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1. El Pacte d’alcaldes
El 11 de gener de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera 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 el Sr. Miquel Carbonell Malé , enginyer
municipal com a coordinador 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.

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 (20022003) 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 neta4 (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 España5, 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 2011-20206. 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:

6)
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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.

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

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.
Documents
resultants

Fase

Etapa

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

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

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

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

Promoure activitats i involucrar la
ciutadania i les parts interessades

+ PAES municipal

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

Planificació

Documents de referència

+ proposta de model
d’acord de Ple

Termini

-

+ formulari d’adhesió

Al cap d’un
any

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

Anual
+ informe de
resultats (breu
+ metodologia per a la
Organitzar activitats el Dia de l’Energia descripció de les
redacció dels PAES a les
activitats
comarques gironines
realitzades)
Font: Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques gironines. Diputació de Girona i CILMA, maig de 2012.
Participació
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4. Palau-saverdera: antecedents
sostenibilitat i canvi climàtic

en

matèria

de

4.1. Presentació del municipi

Palau-saverdera és un poble de la comarca de l’Alt Empordà, que està situat al peu del vessant sud
de la serra de l'Albera. El poble limita amb Roses, Port de la Selva, La Selva de Mar, Pau i Castelló
d’Empúries. El terme municipal està dividit entre el nucli urbà i quatre urbanitzacions (Mas Isaach,
Bellavista, Balcó de l’Empordà i Mas Bohera) i diversos masos disseminats que s’estenen per la
plana.

El municipi disposa del 2003 d’una Agenda 21 local. Aquest document és un instrument elaborat amb
l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament social i econòmic més respectuós amb l’entorn.

8

Pel que fa a l’àmbit energètic de l’Agenda 21 de Palau-saverdera, hi ha una sèrie de propostes de Pla
d’acció municipal. En aquestes s’especifica per a cada línia estratègica (LE) els programes d’actuació
i les accions concretes.
Línia d’estratègia:
- Millora del medi urbà.
-Valorització, conservació i recuperació del patrimoni natural.
-Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i sostenible.
-Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de sostenibilitat.
- Incorporació de criteris ambientals a l’organització i gestió municipal.
-Informació, educació i participació ciutadana.
El programa “Incorporació de criteris ambientals a l’organització i gestió municipal” incorpora les
següents 11 actuacions.
-Aplicar un programa informàtic del control de la despesa energètica muicipal.
Aplicar mesures d’estalvi d’aigua en les dependències i serveis municipals.
Estudiar la possibilitat de reaprofitament de les aigües de la depuradora així com de la font de
dalt
Elaborar una ordenança municipal d’edificació sostenible
Elaborar una ordenança que promogui l’energia solar
-Crear bonificacions fiscals per a l’edificació eficient
-Elaborar una ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil
-Elaborar una ordenança general de regulació dels redius
-Elaborar una ordenança de regulació de les runes
-Estudiar la viabilitat d’instal·lar plaques solars en edificis municipals
-L’ajuntament com a exemple de bones pràctiques en la gestió de residus i en la compra de
materials
El municipi no està adherit al Manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic. Tanmateix, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data de 4 de Novembre del 2008 va signar el Manifest.
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POBLACIÓ
Població (2005): [1.178] habitants
Població (2014): [1.437] habitants
Taxa de creixement: 18 %

OCUPACIÓ PER ACTIVITAT ECONÒMICA

HABITATGES I EQUIPAMENTS
Nombre d’habitatges (2001): 628
7
Nombre d’habitatges (2011) : 794
% habitatges segona residència: : 24,4 %
Nombre d’equipaments municipals:14
.
Agricultura

Indúst ria

Construcció

Serveis

CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES
2
Altitud: 78 m
Superfície: 16,4 km
8
Graus dies de calefacció : 1711
Graus dies de refrigeració: 245

ESTRUCTURA DE LES REGIDORIES
Càrrec:
Alcaldia i serveis generals, Ensenyament, Cultura i Societat.
Sra. Isabel Maria Cortada Soler
Regidories de Participació Ciutadana i Transparència Municipal, Benestar Social i Noves Tecnologies.
Sra. Paulina Calvo Cabanes
Regidories de Urbanisme, Medi ambient, Infraestructures I Transport.
Sr. Josep Maria Najes Querol
Regidories de Festes i Cultura Popular, Joventut, Turisme, Productes Locals, Fires i Serveis Públics.
Sr. Miquel Serra Trulls.
Regidories de Economia Hisenda i Promoció Econòmica.
Sr. Guillermo Colomer Domènech.

4.2. Documentació prèvia
L’Ajuntament de Palau-saverdera 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

Pla d’acció

Agenda 21

2003

Projecte

Inventari Instal·lacions enllumenat exterior

2013

POUM

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

2012

Estudi

Estudi d’optimització de potencia contractada

2014

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

7)
8)
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Any

IDESCAT
ICAEN (graus dia 18/18)

5. Inventari de
saverdera

referència

d’emissions

de

Palau-

5.1. Inventari de referència d’emissions: àmbit PAES
El 2005, el municipi Palau-saverdera va emetre 7.119,78 tn de CO2, que representen el 0,79 % del
conjunt de la comarca. Les emissions van ser de 6,04 tn CO2/capita, inferior a les emissions per
capita de la comarca, que varen ser de 7,44 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 de Palau-Saverdera.

13%

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)

8%

2%

Edificis residencials

25%

Transport urbà rodat: transport privat i comercial
Ajuntament

51%

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans

Emissions generades: 7.119,78 tnCO2
Emissions per capita: 6,04 tnCO2/capita
Factor d’emissió electricitat (2005): 0,480 tnCO2 / MWh

Edificis residencials

Edificis i equipaments (no municipal)

0,00
Electricitat

Gas natural

1.000,00
Gasoil C

2.000,00
GLP

3.000,00
MWh

Biomassa

4.000,00

Energia solar tèrmica

5.000,00

6.000,00

Energia geotèrmica

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)
Les emissions associades en l’àmbit dels edificis i equipaments del sector terciari de Palau-saverdera
és de 574,57 tn CO2 corresponen a un 8% del total d’emissions generades al municipi l’any 2005.
Aquesta dades ens mosta que el municipi presenta un nombre considerable d’empreses del sector
terciari. Cal destacar que el consum energètic del sector terciari correspon pràcticament al consum
elèctric, seguit en menor grau d’altres combustibles con el Gasoil C i el GLP. El 2005 no hi havia
presència d’energies renovables en aquest sector.
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Edificis residencials
Les emissions associades al sector d’edificis residencial és de 1.883,10 tn CO2 representa un 25 %
del total d’emissions generades al municipi l’any 2005, és a dir una quarta part de les emissions
municipals recauen directament a les llars. Entre els consums energètics l’electricitat representa el
major consum seguit del gasoil C i el GLP. Pel que fa a les energies renovables no hi ha presència
d’aquestes en el sector domèstic l’any 2005.
Transport urbà rodat: transport privat i comercial
Cal destacar les emissions associades al transport urbà tant privat com comercial del municipi ja que
són de 3.613,10 tn CO2 representen el 51% del total d’emissions de CO2 municipals.
Segons dades publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el 63% de
desplaçaments interns del municipi es realitzaven en vehicle privat.
Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans
Les emissions associades a la recollida de residus eren de 904,16 tn CO2. El percentatge de recollida
selectiva en pes era de 10,5%, envasos; el 47,5%, vidre, el 29%, paper i cartró i altres el 13%. El
2005 el municipi no realitzava una gestió de la matèria orgànica fet que augmentessin les tn a
abocador d’aquest residu. El destí final de la fracció rebuig és a l’abocador comarcal de Pedret i
Marzà amb un total de 736,94 tn.

5.2. Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament
El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de Palausaverdera varen consumir 345,57 MWh d’energia, que van suposar 144,84 tnCO2, fet que representa
el 2 % del total d’emissions del municipi. El consum d’energia respecte al 2014 ha incrementat en un
47%, i les emissions, en un 47%.Aquest augment es deu sobretot a la creació de nous equipaments i
la recepció d'enllumenats públics que no depenien de l'Ajuntament
Els % d’emissions de CO2 en l’àmbit ajuntament distribuïdes per sectors pràcticament no varien per
l’any 2005 i 2014. L’ 2005 el sector que tenia un pes més important en % d’emissions eren els
equipaments municipals, pràcticament la meitat de l’enllumenat públic i amb un percentatge inferior
les emissions la flota municipal. L’any 2014 els equipaments disminueixen el % d’emissions sobre el
2005, com a conseqüència d’aquest augment disminueixen les emissions de dels equipaments i els
de la flota municipal.
Les fonts energètiques de l’àmbit l’ajuntament de Palau-saverdera provenen de l’electricitat, el gasoil
C i el gasoil. Tant el 2005 com el 2014 pràcticament tres quartes part de les fonts d’energia
provenen de l’electricitat. El segueix el consum de gasoil C associat el consum de les calderes del
centres educatius i l’ajuntament i el consum de Gasoil correspont al transport de residus municipals
Cal tenir en compte que no hi ha presència d’energies renovables en els equipaments municipals del
municipi a excepció de les plaques solars ACS del col·legi.
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Figura 5.2. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit Ajuntament de Palau-saverdera
Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2)

Consum per fonts d’energia (MWh)

2014

2005

2014
6%

11%

4%

22%

18%

38%

71%

58%

Equipaments
Enllumenat públic
Flota municipal

Consum
(MWh)

72%

Electricitat

Gasoil C

Gas Natural

GLP

Biomassa

Energia solar tèrmica

Energia geotèrmica

Gasoil

Gasolina

Emissions
(tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per capita)

2005

2014

2005

2014

2005

2014

Equipaments

199,22

282,73

82,43

103,85

0,0700

0,0723

Electricitat

136,65

138,36

65,73

65,31

0,0558

0,0454

62,57

144,37

16,71

38,55

0,0142

0,0268

Biomassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Solar tèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Geotèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Gasoil

Enllumenat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Electricitat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Flota municipal

109,04

330,86

52,45

156,17

0,0445

0,1087

Gasolina

109,04

330,86

52,45

156,17

0,0445

0,1087

Gasoil

37,31

41,10

9,96

10,97

0,0085

0,0076

Total

345,57

654,69

144,84

271,00

0,1230

0,1886

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

5.2.1. Edificis i equipaments o instal·lacions municipals
L’any 2005 hi havia un total de 10 equipaments i instal·lacions municipals. En canvi el 2014 es van
incrementar fins a 14 el nombre d’equipaments i instal·lacions, entre ells una la llar d’infants, el pis,
l’Hotel d’entitats, l’estació de bombeig i la deixalleria.
El següent gràfic ens mostra com estan distribuïdes les emissions en % de tn CO2 dels diferents
sectors públics del municipi. S’observa que l’àmbit Sociocultural representa el pes més important el
2005, en canvi el 2014 l’àmbit educatiu és el pes més important del total de les emissions generades
del sector públic.
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L’ any 2005 la font de energètica predominant en l’àmbit dels equipaments i instal·lacions públiques
corresponia a l’electricitat. Pel contrari l’any 2014 l’augment de l’energia de Gasoil C ha sigut
considerable fins arribar aproximant el consum del 50% Gasoil C i electricitat. Cal destacar que no hi
ha presència d’energies renovables en els equipaments municipals a excepció de les plaques solars
de ACS de les escoles.
Figura 5.3. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments/instal·lacions municipals de
l’Ajuntament de Palau-saverdera.
Emissions generades als edificis públics (tn CO2)
2014

2005
3%

Consum per fonts d’energia (equipaments)

2%
10%

22%

2014

2005

22%

31%

33%
6%

21%

4%

51%

49%

69%

17%
41%

19%
Administració
Educació
Sociocultural

Altres
Esports
Instal·lació

Electricitat (MWh)

Electricitat
Gas Natural
Biomassa
Energia geotèrmica

Gasoil (MWh)

Gasoil C
GLP
Energia solar tèrmica

TOTAL(MWh)

2005

2014

2005

2014

2005

2014

Administració

20,79

28,48

29,47

35,45

50,27

63,92

Altres

10,31

9,50

0,00

0,00

10,31

9,50

Educació

10,34

29,01

33,10

108,92

43,44

137,93

Esports

33,53

45,35

0,00

0,00

33,53

45,35

Sociocultural

55,96

21,11

0,00

0,00

55,96

21,11

Instal·lació

5,71

4,92

0,00

0,00

5,71

4,92

Total

136,65

138,36

62,57

144,37

199,22

282,73

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

Durant l’elaboració del PAES s’han analitzat de forma detallada els equipaments següents:
Ajuntament, Dispensari i Correus, Cementiri, Pis, Escoles, Llar d’infants, Camp de Fútbol, Piscina,
Hotel d’entitats, Centre cívic Local i Magatzem, Aula cuina, Dipòsit, Estació de bombeig i Deixalleria.
Els resultats de les valoracions energètiques preliminars d’edificis i equipaments/instal·lacions
municipals (VEPE) s’adjunten a l’annex II d’aquest document.
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Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del
municipi.
Cal d’estacar que els equipaments que presenten un major consum energètic són 4: l’ajuntament,
l’escola i la llar d’infants (2014).A l’hora cal tenir en compte l’incrament del consum elèctric de l’any
2014 de la piscina i la davallada del consum elèctric del 2014 respecte al 2005 del centre cívic local i
magatzem. Pel que fa la resta d’equipaments s’han mantingut constants en els dos anys analitzats.
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 Palau-saverdera.

50
45
40
35

25
20
15
10
5

AjuntamentDispensari i Cementiri
correus

Electricitat

Pis

Escoles

Gasoil C

Llar
d'infants

Biomassa

Camp de
futbol

Piscina

Gas Natural

Hotel
Centre Aula cuina
d'entitats Cívic. Local
i Magatzem

GLP

Dipòsit

Energia geotèrmica

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

0
2005

MWh

30

Estació de Deixalleria
bombeig

Energia solar tèrmica

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

5.2.2. Enllumenat públic municipal i semàfors
L’any 2005 hi havia un total de 5 quadres d’enllumenat públic municipal. En canvi el 2014 es va
incrementar fins a 11. Durant el període 2005-2014 s’han instal·lat nous quadres d’enllumenat públic i
el mateix temps s’han donat de baixa de vells.
El municipi de Palau-saverdera no disposa de semàfors en tot el terme municipal.
Taula 5.1. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament de Palau-Saverdera
Consum d’energia
elèctrica (MWh)

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per capita)

2005

2014

2005

2014

2005

2014

Enllumenat públic

109,04

330,86

52,45

156,17

0,0445

0,1087

Semàfors

0

0

0

0

0

0

TOTAL

109,04

330,86

52,45

156,17

0,0445

0,1087

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament.
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Immanuel Kant s/n
ILJ

Crta. GI-610 s/n
cruilla

Bèlgica AP s/n ET-N2 ILJ

2014

Fontmallola AP s/n

2005

Mas Bohera

Gironès s/n ILJ

Dr. Mateu 8 ILJ

Plaça Generalitat.
Costat CT

Urb. Palau saverdera
s/n

Plaça Major

Montseny. Costat CT

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Avda. Catalunya

MWh

Figura 5.5. Consums per quadre d’enllumenat, comparativa 2005-2014.

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

Durant l’elaboració del PAES s’han analitzat de forma detallada els quadres de llum següents:
Avinguda catalunya, Montseny, Plaça major, Urbanització Palau-saverdera, Plaça generalitat, Dr.
Mateu, Gironès, Mas Bohera, Crta. GI-610, Fontmallola, Bèlgica i Immanuel Kant. 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
L’ajuntament de Palau-saverdera no disposa de Parc de vehicles ni de transport escolar urbà. Per
tant el consum i les emissions associades seran nules.
Per tant, el pes més important de les emissions de la flota municipal del 2005 i 2014 correspon al
transport de residus
Figura 5.6. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament de Palausaverdera.

2005

2014

0%

0%

100%

100%

Parc de vehicles ajuntament
Transport associat a la gestió de residus
Transport escolar urbà
Consum
(MWh)
2005

Emissions
(tn CO2 per capita)

Emissions
(tn CO2)
2014

2005

2014

2005

2014

Parc de vehicles Ajuntament

0

0

0

0

0

0

Gasoil

0

0

0

0

0

0

Gasolina

0

0

0

0

0

0

Transport associat a gestió de residus

0

0

0

0

0

0

Rebuig

24,5

24,5

6,54

6,54

0,0056

0,0046

FORM

0

0

0

0

0

0

Envasos

5,13

7,10

1,37

1,90

0,0012

0,0013

Vidre

4,70

4,31

1,25

1,15

0,0011

0,0008

Paper i cartró

2,98

5,19

0,80

1,39

0,0007

0,0010

Transport escolar urbà

0

0

0

0

0

0

TOTAL

37,31

41,10

9,96

10,97

0,0085

0,0076

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

Parc de vehicles propietat de l’ajuntament

L’ajuntament de Palau-saverdera no disposta de parc de vehicles propietat de l’ajuntament.
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Transport associat a la gestió de residus

La taula anterior ens mostra el consum i les emissions associades al transport dels residus. S’observa
que el transport la fracció de rebuig es la que té més consum l’any 2005, seguit de la fracció
d’envasos , del vidre i el paper i cartró.
Alhora, els consums entre els anys 2005 i 2014 varien. Augmenta el consum d’envasos i pel que fa el
consum de paper i cartró s’incrementa en vist l’any 2005. En canvi el vidre disminueix respecte el
2005.
Per altre part, el municipi no gestiona la matèria orgànica i per tan el consum associat al transport de
rebuig és molt important i la FORM és 0 .
Transport escolar urbà

El municipi de Palau-saverdera no disposa de transport escolar urbà.

