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1. El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia
1.1 El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia
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.
A la Cimera del Clima celebrada a París el desembre de 2015 (COP 21) es va aconseguir l'acord polític
de mantenir l'escalfament global per sota dels 2ºC, amb un objectiu de 1,5ºC. L'acord de París és el
més important aconseguit fins ara i va entrar en vigor el 4 de novembre de 2016, després de superar els
llindars de ratificació establerts en el mateix acord.
A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte de les Alcaldies per l’energia
sostenible local”, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra
el canvi climàtic. Els signants del Pacte es comprometien a reduir les emissions de CO 2 en més d’un 20%
el 2020, a través de l’eficiència energètica i les energies renovables (mitigació).
El Pacte de les Alcaldies 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. El nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia és la fusió de la mitigació del canvi climàtic
(Pacte de les Alcaldies – Covenant of Mayors) i l’adaptació (Alcaldies per l’Adaptació – Mayors Adapts)
sota un mateix paraigua en una nova iniciativa.
La nova estratègia del «40/30» de la Comissió Europea és la base del Pacte de les Alcaldies (Covenant
of Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de
l'acció de govern.
A partir del novembre de 2015, tots els signants del Pacte de les Alcaldies es comprometen,
voluntàriament i unilateralment, a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO 2 en el seu municipi
com a mínim en un 40% per l’any 2030, recentment incrementat a un 55%; a reduir la vulnerabilitat del
seu territori, i a augmentar la resiliència als impactes del canvi climàtic, mitjançant la redacció i execució
de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Aquests han d’incloure mesures a
favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica per a la
mitigació del canvi climàtic, una avaluació de les vulnerabilitats i els riscos al canvi climàtic i un pla d’acció
pel que fa a l’adaptació.
Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són:

1)
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El fet de disposar d’una eina programàtica que permeti establir la política energètica a seguir
fins al 2030. Aquesta eina ha de permetre establir les bases d’aquelles accions i mesures
tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi.



Reduir la vulnerabilitat climàtica del municipi, atès que l’adaptació és un complement
indispensable a les accions de mitigació.



Incorporar una visió renovada i compartida per abordar reptes interconnectats i fer front a la lluita
contra el canvi climàtic: la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i l’energia sostenible.



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.

https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol



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.

1.2 L’Acció del món local en la mitigació i l’adaptació al canvi
climàtic
1.2.1 Projeccions per a l’any 2050
Els municipis de la Unitat de Paisatge del Pla de Girona dona suport a la visió compartida per al 2050:


L'acceleració de la descarbonització dels seus territoris.



L'enfortiment de la seva capacitat d'adaptació als efectes del canvi climàtic inevitable.



L’accés a una energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania.

1.2.2 Els compromisos adquirits
Els municipis adherits al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia es comprometen a executar accions
per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% a l’any 2030,
recentment incrementat al 55%, i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i l’adaptació
al canvi climàtic.
Per portar a la pràctica aquest compromís polític el signataris del Pacte, des de la seva adhesió tenen
dos anys per redactar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Aquest PAESC ha
d’incloure:


Un inventari base de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi per fer el seguiment
de l’efectivitat de les accions de mitigació.



Una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats Climàtiques.



Un Pla d’acció per a la mitigació del canvi climàtic.



Un Pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic.



Un Pla de comunicació i participació ciutadana.

Per aconseguir els objectius del Pacte, el Pla de Girona es compromet a:
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Considerar l’Inventari de Referència d’Emissions (IRE) realitzat per la Diputació de Girona
com a recull de les dades de partida



Presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), aprovat pels
ajuntaments dels municipis, en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al Pacte,
i esbossar les mesures i polítiques que es proposen executar per assolir els objectius.



Elaborar un Informe de Seguiment de les Emissions (ISE) cada dos anys des de la data
d’enviament del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius.



Promoure activitats i involucrar la ciutadania i les parts interessades, inclosa l'organització del
Dia de l’Energia i el Clima (jornades locals d’energia i adaptació al canvi climàtic).



Difondre el missatge del Pacte de les Alcaldies, 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 de les Alcaldies i en les sessions o tallers temàtics).



