntament 
 

173  DdGi 
IDAE 

ICAEN 

 3.000 3.000 

2.3.2. Creació i dinamització 
d'una borsa local per compartir 
cotxe 
 

54,5  DdGi 
 

 3.000 3.000 

2.3.3. Introduir elements per 
pacificar el trànsit rodat i 
promoure l'ús dels carrers per 
bicicletes i vianants 

491  DdGi 
 

 18.000 18.000 

6.2.1. Contractació del 100% 
d'energia verda per al 
subministrament elèctric 
municipal 

    0 0 

7.1.1. Visites d'avaluació 
energètica a les llars 

126  DdGi 
 

 1.200 1.200 

7.2.1. Reformar l'Impost sobre 
els Béns Immobles en un impost 
ecològic 

    0 0 

7.2.2. Reformar l'Impost de 
circulació o Impost de vehicles 
de tracció 

    0 0 

7.3.1. Realitzar una campanya 
ciutadana per l'estalvi energètic 

316  DdGi 
 

 3.000 3.000 

7.3.2. Realitzar una campanya 
de comunicació i sensibilització 
per una mobilitat sostenible 

163,5  DdGi 
 

 3.000 3.000 

7.3.3. Impulsar una campanya 
de bones pràctiques en els 
edificis públics 

1.587  DdGi 
 

 1.000 1.000 

7.4.1. Realització de cursos de 
conducció eficient per als veïns i 
empreses del municipi 

33  DdGi 
ICAEN 

 1.200 1.200 

7.4.2. Promoure el projecte 
Euronet 50/50 a les escoles 

301,5    600 600 

8.1.1. Recollida de residus 
municipals amb el sistema de 
porta a porta 

  ARC  0 0 

Total 448.206 

 

 



 

Annex I- SEAP Template  
 

 



1) Overall CO2 emission reduction target 20.08 (%)    by 2020

Please tick the corresponding box:

2) Long-term vision of your local authority (please include priority areas of action, main trends and challenges)

3) Organisational and financial aspects 

More information: www.eumayors.eu.

Planned measures for monitoring and follow up Implementation report every second year

Involvement of stakeholders and citizens The SEAP has been presented to the Council's Cabinet, whose members represent as well main stakeholders of this small village. 

The overall estimated budget of the SEAP is  448.206 €.

Go to the second part of the SEAP template -> dedicated to your Baseline Emission Inventory!

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Regional Government and Catalan Energy  Agency.

Per capita reduction

Overall estimated budget

Foreseen financing sources for the investments within your action plan

The Baseline Emission Inventory and the Sustainable Energy Action Plan has been prepared by the Environmental Department of the supramunicipal local authority: Consell Comarcal del Gironès, and it has been submitted to the approval of the municipal Council of Aiguaviva.

Staff capacity allocated Variable % of a FTE officer of the Council and the support of Consell Comarcal Gironès' staff.

The municipality of Aiguaviva wants to reduce its carbon footprint through a number of initiatives mainly related with improving the public street lighting system and reducing waste management emissions through 

increasing recycling rates. The Council's main area of action will also be engaging householders to implement energy efficiency measures and renewable energies, specially biomass boilers, and promoting social awareness 

and participation through financial measures and environmental education.

Coordination and organisational structures created/assigned

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

This is a working version for Covenant signatories  to help in data collection. However the on-line SEAP template

available in the Signatories’ Corner (password restricted area) at: http://members.eumayors.eu/

is the only REQUIRED template that all the signatories have to fill in at the same time when submitting the SEAP in their own (national) language.

OVERALL STRATEGY

Absolute reduction

Instructions



1) Inventory year 2005

2) Emission factors

Please tick the corresponding box:

Emission reporting unit

Please tick the corresponding box:

Instructions

BASELINE EMISSION INVENTORY

   Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

For Covenant signatories who calculate their CO2 emissions per capita, please precise here the number of inhabitants during the inventory year: 172

Standard emission factors in line with the IPCC principles

LCA (Life Cycle Assessment) factors

CO2 emissions

CO2 equivalent emissions

?



3) Key results of the Baseline Emission Inventory

Green cells are compulsory fields

Natural gas Liquid gas Heating Oil Diesel Gasoline Lignite Coal
Other fossil 

fuels
Plant oil Biofuel 

Other 

biomass

Solar 

thermal
Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities 158.91 29.92 188.83

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities 2,830.03 211.67 371.81 3,413.51

Residential buildings 1,464.99 211.86 734.34 2,411.18

Municipal public lighting 230.97 230.97

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 

scheme - ETS) 0,00

Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 4,684.89 0,00 423.52 1,136.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,244.48

TRANSPORT:
Municipal fleet 55.30 55.30

Public transport 0

Private and commercial transport  5,640.05 1,317.63 6,957.68

Subtotal transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,695.36 1,317.63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,012.99

Total 4,684.89 0,00 423.52 1,136.06 5,695.36 1,317.63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,257.46

Municipal purchases of certified green electricity (if any) [MWh]:

CO2 emission factor for certified green electricity purchases (for 

LCA approach):

B. CO2 or CO2 equivalent emissions

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Grey fields are non editable

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Category

FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

Total

A. Final energy consumption

 

Natural gas Liquid gas Heating Oil Diesel Gasoline Lignite Coal
Other fossil 

fuels
Biofuel Plant oil

Other 

biomass

Solar 

thermal
Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:  

Municipal buildings, equipment/facilities 76.43 7.99 84.42

Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities 1,361.25 48.05 99.27 1,508.57

Residential buildings 704.66 48.09 196.07 948.82

Municipal public lighting 111.09 111.09

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 

scheme - ETS) 0.00
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 2,253.43 0 96.14 303.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,652.90

TRANSPORT:
Municipal fleet 14.77 14.77

Public transport 0.00

Private and commercial transport  1,505.89 328.09 1,833.98

Subtotal transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,520.66 328.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,848.75

OTHER:

Waste management 356.85

Waste water management

Please specify here your other emissions 

Total 2,253.43 96.14 303.33 1,520.66 328.09 0 0 0 0 0 0 0 0 4,858.50

Corresponding CO2-emission factors in [t/MWh] 0.481 0.202 0.227 0.267 0.267 0.249

CO2 emission factor for electricity not produced locally [t/MWh] 0.481

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Total
Category

CO2 emissions [t]/ CO2 equivalent emissions [t]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies



C. Local electricity production and corresponding CO2 emissions

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal

Wind power

Hydroelectric power

Photovoltaic

Combined Heat and Power

Other

Please specify: _________________                        

Total

D. Local heat/cold production (district heating/cooling, CHPs…) and corresponding CO2 emissions

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal

Combined Heat and Power

District Heating plant(s)

Other

Please specify: _________________

Total

4) Other CO2 emission inventories

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Fossil fuels
Steam Waste Plant oil

Fossil fuels
otherWaste Plant oil

Other 

biomass

Other 

renewable

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Locally generated electricity                                                                  

(excluding ETS plants , and all plants/units > 20 MW)

Locally 

generated 

electricity 

[MWh]

  Energy carrier input [MWh]
CO2 / CO2-

eq 

emissions 

[t]

Corresponding CO2-

emission factors for 

electricity production in 

[t/MWh]

Other 

renewable
other

If other inventory(ies) have been carried out, please click here ->

Otherwise go to the last part of the SEAP template -> dedicated to your Sustainable Energy Action Plan

Other 

biomass

Locally generated heat/cold

Locally 

generated 

heat/cold  

[MWh]

  Energy carrier input [MWh]
CO2 / CO2-

eq 

emissions 

[t]

Corresponding CO2-

emission factors for 

heat/cold production in 

[t/MWh]

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

More information: www.eumayors.eu.

Otherwise go to the last part of the SEAP template -> dedicated to your Sustainable Energy Action Plan



1) Title of your Sustainable Energy Action Plan  

Date of formal approval 15/03/2016 Authority approving the plan

2)

Green cells are compulsory fields

SECTORS

& fields of action

Expected 

energy 

saving per 

measure

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per 

measure

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per 

measure 

[t/a]

Energy 

saving 

target

per sector 

[MWh]

in 2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target

per sector 

[MWh]

in 2020

CO2 

reduction 

target

per sector [t]

in 2020

BUILDINGS, EQUIPMENT / FACILITIES & INDUSTRIES: 157.4 664.82 290.94

Municipal buildings, equipment/facilities

1: 16.79

3: 21.80

34.82

 8.08

12.83

7.99

1.8

 12.22

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

   Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

Grey fields are non editable

SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN

Action 1.1.1: Install minor energy efficiency measures in lighting of 

public buildings: school and townhall building

Action 1.1.2. Install a biomass boiler in the public school

Action 1.1.3:  Appoint a council's staff member as Energy Manager of 

all public buildings and facilities

* Installation of solar termal panels in public facilities: Pavelló la 

Torrentera

* Geothermal heat pump in pavelló la Torrentera

1: Energy manager

2: Energy manager

3: Energy manager

1: 2016-2020

2: 2016-2020

3: 2016-2020

2007

2007

1: 12,406

2: 30,000

3: 550

Estimated costs

per action/measure

Instructions

Sustainable Energy Action Plan of Aiguaviva

City Council of Aiguaviva

Key elements of your Sustainable Energy Action Plan

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 

department, person or 

company (in case of 

involvement of 3rd 

parties)

Implementation [start 

& end time]

?

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

Residential buildings 630 168.21

Municipal public lighting

1: 103.19

2: 15.62

49.63

 7.51

19.97

2.70

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 

scheme - ETS) & Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

TRANSPORT: 437.94 116.99

Municipal fleet

24.24 4.85

3.09

Public transport

Private and commercial transport 1:  65.82

2: 208.73

3: 139.15

17.35

55.02

36.68

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION: 4,51

Hydroelectric power
1: ___

2: ___

…

Wind power

Action 2.1.1: Replace municipal vehicles by electric ones.