5.2.4. Transport públic urbà
El municipi de Palau-saverdera no disposa de transport públic urbà.
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5.3. Producció local d’energia
5.3.1. Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW
El municipi de Palau-saverdera només disposa d'una instal·lació de producció local d'energia elèctrica
de potència inferior a 20 MW. Es tracta d'una instal·lació fotovoltaica de, 90Kw de potencia màxima.
Segons les dades de l'empresa titular de la instal·lació aquesta la producció mitjana anual és de
95MWh,
Taula 5.2. Producció local d'energia elèctrica a petita escala al municipi de l’Ajuntament de PalauSaverdera

Ubicació

Generació Vector
Forma
Inclosa
Any
Any
Potència estimada
local
energètic
part
Propietat
a
d'ins- tanca(kW)
d'electrici- d'entrada
de
l'ETS[1]
tal·lació ment
tat (MWh)
(MWh)
l'IRE

Eòlica

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Hidroelèctrica

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Fotovoltaica

MAS
BLANCH

90,0

privada

95

no

si

2008

-

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.

El factor d'emissió pera l’electricitat de 2005 és de 0,481
El factor d'emissió pera l’electricitat de 2014 és de 0,472

FEE 

(CTE  PEL  AEE )  FEENE  CO 2 PLE  CO 2 AEE
CTE

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 5.087,57 MWh, a partir de la dada real del consum pel 2005 i de l’increment de població
PEL, producció local d’electricitat (MWh), 95 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

Així doncs, per calcular les emissions generades pel consum elèctric s’ha utilitzat tant per l’any de
referència 2005 com pel 2014 el factor d’emissió nacional (FEENE) de 0,472 tnCO2 / MWh
5.3.2. Producció local de calefacció/refrigeració
En el municipi de Palau-saverdera actualment no hi ha una producció local de calefacció/refrigeració
que es vengui o distribueixi com a matèria primera als usuaris finals dins el mateix terme municipal.
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6. Pla d’acció
6.1. Presentació del pla d’acció
El pla d’acció del municipi de Palau-saverdera consta de 37 accions que suposen una reducció de
1993,11tn CO2 per l’any 2020 i equivalen a un 27,99 % 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
1.1. Edificis i equipaments/instal·lacions municipals
1.2. Edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari (no municipals)
1. Edificis, equipaments/instal·lacions
1.3. Edificis residencials
1.4. Enllumenat públic municipal
2.1. Flota municipal
2. Transport
2.2. Transport públic
2.3. Transport privat i comercial
3.1. Hidroelèctrica
3.2. Eòlica
3. Producció local d'energia
3.3. Fotovoltaica
3.4. Cogeneració de calor i electricitat
4.1. Cogeneració de calor i electricitat
4. Calefacció i refrigeració urbanes
4.2. Xarxa de calor
5.1. Urbanisme
5. Planejament i ordenació del territori
5.2. Planificació dels transports i la mobilitat
5.3. Normes per a la renovació i expansió urbana
6. Contractació pública de productes i 6.1. Requeriments d'eficiència energètica
serveis
6.2. Requeriments d'energies renovables
7.1. Serveis d'assessorament
7.2. Ajudes i subvencions
7. Participació ciutadana
7.3. Sensibilització i creació de xarxes locals
7.4. Formació i educació
8.1. Residus
8. Altres sectors
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 de Palau-saverdera té 7 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi
d’emissions de CO2 del 27,99 %.


Reducció del consum d’energia dels equipaments municipals.



Reducció del consum d’energia dels edificis residencials.



Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.



Incentivar l’ús de les energies renovables.



Fomentar el canvi de vehicles de baixes emissions.



Incrementar la recollida selectiva i implantar la recollida de la FORM.



Fomentar la contractació de la compra verda d’energia.

6.3. Accions realitzades (2005-2014)
Durant el període 2005-2014 s’han realitzat i impulsat 7 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
Sector

1.

1
1
1
1
1
1

Camp d'acció
1.1. Edificis i
equipaments/instal·lacions
municipals
1.1. Edificis i
equipaments/instal·lacions
municipals
1.1. Edificis i
equipaments/instal·lacions
municipals
1.4. Enllumenat públic
municipal
1.4. Enllumenat públic
municipal
1.4. Enllumenat públic
municipal
1.4. Enllumenat públic
municipal

Acció

Any

Estalvi
estimat
(tn CO2/any)
(metodologia)

Reforma sistema calefacció centre civic

2013

18,61

Instal·lació vàlvules termostàtiques escola

2015

1,34

Instal·lació vàlvules termostàtiques llar d'infants

2015

0,7

Projecte de reforma de l'enllumenat públic de PalauSaverdera

2006

4,66

Projecte de reforma de l'enllumenat públic de Mas Issac

2010

14,12

Projecte de reforma de l'enllumenat públic Bellavista

2011

8,31

Projecte de reforma de dels Serveis de Mas Bohera

2012

0,82

TOTAL (2005-2014)

47,87

a) El càlcul per a la mesura de l'estalvi d'emissions s'ha fet en base a les reduccions de potencia i consums del equipaments i
instal·lacions.
Actuacions 1.1
Estalvi TnCO2 = ( MWh Reducció del Consum) * FEGasoil
Actuacions 1.4
Estalvi TnCO2 = ( MWh/kW Consum anual per potencia instal·lada* Reducció de Potencia kW) * FEE
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.
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6.4. Accions planificades (2014-2020)
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 30 accions que
reduiran l’emissió de GEH a l’atmosfera en un 27,35 % i que, sumades a les anteriors, permetran
assolir per l’any 2020 una reducció del 27,99 %.
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1.1.1. DESIGNAR UN GESTOR ENERGÈTIC MUNICIPAL I DONAR COMPLIMENT
AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES
Línia

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

Objectiu

Dotar a l’ajuntament d’eines i instruments per tal de i complir amb al compromís del Pacta d’Alcaldes.

Descripció

El compromís del Pacte d'alcaldes implica anar executant les accions previstes en el present document i
d'altres que puguin sorgir entre la redacció d'aquest pla i l'any 2020. Bianualment caldrà presentar un
informe de resultats a Brussel·les.

Per tal de desenvolupar el PAES cal que des de l’ajuntament anualment o bianualment
s'acordin i es programin les accions que es desenvoluparan. Per tal de portar a terme el
seguiment de l'execució de les accions, l’Agència Comarcal de l’Energia proposa la figura
d’un tècnic compartit entre els diferents municipis de la comarca que s’encarregarà
d’assessorar i donar suport a la gestió energètica municipal. La tasca del tècnic consistirà en:
- Realitzar el control energètic d'edificis i equipaments municipals ( seguiment informàtic de consum) i
elaborar propostes de millora per a la reducció dels consums.
- Gestionar la demanda energètica: comptabilitat de la facturació energètica municipal així com valorar la
possibilitat de formar part d'un contracte supramunicipal.
- Revisió de les potències contractades en relació al consum real.
- Tràmit de gestions amb les empreses subministradores.
- Informe bianual de seguiment del PAES.
- Sol·licitar subvencions d'energies renovables i/o eficiència energètica.
- Recerca de finançament per al desenvolupament de projectes.
- Assessorament sobre nous projectes d'energies renovables o problemàtiques sobre la gestió
d'equipament existents.
S'estima que disposar d'un sistema de control i gestió en l’àmbit municipal pot reduir en un 4% el
consum energètic de l'ajuntament.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

1.690 €
561,80 €/tn CO2 estalviada
1,25 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitja

Curt termini

Area mediambient

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

199,22 MWh/any
7,97 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Consums dels equipaments i enllumenat públic

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual* %efectivitat) * FEE
FEE= 4%
*Els valors de FEE utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de Barcelona

2,67
tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Municipals
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1.1.2. SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES INTERIORS DELS EQUIPAMENTS
PER LÀMPADES LED
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics.

Objectiu

Reducció del consum energètic de l’enllumenat interior dels equipaments.

Descripció

Aquesta acció consisteix en la substitució progressiva de totes les làmpades interiors dels
equipaments per làmpades de tecnologia LED, les quals permeten un estalvi energètic
considerable, així com una gran reducció de les emissions. L’objectiu és que el 100% de les
làmpades funcionin amb tecnologia LED.
Les làmpades de tecnologia LED ofereixen més avantatges respecte les altres tipologies de
làmpades, com ara, tenen una vida útil molt més llarga, impliquen un menor cost de
manteniment i estalvi energètic.
Es peten instal·lar, gradualment, la tecnologia LED a totes els equipament del municipi. Entre
ells de major a menor consum Mwh/Any: Escoles, Ajuntament, Piscina, Centre Cívic. Local.
Magatzem, Llar d’infants, Dispensari/Correus, Hotel Entitats, Pis, Aula de Cuina, Estació de
Bombeig, Dipòsit.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

13.552 €
959,77 €/tn CO2 estalviada
3,07 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

Curt termini

Area serveis

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

65,23 MWh/any
29,35 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Consum total d’energia dels edificis públics

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual*%consum enllumenat* %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de Barcelona
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14,12
tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Municipals

1.1.3. SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES EXTERIORS DELS EQUIPAMENTS
PER LÀMPADES LED
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics

Objectiu

Reducció del consum energètic de l’enllumenat exterior dels equipaments.

Descripció

Aquesta acció consisteix en la substitució progressiva de totes les làmpades exteriors dels
equipaments per làmpades de tecnologia LED, les quals permeten un estalvi energètic
considerable, així com una gran reducció de les emissions. L’objectiu és que el 100% de les
làmpades funcionin amb tecnologia LED.
Les làmpades de tecnologia LED ofereixen més avantatges respecte les altres tipologies de
làmpades, com ara, tenen una vida útil molt més llarga, impliquen un menor cost de
manteniment i estalvi energètic.
Es peten instal·lar, gradualment, la tecnologia LED els equipament del municipi que disposen
de un gran nombre de lluminàries a l’exterior, com ara: El camp de futbol, la Deixalleria i el
Cementeri.
Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

14.250 €
8.382,35€/tn CO2 estalviada
26,88 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

Curt termini

Area serveis

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

10,53 MWh/any
3,53 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Consum total d’energia dels edificis públics

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual* %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de Barcelona

1,70
tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Municipals
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1.1.4. INSTAL·LAR CAPÇALS TERMOSTÀTIC EN EMISSOR DE CALOR
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics

Objectiu

Reducció del consum energètic de calefacció de l’ajuntament.

Descripció

L’acció consisteix a instal·lar un capçal termostàtica a cadascuna de les unitats terminals de
l’ajuntament. La vàlvula termostàtica regula la temperatura de cada estància, incrementant el
nivell de confort i redueix el consum d'energia amb una reducció d'energia estimada del 7%
Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

950 €
1439,39€/tn CO2 estalviada
2,55 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Baix

Curt termini

Area serveis

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

35,45 MWh/any
2,48 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Consum total d’energia dels edificis públics

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

0,66
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual* %efectivitat) * FEE gasoil
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona
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tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Municipals

1.1.5. SUBSTITUCIÓ SISTEMA CLIMATITZACIÓ DE DIFERENTS EQUIPAMENTS
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics

Objectiu

Reducció del consum energètic de climatització.

Descripció

Es proposa millorar els sistemes de climatització substituint els equips generadors de calor
per unitats exterior de bomba de calor més eficients. Actualment en els equipaments del
municipi hi han generadors de calor amb gasoil combinats amb sistemes de calefacció /
refrigeració, mitjançant bomba de calor .
Els nous models i dissenys de bombes de calor aporten unes millors prestacions en els
rendiments i el mateix temps en l’estàlvia de l’energia amb una millora significativa del COP i
EER

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

52.000 €
254€/tn CO2 estalviada
30,93 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitjana

Llarg termini

Area serveis

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

50,58 MWh/any
30,39 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Consum total d’energia dels edificis públics

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( ∑MWh Consum actual * FEEcomb) -( ∑MWh Consum previst* FEEcomb)

7,03
tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Municipals

27

1.1.6. INSTAL·LACIÓ PLAQUES SOLARS A LA PISCINA
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics

Objectiu

Reducció del consum ACS i Calefacció de la Piscina.

Descripció

L’acció consisteix a implantar captadors solars tèrmics a la piscina. Els sistemes de captació
solar tèrmica es produeix una transformació de la radiació solar en energia tèrmica i té
diferents aplicacions:
- Producció i subministrament d’ACS.
- Recolzament calefacció per terra radiant.
- Climatització dels edificis i equipaments.
- Climatització de piscines.
La no presència d’ombres, així com la correcta orientació i inclinació dels col·lectors
determinarà el màxim rendiment i funcionament de la instal·lació.

Cost

Prioritat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Baixa

Calendari
Llarg termini

Indicadors
seguiment



3.800 €
2.000 €/tn CO2 estalviada
3,40 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

5,27 MWh/any
- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

3,95 MWh
- MWh

Responsable

Area serveis

Consum total d’energia dels edificis públics

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual* %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona
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1,90
tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Municipals

1.1.7. INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA PER COBRIR LES
NECESSITATS TÈRMIQUES I ACS DE L’ESCOLA I LLAR D’INFANTS
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics

Objectiu

Instal·lació de calderes de biomassa per a ACS i Calefacció pel funcionament unitari de l’escola i la llar
d’infants

Descripció

L’acció consisteix a instal·lar una caldera de biomassa de 250kW per a cobrir les necessitats
tèrmiques de l’ACS i climatització de l’escola i la llar d’infants.
Les calderes de biomassa generen calor mitjançant la combustió de recursos forestals i
agrícoles, restes de la indústria de la fusta i agroalimentària, etc. per aplicar-la a la calefacció i
a l’ACS, essent una font d’energia renovable local, de fàcil obtenció i transformació. Es
considera que la combustió de biomassa té un balanç net d’emissions, ja que les emissions
de CO2 alliberades per combustió de biomassa han estat absorbides prèviament per la planta
a partir de la qual s’ha generat.
Existeixen diversos combustibles que formen part de la biomassa:
- Restes de la indústria de la fusta: estella, pèl·let, briqueta tronc (per calderes petites), etc.
- Restes agrícoles: excrements procedents de granges, etc.
- Altres: closques triturades, pinyols d’oliva, cereals, marro, palla, etc.
Un factor important a tenir en compte és el grau d’autoabastament de combustible, per aquest
motiu es proposa estudiar les possibilitats del municipi i vincular-ho als PTGMF i fer partícips
a les ADF, de manera que permeti treure un rendiment dels boscos, que podrien esdevenir
una nova font d’ingressos
El cost de la biomassa és clarament inferior al del gasoil o el GLP i només lleugerament
inferior al gas natural. Això fa que la viabilitat sigui més clara en substituir gasoil, que es el
que ens troben amb l’escola i la llar d’infants, on actualment disposa de una caldera de gasoli
per satisfer les demandes de calefacció i ACS.
L’us de biomassa forestal propera redueix la combustibilitat dels boscos i en redueix el risc
d’incendi alhora que redueix la dependència energètica i la necessitat de grans
infraestructures.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

230.000 €
156,13 €/tn CO2 estalviada
33,02 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitjana

Llarg termini

Area serveis

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

108,82 MWh/any
- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

108,82 MWh
- MWh

Consum total d’energia dels edificis públics

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual) * FEEgasoil

29,05
tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Municipals
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1.1.8. SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES AMB PONT TÈRMIC DISPENSARI /
CORREUS
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics

Objectiu

Reducció del consum energètic de calefacció de Dispensari/Correus.

Descripció

L’acció consisteix a substituir els tancaments del Dispensari/Correus. Reduir la demanda de energia
mitjançant la reducció del coeficient global de transmitància del tancament. Els tancaments actuals
generen fàcilment nombrosos ponts tèrmics, tant en els marcs com la caixa de persiana.
Es preveu la substitució del tancaments per d’altres amb millors propietats tèrmics, com ara amb roptura
de pont tèrmic.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Alta

Calendari
Curt termini

Indicadors
seguiment



11.000 €
42.307,69€/tnCO2
estalviada
33,51 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

3,87 MWh/any
1,16 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable

Area serveis

Consum total d’energia dels edificis públics

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

0,56
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual* %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona
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tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Municipals

1.3.1. SUBSTITUCIÓ DE LES BOMBETES INCANDESCENTS DE LES LLARS
PER D’ALTRES MÉS EFICIENTS
Línia

Estratègica

Objectiu

Disminuir la despesa energètica derivada de l’enllumenat dels habitatges del municipi

Descripció

Es proposa la substitució progressiva de les bombetes incandescents per d’altres més
eficients com les
làmpades fluorescents compactes (baix consum) al sector domèstic i serveis mitjançant
campanyes de
renovació de bombetes.
Les làmpades fluorescents compactes són molt més eficients que les incandescents (poden
arribar fins el 80% d’estalvi) i tenen una vida útil molt superior (fins a 15 vegades més), la qual
cosa implica un menor cost de manteniment.
El paper de l’ajuntament és el d'informar els ciutadans i comerços sobre les alternatives
existents a les
bombetes incandescents i sensibilitzar sobre el seu ús mitjançant:
- Material informatiu.
- Difusió de les subvencions Plans Renove de bombetes ofertades des de l’Administració
(sobretot de cara als comerços).
- Punts d’informació i possible distribució de bombetes eficients.
- Informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web
municipal, twitter, facebook, etc.).
En el període 2009-2012, la UE farà desaparèixer progressivament les bombetes tradicionals
per donar pas a les bombetes de baix consum, s’estima que gràcies a aquesta mesura, l'any
2020 es reduiran 15 milions de tones
de CO2 anuals.
En la proposta es considera que per l’any 2020 el 75% dels habitatges del municipi hagin
portat a terme el canvi de bombetes actuals per d’altres de més eficients.
Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

87.848 €
628,47 €/tn CO2 estalviada
1,05 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

Llarg termini

Area medi ambient

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

2.906,06 MWh/any
290,61 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Consum total d’electricitat en edificis residencials

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual * %subtitució * %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de Barcelona

139,78
tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Edificis residencials
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1.3.2. RENOVACIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS DELS EDIFICIS RESIDENCIALS
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència en els edificis residencials

Objectiu

Disminuir el consum energètic derivat dels aparells electrodomèstics dels habitatges del municipi