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

1.3 Procediment de tramitació del PAESC
La durada del procés és de dos anys des de la signatura d’adhesió fins a la presentació del PAESC a la
Oficina del Pacte de les Alcaldies.
Les fases del PAESC són:


Adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia



Notificació a l’Oficina del Pacte i a la Diputació de Girona.



Recollida d’informació: dades de diferents fonts públiques, dades facilitades pel CILMA en relació
amb l’inventari d’emissions i amb la vulnerabilitat i riscos als impactes del canvi climàtic en el
municipi, dades facilitades per el propi Ajuntament i realització de visites energètiques i d’aigua
als equipaments municipals (VEPE).



Redacció dels documents del PAESC:
o

Inventari d’emissions.

o

Anàlisi de les vulnerabilitats i riscos als impactes del canvi climàtic

o

Identificació de les àrees d’acció principals en matèria d’adaptació

o

Diagnosi: per emissions i per impactes al canvi climàtic

o

Pla d’acció de mitigació

o

Pla d’acció d’adaptació

o

Accions contra la pobresa energètica

o

Pla de participació i comunicació

o

SECAP Template



Realització del taller de participació ciutadana



Aprovació del Pla pel Ple municipal i enviament a l’Oficina del Pacte de les Alcaldies (CoMO)



Seguiment del PAESC.

8

2. Antecedents i context
2.1 Política europea en matèria energètica i clima
L’octubre de 2014 la Unió Europea va adoptar el marc sobre el clima i l’energia 20302. Els objectius
fonamentals d’aquest marc van ser tres:
•

Reduir almenys un 40% les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (en relació amb els nivells
de 1990)

•

Assolir una quota d'energies renovables almenys d’un 27%.

•

Millorar l'eficiència energètica almenys un 27%.

Aquest marc té com a base el paquet de mesures sobre clima i energia fins a l’any 2020, aprovat l’any
2008 per la UE.
A més, s'ajusta a la perspectiva a llarg termini que contemplen el Full de ruta cap a una economia baixa
en carboni competitiva el 2050 (novembre de 2018)3, el Full de ruta de l'energia per a 2050 (desembre
2011)4 i el Llibre blanc sobre el Transport5.
D’altra banda, recentment els Estats membres de la Unió Europea s’han compromès a aconseguir la
neutralitat climàtica per l’any 2050, amb l’acord de l’European Green Deal (Pacte Verd Europeu). Els
objectius que es pretenen aconseguir són els següents:
•
•
•

Una reducció del 55% de les emissions a l’any 2030 respecte les emeses l’any 1990 mitjançant
l’eficiència energètica i l’increment de les energies renovables.
Enfortir la capacitat d’adaptació al canvi climàtic.
Aconseguir un territori resilient i neutre en carboni i energia sostenible, segura i assequible per
tothom per l’any 2050.

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 (CNC) i
l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic (OECC), així com la Comissió de Coordinació de Polítiques de
Canvi Climàtic, per coordinar les polítiques de l’Estat amb les de les comunitats autònomes i la Comissió
Interministerial pel Canvi Climàtic i la Transició Energètica (2018).
L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta 6 (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.
Al llarg de l’any 2019 es preveu aprovar el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-20307
que serà una fulla de ruta per a la pròxima dècada per tal d’aconseguir una coherència amb la neutralitat
d’emissions aspirada pel 2050 i la descarbonització de l’economia. Així doncs, els tres pilars essencials
de la política espanyola contra el canvi climàtic seran la Llei de Canvi Climàtic, el Pla Nacional Integrat
d’Energia i Clima (PNIEC) i l’Estratègia de Transició Justa.

2) https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es

3) https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es
4) https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-energy-strategy
5) https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en
6) https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/legislacion/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm30-178762.pdf
7) https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030
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2.3 Llei del canvi climàtic de Catalunya
A Catalunya, un cop superat el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 i el Pla Català de Mitigació del
Canvi Climàtic 2008-2012, el Govern de la Generalitat de Catalunya va elaborar el Pla de l’Energia i del
Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, al setembre de 2012, l'Estratègia Catalana d'Adaptació al
Canvi Climàtic – horitzó 2013-2020 (ESCACC), al novembre de 2012 i la Llei catalana de canvi
climàtic (LC3)8, a l’agost 2017.
La Llei catalana de canvi climàtic persegueix, bàsicament, cinc finalitats:


Aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i
afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.



Reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys.



Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i fomentar la
participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.



Esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i reduir la
dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs.



Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la
participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

A Catalunya, a més, disposem d'un document tècnic de referència que identifica i quantifica els impactes
climàtics amb les mateixes projeccions i escenaris del IPPC (Intergovernamental Panel on Climate
Change - United Nations); “Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya – 2016” 9.

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


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



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



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



Sensibilitzar la societat civil i difondre el manifest.



Compartir les experiències amb altres ens locals.



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

8) https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7426/1667653.pdf
9) http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climaticcatalunya/TERCER_INFORME_CANVI_CLIMATIC_web.pdf
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2.5 El Pla de Girona i el seu compromís per lluitar contra el canvi
climàtic
Els Plens dels Ajuntaments de Aiguaviva, Fornells de la Selva, Riudellots de la Selva, Sant Julià de
Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix van aprovar l’adhesió al Pacte de les Alcaldies. Aquests municipis van
obtenir els seus Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). I recentment han aprovat per plens
municipals l’adhesió al nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia amb el que es comprometen a
reduir les emissions en un 55% per a l’any 2030, a analitzar la vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi
i a planificar accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Per tal de vetllar pel compliment dels compromisos del nou Pacte i de l’execució d’aquest Pla d’Acció
per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

Compromisos del PAESC de [nom de la unitat del paisatge]
El present Pla d'Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de [nom de la unitat del paisatge]
consta de [nombre accions] accions de mitigació, que suposen un estalvi de [tonelades d’emissions]
tnCO2 eq per a l'any 2030, és a dir, una reducció del [percentatge]% respecte les emissions de l’any
2005. El cost de l’aplicació de les accions de mitigació és de [euros] €.
Si en aquest resultat hi sumem les [nombre accions] accions finalitzades, s’assoleix un estalvi total
d’emissions de [tonelades d’emissions] tCO2eq, és a dir una reducció del [percentatge]% respecte
les emissions de l’any 2005.
Al seu torn, el PAESC de [nom de la unitat del paisatge] consta de [nombre accions] accions
d’adaptació pels diferents sectors d’actuació. El cost de l’aplicació de les accions d’adaptació
contemplades és d’un mínim de [euros] €.
A més es contemplen [nombre accions] accions per fer front a la pobresa energètica.
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3. Metodologia
La metodologia proposada per redactar el PAESC 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 de les
Alcaldies pel Clima i l’Energia.
La taula següent mostra les etapes principals del procés del PAESC i els documents de referència
publicats per la Diputació de Girona i el CILMA:

Taula 1. Les etapes principals del procés del PAESC
Fase

Inici

Etapa
Compromís polític i signatura del
PAESC
Adaptació de les estructures
administratives municipals

Documents
resultants

+ acord del ple
+ formulari d’adhesió

Aconseguir el suport de les parts
interessades

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

+ IRE de l’àmbit
ajuntament
+ SECAP Template

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

+ PAESC municipal
Aprovació i presentació del pla

Implantació

Implantació

+ PAESC municipal

Seguiment
Seguiment i
informació

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

+ revisió PAESC
municipal
+ ISE

Documents de
referència
+ proposta de model
d’acord del ple
+ text Pacte de les
Alcaldies
+ formulari d’adhesió
+ preguntes i respostes
per als municipis
+ full de càlcul per
sol·licitar dades
+ IRE de les comarques
gironines (àmbit PAESC)
+ SECAP Template
(àmbit PAESC) per a
cada municipi
+ document PAESC marc
+ metodologia per a la
redacció dels PAESC a
les comarques gironines
+ fitxa d’anàlisi de
vulnerabilitat del municipi
+ fulla de càlcul de base
de dades de vulnerabilitat
al canvi climàtic
+ guia d’accions de
mitigació
+ guia d’accions
d’adaptació
+ fulla de càlcul costos
accions d’adaptació
+fulla de càlcul de trasllat
de l’anàlisi de
vulnerabilitat al SECAP
Template
+ metodologia per a la
redacció dels PAESC a
les comarques gironines
+ metodologia i eines per
a la redacció dels
informes de seguiment