* Municipal selective hauler service with natural gas-powered trucks

1: Council's Gabinet 1: 2016-2020

2010

46,000

Action 2.3.1: Install an electric vehicles charging station

Action 2.3.2: Promote car-sharing through local on-line platforms

2.3.3: Slow down traffic by engineering and other measures

1: Energy manager

2: Energy manager

3: Energy manager

1: 2016-2020

2: 2016-2020

3: 2016-2020

1: 3,000

2: 3,000

3: 18,000

Action 1.3.1: Promote the installation of biomass boilers in residential 

buildings 1: Energy manager  1: 2016-2020

180,000

Action 1.4.1: Replace VSAP street lighting with LED or more efficient 

technologies

Action 1.4.2: Install a head-end lighting flux regulation in Pol. Industrial 

Casa Nova street lighting control panel

* Installation of 4 head-end lighting flux regulation systems in street 

lighting control panels

* Install leds traffic lights

1: Energy manager

2: Energy manager

3: Energy manager

1: 2016-2020

2: 2016-2020

3: 2007-2010

2010

1: 141,750

2: 3,500



Photovoltaic
4.51

Combined Heat and Power

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

LOCAL DISTRICT HEATING / COOLING, CHPs:

Combined Heat and Power

District heating plant

Other - please specify:__________________________________

______________________________________________________

LAND USE PLANNING:

Strategic urban planning

Transport / mobility planning

Standards for refurbishment and new development

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

PUBLIC PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES: 175.44

Energy efficiency requirements/standards

Renewable energy requirements/standards
175.44

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

WORKING WITH THE CITIZENS AND STAKEHOLDERS: 683.23 196.77

Advisory services
24.11 9.49

Financial support and grants 1:  72.34

2: 347.88

28.46

91.70

Awareness raising and local networking 1: 24.11 9.49

Action 7.1.1: Promote home energy audits 1: Energy manager 2016-2020 1,200

Action 7.2.1: Redistribute property tax as an ecological tax in order to 

offer discounts for efficiency and renewable energy actions

Action 7.2.2: Redistribute road tax in order to favour electric, hybrid, 

and low-emission vehicles

1:  Energy manager

2: Energy manager

1: 2016-2020

2: 2016-2020

Action 7.3.1:  Implement an energy awareness campaign to promote 

saving, energy efficiency and renewable energies.

Action 7.3.2: Undertake a sustainable urban mobility campaign 

1:  Energy manager 1:  2016-2020 1:  3,000

Action 1: ____________

Action 2: ____________

…
Action 6.2.1: Use over 100% green power for electricity suply of public 

buildings

1: Energy manager 2016-2020

Action 1: ____________

Action 2: ____________

…

* Installation of PV panels in public building: pavelló la Torrentera 2007

2: 69.58

3: 1.91

18.34

0.62

Training and education 1: 139.15

2: 4.15

36.68

1.99

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

OTHER SECTOR(S) - Please specify: _____________________ 191.11

Other - Please specify: waste management 125.54

61.57

4.00

1,278.57 664.82 975.76

3)

Direct link to the webpage dedicated to your SEAP (if any)

Web address

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

More information: www.eumayors.eu.

1: Council's Gabinet 1: 2016-2020

2005-2014

2005-2014

Action 8.1.1: Promote door-to-door selectiva waste collection. 

*: Increase of selective waste collection

*: Backyard composting organic waste

TOTAL:

Action 7.3.2: Undertake a sustainable urban mobility campaign 

Action 7.3.3:  Promote best practices in public buildings and 

equipments

2: Energy manager

3: Council's Gabinet

4: Energy manager

2: 2016-2020

3: 2016-2020

2:  3,000

3:  1,000

Action 7.4.1:  Encourage drivers to attend Fuel efficient drivers courses

Action 7.4.2: Participate in Euronet 50/50 Project

1: Energy manager

2: Energy manager

1: 2016-2020

2: 2016-2020

1: 1,200

2: 600



 

 

Annex II- Resultats VEPE 
 



Número 1

Adreça:

Consum 2014 Energia

Elèctric 2.345

Gasoil 18.320

2

3

1

3

2

Escola nova

DADES BÀSIQUES

carrer de les escoles

Superfície: 250

Any de construcció: recent

03/12/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: alta 

Cost (IVA incl.)

1148,32

1.556,00 Data de la visita:

Consum tèrmic mitjà baix

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gasoil
termoacumulador 

elèctric

Consum elèctric ----- baix

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Edifici nou amb un tancament d'alumini de doble vidre i ruptura de pont tèrmic. Caldera de gasoil. Bon 
aprofitament del sol per a l'escalfament de les aules. En l'edifici 1 hi ha excés de radiació solar a l'estiu al 
menjador. En l'edifici dos tenen cortines i arbres de fulla caduca al davant que eviten la sobreexposició 
solar.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Recomanacions

Instal.lar protectors solars als vidres del menjador.