Descripció

Es proposa la substitució progressiva dels electrodomèstics de línia blanca estàndard per
d’altres amb etiqueta energètica de classe A o superior en l’àmbit domèstic mitjançant
campanyes de renovació d’electrodomèstics.
Es preveu que la mesura s’apliqui al 5% de les llars del municipi.
L’etiqueta energètica informa sobre el consum energètic de l’aparell, és obligatori des del
1992 als electrodomèstics de línia blanca (rentadores, assecadores, rentadores/assecadores
combinades, rentavaixelles, aparells aire condicionat, refrigeradors i congeladors) i estableix 7
nivells d’eficiència energètica, la lletra A pels més eficients i la lletra G pels menys eficients.
En el cas dels frigorífics i congeladors s'han creat 3 categories més que superen l'A, i que
s'indiquen com a A+, A++, etc.
L’objectiu de les campanyes és sensibilitzar i informar als ciutadans sobre l’estalvi energètic i
la minimització dels impactes ambientals que suposa l’adquisició d’electrodomèstics d’alta
eficiència energètica; així com assessorar sobre els Plans Renove d’electrodomèstics oferts
des de l’Administració.
La campanya pot incloure:
- Creació de material informatiu
- Col·laboració dels punts de venda dels electrodomèstics
- Punts d’informació i assessorament en la compra d’electrodomèstics eficients.
-Informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web
municipal, twitter, facebook, etc.).
En la proposta es considera que per l’any 2020 el 75% dels habitatges del municipi hagin
portat a terme el canvi de bombetes actuals per d’altres de més eficients.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

184.221 €
1.757,16€/tn CO2 estalviada
2,99 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitjana

Llarg termini

Area medi ambient

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

2.906,06 MWh/any
217,95 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Consum total d’electricitat en edificis residencials

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual * %subtitució * %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de Barcelona
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104,84
tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Edificis residencials

1.3.3. SUBSTITUCIÓ DE CALDERA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA A
GASOIL PER CALDERA DE PÈLLETS EN HABITATGE UNIFAMILIAR
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència en els edificis residencials

Objectiu

Reducció del consum energètic de gasoil en la instal·lació tèrmica en 50 habitatges del municipi

Descripció

Instal·lació de central de producció d'energia tèrmica formada per:
- Caldera de biomassa de 30 kW de potència nominal, funcionament amb pèl·lets, alimentada
manualment, col·locada,
- Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150 mm de
diàmetre, muntada superficialment.
Inclou desmuntatge, treballs i material per a la desconnexió de la instal·lació existent i
posterior connexió a la nova caldera.
Una de les eines què disposa l’ajuntament és l’aplicació de bonificacions en impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a aquells habitatges o locals que implantin millores
amb la finalitat d’augmentar en l’eficiència energètica. Es poden aplicar estàndards de
certificació energètica més enllà del que obliga la llei en matèria d’arquitectura i construcció
dels edificis.
Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

575.000 €
12491.85€/tnCO2 estalviada
17,67 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitjana

Llarg termini

Area medi ambient

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

172,42 MWh/any
------ MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

172,42
- MWh

MWh

Consum total de combustibles fòssils en edificis residencials

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum mig habitatge actual * 50 habitatges) * FEEgasoil
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de Barcelona

46,03
tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Edificis residencials
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1.3.4. MILLORA DE L’ENVOLVENT TÈRMIC DELS EDIFICIS RESIDENCIALS
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència en els edificis residencials.

Objectiu

Millorà el grau d’eficiència energètica en l'evolvent de 50 edificis residencials

Descripció

L’acció consisteix a promoure la millora dels aïllaments tèrmics i tancaments en els habitatges
del municipi mitjançant campanyes d’informació i sensibilització centrades en l’estalvi
energètic derivat d’aquestes millores i rebaixes en les taxes municipals d'obres.
L’aïllament tèrmic és clau per reduir l’ús de la calefacció a l’hivern i la refrigeració a l’estiu.
Algunes de les mesures que es poden prendre són la instal·lació de doble finestra o doble
vidre a les finestres amb baixos valors de transmitància tèrmica (tancament estanc), millores
que estalvien fins un 30% del consum energètic.
El paper de l’ajuntament és difondre aquesta informació mitjançant campanyes, que poden
incloure:
- Mostres d’exemples d’instal·lacions i períodes de retorn.
- Material informatiu.
- Difusió de les subvencions pel canvi de finestres ofertades des de l’Administració.
- Punts d’informació sobre l’aplicació de millores d’aïllament.
-Informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web
municipal, twitter, facebook, etc.).
- Informar en campanyes puntuals com durant la Setmana Europea de l’Energia Sostenible.
Adaptació: Aquesta mesura també és de prevenció de situacions més freqüents de fenòmens
meteorològics extrems (tant fred com calor).
Una de les eines què disposa l’ajuntament és l’aplicació de bonificacions en impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a aquells habitatges o locals que implantin
millores amb la finalitat d’augmentar en l’eficiència energètica. Es poden aplicar estàndards
de certificació energètica més enllà del que obliga la llei en matèria d’arquitectura i
construcció dels edificis.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

625.000 €
30.773,01€/tnCO2
estalviada
56,38 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitjana

Llarg termini

Area medi ambient

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

2.005,57 MWh/any
52,35 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

% de llars amb la qualificació energètica A/B/C

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = (MWh Consum mig habitatge actual * 50 habitatges * %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de Barcelona
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20,31
tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Edificis residencials

1.3.5. MILLORA ENS LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I
ACS
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència en els edificis residencials.

Objectiu

Millorà el grau d’eficiència energètica a les instal·lacions de 50 edificis residencials

Descripció

L’acció consisteix a fomentar la substitució del equips de calefacció, refrigeració i ACS
antigues per d’altres més eficients als habitatges privats amb l’objectiu de cobrir les
necessitats seguint els principis d’estalvi i eficiència energètica. Les calderes eficients d’última
generació (de baixa temperatura o de condensació) representen un estalvi energètic de fins el
30% i redueixen fins un 70% les emissions de CO2 respecte les calderes convencionals . Un
altre mesura seria el suport tèrmic en la instal·lació de plaques solars per la generació de
ACS, i rebaixes en les taxes municipals d'obres.
L’ajuntament oferirà un servei d’assessorament durant tot l’any, tasca que pot realitzar el
gestor energètic municipals i, a més, promourà campanyes puntuals d’informació sobre les
calderes més eficients, que poden incloure:
- Mostra de les diferents tipologies de calderes eficients i períodes de retorn.
- Material informatiu.
- Difusió de les subvencions per la renovació de calderes ofertades des de l’Administració.
- Punts d’informació i assessorament sobre calderes eficients.
- Informar sobre els avantatges de les calderes eficients a través dels mitjans de comunicació
i dels mitjans 2.0 (web municipal, twitter, facebook, etc.).
Una de les eines què disposa l’ajuntament és l’aplicació de bonificacions en impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a aquells habitatges o locals que implantin
millores amb la finalitat d’augmentar en l’eficiència energètica. Es poden aplicar estàndards
de certificació energètica més enllà del que obliga la llei en matèria d’arquitectura i
construcció dels edificis.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

325.000 €
8779,03 €/tn CO2 estalviada
12,04 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitjana

Llarg termini

Area medi ambient

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

2.833,96 MWh/any
95,42 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

% de llars amb la qualificació energètica A/B/C

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = (MWh Consum mig habitatge actual * 50 habitatges * %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona

37,02
tn CO2 /any
S: Edificis,
equipaments/
instalacions
A: Edificis residencials
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1.4.1. SUBSTITUCIÓ LÀMPADES
L’ENLLUMENAT MUNICIPAL

DE

VM PER LLUMINÀRIES LED

Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic del municipi.

Objectiu

Reducció del consum energètic de l’enllumenat

Descripció

EN

L’acció consisteix a substituir de forma progressiva les làmpades de vapor de mercuri (VM)
per d’altres més eficients com les làmpades de tecnologia LED. En compliment del Decret
82/2005, de 3 de maig, que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. L’objectiu és arribar a la substitució del
100% de les làmpades de l’enllumenat per d’altres més eficients al 2020.
Les làmpades més utilitzades per a l’enllumenat exterior són les de VM degut al baix cost i
qualitat cromàtica; però energèticament són les més ineficients.
La tecnologia LED per a l’enllumenat públic presenta valor d’estalvi energètic del 58%, té una
vida útil mot més llarga (fins a 50.000 hores) i el cost de manteniment és molt inferior.
Es proposa canviar les làmpades de VM per lluminàries LED en els següents quadres: Plaça
Generalitat, Mas Bohera i Fontmallola

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Alta

Curt termini

Indicadors
seguiment



30.800€
5099,33 €/tn CO2 estalviada
8,67 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

21,67 MWh/any
12,56 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA SERVEIS

Consum total d’energia de l'enllumenat públic

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum mig actual* %reducció potencia instal·lada) * FEE
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6,04
tn CO2 /any
S: Edificis
equipaments/
instalacions
A: Enllumenat públic

1.4.2. SUBSTITUCIÓ LÀMPADES DE HM PER LLUMINÀRIES LED EN
L’ENLLUMENAT MUNICIPAL
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic del municipi.

Objectiu

Reducció del consum energètic de l’enllumenat

Descripció

L’acció consisteix a substituir de forma progressiva les làmpades de Halogenurs Metàl·lics
(HM) per d’altres més eficients com les làmpades de tecnologia LED. En compliment del
Decret 82/2005, de 3 de maig, que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. L’objectiu és arribar a la
substitució del 100% de les làmpades de l’enllumenat per d’altres més eficients al 2020.
La tecnologia LED per a l’enllumenat públic presenta valor d’estalvi energètic de 35 %, té una
vida útil mot més llarga (fins a 50.000 hores) i el cost de manteniment és molt inferior.
Es proposa canviar les làmpades de HM per lluminàries LED en els següents quadres:
Montseny, Plaça Major, Plaça Generalitat, Crta. Gi-610

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Mitjana

Llarg termini

Indicadors
seguiment



22.550 €
6388,10 €/tn CO2 estalviada
10,86 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

21,22 MWh/any
7,34 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA SERVEIS

Consum total d’energia de l'enllumenat públic

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum mig actual* %reducció potencia instal·lada) * FEE

3,53
tn CO2 /any
S: Edificis
equipaments/
instalacions
A: Enllumenat públic
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1.4.3. SUBSTITUCIÓ LÀMPADES
L’ENLLUMENAT MUNICIPAL

DE

FL

PER

LLUMINÀRIES

Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic del municipi.

Objectiu

Reducció del consum energètic de l’enllumenat

Descripció

LED

EN

L’acció consisteix a substituir de forma progressiva les làmpades de Fluorescents (FL) per
d’altres més eficients com les làmpades de tecnologia LED. En compliment del Decret
82/2005, de 3 de maig, que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. L’objectiu és arribar a la substitució del
100% de les làmpades de l’enllumenat per d’altres més eficients al 2020.
La tecnologia LED per a l’enllumenat públic presenta valor d’estalvi energètic del 56%, té una
vida útil mot més llarga (fins a 50.000 hores) i el cost de manteniment és molt inferior.

Es proposa canviar les làmpades de FL per lluminàries LED en els següents quadres:
Montseny, Plaça Major i Mas Bohera.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Mitjana

Llarg termini

Indicadors
seguiment



1.450 €
2.132,35€/tn CO2 estalviada
3,61 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

2,53 MWh/any
1,42 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA SERVEIS

Consum total d’energia de l'enllumenat públic

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum mig actual* %reducció potencia instal·lada) * FEE
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0,68
tn CO2 /any
S: Edificis
equipaments/
instalacions
A: Enllumenat públic

1.4.4. SUBSTITUCIÓ LÀMPADES DE VSAP PER LLUMINÀRIES LED EN
L’ENLLUMENAT MUNICIPAL
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic del municipi.

Objectiu

Reducció del consum energètic de l’enllumenat

Descripció

L’acció consisteix a substituir de forma progressiva les làmpades de VSAP per d’altres més
eficients com les làmpades de tecnologia LED. En compliment del Decret 82/2005, de 3 de
maig, que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn. L’objectiu és arribar a la substitució del 100% de les
làmpades de l’enllumenat per d’altres més eficients al 2020.
La tecnologia LED per a l’enllumenat públic presenta valor d’estalvi energètic del 22%, té una
vida útil mot més llarga (fins a 50.000 hores) i el cost de manteniment és molt inferior.
Es proposa canviar les làmpades de SAP per lluminàries LED en els següents quadres: Avda.
Catalunya, Montseny, Plaça Major, Urb. Palau Saverdera, Plaça Generalitat, Dr. Mateu, Mas
Bohera, Crta. Gi-610, Bèlgica I Immanuel Kant

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Baixa

Llarg termini

Indicadors
seguiment



466.950 €
15.812,73€/tnCO2
estalviada
26,87 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

283,43 MWh/any
61,40 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-MWh
- MWh

Responsable
AREA SERVEIS

Consum total d’energia de l'enllumenat públic

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum mig actual* %reducció potencia instal·lada) * FEE

29,53
tn CO2 /any
S: Edificis
equipaments/
instalacions
A: Enllumenat públic
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1.4.5. INSTAL·LACIÓ DE REGULADORS DE FLUX EN CAPÇALERA EN
SUBMINISTRAMENTS D’ENLLUMENAT PÚBLIC.
Línia

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic del municipi.

Objectiu

Millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic.

Descripció

Els reguladors de flux a capçalera de línia són equips que permeten regular la tensió de tota
la línia de subministrament de les làmpades. D'aquesta forma es pot reduir el flux lluminós al
60% en un període determinat i estabilitzar la tensió d'alimentació de les làmpades a la
nominal (una sobretensió del 10% repercuteix en un sobreconsum del 20% d'energia).Així
doncs, s'aconseguiran estalvis elèctrics pels dos vessants: reducció flux lluminós i
estabilització tensió d'alimentació.Es proposa la instal·lació de regulació de flux en capçalera
en les diferents línies de consum per tal d’obtenir els següents avantatges:
- Estalvi energètic per reducció de flux del 25 al 35%.
- Estabilitat constant de la tensió, assolint-se estalvis energètics importants (20% per a una
sobretensió
del 10%, és a dir, per 240 V).
- Regulació independent per fase.
- Augment de la vida de les làmpades (fins a un 100%).
- Cromatisme invariable.
- Progressió en l'arrencada de les làmpades.
- Adaptabilitat en instal·lacions noves o existents.
- Reducció dels costos de manteniment (fins a un 30%).
- Allargament de la vida de les làmpades.
Cal recordar que per garantir un correcte funcionament d’un regulador-estabilitzador de flux,
ésrecomanable complir les següents condicions:
- Un bon equilibri entre fases.
- Longituds acurades de línies i el més radial possible.
- Un bon dimensionament de la secció de cablejat, a fi de mantenir unes caigudes de tensió
correctes, tal com s’indica en el Reglament de Baixa Tensió
S’instal·larà el regulador de flux en els quadres: Montseny , Mas Bohera i Bellavista

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Baixa

Curt termini

Indicadors
seguiment



16.500 €
2.333,80€/tn CO2 estalviada
3,97 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

73,46 MWh/any
14,69 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA SERVEIS

Consum total d’energia de l'enllumenat públic

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual* %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona
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7,07
tn CO2 /any
S: Edificis
equipaments/
instalacions
A: Enllumenat públic

2.1.1. INCORPORACIÓ DE CRITERIS DE VEHICLES EFICIENTS EN ELS PLECS
DE CONTRACTACIÓ
Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Reduir els impactes ambientals associats al vehicle privat per tal de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans.

Descripció

La incorporació de criteris de vehicles més eficients en els plecs de contractació té per
objectiu impulsar aquesta tipologia de vehicles en la flota de vehicles externs i reduir les
emissions de CO2. Els plecs de contractació són l’eina què disposa l’ajuntament per
promoure les millores ambientals en aquells serveis que presta mitjançant una empresa
privada.
A l’hora de redactar el plec de contractació externa d’un servei que requereixi l’ús d’una flota
de vehicles (recollida de residus, neteja viària, manteniment, transport públic, etc.) s’exigirà: 1)
que tots els vehicles que funcionin amb motor dièsel siguin aptes per a l’ús de biodièsel; 2)
que tots els vehicles de la flota compleixin com a mínim la norma EURO V i posterior (norma
EURO VI); 3) que la flota incorpori vehicles que funcionin amb gas natural comprimit (si es
compta amb estacions a prop) i 4) que els vehicles nous que s’adquireixen siguin, en la
mesura del possible, vehicles híbrids o elèctrics. Cal seguir els criteris de la RESOLUCIÓ
TES/351/2014, de 29 de gener, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a
l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental a les flotes de vehicles.
A més, l’empresa concessionària haurà d’acreditar la realització de cursos de conducció
eficient per part de tots els conductors i emetre informes anuals amb informació relativa als
vehicles usats (model, antiguitat, combustible, etc.), a més dels km recorreguts i consums
anuals estimats.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Mitjana

Curt termini

Indicadors
seguiment



-€
- €/tn CO2 estalviada
- anys

Consum

Consum actual
Estalvi

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

37,31 MWh/any
3,35 MWh/any
- MWh
- MWh

Responsable
AREA SERVEIS

Consum total d’energia en forma de combustibles renovables per part de les flotes de
l’Administració pública

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual* %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona

0,89
tn CO2 /any
S: Transport
A: Flota municipal
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2.3.1. IMPULSAR EL RECANVI DEL PARC DE VEHICLES DEL SECTOR
DOMÈSTIC PER D’ALTRES DE MÉS EFICIENTS
Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà.

Objectiu

Reduir els impactes ambientals associats al vehicle privat per tal de millorar la qualitat de vida dels
ciutadants.