Revisió
Promoure activitats i involucrar la
ciutadania i les parts interessades
Participació

+ PAESC municipal

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

+ informe de resultats
+ metodologia per a la
Organitzar activitats el Dia de l’Energia i (breu descripció de
redacció dels PAESC a
el Clima
les activitats
les comarques gironines
realitzades)
Font: Metodologia per a l’elaboració dels PAESC a les comarques gironines. Diputació de Girona i CILMA, 2019
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Termini

-

Al cap de dos
anys

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

Anual

4. Característiques de la unitat del paisatge
4.1 Característiques geogràfiques
La unitat de paisatge del Pla de Girona està formada pels municipis d’Aiguaviva, Fornells de la Selva,
Riudellots de la Selva, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix, Salt i Girona. La superfície total
d’aquesta unitat és de 113,74 km2. L’elevació mitjana de la zona respecte el nivell del mar és de 90 m.
El medi natural de la unitat paisatgística està fortament influenciat per la presència del riu Ter. El riu Fluvià
travessa la unitat entre els termes de Sant Julià de Ramis, Sarrià del Ter, Girona, i Salt. Destaca també
la presència de la Riera de la Maçana.
Els municipis es troben situats principalment dins del nord de la comarca del Gironès, a excepció de
Riudellots de la Selva, que forma part de la comarca de La Selva. Cal destacar que Salt i Girona
s’inclouen dins de la unitat de paisatge, i per tant es tindran en compte en la descripció d’aquesta. No
obstant, donat que aquests dos municipis tenen més de 20.000 habitants, no s’inclouran en els inventaris
d’emissions ni es proposaran accions per aquests.
Taula 2. Superfície i altitud dels municipis del Pla de Girona
Municipi

Superfície (km2)

Altitud (m)

Comarca

Aiguaviva

13,92

169

Gironès

Fornells de la Selva

11,86

102

Gironès

Girona

39,12

70

Gironès

Riudellots de la Selva

13,12

98

Selva

Salt

6,64

83

Gironès

Sant Julià de Ramis

18,8

128

Gironès

Sarrià de Ter

4,16

70

Gironès

Vilablareix

6,17

99

Gironès

113,79

102,38

Total

Figura 1. Situació del Pla de Girona dins la demarcació de Girona
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POBLACIÓ10

HABITATGES I EQUIPAMENTS

CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES

Població (2005): 127.022 habitants

Nº d’habitatges (2001): 411.954

Altitud: 90 m

Població (2020): 152.881 habitants

Nº d’habitatges (2011): 489.216

Superfície: 113,74 km2

Habitatges segona residència: 4 %

Graus dies de calefacció i refrigeració)11:

Nº d’equipaments municipals (2020): 859

- GDR 21/21 = 476,4;
- GDC 15/15 = 1.323,9

4.2 Població i demografia
Al Pla de Girona hi ha un total de 152.881 habitants (2020). La població ha augmentat un 20,36% en el
global de la unitat des del 2005 fins al 2020. Els municipis de Fornells de la Selva, Sant Julià de Ramis i
Vilablareix han estat els que més han crescut amb taxes de creixement al voltant del 43%, mentre que
en d’altres, com Riudellots de la Selva, aquests taxes han estat menors al 20%.
Taula 3. Població per municipi (2020)
Municipi

Variació 2005-2020

Població
765

27,29%

Fornells de la Selva

2.670

41,72%

Riudellots de la Selva

2.071

16,68%

Sant Julià de Ramis

3.576

43,33%

Sarrià de Ter

5.229

17,42%

Vilablareix

3.063

29,56%

32.138

17,42%

103.369

19,26%

152.881

20,36%

Aiguaviva

Salt
Girona
Total Pla de Girona
Font: XIFRA, Diputació de Girona
Figura 2. Evolució del padró d’habitants per municipi, 2005-2020
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10) IDESCAT
11) ICAEN
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Figura 3.Evolució del padró d’habitants per als municipis amb menys de 10.000 habitants, 2005-2020
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Font: XIFRA