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



2

2

1,33

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

Ús de llum natural alt alt alt

Sistema de regulació Manual Manual Manual

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Recomanacions

Substituir els fluorescents per tubs led i instal.lar detectors de presència al passadís i lavabos. Tenen 
alguns focus halògens i bombetes incandescents inutilitzades que convé que romanguin així. Convindria 
substituir les bombetes incandescents empotrades al sostre d'algunes aules en la part propera a les 
finestres, per Led spots.

Descripció

Tot l'edifici està il.luminat amb fluorescents. A les aules estan ben sectoritzats en tres línies. El passadís 
disposa també de fluorescents que romanen encesos malgrat la llum natural disponible. En el sector més 
proper a les finestres de les aules de la planta baixa tenen bombetes incandescents empotrades al sostre 
de formigó.

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Tenen a la cuina una taula per mantenir el menjar calent de 3000W que està encesa de les 9 a les 14h. 
Caldria veure si es pot retardar la seva hora d'encesa a una o dos hores més tard.

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

Acció número 1.1.1 i 1.1.2

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

IGC

IIUITE



Número 2

Adreça:

Consum 2014 Energia

Elèctric 23.574
0,216596

Gas natural

3

4

3

3

2

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Recomanacions

Instal.lar una caldera de biomassa per calefactar l'edifici antic i el nou de les escoles.

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Edifici antic, orientat a sud, amb tancaments de fusta i vidre simple i sostres alts. La calefacció és a 
través de radiadors elèctrics.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic mitjà

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent radiador elèctric

Consum elèctric alt

03/12/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: alta 

Cost (IVA incl.)

5106,03

Data de la visita:

Escola vella

DADES BÀSIQUES

carrer de les escoles

Superfície: 150

Any de construcció: antiga

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



3

2

1,33

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Acció número 1.1.1, acció  1.1.2 i acció 7.3.3.

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Substituir els fluorescents per tubs led i instal.lar detectors de presència al passadís i lavabos. Tenen 
alguns focus halògens i bombetes incandescents inutilitzades que convé que romanguin així. Convindria 
substituir les bombetes incandescents empotrades al sostre d'algunes aules en la part propera a les 
finestres, per Led spots.

Descripció

Tot l'edifici està il.luminat amb fluorescents. S'observen persianes tancades que impedeixen 
l'aprofitament de la llum natural. 

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació Manual Manual Manual

Ús de llum natural alt alt alt

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

IGC

IIUITE



Número 3

Adreça:

Consum 2014 Energia

Elèctric 21.994

Gas natural

3

2

3

4

Ajuntament

DADES BÀSIQUES

pl. Constitucional 1

Superfície: 100

Any de construcció: antic

03/12/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

4807,29

Data de la visita:

Consum tèrmic alt baix

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent bomba de calor termoacumulador 
elèctricConsum elèctric alt mitjà

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

IGGC

IIUCITC

4

2Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Edifici antic climatitzat per bomba de calor central i alguns splits a banda. La sala d'espera no està 
climatitzada i l'entrada és fortament climatitzada (23ºC) per compensar l'entrada d'aire fred cada vegada que 
s'obren les portes amb detector de presència. Diferències tèrmiques importants entre les sales i espais de 
pas calefactats i no calefactats. Hi ha dos termos elèctrics: un al jutjat de pau- dispensari; i l'altre en 
habitació d'escala per als lavabos. La sala de plens s'escalfa amb una estufa elèctrica.

In
di

ca
do

rs

Operació dels equips (IGOA) 

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

Sistema de regulació Manual Manual Manual

Ús de llum natural mitjà mitjà mitjà

IIUC

IGOAIE



3

2,5

1,33

Descripció

Tot l'edifici està il.luminat amb fluorescents, lineals o en grups de 4 en placa encastada quadrada. 
A l'escala resten diversos plafons i plaques de sostre incandescents.
També resten 4 halògens encastats al lavabo de dalt.

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Tenen a la cuina una taula per mantenir el menjar calent de 3000W que està encesa de les 9 a les 14h. 
Caldria veure si es pot retardar la seva hora d'encesa a una o dos hores més tard.

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT
Substituir els fluorescents per tubs o panells LED, i les llums incandescents dels passadissos i escales per 
bombetes LED.
Pel que fa als halògens del lavabo es poden substituir per LED spots.

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació Produ cció anual

IGC

IIUITE

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Acció 1.1.1 i 7.3.3



Número 4

Adreça:

Consum 2014 Energia

Elèctric 62.701

Gas natural 7.406

3

0

1

3

2Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic mitjà baix

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent bomba de calor 
geotèrmica

caldera gas natural

Consum elèctric mitjà baix

03/12/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: baixa

Cost (IVA incl.)

13634,6

Data de la visita:

Polivalent La Torrentera

DADES BÀSIQUES

carrer del pou de Glaç

Superfície: 800

Any de construcció: recent

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

2

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Cal programar els termostats per assolir una temperatura de 19ºC.
Cal ampliar el circuit d'ACS per abastir el lavabo, el centre de dia i el servei de la brigada, i eliminar així els 
termos elèctrics.
Al bar es queixen que passen fred, però es deu segons diu a que s'ha de reparar la bomba de circulació del 
circuit que els abasteix.