Descripció

Cost

Actualment en els municipis rurals els vehicles de mitjana emeten uns 150g CO2/ km.
Tanmateix, es preveu que pel 2020 hi hagi una renovació de vehicles amb emissions inferiors
els 120 g CO2/ km així com l’adquisició de vehicles híbrids i elèctrics en menor percentatge.
S’ha considerat per a la realització dels càlculs que el percentatge de vehicles de Palausaverdera
pel 2012 serà del 2% vehicles híbrids, 28% vehicles en baixes emissions
Des de l’ajuntament es proposarà potenciar la renovació del parc de vehicles per d’altres
menys contaminants incentivant la seva compra amb una reducció de la taxa de l'Impost de
Circulació de Vehicles de Tracció Mecànica, establint l'exempció del pagament i/o bonificació
als vehicles que acreditin emissions de CO2 entre 0 i 120 g/km.
L’ajuntament haurà d’incloure una modificació en aquesta ordenança que contempli les
bonificacions per als vehicles menys contaminants.
Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Mitjana

Llarg termini

Indicadors
seguiment

1.500.000 €
4.830,18€/tn CO2 estalviada
4,50 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

13.737,78 MWh/any
2.747,56 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA MEDIAMBIENT

Nombre de matriculació de vehicles amb baixes emissions

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( Emissions 2005* %efectivitat)
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona
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724,61
tn CO2 /any
S: Transport
A: Transport privat i
comercial

2.3.2. BONIFICACIÓ FISCAL PER ALS VEHICLES DE BAIXES EMISSIONS
Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Reduir els impactes ambientals associats al vehicle privat per tal de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans.

Descripció

L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), més conegut com l’impost de circulació,
és un import d'àmbit local que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies
públiques. Actualment, la quota a satisfer es fixa en funció de la potència del vehicle, sense
considerar cap indicador d’impacte ambiental.
L’acció planteja bonificar la quota d’aquest impost en funció de les emissions de CO2 del
vehicle amb la finalitat d’introduir criteris ambientals en l’impost i impulsar la compra de
vehicles més sostenibles per part dels ciutadans i empreses, ja que els vehicles a motor són
una de les primeres causes de contaminació a les ciutats.
Es proposa que es bonifiquin els vehicles menys contaminants, establint un percentatge de
bonificació a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat o per les
característiques dels seus motors es consideri que produeixen menor impacte ambiental. A
mode d’exemple es podrien seguir els següents paràmetres per tal d’aplicar les bonificacions:
- Vehicle elèctric: exempt de l’IVTM.
- Vehicle híbrid: reducció del 80% en l’IVTM.
- Altres vehicles amb emissions inferiors o iguals a 110 g CO2/km: reducció del 60%.
- Altres vehicles amb emissions entre 111 g CO2/km i 120 g CO2/km: reducció del 40%.
També es poden contemplar penalitzacions econòmiques als vehicles contaminants en forma
d'increments del 20% per als vehicles amb emissions iguals o superiors als 300 g CO2/km.
Per obtenir més informació sobre els consums de carburant i les emissions de CO2 en
vehicles nous es pot consultar el següent web:
www.idae.es/coches/
- Acció relacionada amb les següents accions: A42/B45/50 Recanvi de vehicles per d’altres
més eficients en el parc mòbil privat

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Mitjana

Curt termini

Indicadors
seguiment




-€
- €/tnCO2 estalviada
0 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

13.737,78 MWh/any
686,88 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA MEDIAMBIENT

Nombre de matriculació de vehicles amb baixes emissions

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( Emissions 2005* %efectivitat)
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona

179,27
tn CO2 /any
S: Transport
A: Transport privat i
comercial
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2.3.3. IMPLANTACIÓ DE MESURES DE “MOBILITAT SUAU”: CARRERS PER A
VIANANTS,EIXAMPLAMENT DE VORERES, CAMINS ESCOLARS,…
Línia
Objectiu
Descripció

Disminuir les emissions associades al transport urbà.
Reduir els impactes ambientals associats al vehicle privat per tal de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans.

Es proposa implantar mesures de “mobilitat suau” amb l’objectiu de potenciar els
desplaçaments a peu en detriment del transport motoritzat privat i augmentar la qualitat de
vida de les persones. Per assolir aquests objectius, es contemplen les següents mesures: la
peatonalització de carrers, la millora d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques,
l’eixamplament de voreres, creació i ampliació d’espais urbans dedicats a vianants, etc., així
com les zones de prioritat invertida afavoreixen el desplaçament a peu o en bicicleta en
detriment del transport privat i contaminant (com és el cotxe o la motocicleta), potencien els
espais on els ciutadans es poden desplaçar (i jugar) de forma més segura, asseguren
l’accessibilitat per a totes les persones i afavoreixen les relacions veïnals.
Una altra mesura és la creació de camins escolars, es tracta de crear itineraris segurs
mitjançant la senyalització de les principals rutes d’accés als centres escolars perquè els nens
i nenes puguin anar sols a l’escola (a peu o en bicicleta). També es poden introduir mesures
per reduir el volum de trànsit al voltant d’aquests centres com ara reduir la velocitat,
senyalitzacions d’avís, etc. Aquests camins es poden dissenyar a partir d’un procés
participatiu per part del propis alumnes, on també s’involucrin les famílies, professors,
l’administració, els establiments comercials, etc.
Amb l’aplicació d’aquestes mesures es preveu reduir en un 2% el tràfic de vehicles privats al
municipi.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Mitjana

Llarg termini

Indicadors
seguiment



2.400 €
33,47€/tn CO2 estalviada
0,03 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

13.737,78 MWh/any
274,75 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA MEDIAMBIENT

Nombre de vehicles que passen per un punt fix a l’any/mes (agafar un punt o carrer representatiu)

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( Emissions 2005* %efectivitat)
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona
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71,71
tn CO2 /any
S: Transport
A: Transport privat i
comercial

2.3.4. POTENCIAR UNA XARXA DE CAMINS
Línia

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà.

Objectiu

Fomentar l’ús de camins entre els diferents nuclis de població i fer-ne difusió.

Descripció

Molts dels municipis de la comarca de l’Alt Empordà tenen nuclis aïllats, els veïns dels quals s’han de
desplaçar diàriament fins al centre per tal de fer els encàrrecs quotidians. Per al desplaçament molt
sovint s’utilitza vehicle particular, el què genera un gran nombre d’emissions de CO2 que es podrien
estalviar utilitzant la bicicleta o anant a peu.
Cal, doncs, crear una bona xarxa de camins. Per a fer-ho, s’haurà de recórrer a la participació
ciutadana, de manera que sigui la mateixa gent del municipi que pugui mostrar els camins entre els
diferents nuclis.
Per això serà necessari reunir els ciutadans que coneguin el territori i puguin facilitar dades de camins
així com el seu estat; propietaris de camps i gent amb llarg temps de residència en el municipi.
Posteriorment es definirà un mapa de les possibles rutes entre els nuclis i es difondrà entre els veïns en
format paper i digital al web de l’ajuntament.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Mitjana

Llarg termini

Indicadors
seguimen 
t

2.500 €
139,51 €/tn CO2 estalviada
0,39 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

13.737,78 MWh/any
68,69
MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA MEDIAMBIENT

Km de vies per a vianants / km de vies municipals

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = (MWh vehicle* %efectivitat)*FEE dièsel i/o gasolina
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona

17,92
tn CO2 /any
S: Transport
A: Transport privat i
comercial
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2.3.5. INSTAL·LACIÓ PUNTS RECARREGA VEHICLE ELECTRIC
Línia

Línia Disminuir les emissions associades al vehicle privat

Objectiu

Fomentar l’ús de vehicles elèctrics

Descripció

Es proposa la implantació d’un sistema municipal de recàrrega per a vehicles elèctrics amb l’objectiu de
promoure l’adquisició progressiva d’aquest tipus de vehicles entre la població i aconseguir reduir les
emissions de CO2eq associades als combustibles dels vehicles convencionals. Des del punt de vista
ambiental, el vehicle elèctric presenta avantatges respecte el vehicle de combustió interna pel que fa a
eficiència energètica i emissions contaminants, malgrat que no podem considerar-lo exempt d’impactes.
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.
Per això serà s'instal·larà 2 punts de recarrega elèctrica un de recarrega lenta de 7,5Kw de potencia i un
de recarrega semi-rapida de potencia superior a 25 kW en diferents zones del municipi.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Mitjana

Llarg termini

31.500 €
1.098,67€/tn CO2 estalviada

Consum

Consum actual
Estalvi

13.737,78 MWh/any
109,90
MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA MEDIAMBIENT

Indicadors
seguiment



kWh de consum del punts de recarrega

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = (MWh vehicle* %efectivitat)*FEE dièsel i/o gasolina
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona
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28,67
tn CO2 /any
S: Transport
A: Transport privat i
comercial

6.2.1. PRIORITZAR LA COMPRA D’ENERGIA VERDA PER PART DE LA
AJUNTAMENT
Línia

Incrementar la producció local d’energia al municipi i el consum d’energia renovable

Objectiu

Fomentar l’ús d’energia verda al municipi

Descripció

El nou marc regulatori que va entrar en vigor el juliol 2009, permet que els clients particulars i les
empreses puguin escollir una companyia productora d’electricitat verda, amb la qual cosa el consum
elèctric d’energia no incrementa les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. El concepte d’electricitat
verda es basa en els anomenats certificats d’origen de l’energia que estan regulats per una directiva
europea adaptada per l'Ordre Ministerial 1522/207 de 24 de maig (BOE, 131 de 1 juny 2997). La
garantia d’origen assegura que el nombre de quilovats hora d’energia elèctrica de la comercialitzadora
es corresponen amb energia elèctrica que ha adquirit de fonts d’energia renovable. L'Organisme
responsable de la seva certificació és la Comissió Nacional de l'Energia i la garantia s’emetrà abans del
28 de febrer de l’any posterior a l’emissió del certificat.
En la proposta es considera que almenys un 50% de l’energia elèctrica consumida per part dels
equipaments de l’Ajuntament provingui d’energia verda.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Alta

Curt termini

Indicadors
seguiment



-€
- €/tn CO2 estalviada
0 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

245,69 MWh/any
- MWh/any
- MWh
- MWh

Responsable
AREA MEDIAMBIENT

% d’electricitat ecològica comprada per l’Administració pública

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

59,08
Estalvi TnCO2 = (MWh Consum Celèctric2005*FEE2005)-( MWh Consum Celèctric2005*FEr2005)

*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de Barcelona

tn CO2 /any
S: Contractació pública
de productes i serveis
A: Requeriments
d’energies renovables
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7.1.1. CREACIÓ D’UN ESPAI WEB
Línia

Estratègica

Objectiu

Millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic

Descripció

L’Agència comarcal de l’energia crearà un espai web amb informació diversa en l’àmbit energètic en
relació a la a normativa, consells pràctics d’estalvi energètic, línies de subvencions etc. Les publicacions
seran d’interès per a tots els sectors del municipi: comerços, empreses, escoles, administració
pública,ciutadania....
D’altra banda, el web incorporarà una calculadora d’emissions de CO2 per tal de valorar l’ estalvi
ambiental però també l’estalvi econòmic derivat de l’aplicació de l’ acció.
L’ajuntament incorporà al web del municipi un baner de l’Agència comarcal de l’energia ( una imatge o
animació que enllaça a un altre espai web) facilitant així la consulta per part dels ciutadans del municipi.
Els ciutadans es podran registrar al web, de manera que rebran les novetats en temes energètics així
com altra informació que els pugui ser d’interès.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Alta

Curt termini

Indicadors
seguiment

400 €
28,61 €/tn CO2 estalviada
0,07 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

2.906,09 MWh/any
29,06
MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA MEDIAMBIENT

Nombre de ciutadans que assisteixen a activitats sobre eficiència energètica i energia renovable

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual* %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de
Barcelona
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13,98
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Serveis
d’assessorament

7.3.1. CAMPANYES ESPECÍFIQUES PER FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DE
L’ENERGIA I L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES
Línia

Disminuir les emissions associades a l’energia de les llars o comerços

Objectiu

Difondre informació sobre l’energia quotidiana i destacar la importància de les energies renovables

Descripció

L’acció consisteix a realitzar campanyes periòdiques per informar la població sobre les bones
pràctiques en l’ús de l’energia aplicables a les seves llars o comerços, tals com la substitució
de les làmpades incandescents per les de baix consum o tecnologia LED, l’etiquetatge
energètic dels electrodomèstics, etc.
La campanya pot incloure:
- Creació de material divulgatiu.
- Xerrades centrades en l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables
- Punts d’informació i exposicions sobre les bones pràctiques en l’ús energètic.
- Es pot considerar la idea de regalar “kits d’eficiència” (regletes, bombetes de baix consum,
etc.).
- Informar sobre la campanya als mitjans de comunicació i a través dels mitjans 2.0 (web
municipal, twitter, facebook, etc.).
- Informar sobre accions i mesures que afecten directament als ciutadans com el Pla renove
d’electrodomèstics, el Pla de renovació de vehicles, etc.
- Cessió d’aparells de mesura dels consums energètics domèstics.
De cara a les activitats econòmiques es podria adherir a la campanya i comprometre’s a
reduir el seu consum energètic en el període d’un any, amb aquest objectiu se’ls informa de
com estalviar energia i ser més eficients in situ. La campanya podria donar lloc, inclús, a la
creació d’un segell de responsabilitat ambiental, a més de fomentar l’adhesió a la Xarxa de
Comerços Respectuosos amb el Medi Ambient, òrgan que aglutina totes les experiències de
xarxa de comerços i comerç verd de Catalunya. Aquesta xarxa disposa d’una base de dades
amb els proveïdors “verds” dels diferents productes (bosses compostables, bosses de paper,
safates de cartró, envasos retornables, agricultura ecològica, etc.).
Es considera el 10% de les llars i comerços aplicaran conceptes d’estalvi i eficiència energètic
i podran reduir com a mínim un 5% del seu consum.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Prioritat

Calendari

Alta

Llarg termini

Indicadors
seguiment

1.000 €
14,30€/tn CO2 estalviada
0,03 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

2.906,9 MWh/any
145,34 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-MWh
- MWh

Responsable
AREA MEDIAMBIENT

Nombre de ciutadans que assisteixen a activitats sobre eficiència energètica i energia renovable

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual* %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de Barcelona

69,91
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Sensibilització i
creació de xarxes locals
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7.4.1. TALLERS D’ENERGIES RENOVABLES
Línia

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

Objectiu

Difondre informació sobre l’energia quotidiana i destacar la importància de les energies renovables.

Descripció

L’Agència comarcal de l’energia ofereix un paquet de 3 experiments sobre energia per a nois i noies de
secundària.
Aquestes activitats es poden dur a terme al mateix local o espai jove en períodes vacacionals: Nadal,
setmana santa i estiu dins d’algun programa de lleure, o bé es pot oferir a les entitats juvenils del
municipi.
Els tres experiments que tenen una durada aproximada un matí cadascun són:
- Construcció d’un aerogenerador
- Construcció d’un forn solar
- Experimentació: de la força motriu a l’energia
L’entitat o organització aportarà el material necessari per a la realització de les petites maquetes.

Cost

Prioritat

Mitjana
Indicadors
seguiment

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Calendari
Curt termini

355 €
235,10 €/tn CO2 estalviada
0,29 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

2.906,09 MWh/any
5,81
MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA MEDIAMBIENT

Nombre de ciutadans que assisteixen a activitats sobre eficiència energètica i energia renovable

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = ( MWh Consum actual* %efectivitat) * FEE
*Els valors de %efectivitat utilitzats provenen del document "ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA" de la Diputació de Barcelona
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1,51
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Formació i educació

8.1.1. IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS
RESIDUS MUNICIPALS (FORM)
Línia

Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans.

Objectiu

Incrementar la recollida de residus selectius.
Implantar la recollida de la matèria orgànica i realitzar-ne una correcte gestió.

Descripció

La normativa ambiental vigent fomenta la recollida selectiva de la FORM. Concretament, la
Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus, estableix que la recollida selectiva sigui obligatòria per a tots els municipis de
Catalunya.
L’acció consisteix en la implantació de la recollida selectiva de la FORM a tota la població.
L’objectiu de la mesura és incrementar el percentatge de recollida de la fracció orgànica
municipal i assolir així els objectius establerts al PROGREMIC per l’any 2012, en què es
preveu recollir un 55% de la matèria orgànica (MO) generada al municipi.
Per la implantació de la recollida de la FORM es proposa:
- definir el model de recollida (porta a porta o vorera).
- implantar els recursos necessaris per desenvolupar el model escollit (contenidors, rutes,
camions...).
- dissenyar campanyes específiques i intensives.

Cost

Prioritat

Cost acció:

12.000 €

Cost abatiment:
Amortització

58,96€/tn CO2 estalviada
0,18 anys

Mitjana

Calendari
Curt termini

Indicadors
seguiment



Consum

Consum actual
Estalvi

Producció
local
d’energia

Elèctrica

- MWh/any
- MWh/any
- MWh
- MWh

Responsable
AREA MEDIAMBIENT

% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = Tn Redidus actual* (FEtractament -FEFrorm)

203,54
tn CO2 /any
S: Altres sectors
A: Residus
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8.1.2. IMPLANTACIÓ DEL COMPOSTATGE CASOLÀ O COMUNITARI
Línia

Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans.

Objectiu

Incrementar la recollida de residus selectius.Reduir la generació de residus per càpita per l’any 2020

Descripció

La implantació del compostatge casolà pretén promoure l’autogestió de la fracció orgànica i
vegetal almunicipi. El principal objectiu és que els ciutadans reciclin aquests residus a la seva
pròpia llar (residus orgànics de la cuina i residus vegetals) per obtenir un adob natural. Es
pretén, així, incrementar les expectatives de recuperació de MO fixades en un 55% pel
PROGREMIC i arribar a un 80% de recuperació de MO al municipi, tot i que de mitjana a
Catalunya s’està recuperant un 15% de la MO.
L’acció consisteix a realitzar campanyes de difusió, tot informant de manera personal als
participants sobre els aspectes fonamentals del compostatge (quins materials es poden
compostar i quins no, quines són les eines adequades de manipulació, cicles naturals, etc); a
més de facilitar un compostador per a cada llar participant i oferir formació in situ, col·laborar
en el muntatge i fer el seguiment (tres visites).
En funció de les característiques del municipi o barri existeix la possibilitat d’implantar el
compostatgecomunitari, en aquest cas els compostadors s’instal·len en zones verdes i
l’aportació de residus orgànics és col·lectiva, donant lloc a un procés participatiu. Un dels
participants pot ser el mateix Servei de Parcs i Jardins del municipi, ja que pot aportar una
quantitat considerable de restes vegetals. Es preveu que un 30% de la població faci
autocompostatge, a la seva llar o comunitari.
Hi ha la possibilitat d’establir bonificacions a la taxa d’escombraries (10 – 15%) per aquells qui
optin a fer compostatge casolà o comunitari.