L’edat mitjana de la població és de 39,94 anys. La piràmide poblacional ens mostra una estructura
demogràfica equilibrada. Els grups d’edat més nombrosos són els d’entre 40 i 45 anys, mentre que entre
les edats de 15 i 35 anys el volum de població és inferior.
Figura 4. Estructura d’edats del Pla de Girona

De 85 anys i més
De 80 a 84 anys
De 75 a 79 anys
De 70 a 74 anys
De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys
De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
De 10 a 14 anys
De 5 a 9 anys
De 0 a 4 anys
Dones

Homes

Font: IDESCAT (2018)

Les dades extretes de l’estructura d’edat ens indiquen que és una població amb tendència a l’envelliment,
amb un índex d’envelliment de 81,72%, on s’observa que el nombre de persones per a al grup de 0 a 15
anys és gairebé el mateix que per al grup de més de 65 anys. Respecte al grup de més de 65 anys, el
15% d’aquests té més de 85 anys, valor que es situa per sota de la mitjana de la província de Girona.
Per a la resta d’indicadors demogràfics, els valors mitjans són molt similars a les mitjanes del conjunt de
la província (IDESCAT), si bé es mantenen per sota.
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Pel que fa als indicadors demogràfics, amb estructura d’edats del 2020, el Pla de Girona presenta els
següents:

Taula 4. Indicadors demogràfics.
Indicador

Resultat 2020

Població entre 0 i 15 anys

18,43%

Població entre 16 i 64 anys

66,51%

Població entre de 65 anys i més

15,06%

Índex d'envelliment12

81,71

Índex de sobre envelliment

13

Índex de dependència juvenil

16,62
14

27,71

Índex de dependència de la gent gran15
Índex de dependència global

22,65

16

50,36

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades a IDESCAT.

4.3 Característiques socioeconòmiques
Les principals activitats econòmiques al Pla de Girona es centren en el sector serveis. El sector de la
construcció té un pes important en les poblacions més grans, seguit pel sector de la indústria. Al tercer
trimestre de 2020 hi havia 4.974 empreses registrades en el sector serveis, 473 per al sector de la
construcció, 380 per a la indústria i 19 empreses del sector agrícola. El total d’empreses a la unitat
paisatgística ha disminuït lleugerament durant els últims 5 anys. Actualment hi ha 5.846 empreses
registrades, de les quals el 90% es concentren en els municipis de Girona i Salt.
Taula 5. Núm. d’empreses el tercer trimestre de 2020.
Empreses (III Trim 2020)

Total

Pes per sectors (%)

Variació* 2016-2020 (%)

Agricultura

19

0,33

-9,52

Indústria

380

6,50

-8,21

Construcció

473

8,09

1,5

Serveis

4974

85,08

-2,05

*Variació percentual de centres de cotització
Font: XIFRA

12

Relació entre la població de 65 anys i més, i la població de 0 a 15 anys.
Relació entre la població de 85 anys i més amb la població de 65 anys i més.
14
Relació entre els individus en edat no activa de 0 a 15 anys respecte de la població potencialment activa.
15
Relació entre els individus de més de 65 anys respecte de la població potencialment activa.
16
Relació entre els individus en edat no activa respecte de la població potencialment activa.
13
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Figura 5. Distribució percentual del nombre d’empreses per sector (tercer trimestre 2020)
0%7%
8%
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
85%

Font: XIFRA.

En relació als llocs de treball de cada sector, el 85% dels treballadors assalariats o autònoms treballen
en el sector serveis, el 4% al sector construcció, el 10% al sector indústria i un 0,3% al sector de
l’agricultura.
Taula 6. Nombre de treballadors per sector (tercer trimestre 2020)
Llocs de
treball

Assalariats

Autònoms

TOTAL

%

Agricultura

124

127

251

0,3%

Indústria

9008

599

9607

10,0%

Construcció

3524

1076

4600

4,8%

Serveis

73710

7831

81541

84,9%

TOTAL

86366

9633

95999

Font: XIFRA
Figura 6. Distribució percentual del nombre de treballadors per sector (tercer trimestre 2020).
0,3%
10,0%
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Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
84,9%