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Edifici nou amb un tancament d'alumini de doble vidre i ruptura de pont tèrmic. Disposa de climatització amb 
bomba de calor amb geotèrmia i terra radiant. 
S'hi fan activitats per les tardes entre setmana, i disposa de bar. L'ACS del bar procedeix de la geotèrmia, 
però la dels lavabos, el centre de dia i la brigada, tenen 3 termos elèctrics independents. Els termostats del 
polivalent estaven a 23 ºC, temperatura massa elevada per als passadissos i per les aules fora d'horaris 
d'activitat.
La piscina és descoberta, només funciona a l'estiu i disposa de plaques solars tèrmiques per a escalfar 
l'aigua a més de suport auxiliar amb caldera de gas natural.

IGOAIE



3

2

2,66

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions
Substituir els fluorescents per tubs led i instal.lar detectors de presència al passadís i lavabos. 

Descripció

Tot l'edifici està il.luminat amb fluorescents, si bé hi ha un bon aprofitament de la llum natural, llevat en el 
bar, on a la cara sud enlloc d'haver obertura hi ha paret de formigó.

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació Manual Manual Manual

Ús de llum natural alt alt alt

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

IGC

IIUITE

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Acció 7.3.3

Hort solar en teulada 6,48 kW 2012 9380 kWh

Plaques solars tèrmiques 14,15 m2 2012

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació Produ cció anual



Número 5

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric 4.166

Gas natural

4

4

3

4

0

Edifici de correus

DADES BÀSIQUES

Pl. Constitucional 4

Superfície: 70

Any de construcció: antic

03/12/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: molt baixa

Cost (IVA incl.)

908,17

Data de la visita:

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent radiador elèctric

Consum elèctric

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

0

4

2

0

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Edifici antic amb molt baix ús. S'escalfa quan cal amb una estufa elèctrica.

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

Sistema de regulació Manual Manual Manual

Ús de llum natural alt alt alt

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

IGOAIE

IGC

IIUITE



Descripció

Edifici il.luminat amb fluorescents. 

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació Produ cció anual

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT



Número 6

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric 2.220

Gas natural

4

4

3

4

0

Local social Ca la Neus

DADES BÀSIQUES

Pl. Constitucional 4

Superfície: 70

Any de construcció: antic

03/12/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: molt baixa

Cost (IVA incl.)

598,63

Data de la visita:

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent radiador elèctric

Consum elèctric

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

0

4

2

0

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Edifici antic pràcticament sense ús.S'escalfa quan cal amb un split i dues estufes elèctriques. 

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

Sistema de regulació Manual Manual Manual

Ús de llum natural alt alt alt

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

IGOAIE

IGC

IIUITE



Descripció

Edifici il.luminat amb fluorescents. 

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació Produ cció anual

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT



 

Annex III- Resultat de l'anàlisi  
dels quadres de llum 

  

 



VSAP VSAP VSAP VSAP VM VM VM VM

61 24

70 13

4,27 0,31 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Número quadre d'enllumenat Quadre 1: Residencial Nov a Aiguaviva

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: c.Escoles

Consum anual (kWh): 24.693

Despesa econòmica total (euros/any): 2.344

Sistema de regulació horària: Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 6

Tipus de làmpada                                                   
*

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Òptica alt rendiment

85

4,582

DADES FACTURACIÓ (any 2013)

Companyia elèctrica: Endesa

Potència contractada (kW): 8

Tipus de tarifa: 2.0 DH

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

1,75 5389,13 0,09

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)



3

1

3

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF i IT són elevats. 

Descripció: manteniment correctiu

ACCIONS RECOMANADES

Acció número 

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Es recomana substituir les lluminàries per LED de menor potència.
Cal revisar el funcionament del reductor de flux i ajustar la regulació de l'horari i intensitat de reducció de flux.
Hi ha més punts de llum, cinc punts, que no funcionen. Si funcionessin caldria més potència contractada.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)

Periodicitat: a cop d'avaria

Responsable: SIMSA

0

1

2

3

4
1

2 3



HM VSAP VSAP VSAP VM VM VM VM

12

400

4,8 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Número quadre d'enllumenat Quadre 2. Pista de futbol

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: c. Escoles

Consum anual (kWh): 3.233

Despesa econòmica total (euros/any): 1.040

Sistema de regulació horària: Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: No

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat:

Tipus de làmpada                                                   
*

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Òptica alt rendiment

12

4,8

DADES FACTURACIÓ (any 2013)

Companyia elèctrica: Endesa

Potència contractada (kW): 10,392

Tipus de tarifa: 2.1 DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

2,17 673,54 0,32

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)



4

2

1

In
di

ca
do
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Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF i IT són elevats. 