Cost

Prioritat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Alta

Calendari
Curt termini

Indicadors
seguiment



1.000 €
8,23 €/tn CO2 estalviada
- anys

Consum actual
Estalvi

- MWh/any
- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable
AREA MEDIAMBIENT

% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi TnCO2 = Tn Redidus Form * FEForm * %compostatge
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Consum

121,57
tn CO2 /any
S: Altres sectors
A: Residus

6.5. Taula resum

Sectors
Responsable

Calendari

Cost (€)

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

1.1.1. Designar un gestor energètic municipal i donar
compliment al pacte d’alcaldes i alcaldesses

AREA
MEDIAMBIENT

Curt termini

1.690

7,97

-

2,67

1.1.2. Substitució de les lluminàries interiors dels
equipaments per làmpades LED

AREA SERVEIS

Curt termini

13.552

29,35

-

14,12

1.1.3. Substitució de les lluminàries exteriors dels
equipaments per làmpades LED

AREA SERVEIS

Curt termini

14.250

3,53

-

1,70

AREA SERVEIS

Curt termini

950

2,48

-

0,66

AREA SERVEIS

Llarg termini

52.000

30,39

-

7,03

AREA SERVEIS

Llarg termini

3.800

-

3,95

1,90

AREA SERVEIS

Llarg termini

230.000

-

108,82

29,05

AREA SERVEIS

Curt termini

11.000

1,16

-

0,56

-

69,7

-

18,61

-

5,01

-

1,34

-

2,67

-

Accions

i camps d’acció

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[tnCO2/any]
[MWh/any]

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS
Edificis i equipaments/
instal·lacions municipals

1.1.4. Capçal termostàtic en emissor de calor
1.1.5. Substitució sistema climatització de diferents
equipaments
1.1.6 . Instal·lació plaques solars a la piscina
1.1.7. Instal·lació d’una caldera de biomassa per cobrir les
necessitats tèrmiques i ACS de l’escola i llar d’infants
1.1.8. Pont tèrmic finestres dispensari / correus
1.19*. Reforma sistema calefacció centre cívic

AREA SERVEIS
1.1.10*. Capçal termostàtic en emissor de calor instal.lacio
escoles

AREA SERVEIS

1.1.11. Capçal termostàtic en emissor de calor instal.lacio
llar d'infants

AREA SERVEIS

Acció
executada
2013
Acció
executada
2015
Acció
executada
2015

0,07
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Sectors
Accions

i camps d’acció

Responsable

Calendari

Cost (€)

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[tnCO2/any]
[MWh/any]

Edificis i equipaments/
instal·lacions sector
terciari (no municipals)
Edificis residencials

1.3.1. Substitució de les bombetes incandescents de les
llars per d’altres més eficients

AREA MEDI
AMBIENT

Llarg termini

87.848

290,61

-

139,78

AREA MEDI
AMBIENT

Llarg termini

184.221

217,95

-

104,84

AREA MEDI
AMBIENT

Llarg termini

575.000

-

172,42

46,03

1.3.4 Millora de l’evolvent tèrmic dels edificis residencials

AREA MEDI
AMBIENT

Llarg termini

625.000

52,35

1.3.5 Millora ens les instal·lacions de calefacció, refrigeració
i ACS

AREA MEDI
AMBIENT

Llarg termini

325.000

95,42

1.4.1. Substitució Làmpades de VM per lluminàries LED en
l’enllumenat municipal

AREA SERVEIS

Curt termini

30.800

12,56

1.4.2. Substitució Làmpades de HM per lluminàries LED en
l’enllumenat municipal

AREA SERVEIS

Llarg termini

22.550

7,34

1.4.3. Substitució Làmpades de FL per lluminàries LED en
l’enllumenat municipal

AREA SERVEIS

Llarg termini

1.450

1,42

1.4.4. Substitució Làmpades de VSAP per lluminàries LED
en l’enllumenat municipal

AREA SERVEIS

Llarg termini

466.950

61,40

16.500

14,69

-

7,07

88.418,18

9,69

-

4,66

532.048,84

29,35

-

14,12

1.3.2.
Renovació
residencials

d’electrodomèstics

dels

edificis

1.3.3. Substitució de caldera de producció d’energia tèrmica
a gasoil per caldera de pèllets en habitatge unifamiliar

Enllumenat públic

1.4.5. Instal·lació de reguladors de flux en capçalera en
subministraments d’enllumenat públic.
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AREA SERVEIS Curt termini

1.4.6*. Projecte de reforma de l'enllumenat públic de
Palau.Saverdera

AREA SERVEIS

1.4.7*. Projecte de reforma de l'enllumenat públic de Mas
Issac

AREA SERVEIS

Acció
executada
2016
Acció
executada
2016

-

20,31
37,02
6,04
3,53
0,68
29,53

Sectors
Accions

i camps d’acció

Responsable

1.4.8*. Projecte de reforma de l'enllumenat públic de
Bellavista

AREA SERVEIS

1.4.9*. Projecte de reforma de l'enllumenat públic de Ma
Bohera

AREA SERVEIS

Calendari

Acció
executada
2016
Acció
executada
2016

Cost (€)

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

139.483,38

17,28

-

8,31

107.932,34

1,70

-

0,82

3,37

-

0,89

2.747,56

-

724,61

686,88

-

179,27

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[tnCO2/any]
[MWh/any]

TRANSPORT
Flota municipal

2.1.1. Incorporació de criteris de vehicles eficients en els
plecs de contractació

AREA SERVEIS Curt termini

Transport públic
Transport privat i
comercial

2.3.1. Recanvi del parc de vehicles del sector domèstic per
d’altres de més eficients
2.3.2. Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions

AREA MEDI
AMBIENT
AREA MEDI
AMBIENT

2.3.3. Implantació de mesures de “mobilitat suau”: carrers
per a vianants,eixamplament de voreres, camins
escolars,…

AREA MEDI
AMBIENT

Llarg termini

2.400

274,75

-

2.3.4. Xarxa de camins

AREA MEDI
AMBIENT

Llarg termini

2.500

68,69

-

17,92

AREA SERVEIS

Llarg termini

31.500

-

-

28,67

2.3.5. Instal·lació punt recarrega elèctrica

Llarg termini
Curt termini

1.500.000
-

71,71

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT
Hidroelèctrica
Eòlica
Fotovoltaica
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
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Sectors
Accions

Responsable

Calendari

AREA
MEDIAMBIENT

Curt termini

AREA
MEDIAMBIENT

Curt termini

AREA
MEDIAMBIENT

7.4.1. Tallers d’energies renovables

AREA
MEDIAMBIENT

8.1.1. Implantació de la recollida de la fracció orgànica dels
residus municipals (FORM)

AREA
MEDIAMBIENT Curt termini

12.000

8.1.2. Implantació del compostatge casolà o comunitari

AREA
Curt termini
MEDIAMBIENT

1.000

i camps d’acció

Cost (€)

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[tnCO2/any]
[MWh/any]

Normes per a la renovació
i expansió urbana

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS
Requeriments d’eficiència
energètica

6.2.1. Prioritzar la compra d’energia verda per part de la

Requeriments d’energies
ajuntament
renovables

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
7.1.1. Creació d’un espai web

Serveis d’assessorament

-

59,08

-

-

400

29,06

-

13,98

Llarg termini

1.000

145,34

-

69,91

Curt termini

355

5,81

-

1,51

Ajudes i subvencions

7.3.1. Campanyes específiques per fomentar l’ús racional

Sensibilització i creació de
de l’energia i l’ús d’energies renovables
xarxes locals
Formació i educació

ALTRES SECTORS
Residus
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-

203,54
121,57

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 de Palau-saverdera:
Taula 7.1. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAES.
Tipologia de
persones i/o
Actors
organismes
Inspector obres i serveis i tecnica mediembeint
Regidor participació i noves tecnologies
Ajuntament
Regidor urbanisme i mediambient
Regidor de serveis
Miquel carbonell tecnic municipal
SIMSA MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC
PROCASA
FCC
Sector privat
MICROBUSOS BARCELO
CONSTRUCCIONS CASANOVES
GERMANS MACAU
Representants de ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
la societat civil
ASSOCIACIÓ VOLEM PARTICIPAR
Altres
[

Convocat
al taller

Participació
al taller

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
-

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
-

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 24 febrer de 2016 al Centre Cívic Es varen convocar, a través
de l’ajuntament, tots els actors indicats anteriorment.
Al taller, hi varen assistir 26 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

Reducció taxes obres per accions de millora energètica

Incorporació al
PAES?

SI

Justificació
Es considera com
una acció que
afavoreix l'adopció
d'accions incloses al
Paes
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Facilitació de informació sobre energies renovables al ciutadans per part de
l'ajuntament

Es considera com
una acció que
afavoreix l'adopció
d'accions incloses al
Paes

SI

Font: Elaboració pròpia.

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

Compromís polític i signatura
del Pacte
Inici

Adaptació de les estructures
administratives
municipals

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ/COMUNICACIÓ
Instrument
x

x
x

Aconseguir el suport de les
parts interessades
x

x

Presentar els resultats de l’IRE a la
ciutadania.

x

x

Presentar els resultats de l’IRE als
actors implicats.

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

x

x

Aprovació i presentació del
pla

x

x

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

Planificació

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

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.

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 de Palau-saverdera, 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
Nombre de passatgers a l’any que utilitzen el transport públic
Km de carril bici
Km de vies per a vianants / km de vies municipals
Consum total d’energia del parc de vehicles propietat de l’ajuntament
Nombre de vehicles que passen per un punt fix a l’any/mes (agafar un
punt o carrer representatiu)
Transport
Consum total d’energia en forma de combustibles renovables per part
de les flotes de l’Administració pública
% de població que viu dins d’un radi inferior a 400 m d’una parada
d’autobús
Tones de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts en una
selecció d’estacions de servei representatives
% de llars amb la qualificació energètica A/B/C
Consum total d’energia dels edificis públics
Consum total d’electricitat en edificis residencials
Edificis, equipaments/instal·lacions
Consum total de combustibles fòssils en edificis residencials
Consum total d’electricitat en edificis del sector terciari
Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari
Producció local d’energia
Electricitat produïda en instal·lacions locals
Nombre d’edificis residencials que utilitzen xarxa de calor
Calefacció i refrigeració urbanes
Nombre d’edificis del sector terciari que utilitzen xarxa de calor
Contractació pública de productes i serveis
% d’electricitat ecològica comprada per l’Administració pública
Nombre de ciutadans que assisteixen a activitats sobre eficiència
Participació ciutadana
energètica i energia renovable
Altres (residus)
% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions
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 2014-2020, les accions que caldrà dur a terme per tal
d’assolir l’objectiu i el cost associat. Les accions es divideixen en dos períodes: curt termini (20142015) i llarg termini (2015-2020). 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 (€)

Curt termini (2014-2016)

14

-

102.307

102.307

Llarg termini (2016- 2020)

16

3.297.069

811.750

4.108.819

Cost total (€)

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
Curt termini (2014-2016)

Acció

Cost
d’abatiment
(€/tn CO2
estalviada)

Període
Possibles
d’amortització
vies de
(any)
finançament

Cost inversió
privada
(€)

Cost
Ajuntament
(€)

Cost
total
(€)

1.1.1. Designar un gestor
energètic municipal i donar
compliment al pacte d’alcaldes i
alcaldesses

561,80

1,25

ICAEN-IDAE

-

1.500

1.500

1.1.2. Substitució de les
lluminàries interiors dels
equipaments per làmpades LED

959,77

3,07

ICAEN-IDAE

-

13.552

13.552

1.1.3. Substitució de les
lluminàries exteriors dels
equipaments per làmpades LED

8.382,35

26,88

ICAEN-IDAE

-

14.250

14.250

1.1.4. Capçal termostàtic en
emissor de calor

1.439,39

2,55

ICAEN-IDAE

-

950

950

1.1.8. Pont tèrmic finestres
dispensari / correus

42.307,69

33,51

ICAEN-IDAE

-

11.000

11.000

1.4.1. Substitució Làmpades de
VM per lluminàries LED en
l’enllumenat municipal

5.099,33

8,67

ICAEN-IDAE

-

30.800

30.800
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Acció

Cost
d’abatiment
(€/tn CO2
estalviada)

Període
Possibles
d’amortització
vies de
(any)
finançament

Cost inversió
privada
(€)

Cost
ajuntament
(€)

Cost
total
(€)

1.4.5. Instal·lació de reguladors
de flux en capçalera en
subministraments d’enllumenat
públic.

2.33,80

3,97

ICAEN-IDAE

-

16.500

16.500

2.1.1. Incorporació de criteris de
vehicles eficients en els plecs de
contractació

-

0

ICAEN-IDAE

-

0

0

2.3.2. Bonificació fiscal per als
vehicles de baixes emissions

-

0

ICAEN-IDAE

-

0

0

6.2.1. Prioritzar la compra
d’energia verda per part de la
ajuntament

-

0

ICAEN-IDAE

-

0

0

7.1.1. Creació d’un espai web

28,61

0,07

ICAEN-IDAE

-

400

400

7.4.1. Tallers d’energies
renovables

235,10

0,29

ICAEN-IDAE

-

355

355

8.1.1. Implantació del
compostatge casolà o comunitari

58,96

0,18

ICAEN-IDAE

-

12.000

12.000

8.1.2. Implantació de la recollida
de la fracció orgànica dels
residus municipals (FORM)

8,23

0

ICAEN-IDAE

-

1.000

1.000

Total 102.307

Llarg termini (2016-2020)

Acció

Cost
d’abatiment
(€/tn CO2
estalviada)

Període
Possibles
d’amortització
vies de
(any)
finançament

Cost inversió
privada
(€)

Cost
ajuntament
(€)

Cost
total
(€)

1.1.5. Substitució sistema
climatització de diferents
equipaments

254,00

48,93

ICAEN-IDAE

-

52.000

52.000

1.1.6 . Instal·lació plaques solars
a la piscina

2000,00

3,40

ICAEN-IDAE

-

3.800

3.800

1.1.7. Instal·lació d’una caldera
de biomassa per cobrir les
necessitats tèrmiques i ACS de
l’escola i llar d’infants

156,16

33,02

ICAEN-IDAE

-

230.000

230.000
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1.3.1. Substitució de les
bombetes incandescents de les
llars per d’altres més eficients

628,47

1,05

ICAEN-IDAE

87.848

0

87.848

1.3.2. Renovació
d’electrodomèstics dels edificis
residencials

1.757,16

2,99

ICAEN-IDAE

184.221

0

184.221

1.3.3. Substitució de calderes de
producció d’energia tèrmica a
gasoil per caldera de pèllets en
habitatge unifamiliar

12.491,85

35,85

ICAEN-IDAE

575.000

0

575.000

1.3.4. Millora de l’envolvent
tèrmic dels edificis residencials

30.773,01

56,38

ICAEN-IDAE

625.000

0

625.000

1.3.5 Millora ens les
instal·lacions de calefacció,
refrigeració i ACS

8.779,03

12,04

ICAEN-IDAE

325.000

0

325.000

1.4.2. Substitució Làmpades de
HM per lluminàries LED en
l’enllumenat municipal

6.388,10

10,86

ICAEN-IDAE

-

22.550

22.550

1.4.3. Substitució Làmpades de
FL per lluminàries LED en
l’enllumenat municipal

2.132,35

3,61

ICAEN-IDAE

-

1.450

1.450

1.4.4. Substitució Làmpades de
VSAP per lluminàries LED en
l’enllumenat municipal

15.812,73

26,87

ICAEN-IDAE

-

466.950

466.950

2.3.1. Recanvi del parc de
vehicles del sector domèstic per
d’altres de més eficients

4.830,18

4,50

ICAEN-IDAE

1.500.000

0

1.500.000

2.3.4. Xarxa de camins

139,51

0,39

ICAEN-IDAE

-

2.500

2.500

2.3.5. Punts de recarrega
electrica

1068,67

ICAEN-IDAE

-

31.500

31.500

ICAEN-IDAE

-

1.000

1.000

7.3.1. Campanyes específiques
per fomentar l’ús racional de
l’energia i l’ús d’energies
renovables

14,30

0,03

Total 4.108,19

62

ANNEX I SEAP TEMPLATE

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
1) Overall CO2 emission reduction target

27,99

(%) by

2020

?

Instructions

Absolute reduction

Please tick the corresponding box:

Per capita reduction

2) Long‐term vision of your local authority (please include priority areas of action, main trends and challenges)
The town of Palau‐saverdera has seven strategic objectives and compliance will save CO2 emissions of 27,99%.
Reduction of energy consumption of municipal facilities.
Reduction of energy consumption of residential buildings.
Improving the energy efficiency of public lighting.
Encouraging the use of renewable energy.

3) Organisational and financial aspects
Coordination and organisational structures created/assigned Mayor's office
Staff capacity allocated Municipal technicians
Involvement of stakeholders and citizens Special forums and thematic meetings have been organised.
Overall estimated budget 4.211.126 €
Foreseen financing sources for the investments within your action plan Budget Town Hall. Generated cost savings measures. Subsidies from regional, national and European budget
Planned measures for monitoring and follow up Follow‐up meetings of committees. Monitoring and evaluation indicators. Biannual inventory

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.

More information: www.eumayors.eu.

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template
BASELINE EMISSION INVENTORY
1) Inventory year

2005

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

2) Emission factors
Please tick the corresponding box:

Standard emission factors in line with the IPCC principles
LCA (Life Cycle Assessment) factors

Emission reporting unit
Please tick the corresponding box:

CO2 emissions
CO2 equivalent emissions

1178

?