Descripció: manteniment correctiu

ACCIONS RECOMANADES

Acció número 

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

S'encenen manualment les llums quan es sol.licita la clau al brigada per poder-les obrir per fer una partit. Es
tracta d'un consum molt puntual.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)

Periodicitat: a cop d'avaria

Responsable: SIMSA

IGC

IT IUF



VSAP VSAP HM VSAP VM VM VM VM

22 40 14

150 70 400

3,3 2,8 5,6 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Número quadre d'enllumenat Quadre 3 Enllumenat Ajunt ament

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Ajuntament

Consum anual (kWh): 21.828

Despesa econòmica total (euros/any): 2.354

Sistema de regulació horària: Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 6

Tipus de làmpada                                                   
*

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Òptica alt rendiment

76

11,7

DADES FACTURACIÓ (any 2013)

Companyia elèctrica: Endesa

Potència contractada (kW): 5,196

Tipus de tarifa: 2.0 DH

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

0,44 1865,64 0,11

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)



3

1

3

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF i IT són elevats. 

Descripció: manteniment correctiu

ACCIONS RECOMANADES

Acció número 1.4.1

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Es recomana substituir les lluminàries per LED de menor potència.
Cal revisar el funcionament del reductor de flux i ajustar la regulació de l'horari i intensitat de reducció de flux.
La potència instal.lada és superior a la contractada.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)

Periodicitat: a cop d'avaria

Responsable: SIMSA
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VSAP VSAP VSAP VSAP HM VM VM VM

53 5 30 6 4

150 70 250 100 400

7,95 0,35 7,5 0,6 1,6 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Número quadre d'enllumenat 4

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Residencial Bellsolà

Consum anual (kWh): 55.243

Despesa econòmica total (euros/any): 8.150

Sistema de regulació horària: Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 6

Tipus de làmpada                                                   
*

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Òptica alt rendiment

98

18

DADES FACTURACIÓ (any 2013)

Companyia elèctrica: Endesa

Potència contractada (kW): 20,785

Tipus de tarifa: 3

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

1,15 3069,06 0,15

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)
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Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF i IT són elevats. 

Descripció: manteniment correctiu

ACCIONS RECOMANADES

Acció número 1.4.1

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Es recomana substituir les lluminàries per LED de menor potència.
Cal revisar el funcionament del reductor de flux i ajustar la regulació de l'horari i intensitat de reducció de flux.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)

Periodicitat: a cop d'avaria

Responsable: SIMSA

0
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VSAP VSAP VSAP VSAP VM VM VM VM

27

100

2,7 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Número quadre d'enllumenat 5

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Urb. Puig Torrat

Consum anual (kWh): 11.805

Despesa econòmica total (euros/any): 1.047

Sistema de regulació horària: Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: No

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 2

Tipus de làmpada                                                   
*

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Òptica alt rendiment

27

2,7

DADES FACTURACIÓ (any 2013)

Companyia elèctrica: Endesa

Potència contractada (kW): 2,2

Tipus de tarifa: 2.0 DH

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

0,81 4372,22 0,09

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)
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Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF i IT són elevats. 

Descripció: manteniment correctiu

ACCIONS RECOMANADES

Acció número 1.4.1

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Es recomana substituir les lluminàries per LED de menor potència.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)

Periodicitat: a cop d'avaria

Responsable: SIMSA
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VSAP HM VSAP VSAP VM VM VM VM

90 16

150 35

13,5 0,56 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Número quadre d'enllumenat 6

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Pol. Ind. Casa Nova

Consum anual (kWh): 62.472

Despesa econòmica total (euros/any): 8.203

Sistema de regulació horària: Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Balast doble nivell 

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

NO FUNCIONA. ESTÀ DESCONNECTAT. CAL REVISIÓ

Nre. total de línies d'enllumenat: 3

Tipus de làmpada                                                   
*

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Òptica alt rendiment

106

14,06

DADES FACTURACIÓ (any 2013)

Companyia elèctrica: Endesa

Potència contractada (kW): 15

Tipus de tarifa: 2.1 DH

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

1,07 4443,24 0,13

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)
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Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF i IT són elevats. 

Descripció: manteniment correctiu

ACCIONS RECOMANADES

Acció número 1.4.1 i 1.4.2

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Falten algunes llumeneres; hi ha columnes sense làmpades.
Hi ha reducció de flux de doble nivell que no funciona.
Es recomana substituir les lluminàries per LED de menor potència.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)

Periodicitat: a cop d'avaria

Responsable: SIMSA
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VSAP VSAP VSAP VSAP VM VM VM VM

60 50 4

150 70 100

9 3,5 0,4 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Número quadre d'enllumenat 7

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Pol. Mas Aliu

Consum anual (kWh): 31.089

Despesa econòmica total (euros/any): 4.419

Tipus de làmpada                                                   
*

Nre. punts de llum:

Sistema de regulació horària: Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 6

Companyia elèctrica: Endesa

Potència contractada (kW): 12,5

Òptica alt rendiment

114

12,9

DADES FACTURACIÓ (any 2013)