Instructions

3) Key results of the Baseline Emission Inventory
Grey fields are non editable

Green cells are compulsory fields
A. Final energy consumption

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

FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]
Fossil fuels

Category

Electricity

Heat/cold

Natural gas

Liquid gas

Heating Oil

Diesel

Renewable energies

Gasoline

Lignite

Other fossil
fuels

Coal

Plant oil

Other
biomass

Biofuel

Solar
thermal

Geothermal

Total

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities
Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities
Residential buildings
Municipal public lighting
Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading
scheme ‐ ETS)
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries

136,65
1018,821
2906,091
109,04

122,39
806,22

4170,6

0

62,57
212,48
1132,07

199,22
1353,69
4844,38
109,04

0 928,608385 1407,12403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6506,33

TRANSPORT:
Municipal fleet
Public transport
Private and commercial transport
Subtotal transport

Total

37,21

37,21

11204,895 2495,67
11242,11 2495,67
928,608385 1407,12403 11242,11 2495,671

4170,6

13700,57
13737,78
20244,11

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.

CO2 emissions [t]/ CO2 equivalent emissions [t]
Fossil fuels

Category

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:

Municipal buildings, equipment/facilities
Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities

Residential buildings
Municipal public lighting
Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading
scheme ‐ ETS)
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries

Electricity

Heat/cold

Natural gas

Liquid gas

Heating Oil

Diesel

Renewable energies

Gasoline

Lignite

Coal

Other fossil
fuels

Biofuel

Plant oil

Other
biomass

Solar
thermal

Geothermal

Total

65,72865
490,052901
1397,829771
52,44824

0
16,70619
27,7820973 56,7326176
183,012006 302,263308
0
0

0
0
0
0

82,43484
574,5676159
1883,105085
52,44824

2006,059562

210,794103 375,702116

0

0
2592,555781

TRANSPORT:
Municipal fleet
Public transport
Private and commercial transport
Subtotal transport

9,93507
0
0
0
2991,707 621,4222
3001,6421 621,4222

9,93507
0
3613,12919
3623,06426

OTHER:
Waste management
Waste water management
Please specify here your other emissions

904,16

Total
Corresponding CO2‐emission factors in [t/MWh]
CO2 emission factor for electricity not produced locally [t/MWh]

7119,78
0,481

0,202

0,227

0,267

0,267

0,249

C. Local electricity production and corresponding CO2 emissions
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]
Natural gas

Liquid gas

Fossil fuels
Heating oil

Lignite

Coal

Steam

Waste

Plant oil

Other
biomass

Other
renewable

other

CO2 / CO2‐
eq
emissions
[t]

Corresponding CO2‐
emission factors for
electricity production in
[t/MWh]

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

Locally generated heat/cold

Locally
generated
heat/cold
[MWh]

Energy carrier input [MWh]
Natural gas

Liquid gas

Fossil fuels
Heating oil

Lignite

Coal

Waste

Plant oil

Other
biomass

Other
renewable

other

Corresponding CO2‐
CO2 / CO2‐
emission factors for
eq
emissions heat/cold production in
[t/MWh]
[t]

Combined Heat and Power
District Heating plant(s)
Other
Please specify: _________________
Total

4) Other CO2 emission inventories
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

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.

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template
SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN
1) Title of your Sustainable Energy Action Plan
Action plan for sustainable energy de Palau‐Saverdera

?

Instructions

Energy
saving
target
per sector
[MWh]
in 2020

Local
renewable
energy
production
target
per sector
[MWh]

Authority approving the plan Town Council of Palau‐saverdera

Date of formal approval

2) Key elements of your Sustainable Energy Action Plan
Green cells are compulsory fields

Grey fields are non editable

SECTORS

KEY actions/measures

& fields of action

per field of action

Responsible
department, person or
Implementation [start
company (in case of
& end time]
involvement of 3rd
parties)

Estimated costs
per action/measure

Expected
Expected renewable
energy
energy
saving per production
per
measure
[MWh/a] measure
[MWh/a]

Expected
CO2
reduction
per
measure
[t/a]

BUILDINGS, EQUIPMENT / FACILITIES & INDUSTRIES:

964,02
Action 1.1.1: Designate a municipal energy manager
Action1.1.2.Replacement of lighting LED lamps for indoor facilities Action1.1.3:
Replacement of lighting LED lamps for outdoor facilities
Action
A i 1.1.4
1 1 4 : Thermostatic
Th
i head
h d
Action 1.1.5: Replacement thermal system
Action 1.1.6: Installing solar panels
Action 1.1.7: Biomass boiler installation
Action 1.1.8: Thermal windows
Implemented action 1: Heating installation reform "Centre civic"
Implemented action 2: Heating installation reform " Escoles"
Implemented action 3 Heating installation reform "Llar d'infants"

Action 1.1.1: Environement area
Action 1.1.2: Facilities area
Action 1.1.3: Facilities area
Action
A i 1.1.4:
1 1 4 Facilities
F ili i area
Action 1.1.5: Facilities area
Action 1.1.6: Facilities area
Action 1.1.7: Facilities area
Action 1.1.8: Facilities area
Implemented action 1,1,9*:
Facilities area
Implemented action 1,1,10*:
Facilities area
Implemented action 1,1,11*:
Facilities area

Action 1.1.1: 2014‐2016
Action 1.1.2: 2014‐2016
Action 1.1.3: 2014‐2016
Action
A i 1.1.4:
1 1 4 2014‐2016
2014 2016
Action 1.1.5: 2016‐2020
Action 1.1.6: 2016‐2020
Action 1.1.7: 2016‐2020
Action 1.1.8: 2014‐2016
Implemented action 1,1,9:
2013
Implemented action 1,1,10*:
2015
Implemented action 1,1,11* :
2015

Action 1.1.1: 1.690
Action 1.1.2: 13.552
Action 1.1.3: 14.250
Action
A i 1.1.4:
1 1 4 950
Action 1.1.5: 52.000
Action 1.1.6: 3.800
Action 1.1.7: 230.000
Action 1.1.8: 11.000
Implemented action 1,1,9*:
Implemented action 1,1,10*:
Implemented action 1,1,11*:

Action 1.1.1:
7,97
Action 1.1.2:
29,65
29 65
Action 1.1.3:
3,53
Action 1.1.4:
2,48
Action 1.1.5:
30,39
Action 1.1.8:
1,16
Implemented
action 1,1,9*:
69,70
Implemented
action 1,1,10*:
5,01
Implemented
action 1,1,11*:
2,67

Action 1.1.6:
3,95
Action 1.1.7:
108,82
108 82

Action 1.1.1:
2,67
Action 1.1.2:
14,12
14 12
Action 1.1.3:
1,70
Action 1.1.4:
0,66
Action 1.1.5:
7,03
Action 1.1.6:
1,90
Action 1.1.7:
29,05
Action 1.1.8:
0,56
Implemented
action 1,1,10*:
18,61
Implemented
action 1,1,9*:
1,34
Implemented
action 1,1,11*:
0,07

Action 1.3.1: Replacement bulbs for homes
Action 1.3.2: Replacing appliances
Action 1.3.3: Replacing oil boiler to biomass
Action 1.3.4: Replacement thermal envelope
Action 1.3.5: replacing heating installations

Action 1.3.1: Environement area
Action 1.3.2:Environement area
Action 1.3.3: Environement area
Action 1.3.4: Environement area
Action 1.3.5:Environement area

Action 1.3.1: 2016‐2020
Action 1.3.2: 2016‐2020
Action 1.3.3: 2016‐2020
Action 1.3.4: 2016‐2020
Action 1.3.5: 2016‐2020

Action 1.3.1: 87.848
Action 1.3.2: 184.221
Action 1.3.3: 575.000
Action 1.3.4: 625.000
Action 1.3.5: 350.000

Action 1.3.1:
290,61
Action 1.3.2:
217,95
Action 1.3.4:
52,35
Action 1.3.5:
95,42

Action 1.3.3:
172,42

Action 1.3.1:
139,78
Action 1.3.2:
104,84
Action 1.3.3:
46,03
Action 1.3.4:
20,31
Action 1.3.5:
37,02

Municipal buildings, equipment/facilities

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

Residential buildings

285,19

CO2
reduction
target
per sector [t]
in 2020
500,45

Action 1.4.1: Replacement of lighting LED lamps
Action 1.4.2:Replacement of lighting LED lamps
Action 1.4.3:Replacement of lighting LED lamps
Action 1.4.4:Replacement of lighting LED lamps
Action 1.4.5: Electricity Flow regulators
Implemented action 4: Outdoor ligting reform 1
Implemented action 5: Outdoor ligting reform 2
Implemented action 6: Outdoor ligting reform 3
Implemented action 7: Outdoor ligting reform 4

Action 1.4.1: Facilities area
Action 1.4.2: Facilities area
Action 1.4.3: Facilities area
Action 1.4.4: Facilities area
Action 1.4.5: Facilities area
Implemented action 1,4,6*:
Facilities area
Implemented action 1,4,7*:
Facilities area
Implemented action 1,4,8*:
Facilities area
Implemented action 1,4,9*
:Facilities area

Action 1.4.1: 2014‐2016
Action 1.4.2: 2016‐2020
Action 1.4.3: 2016‐2020
Action 1.4.4: 2016‐2020
Action 1.4.5: 2016‐2020
Implemented action 1,4,6*: 2006
Implemented action 1,4,7*:
2010
Implemented action 1,4,8*:
2011
Implemented action 1,4,9* :
2012

Action 1.4.1: 30.800
Action 1.4.2: 22.550
Action 1.4.3: 1.450
Action 1.4.4: 466.950
Action 1.4.5: 16.500
Implemented action 1,4,6*: ‐‐‐
Implemented action 1,4,7*: ‐‐‐
Implemented action 1,4,8*: ‐‐‐
Implemented action 1,4,9* ‐‐‐

Action 1.4.1:
12,56
Action 1.4.2:
7,34
Action 1.4.3:
1,42
Action 1.4.4:
61,40
Action 1.4.5:
14,69
Implemented
action
1,4,6*:9,68
Implemented
action 1,4,7*:
29,35
Implemented
action 1,4,8*:
10,26
Implemented
action 1,4,9*
1,70

Action 1.4.1:
6,04
Action 1.4.2:
3,53
Action 1.4.3:
0,68
Action 1.4.4:
29,53
Action 1.4.5:
7,07
Implemented
action 1,4,6*:
4,66
Implemented
action
1,4,7*:14,12
Implemented
action 1,4,8*:
8,31
Implemented
action
1,4,9*:0,82

Action 2.1.1: Incorporating criteria of efficient vehicles in service contracts

Action 2.1.1: Environement area

Action 2.1.1: 2014‐2016

Action 2.1.1: 0

Action 2.1.1:
3,37

Action 2.1.1:
0,89

Action 2.3.1:
2020
2 3 1: 2016
2016‐2020
Action 2.3.2: 2014‐2016
Action 2.3.3: 2016‐2020 Action
2.3.4: 2016‐2020
Action
2.3.4: 2016‐2020

Action 2.3.1:
2 3 1: 1.500.000
1 500 000
Action 2.3.2: 0
Action 2.3.3: 2.400
Action
2.3.4: 2.500
Action 2.3.4:
31.500

Action 2.3.1:
2 3 1:
2.747,56
Action 2.3.2:
686,88
Action 2.3.3:
274,75 Action
2.3.4:
68,69

Action 2.3.1:
2 3 1:
724,61
Action 2.3.2:
179,61
Action 2.3.3:
71,71
Action 2.3.4:
17,92
Action 2.3.5:
28,67

Municipal public lighting

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading
scheme ‐ ETS) & Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
Other ‐ please specify: __________________________________
______________________________________________________

TRANSPORT:

3781,25

Municipal fleet
Public transport
Action 2.3.1:
2 3 1: Private car park renovation
Action 2.3.2:Tax rebate for low‐emission vehicles
Action 2.3.3:Soft mobility measures
2.3.4:Hiking trails
2.3.5:Electric charge point

Private and commercial transport

Other ‐ please specify: __________________________________
______________________________________________________

LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION:
Hydroelectric power
Wind power
Photovoltaic
Combined Heat and Power
Other ‐ please specify: __________________________________
______________________________________________________

LOCAL DISTRICT HEATING / COOLING, CHPs:
Combined Heat and Power
District heating plant
Other ‐ please specify:__________________________________
______________________________________________________

Action 2.3.1:
2 3 1: Environement area
Action 2.3.2:Environement area
Action Action 2.3.3:Environement area
Action
Action 2.3.4:Environement area
Action 2.3.5:Environement area

1023,07

LAND USE PLANNING:
Strategic urban planning
Transport / mobility planning
Standards for refurbishment and new development
Other ‐ please specify: __________________________________
______________________________________________________

PUBLIC PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES:

59,08

Energy efficiency requirements/standards
Renewable energy requirements/standards

Action 6.2.1:Contracting electrical energy from renewable sources

Action 6.2.1:Environement area

Action 6.2.1: 2014‐2016

Action 7.3.1: Campaign to promote renewable energy

Action 7.3.1: Mayor's office

Action 7.3.1: 2016‐2020

Action 7.1.1: Website creation

Action 7.1.1: Mayor's office

Action 7.1.1: 2014‐2016

Action 7.4.1: Renewable energy workshop

Action 7.4.1: Mayor's office

Action 8.1.1:
8 1 1: Organic fraction waste collection
Action 8.1.2:Home composting

Action 8.1.1:
8 1 1: Mayor
Mayor'ss office
Action 8.2.2:Mayor's office and
citizen's

Action 6.2.1: 0

Action6.2.1:
59,08

Other ‐ please specify: __________________________________
______________________________________________________

WORKING WITH THE CITIZENS AND STAKEHOLDERS:

180,21
Action 7.3.1: 1.000

Action 7.3.1:
145,34

Action 7.3.1:
69,91

Action 7.1.1: 400

Action 7.1.1:
29,06

Action 7.1.1:
13,98

Action 7.4.1: 2014‐2016

Action 7.4.1: 355

Action 7.4.1:
5,81

Action 7.4.1:
1,51

Action 8.1.1:
8 1 1: 2014‐2016
2014 2016
Action 8.2.2: 2014‐2016

Action 8.1.1:
8 1 1: 12.000
12 000
Action 8.2.2: 1.000

Action 8.1.1: ‐
Action 8.2.2
‐

Action 8.1.1:
203,54
Action 8.2.2
121,57

Advisory services
Financial support and grants
Awareness raising and local networking
Training and education

85,4

Other ‐ please specify: __________________________________
______________________________________________________

OTHER SECTOR(S) ‐ Please specify: _____________________
Other
specify:
Oth ‐ Please
Pl
if __________________________________
______________________________________________________

325,11

TOTAL:

4925,48

285,19

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

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.

1993,11

ANNEX II VEPE

Número

AJUNTAMENT

1

DADES BÀSIQUES
CARRER NOU, 5

Adreça:
Superfície:

561

Any de construcció:

1990

Ocupació mitjana:

baixa

Consum 2014

Cost (IVA incl.)

Energia

Elèctric

28476 (kWh)

Gasoil

35449(kWh)

6.635,47 €

3.090,33 € Data de la visita:

30/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

caldera gasoil

bomba de calor

termoacumulador
elèctric

Consum elèctric

molt baix

alt

mitjà

Consum tèrmic

alt

mitjà

-----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

3

Tecnologia de climatització (ITC)

2,5

Envolupant (IE)

2

Operació dels equips (IGOA)

3

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

2

Descripció
Els indicadors ens mostren que els valors més desfavorables es concentren en la gestió i control dels
sistemes de climatització i el grau d'operació automatitzada. Seguit del tipus de tecnologia de
climatització.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

Fluorescents

fluorescents

mitjà

mitjà

Baixa ocupació

Sistema de regulació
Ús de llum natural

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

2,66

IIU

Descripció
Els tres valors gestió i control, tecnologia d'enllumenat i intensitat d'ús, tenen nivells elevats.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2 ; 1.4.4 ; 1.1.5

Producció anual

Número

DISPENSARI + CORREUS

2

DADES BÀSIQUES
RAVALET, 21

Adreça:
Superfície:

600

Any de construcció:

---

Ocupació mitjana:
Consum 2014

mitjana
Cost (IVA incl.)

Energia

Elèctric

6.620,68 €

7745 (kWh)

Data de la visita:

23/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

bomba de calor

bomba de calor

termoacumulador
elèctric

Consum elèctric

mitjà

mitjà

baix

Consum tèrmic

alt

alt

-----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

3

Tecnologia de climatització (ITC)

3

Envolupant (IE)

3

Operació dels equips (IGOA)

3

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

2

Descripció
Equipament mixt, Dispensari, Correus, escola de música i aula de pintura. Els indicadors mostren que els
valors més desfavorables es concentren en la gestió i control dels sistemes de climatització, en el tipus
de tecnologia de climatització i l'envolvent de l'edifici.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

Fluorescents

Fluorescents

mitjà

mitjà

Baixa ocupació

Sistema de regulació
Ús de llum natural

ITE

Indicadors

IGC

mitjà

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

1,33

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i la tecnologia d'enllumenat, tenen nivells elevats

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2 ; 1.1.5 ; 1.1.8

Producció anual

Número

3

CEMENTIRI

DADES BÀSIQUES
-

Adreça:
Superfície:

1357

Any de construcció:

1900

Ocupació mitjana:
Consum 2014
Elèctric

molt baixa
Energia

Cost (IVA incl.)

142 (kWh)

475,67
Data de la visita:

30/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

------

------

------

Consum elèctric

-----

-----

-----

Consum tèrmic

-----

-----

-----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

0

Tecnologia de climatització (ITC)

0

Envolupant (IE)

0

Operació dels equips (IGOA)

0

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

0

Descripció
L'equipament el cementiri no disposa de sistema de climatització.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

HALOGENUR

HALOGENUR

alt

alt

Baixa ocupació

Sistema de regulació
Ús de llum natural

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

1,33

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i la tecnologia d'enllumenat, tenen nivells elevats,

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.3

Producció anual

Número

PIS

4

DADES BÀSIQUES
PANI, 4 1er 3a

Adreça:
Superfície:

70

Any de construcció:

1996

Ocupació mitjana:
Consum 2014

molt baixa
Cost (IVA incl.)