0,97 2410,00 0,14

Tipus de tarifa: 2.1 DH

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)
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Els valors de IUF i IT són elevats. 
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Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

Descripció: manteniment correctiu

    Descripció

ACCIONS RECOMANADES

Acció número 1.4.1

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Hi ha moltes columnes tortes que s'han de reparar, i el quadre de llum força deteriorat.
D'altra banda, disposen d'un reductor de flux en capçalera desconnectat, perquè s'ha de revisar i si escau, reparar
o substituir.
Es recomana substituir les lluminàries per LED de menor potència.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)

Periodicitat: a cop d'avaria

Responsable: SIMSA
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VSAP VSAP VSAP VSAP VM VM VM VM

4 4

70 100

0,28 0,4 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Número quadre d'enllumenat Quadre 8

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Rotonda Ctra. Sta.Coloma

Consum anual (kWh): 2.994

Despesa econòmica total (euros/any): 450

Sistema de regulació horària: -

Sistema de reducció de flux: No

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat:

Tipus de làmpada                                                   
*

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

8

0,68

DADES FACTURACIÓ (any 2013)

Companyia elèctrica: Endesa

Potència contractada (kW): 3,464

Tipus de tarifa: 2.0 DH

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

5,09 4402,94 0,15

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)
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Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF i IT són elevats. 

Descripció: manteniment correctiu

ACCIONS RECOMANADES

Acció número 

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Se suposa que aquest punt és el que està dins del perímetre de l'autopista, al que no es té accés per fer les
lectures i que per aquest motiu la facturació és estimada.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)

Periodicitat: a cop d'avaria

Responsable: SIMSA
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VSAP VSAP VSAP VSAP VM VM VM VM

0 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Número quadre d'enllumenat Quadre 8

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Rotonda el Temple

Consum anual (kWh): 12.103

Despesa econòmica total (euros/any): 1.441

Sistema de regulació horària: -

Sistema de reducció de flux: No

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat:

Tipus de làmpada                                                   
*

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

0

0

DADES FACTURACIÓ (any 2013)

Companyia elèctrica: Endesa

Potència contractada (kW): 3,464

Tipus de tarifa: 2.0 DH

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

#¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,12

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)
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Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF i IT són elevats. 

Descripció: manteniment correctiu

ACCIONS RECOMANADES

Acció número 

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

No s'ha pogut visitar aquest quadre. Ni l'empresa que fa els manteniments ni el brigada saben on està.
Caldria consultar al tècnic que fa les lectures de comptador per a la distribuïdora la ubicació d'aquest quadre de
llum, que té un cosnum molt elevat i en el que s'hi fan d'acord amb les factures, lectures reals de comptador.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)

Periodicitat: a cop d'avaria

Responsable: SIMSA
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Pacte dels Alcaldes per una 

energia local sostenible a 

Aiguaviva

Aiguaviva, març de 2016

Què és el Pacte d’Alcaldes?

El Pacte d’Alcaldes és la primera iniciativa, i la més

ambiciosa, de la Comissió Europea orientada directament

a les autoritats locals i als ciutadans perquè prenguin la

iniciativa en la lluita contra l’escalfament global i el canvi
climàtic.
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Quins són els objectius del Pacte 
d’Alcaldes?

L’Ajuntament d’Aiguaviva es compromet a reduir les
emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per l’any
2020.

• Disposar d’una eina programàtica que permeti establir la política energètica a 

seguir fins al 2020. Aquesta eina ha de permetre establir les bases d’aquelles 

accions i mesures que caldrà desenvolupar per part del municipi. 

• Obtenir mitjans financers i suport polític en àmbit de la Unió Europea, a través de 

mecanismes financers concrets per ajudar els signants del Pacte a complir els seus 

compromisos. 

• Oferir visibilitat pública, ja que la Comissió Europea s’ha compromès a donar 

suport a les autoritats locals que participen en el Pacte a través de celebracions 

conjuntes amb altres territoris.

Compromisos del Pacte d’Alcaldes

• Realitzar un inventari de referència d’emissions i de partida 

d’Aiguaviva. 

• Sensibilitzar el municipi per emprendre les mesures 
necessàries contra el canvi climàtic.

• Sensibilitzar la societat civil i difondre el manifest.

• Compartir les experiències amb altres ens locals.

• Prioritzar les accions de l’Agenda 21 que tinguin per objectiu 

reduir el canvi climàtic.



23/03/2016

3

Quins són els resultats de l’inventari
d’emissions al municipi?

El 2005, el municipi d’Aiguaviva va emetre 4.858,5 tn de CO2.

Les emissions van ser de 8,08 tn CO2/càpita, superiors a les

emissions per càpita de la comarca, que varen ser de 5,36tn

CO2 /càpita, i superiors a les del conjunt de les comarques

gironines, que varen ser de 6,39tn CO2 /càpita.

Quins són els resultats de l’inventari
d’emissions d’Aiguaviva?