Energia

Elèctric

512,99 €

1609 (kWh)

Data de la visita:

Gas natural

30/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

caldera GLP

------

caldera GLP

Consum elèctric

baix

baix

Consum tèrmic

mitjà

-----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

4

Tecnologia de climatització (ITC)

3

Envolupant (IE)

2

Operació dels equips (IGOA)

3

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

4

Descripció
Els indicadors ens mostren que els valors més desfavorables es concentren en la gestió i control dels
sistemes de climatització i l'ús dels equips.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

Fluorescents

Fluorescents

mitjà

mitjà

Baixa ocupació

Sistema de regulació
Ús de llum natural

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

4

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

3

Intensitat d'ús (IIU)

4

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control, tecnologia d'enllumenat i intensitat d'ús.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.3 ; 1.3.2 : 1.3.3 : 1.3.4 : 1.3.5

Producció anual

Número

ESCOLES

5

DADES BÀSIQUES
URBANITZACIÓ MAS BOHERA

Adreça:
Superfície:

1781

Any de construcció:

---

Ocupació mitjana:
Consum 2014

mitjana
Cost (IVA incl.)

Energia

Elèctric

22692 (kWh)

9.710,62 €

Gasoil

71856 (kWh)

6.048,00 € Data de la visita:

29/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

caldera gasoil

------

caldera gasoil

Consum elèctric

alt

alt

Consum tèrmic

alt

-----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

3

Tecnologia de climatització (ITC)

3

Envolupant (IE)

1

Operació dels equips (IGOA)

1

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

2

Descripció
Els indicadors ens mostren que els valors més desfavorables es concentren en la gestió i control dels
sistemes de climatització i la tecnologia de climatització.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat

Fluorescència

Fluorescència

Fluorescència

mitjà

mitjà

mitjà

Sistema de regulació
Ús de llum natural

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

2,66

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i intensitat d'ús, tenen nivells elevats

Recomanacions
Posar un sistema de detecció de prescència o temporitzada a les zones comunes.

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2 ; 1.1.7

Producció anual

Número

LLAR D'INFANTS

6

DADES BÀSIQUES
Adreça:

URBANITZACIÓ MAS BOHERA

Superfície:

379

Any de construcció:

---

Ocupació mitjana:
Consum 2014

mitjana
Cost (IVA incl.)

Energia

Elèctric

6314 (kWh)

3.578,84 €

Gasoil

37066 (kWh)

3.193,79 € Data de la visita:

30/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

caldera gasoil

bomba de calor

caldera gasoil

Consum elèctric

baix

baix

baix

Consum tèrmic

baix

baix

-----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

3

Tecnologia de climatització (ITC)

2,5

Envolupant (IE)

2

Operació dels equips (IGOA)

1

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

2

Descripció
Els indicadors ens mostren que els valors més desfavorables es concentren en la gestió i control dels
sistemes de climatització i la tecnologia de climatització.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

Fluorescents

Fluorescents

alt

alt

Baixa ocupació

Sistema de regulació
Ús de llum natural

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

1

Intensitat d'ús (IIU)

2,66

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i la intensitat d'ús, tenen nivells elevats.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2 ; 1.1.7

Producció anual

Número

5

ZONA ESPORTIVA

DADES BÀSIQUES
URBANITZACIÓ MAS BOHERA

Adreça:
Superfície:

-

Any de construcció:

-

Ocupació mitjana:
Consum 2014

baixa
Cost (IVA incl.)

Energia

Elèctric

1.377,50 €

10246

Data de la visita:

30/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

radiador elèctric

------

termoacumulador
elèctric

Consum elèctric

mitjà

alt

Consum tèrmic

mitjà

-----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

3

Tecnologia de climatització (ITC)

3,5

Envolupant (IE)

3

Operació dels equips (IGOA)

4

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

0

Descripció
Els indicadors ens mostren que els valors més desfavorables es concentren en la operació dels equips, gestió
i control dels sistemes de climatització i la tecnologia de climatització.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT
ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat

Halogenurs

Lluminaries

Sistema de regulació
Ús de llum natural

baix

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

1,5

Intensitat d'ús (IIU)

0

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i la tecnologia d'enllumenat, tenen nivells elevats.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2 ; 1.1.3

Any instal·lació

Producció anual

Número

ZONA ESPORTIVA PISCINA

8

DADES BÀSIQUES
URBANITZACIÓ MAS BOHERA

Adreça:
Superfície:

-

Any de construcció:

-

Ocupació mitjana:
Consum 2014

mitjana
Cost (IVA incl.)

Energia

Elèctric

9.539,31 €

35105 (kWh)

29/10/2015

Data de la visita:
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

------

bomba de calor

termoacumulador
elèctric

Consum elèctric

mitjà

mitjà

Consum tèrmic

mitjà

-----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

3

Tecnologia de climatització (ITC)

2

Envolupant (IE)

2

Operació dels equips (IGOA)

4

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

2

Descripció
Els indicadors ens mostren que els valors més desfavorables es concentren en la gestió i control dels
sistemes de climatització i la intensitat d'ús dels equips.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

Fluorescents

HALOGENUR

mitjà

mitjà

Baixa ocupació

Sistema de regulació
Ús de llum natural

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

1,5

Intensitat d'ús (IIU)

1,33

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i la tecnologia d'enllumenat, tenen nivells elevats.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2 ; 1.1.6

Producció anual

Número

HOTEL ENTITATS

9

DADES BÀSIQUES
CARRER NOU, 49

Adreça:
Superfície:

312

Any de construcció:

---

Ocupació mitjana:
Consum 2014

mitjana
Cost (IVA incl.)

Energia

Elèctric

3.828,62 €

3630 (kWh)

Data de la visita:

29/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

bomba de calor

bomba de calor

termoacumulador
elèctric

Consum elèctric

mitjà

mitjà

baix

Consum tèrmic

mitjà

mitjà

-----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

3

Tecnologia de climatització (ITC)

2

Envolupant (IE)

2

Operació dels equips (IGOA)

1

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

0

Descripció
Els indicadors ens mostren que els valors més desfavorables es concentren en la gestió i control dels
sistemes de climatització.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

Baixa ocupació

Fluorescents

Sistema de regulació
Ús de llum natural

mitjà

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

1,33

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i la tecnologia d'enllumenat, tenen nivells elevats.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2

Producció anual

Número

CENTRE CÍVIC, LOCAL i MAGATZEM

10

DADES BÀSIQUES
CARRER NOU, 45

Adreça:
Superfície:

2,534

Any de construcció:

1988

Ocupació mitjana:

baixa

Consum 2014

Cost (IVA incl.)

Energia

Elèctric

9.975,60 €

15878 Kwh

Data de la visita:

29/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

bomba de calor

bomba de calor

termoacumulador
elèctric

Consum elèctric

alt

mitjà

baix

Consum tèrmic

alt

mitjà

-----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

3

Tecnologia de climatització (ITC)

2

Envolupant (IE)

2

Operació dels equips (IGOA)

3

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

0

Descripció
Els indicadors ens mostren que els valors més desfavorables es concentren en la gestió i control dels
sistemes de climatització i l'intensitat d'ús dels equipaments.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat
Sistema de regulació
Ús de llum natural

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

1,33

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i la tecnologia d'enllumenat, tenen nivells elevats.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2 ; 1.1.5

Producció anual

Número

AULA DE CUINA

11

DADES BÀSIQUES
CARRER TRAMUNTANA

Adreça:
Superfície:

80

Any de construcció:

2000

Ocupació mitjana:

baixa

Consum 2014
Elèctric

Energia

Cost (IVA incl.)

1597 (kWh)

335,56
Data de la visita:

29/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

------

------

termoacumulador
elèctric

Consum elèctric

-----

-----

-----

Consum tèrmic

-----

-----

-----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

0

Tecnologia de climatització (ITC)

0

Envolupant (IE)

0

Operació dels equips (IGOA)

0

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

0

Descripció
L'equipament aula de cuina no disposa de cap sistema de climatització.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Tecnologia enllumenat

fluorescent

Espais comuns

Baixa ocupació

Sistema de regulació
Ús de llum natural

mitjà

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

0

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i la tecnologia d'enllumenat, tenen nivells elevats.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2

Producció anual

Número

12

DIPÒSIT FONT DE DALT

DADES BÀSIQUES
CAMI FONT DE DALT

Adreça:
Superfície:

114

Any de construcció:

1990

Ocupació mitjana:
Consum 2014
Elèctric

molt baixa
Energia

Cost (IVA incl.)

362 (kWh)

593,8
Data de la visita:

29/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

------

------

------

Consum elèctric
Consum tèrmic
AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

0

Tecnologia de climatització (ITC)

0

Envolupant (IE)

0

Operació dels equips (IGOA)

0

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

0

Descripció
L'equipament dipòsit font de dalt no disposa de sistema de climatització.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT
ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat

Fluorescents

Sistema de regulació
Ús de llum natural

baix

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

0

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i la tecnologia d'enllumenat, tenen nivells elevats

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2

Any instal·lació

Producció anual

Número

ESTACIÓ BOMBEIG

13

DADES BÀSIQUES
-

Adreça:
Superfície:

-

Any de construcció:

-

Ocupació mitjana:
Consum 2013
Elèctric

molt baixa
Energia

Cost (IVA incl.)

1808 (kWh)

514,1
Data de la visita:

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

------

------

------

Consum elèctric
Consum tèrmic
AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

0

Tecnologia de climatització (ITC)

0

Envolupant (IE)

0

Operació dels equips (IGOA)

0

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

0

Descripció
L'equipament estació de bombeig no disposa de sistema de climatització.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

Baixa ocupació

FLOURESCENTS

Sistema de regulació
Ús de llum natural

baix

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

0

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i la tecnologia d'enllumenat, tenen nivells elevats

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2

Producció anual

Número

DEIXALLERIA

14

DADES BÀSIQUES
URBANITZACIÓ MAS BOHERA

Adreça:
Superfície:

-

Any de construcció:

-

Ocupació mitjana:
Consum 2013
Elèctric

molt baixa
Energia

Cost (IVA incl.)

2751 (kWh)

475,67
Data de la visita:

29/10/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

radiador elèctric

bomba de calor

------

Consum elèctric

mitjà

mitjà

Consum tèrmic

mitjà

mitjà

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

ITC

IIUC

IE

IGOA

Indicadors

IGGC

Grau de gestió i control (IGGC)

3

Tecnologia de climatització (ITC)

3

Envolupant (IE)

3

Operació dels equips (IGOA)

1

Intensitat d’ús dels equips (IIUC)

2

Descripció
Els indicadors en mostren que els valors més desfavorables es concentren en la gestió i control dels
sistemes de climatització, el grau d'operació automatitzada i el sistema envolvent de l'edifici.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES

Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

HALOGENUR

Fluorescents

alt

mitjà

Baixa ocupació

Sistema de regulació
Ús de llum natural

ITE

Indicadors

IGC

Grau de gestió i control (IGC)

3

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

1,33

IIU

Descripció
Els valors de gestió i control i la tecnologia d'enllumenat, tenen nivells elevats

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
ACCIONS: 1.1.2

Producció anual

ANNEX III FITXES ENLLUMENAT

Número quadre d'enllumenat

1 QUADRE L

DADES BÀSIQUES (any 2014)
Adreça:

C/ Av. Catalunya

Consum anual (kWh):

44.826

Despesa econòmica total (euros/any):

6.140,55 €

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:
Tipus de làmpada
*

VSAP

VSAP

Nre. punts de llum:

105

42

Potència de les làmpades (W):

70

100

Potència total instal·lada (kW):

7,35

4,2

Tipus de llumenera:

Òptica alt rendiment

Nre. total de punts de llum:

147

Potència total instal·lada (kW) :

11,55

VSAP VSAP

0

0

VM

VM

VM

VM

0

0

0

0

DADES FACTURACIÓ (any 2014)
Companyia elèctrica:

ENDESA

Potència contractada (kW):

15,1

Tipus de tarifa:

-

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)
Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada
1,31

3881,04

Cost del KWh consumit
0,14

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

IGC

Indicadors

4
3
2
1

Grau de gestió i control (IGC)

1

Tecnologia de làmpades (IT)

1

Ús i funcionalitat (IUF)

2

0

Descripció
IT

IUF

Els valors de IUF i IT són elevats.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat
Substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. Estudiar la possible reducció de la potència
contractada. Si es té regulador de flux en capçalera es podria mirar si és possible avançar mitja hora la reducció de
flux. També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP DE 150W a d'altres de 70W, i si hi ha alguns punts de
llum prescindibles.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)
Periodicitat:
Responsable:
Descripció:

ACCIONS RECOMANADES
ACCIONS: 1.4.4

Número quadre d'enllumenat

2 QUADRE H

DADES BÀSIQUES (any 2014)
Adreça:

C/ Montseny

Consum anual (kWh):

37.307

Despesa econòmica total (euros/any): 5.070
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
FL VSAP VSAP VSAP VSAP
*

HM

HM

HM

Nre. punts de llum:

8

36

15

11

2

8

6

2

Potència de les làmpades (W):

58

110

100

150

70

70

400

250

Potència total instal·lada (kW):

0,5 3,96

1,5

1,65

0,14

0,56

2,4

0,5

Tipus de llumenera:

Òptica alt rendiment

Nre. total de punts de llum:

88

Potència total instal·lada (kW) :

11,174

DADES FACTURACIÓ (any 2014)
Companyia elèctrica:

ENDESA

Potència contractada (kW):

10,392

Tipus de tarifa:

-

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)
Potència (P) (contractada/instal·lada)
Energia (E) consumida / P instal·lada
0,93

3338,73

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)

Cost del KWh consumit
0,14

IGC

Indicadors

4
3
2
1

Grau de gestió i control (IGC)

2

Tecnologia de làmpades (IT)

2

Ús i funcionalitat (IUF)

3

0

Descripció
IT

IUF

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat
H

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)
Periodicitat:
Responsable:
Descripció:

ACCIONS RECOMANADES
Acció número 1.1.1

Els valors de IUF i IT són elevats.

Número quadre d'enllumenat

3 QUADRE G

DADES BÀSIQUES (any 2014)
Adreça:

C/ Plaça Major

Consum anual (kWh):

51.533

7.059,25 €

Despesa econòmica total (euros/any):
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:
Tipus de làmpada
HM
*
Nre. punts de llum:

1

HM

HM

2

5

136

3

1

70

100

150

13

0,35

13,6

0,45

0,013

Potència de les làmpades (W):

100 150

Potència total instal·lada (kW):

0,1

0,3

Tipus de llumenera:

Òptica alt rendiment

Nre. total de punts de llum:

148

Potència total instal·lada (kW) :

14,813

VSAP VSAP

FL

VM

VM

0

0

DADES FACTURACIÓ (any 2014)
Companyia elèctrica:

ENDESA

Potència contractada (kW):

12,5

Tipus de tarifa:

-

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)
Potència (P) (contractada/instal·lada)
Energia (E) consumida / P instal·lada
0,84

3478,90

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

Cost del KWh consumit
0,14

IGC

Indicadors

4
3
2
1

Grau de gestió i control (IGC)

1

Tecnologia de làmpades (IT)

2

Ús i funcionalitat (IUF)

3

0

Descripció
IT

IUF

Els valors de IUF i IT són elevats.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat
Substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. Estudiar la possible reducció de la
potència contractada. Si es té regulador de flux en capçalera es podria mirar si és possible avançar mitja hora
la reducció de flux. També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP DE 150W a d'altres de 70W, i si hi
ha alguns punts de llum prescindibles.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)
Periodicitat:
Responsable:
Descripció:

ACCIONS RECOMANADES
Acció número 1.1.1

Número quadre d'enllumenat

4 QUADRE I

DADES BÀSIQUES (any 2014)
Adreça:

Balcó

Consum anual (kWh):

2.847

859,30 €

Despesa econòmica total (euros/any):
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
VSAP
*

-

-

-

-

-

-

-

Nre. punts de llum:

25

0

0

0

0

0

0

0

Potència de les làmpades (W):

250

0

0

0

0

0

0

0

Potència total instal·lada (kW):

6,25

0

0

0

0

0

0

0

Tipus de llumenera:

Òptica alt rendiment

Nre. total de punts de llum:

25

Potència total instal·lada (kW) :

6,25

DADES FACTURACIÓ (any 2013)
Companyia elèctrica:

ENDESA

Potència contractada (kW):

10,392

Tipus de tarifa:

-

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)
Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada
1,66

455,52

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)

Cost del KWh consumit
0,30

IGC

Indicadors

4
3
2
1

Grau de gestió i control (IGC)

2

Tecnologia de làmpades (IT)

1

Ús i funcionalitat (IUF)

3

0

Descripció
IT

IUF

Els valors de IUF i IT són elevats.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat
Substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. Estudiar la possible reducció de la potència
contractada. Si es té regulador de flux en capçalera es podria mirar si és possible avançar mitja hora la reducció de
flux. També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP DE 150W a d'altres de 70W, i si hi ha alguns punts de
llum prescindibles.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)
Periodicitat:
Responsable:
Descripció:

ACCIONS RECOMANADES
Acció número 1.1.1

Número quadre d'enllumenat

6 QUADRE A

DADES BÀSIQUES (any 2013)
Adreça:

C/ Plaça Generalitat

Consum anual (kWh):

35.598

Despesa econòmica total (euros/any):

4.184,59 €

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:
Tipus de làmpada
*

VM

HM

HM

HM

2

7

1

1

101

5

23

Potència de les làmpades (W):

125

100

150

400

100

150

26

0

Potència total instal·lada (kW):

0,25

0,7

0,15

0,4

10,1

0,75

0,598

0

Nre. punts de llum:

Tipus de llumenera:

Òptica alt rendiment

Nre. total de punts de llum:

140

Potència total instal·lada (kW) :

12,948

VSAP VSAP

HM

DADES FACTURACIÓ (any 2013)
Companyia elèctrica:

ENDESA

Potència contractada (kW):

10

Tipus de tarifa:

-

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)
Potència (P) (contractada/instal·lada)Energia (E) consumida / P instal·lada
0,77

2749,30

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)

Cost del KWh consumit
0,12

-

IGC

Indicadors

4
3
2
1

Grau de gestió i control (IGC)

1

Tecnologia de làmpades (IT)

3

Ús i funcionalitat (IUF)

3

0

Descripció
IT

IUF

Els valors de IUF i IT són elevats.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat
Substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. Estudiar la possible reducció de la potència
contractada. Si es té regulador de flux en capçalera es podria mirar si és possible avançar mitja hora la reducció
de flux. També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP DE 150W a d'altres de 70W, i si hi ha alguns
punts de llum prescindibles.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)
Periodicitat:
Responsable:
Descripció:

ACCIONS RECOMANADES
Acció número 1.1.1

Número quadre d'enllumenat

6 QUADRE B

DADES BÀSIQUES (any 2014)
Adreça:

C/ Doctor mateu turró

Consum anual (kWh):

140

137,86 €

Despesa econòmica total (euros/any):
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
VSAP VSAP VSAP VSAP
*
Nre. punts de llum:

VM

VM

VM

VM

0

0

0

0

1

Potència de les làmpades (W):

100

Potència total instal·lada (kW):

0,1

Tipus de llumenera:

Òptica alt rendiment

Nre. total de punts de llum:

1

Potència total instal·lada (kW) :

0,1

0

0

0

DADES FACTURACIÓ (any 2014)
Companyia elèctrica:

ENDESA

Potència contractada (kW):

2,2

Tipus de tarifa:

-

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)
Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada
22,00

1400,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)

Cost del KWh consumit
0,98

IGC

Indicadors

4
3
2
1

Grau de gestió i control (IGC)

2

Tecnologia de làmpades (IT)

1

Ús i funcionalitat (IUF)

3

0

Descripció
IT

IUF

Els valors de IUF i IT són elevats.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat
Substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. Estudiar la possible reducció de la potència
contractada. Si es té regulador de flux en capçalera es podria mirar si és possible avançar mitja hora la reducció
de flux. També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP DE 150W a d'altres de 70W, i si hi ha alguns
punts de llum prescindibles.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)
Periodicitat:
Responsable:
Descripció:

ACCIONS RECOMANADES
Acció número 1.1.1

Número quadre d'enllumenat

7 QUADRE N

DADES BÀSIQUES (any 2014)
C/ Immanuel kant
(Bellavista)

Adreça:
Consum anual (kWh):

49.697

9.440,26 €

Despesa econòmica total (euros/any):
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
VSAPVSAP VSAP VSAP
*
Nre. punts de llum:

25

109

3

Potència de les làmpades (W):

70

70

100

Potència total instal·lada (kW):

1,8 7,63

Tipus de llumenera:

Òptica alt rendiment

Nre. total de punts de llum:

137

Potència total instal·lada (kW) :

9,68

0,3

0

VM

VM

VM

VM

0

0

0

0

DADES FACTURACIÓ (any 2014)
Companyia elèctrica:

ENDESA

Potència contractada (kW):

10,392

Tipus de tarifa:

-

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)
Potència (P) (contractada/instal·lada)
Energia (E) consumida / P instal·lada
1,07

5133,99

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

Cost del KWh consumit
0,19

IGC

Indicadors

4
3
2
1

Grau de gestió i control (IGC)

1

Tecnologia de làmpades (IT)

1

Ús i funcionalitat (IUF)

3

0

Descripció
IT

IUF

Els valors de IUF i IT són elevats.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat
Substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. Estudiar la possible reducció de la
potència contractada. Si es té regulador de flux en capçalera es podria mirar si és possible avançar mitja hora
la reducció de flux. També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP DE 150W a d'altres de 70W, i si hi
ha alguns punts de llum prescindibles.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)
Periodicitat:
Responsable:
Descripció:

ACCIONS RECOMANADES
Acció número 1.1.1

Número quadre d'enllumenat

8 QUADRE C

DADES BÀSIQUES (any 2014)
Adreça:

Av. Mas Oriol

Consum anual (kWh):

36.151

Despesa econòmica total (euros/any):

11.519,99 €

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
VM
*

VSAP

VSAP

FL

-

-

-

-

Nre. punts de llum:

33

26

7

4

0

0

0

0

Potència de les làmpades (W):

125

150

70

70

0

0

0

0

Potència total instal·lada (kW):

4,1

3,9

0,49

0,28

0

0

0

0

Tipus de llumenera:

Òptica alt rendiment

Nre. total de punts de llum:

70

Potència total instal·lada (kW) :

8,795

DADES FACTURACIÓ (any 2014)
Companyia elèctrica:

ENDESA

Potència contractada (kW):

15

Tipus de tarifa:

-

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)
Potència (P) (contractada/instal·lada)Energia (E) consumida / P instal·lada
1,71

4110,40

Cost del KWh consumit
0,32

4

IGC

Indicadors

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

Grau de gestió i control (IGC)

2

Indicadors

4
3
2
1

Tecnologia de làmpades (IT)

3

Ús i funcionalitat (IUF)

3

0

Descripció
IT

IUF

Els valors de IUF i IT són elevats.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat
Substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. Estudiar la possible reducció de la potència
contractada. Si es té regulador de flux en capçalera es podria mirar si és possible avançar mitja hora la reducció
de flux. També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP DE 150W a d'altres de 70W, i si hi ha alguns
punts de llum prescindibles.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)
Periodicitat:
Responsable:
Descripció:

ACCIONS RECOMANADES
Acció número 1.1.1

Número quadre d'enllumenat

9 QUADRE F

DADES BÀSIQUES (any 2014)
Adreça:

Crta. GI-610

Consum anual (kWh):

13.223

Despesa econòmica total (euros/any):

2.218,92 €

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
HM
*
Nre. punts de llum:

HM

VSAP VSAP

-

-

-

-

4

4

12

24

0

0

0

Potència de les làmpades (W):

150

70

150

250

0

0

0

0

Potència total instal·lada (kW):

0,6

0,28

1,8

6

0

0

0

0

Tipus de llumenera:

Òptica alt rendiment

Nre. total de punts de llum:

44

Potència total instal·lada (kW) :

8,68

DADES FACTURACIÓ (any 2014)
Companyia elèctrica:

ENDESA

Potència contractada (kW):

5

Tipus de tarifa:

-

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)
Potència (P) (contractada/instal·lada)Energia (E) consumida / P instal·lada
0,58

1523,39

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

Cost del KWh consumit
0,17

IGC

Indicadors

4
3
2
1

Grau de gestió i control (IGC)

2

Tecnologia de làmpades (IT)

2

Ús i funcionalitat (IUF)

3

0

Descripció
IT

IUF

Els valors de IUF i IT són elevats.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat
Substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. Estudiar la possible reducció de la potència
contractada. Si es té regulador de flux en capçalera es podria mirar si és possible avançar mitja hora la reducció
de flux. També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP DE 150W a d'altres de 70W, i si hi ha alguns
punts de llum prescindibles.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)
Periodicitat:
Responsable:
Descripció:

ACCIONS RECOMANADES
Acció número 1.1.1

Número quadre d'enllumenat

10 QUADRE H

DADES BÀSIQUES (any 2014)
Adreça:

C/ Fontmallola

Consum anual (kWh):

9.742

1.648,41 €

Despesa econòmica total (euros/any):
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
VM VSAP VSAP VSAP
*

VM

VM

VM

VM

Nre. punts de llum:

21

0

0

0

0

0

0

0

Potència de les làmpades (W):

100

0

0

0

0

0

0

0

Potència total instal·lada (kW):

2,1

0

0

0

0

0

0

0

Tipus de llumenera:

Òptica alt rendiment

Nre. total de punts de llum:

21

Potència total instal·lada (kW) :

2,1

DADES FACTURACIÓ (any 2013)
Companyia elèctrica:

ENDESA

Potència contractada (kW):

5

Tipus de tarifa:

-

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2013)
Potència (P) (contractada/instal·lada)
Energia (E) consumida / P instal·lada
2,38

4639,05

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2013)

Cost del KWh consumit
0,17

IGC

Indicadors

4
3
2
1

Grau de gestió i control (IGC)

2

Tecnologia de làmpades (IT)

3

Ús i funcionalitat (IUF)

3

0

Descripció
IT

IUF

Els valors de IUF i IT són elevats.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat
Substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. Estudiar la possible reducció de la
potència contractada. Si es té regulador de flux en capçalera es podria mirar si és possible avançar mitja hora
la reducció de flux. També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP DE 150W a d'altres de 70W, i si hi
ha alguns punts de llum prescindibles.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2013)
Periodicitat:
Responsable:
Descripció:

ACCIONS RECOMANADES
Acció número 1.1.1

Número quadre d'enllumenat

QUADRE M

DADES BÀSIQUES (any 2014)
Adreça:

C/ Bèlgica

Consum anual (kWh):

49.769

Despesa econòmica total (euros/any): 4.487
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:
Tipus de làmpada
VSAP VSAP VSAP VSAP
*
Nre. punts de llum:

161

Potència de les làmpades (W):

70

Potència total instal·lada (kW):

11,27

Tipus de llumenera:

Òptica alt rendiment

Nre. total de punts de llum:

161

Potència total instal·lada (kW) :

11,27

0

0

0

VM

VM

VM

VM

0

0

0

0

DADES FACTURACIÓ (any 2014)
Companyia elèctrica:

ENDESA

Potència contractada (kW):

6,928

Tipus de tarifa:

-

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)
Potència (P) (contractada/instal·lada)Energia (E) consumida / P instal·lada
0,61

4416,06

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

Cost del KWh consumit
0,09

IGC

Indicadors

4
3
2
1

Grau de gestió i control (IGC)

2

Tecnologia de làmpades (IT)

1

Ús i funcionalitat (IUF)

3

0

Descripció
IT

IUF

Els valors de IUF i IT són elevats.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat
Substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. Estudiar la possible reducció de la potència
contractada. Si es té regulador de flux en capçalera es podria mirar si és possible avançar mitja hora la reducció
de flux. També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP DE 150W a d'altres de 70W, i si hi ha alguns
punts de llum prescindibles.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)
Periodicitat:
Responsable:
Descripció:

ACCIONS RECOMANADES
Acció número 1.1.1

ANNEX IV INSTRUMENTS
PARTICIPACIÓ

INVENTARI DE REFERÈNCIA
D’EMISSIONS
2005
PALAU- SAVERDERA
(ALT EMPORDÀ)

El 2005, el municipi de Palau-Saverdera va emetre 7.119,77 tn de CO2, que
representen el 0,79% del conjunt de la comarca. Les emissions van ser de 6,04 tn
CO2/capita, inferior a les emissions per capita de la comarca, que varen ser de 7,44
tn CO2/capita, i a les del conjunt de les comarques gironines, que varen ser de 6,44
tn CO2/capita.
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Inventari de referència d’emissions: enllumenat públic

Accions realitzades 2005-2014

Sector

Any

Estalvi estimat
(tn CO2/any)
(metodologia)

2013

18,61

2015

1,34

2015

0,7

Projecte de reforma de l'enllumenat public de PalauSaverdera

2006

4,66

Projecte de reforma de l'enllumenat public de
Mas Issac

2010

14,12

2011

8,31

2012

0,82

Acció
Reforma sistema calefacció centre civic

Instal·lació vàlvules termostàtiques escola
Edificis i equipaments / instal·lacions municipals
Instal·lació vàlvules termostàtiques llar d'infants

Enllumenat públic municipal

Projecte de reforma de l'enllumenat públic Bellavista

Projecte de reforma de dels Serveis de Mas
Bohera

Sector

Estalvi d’energia
estimat [MWh/any]

Estalvi d’emissions
de CO2 estimat
[tnCO2/any]

7,97

2,97

29,35

14,12

3,53

1,7

2,48

0,66

25,2

5,63

3,95

1,19

108,82

29,05

1.16

0,56

290,06

139,78

217,95

104,84

172

46

12,56

6,04

7,34

3,53

1,42

0,68

1.4.4 Substitució Làmpades de VSAP per lluminàries LED en l’enllumenat
municipal

61,4

29,53

1.4.5 Instal·lació de reguladors de flux en capçalera en subministraments
d’enllumenat públic.

14,69

7,07

Accions

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS
1.1.1. Designar un gestor energètic municipal i donar compliment al pacte
d’alcaldes i alcaldesses
1.1.2. Substitució de les lluminàries interiors dels equipaments per làmpades LED
1.1.3. Substitució de les lluminàries exteriors dels equipaments per làmpades led
1.1.4. Capçal termostàtic en emissor de calor
1.1.5. Substitució sistema climatització
1.1..6 . Instal·lació plaques solars a la piscina
1.1.7 instal·lació d’una caldera de biomassa per cobrir les necessitats termicques i
ACS de l’escola i llar d’infants
1.1.8 Pont tèrmic finestres dispensari / correus
1.3.1. Substitució de les bombetes incandescents de les llars per d’altres més
Edificis i equipaments/
instal·lacions municipals eficients
1.3.2. Renovació d’electrodomèstics
1.3.3. Substitució de caldera de producció d’energia tèrmica a gasoil per caldera
de pèllets en habitatge unifamiliar
1.4.1 Substitució Làmpades de VM per lluminàries LED en l’enllumenat municipal
1.4.2 Substitució Làmpades de HM per lluminàries LED en l’enllumenat municipal
1.4.3 Substitució Làmpades de FL per lluminàries LED en l’enllumenat municipal

Sector

Accions

Estalvi d’energia
estimat
[MWh/any]

Estalvi d’emissions
de CO2 estimat
[tnCO2/any]

2.747,56

724,61

3,35

0,89

TRANSPORT

2.3.1 Recanvi del parc de vehicles del sector domèstic per d’altres de més eficients
2.3.2. Incorporació de criteris de vehicles eficients en els plecs de contractació
Transport privat i
comercial

2.3.3 Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions
686,88
2.3.4 Implantació de mesures de “mobilitat suau”: carrers per a vianants,
eixamplament voreres, camins escolars,…

179,27

274,75

71,71

69,14

33.25

29,06

13,98

145,34

69,91

5,81

1,51

68,69

17,25

5,81

1,51

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS

Requeriments
6.2.1.Prioritzar la compra d’energia verda per part de l'ajuntament
d’energies renovables

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Serveis
d’assessorament

7.1.1 Creació d’un espai web
7.3.1. Campanyes específiques per fomentar l’ús racional de l’energia i l’ús
d’energies renovables

Sensibilització i creació 7.3.2. Campanyes específiques per incrementar el percentatge de la recollida
de xarxes locals
selectiva
7.3.4. Xarxa de camins
Formació i educació 7.4.1 Tallers d’energies renovables
ALTES SECTORS

8.1.1. Implantació del compostatge casolà o comunitari
Residus

8.1.2. Implantació de la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals

202,62
-

121,57

Estalvi d’energia
estimat
[MWh/any]

Estalvi d’emissions
de CO2 estimat
[tnCO2/any]
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ACCIONS PERÍODE 2005-2020
ESTALVI ACUMULAT

Es preveu una reducció
de les
emissions de CO2 del 27%
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CO2/capita, inferior a les emissions per capita de la comarca, que varen ser de 7,44
tn CO2/capita, i a les del conjunt de les comarques gironines, que varen ser de 6,44
tn CO2/capita.
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Inventari de referència d’emissions: enllumenat públic

Accions realitzades 2005-2014

Sector

Any

Estalvi estimat
(tn CO2/any)
(metodologia)

2013
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1,34

2015

0,7
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Acció
Reforma sistema calefacció centre civic

Instal·lació vàlvules termostàtiques escola
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Instal·lació vàlvules termostàtiques llar d'infants

Enllumenat públic municipal

Projecte de reforma de l'enllumenat públic Bellavista

Projecte de reforma de dels Serveis de Mas
Bohera

Sector

Estalvi d’energia
estimat [MWh/any]

Estalvi d’emissions
de CO2 estimat
[tnCO2/any]

7,97

2,97

29,35

14,12

3,53

1,7

2,48

0,66

25,2

5,63

3,95

1,19

108,82
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1.16

0,56

290,06

139,78

217,95

104,84

172
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12,56

6,04
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1,42

0,68

1.4.4 Substitució Làmpades de VSAP per lluminàries LED en l’enllumenat
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61,4

29,53

1.4.5 Instal·lació de reguladors de flux en capçalera en subministraments
d’enllumenat públic.

14,69

7,07
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EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS
1.1.1. Designar un gestor energètic municipal i donar compliment al pacte
d’alcaldes i alcaldesses
1.1.2. Substitució de les lluminàries interiors dels equipaments per làmpades LED
1.1.3. Substitució de les lluminàries exteriors dels equipaments per làmpades led
1.1.4. Capçal termostàtic en emissor de calor
1.1.5. Substitució sistema climatització
1.1..6 . Instal·lació plaques solars a la piscina
1.1.7 instal·lació d’una caldera de biomassa per cobrir les necessitats termicques i
ACS de l’escola i llar d’infants
1.1.8 Pont tèrmic finestres dispensari / correus
1.3.1. Substitució de les bombetes incandescents de les llars per d’altres més
Edificis i equipaments/
instal·lacions municipals eficients
1.3.2. Renovació d’electrodomèstics
1.3.3. Substitució de caldera de producció d’energia tèrmica a gasoil per caldera
de pèllets en habitatge unifamiliar
1.4.1 Substitució Làmpades de VM per lluminàries LED en l’enllumenat municipal
1.4.2 Substitució Làmpades de HM per lluminàries LED en l’enllumenat municipal
1.4.3 Substitució Làmpades de FL per lluminàries LED en l’enllumenat municipal
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de CO2 estimat
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7.3.1. Campanyes específiques per fomentar l’ús racional de l’energia i l’ús
d’energies renovables

Sensibilització i creació 7.3.2. Campanyes específiques per incrementar el percentatge de la recollida
de xarxes locals
selectiva
7.3.4. Xarxa de camins
Formació i educació 7.4.1 Tallers d’energies renovables
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