Font pròpia
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Inventari d’emissions de l’Ajuntament
Consum
(MWh)

Emissions
(tn CO 2)

Emissions 
(tn CO 2 per capita )

2005 2012 2005 2012 2005 2012

Equipaments
188,83 240,33 84,42 73,28 0,1405 0,0936

Electricitat
158,91 139,29 76,43 66,89 0,1272 0,0854

Gasoil 29,92 18,32 7,99 4,89 0,0133 0,0062

Gas natural 0,00 7,41 0,00 1,50 0,0000 0,0028

Solar tèrmica 0,00 18,32 0,00 0,00 0,0000 0,0000

Geotèrmica
0,00 60,50 0,00 0,00 0,0000 0,0000

Enllumenat públic
230,97 225,46 111,09 108,28 0,1848 0,1383

Electricitat
230,97 225,46 111,09 108,28 0,1848 0,1383

Flota municipal 55,30 79,37 14,77 18,10 0,0246 0,0231

Gasoli
55,30 31,83 14,77 8,50 0,0246 0,0109

Gas natural
0,00 47,54 0,00 9,60 0,0000 0,0123

Total 475,10 545,16 210,28 199,66 0,3499 0,2550

Quines són les línies estratègiques i les 
principals accions?

Camps d'acció    Propostes d’accions per sectors 

1. EDIFICIS i EQUIPAMENTS

2. ENLLUMENAT PÚBLIC

3. HABITATGES I SECTOR TERCIARI

4. MOBILITAT

5. PRODUCCIÓ LOCAL D'ENERGIA

6. CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS

7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8. RESIDUS
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Accions realitzades (2005-2014)

Acció Tn CO2

Reducció emissions de residus 61,57

Millores en l’enllumenat 19,97

Instal·lació LED semàfors 2,70

GN en la recollida de residus 3,09

Compostatge casolà 4,00

Producció elèctrica fotovoltàica 4,51

Plaques solars tèrmiques piscina 1,8

Instal·lació bomba geotèrmia Pavelló 12,22

TOTAL 109,85

Accions proposades

Energia 

Edificis i equipaments municipals
• Instal·lar una caldera de biomassa a l’escola

• Mesures de canvi d’il·luminació als equipaments

• Nomenar un responsable energètic municipal

• Promoció de bones pràctiques en els equipaments municipals

• Promoure la instal·lació de calderes de biomassa domèstiques

• Projecte Euronet 50/50 d’eficiència energètica a l’escola

Enllumenat públic

• Millora de l’eficiència de l’enllumenat públic

Estalvi estimat de CO2  256,98 tn
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Accions proposades

Mobilitat
• Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

• Pacificació del trànsit

• Creació i dinamització d'una borsa local per compartir cotxe

• Substitució dels vehicles de la brigada municipal

Estalvi estimat de CO2  113,9 tn

Accions proposades

Energia 

Contractació pública de productes i serveis
• Contractació del 80% d'energia verda per al subministrament elèctric municipal

Estalvi estimat de CO2 175,44 tn
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Accions proposades
Participació ciutadana

Bonificacions

• Reformar l'Impost sobre els Béns Immobles en un impost ecològic

• Reformar l'Impost de circulació o Impost de vehicles de tracció

Campanyes

• Visites d'avaluació energètica a les llars i sector serveis

• Realitzar una campanya ciutadana per l'estalvi energètic: cens de col·laboradors 

contra el canvi climàtic i telèfon d'informació

• Realització de cursos de conducció eficient per als veïns i empreses del municipi

• Realitzar una campanya de comunicació i sensibilització per una mobilitat sostenible

Estalvi estimat de CO2 194,16 tn

Accions proposades

Residus

• Recollida selectiva porta a porta

Estalvi estimat de CO2  125,54 tn
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Estalvi d'emissions de CO2 estimat 
(tn CO2/any)

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS 256,98

TRANSPORT 113,9

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I 
SERVEIS

175,44

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 194,16

RESIDUS 125,54 

Accions 2005- 201 109,85

TOTAL 975,86 (20,09%)

Gràcies per la vostra atenció,

Per a més informació truqueu al

Consell Comarcal del Gironès

972 21 32 62

educacio.ambiental@girones.cat

o

L’Ajuntament d’Aiguaviva
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PLA D’ACCIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA DE AIGUAVIVA 
TALLER DE PARTICIPACIÓ - QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ  

 

Valoració: 1 malament, 2 regular, 3 bé, 4 molt bé 

VALORACIÓ DE LA SESSIÓ 
 1 2 3 4 

Adequació dels canals utilitzats per a la convocatòria     

Claredat dels objectius de la sessió     

Interès dels objectius de la sessió     

Rigor dels conceptes explicats     

Ritme i mètode participatiu     

Adequació de l’horari i durada de la sessió     

Qualitat dels materials emprats     

VALORACIÓ DE L’EQUIP DE TREBALL 

Organització (informació prèvia rebuda, puntualitat, coordinació dels grups de treball)      

Claredat de les explicacions      

VALORACIÓ GENERAL 

Valoració general de la sessió     
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