Font: XIFRA

La taxa d’ocupació estimada del Pla de Girona és del 60,16%. El volum de persones en atur ha augmentat
durant l’any 2020, desprès d’un període de reducció de l’atur entre 2016 i 2020. El sector que s’ha vist
més afectat per aquest augment d’atur ha estat el dels serveis. La taxa d’atur a l’abril de 2020 era de
8,02%.
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Figura 7. Evolució de l'atur registrat per sectors i per trimestre (2016-2020)
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Font: XIFRA

Tot i no tenir un pes econòmic extraordinari a la zona, l’agricultura té un pes important en l’ús del sòl, ja
que el 42,17% és superfície agrícola. En relació a la ramaderia, hi ha un total de 71 explotacions
ramaderes, majoritàriament de bestiar boví, porcí i aviram.
Figura 8. Explotacions ramaderes per sectors (2009)

5%

Bestiar Boví

8%
33%

Bestiar oví
Bestiar cabrum
Bestiar porcí

27%

Aviram
7%
17%

3%

Conilles
Bestiar equí

Font: Registre d’explotacions ramaderes a març de 2021. DARP (2009)17

Dins del sector serveis, el turisme té un pes important. Hi ha 934 establiments turístics i un total de 8.248
places d’allotjaments. El nombre d’establiments turístics entre 2016 i 2019 ha disminuït aproximadament
un 6%. Cal tenir en compte que la majoria d’aquests establiments turístics es troben principalment a la
ciutat de Girona.

17) http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/registres-oficials/ramaderia-sanitat-animal/registre-explotacions-ramaderes/
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Taula 7. Establiments turístics per tipus (2019)
Establiments

Places

Hotels

43

3075

Càmpings

1

135

Turisme rural

4

58

884

4864

2

116

934

8248

Habitatges turístics
Apartaments turístics
TOTAL
Font: XIFRA

El sector industrial també té un pes significatiu. Aquest s’ubica principalment al municipi de Riudellots de
la Selva, seguit pel municipi de Girona. S’estén en menor mesura pels municipis d’Aiguaviva, Salt, Sarrià
de Ter, Vilablareix, Fornells de la Selva i Sant Julià de Ramis, ordenats de major a menor rellevància.

Taula 8. Activitats econòmiques dels Polígons Industrials del Pla de Girona.
Municipi

Polígon Industrial

Activitats

Aiguaviva

Industrial Bellsolà

100% Alimentari i begudes

Casa Nova

Sense dades

Casa Nova II

Sense dades

Can Garrofa

100% Productes químics i productes farmacèutics.

Mas Aliu

Sense dades

La Rajoleria

100% Automoció i altres mitjans de transport.

Polígon Industrial Fornells de la
Selva dreta N-I

16% Automoció i altres mitjans de transport; 40% Activitats
logístiques; 12% Alimentari i begudes; 12% Activitats de
serveis; 20% Altres.

Polígon Industrial Fornells de la
Selva esquerra

55% Automoció i altres mitjans de transport; 16% Activitats
logístiques; 5% Alimentari i begudes; 9% Activitats de serveis;
15% Altres.

PP3

Sense dades

Polígon Roberlo

100% Indústries d’altres productes minerals no metàl·lics.

Polígon Industrial Riudellots

26% Activitats de serveis; 14% Material elèctric, electrònic,
òptic i maquinària; 12% Activitats logístiques; 13 % Alimentari i
begudes; 35% Altres.

Polígon Acebsa

Sense dades

Polígon Frigorífics Costa Brava

100% Alimentari i begudes

Pla de baix

20% Material elèctric i electrònic, òptic i maquinària; 10%
Activitats logístiques; 70% Altres activitats industrials.

Carrer Cimà

5% Automoció i altres mitjans de transport; 5% fusta i fabricació
de mobles; 25% Activitats de serveis; 65% Altres activitats
industrials.

Fornells de la Selva

Riudellots
Selva

de

la

Sant Julià de Ramis

SUND-01 Polígon Industrial
Carretera de Banyoles

Sarrià de Ter
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-

Sense dades

Sector Sud-09 Medinyà Carretera

Sense dades

Mas boscosa

Sense dades

Pla d’en Xunclà

Sense dades

Paperera

Sense dades

REINE

Sense dades

Municipi

Polígon Industrial

Activitats

Vilablareix

Polígon El Perelló – Can Pere Màrtir

38% Material elèctric i electrònic, òptic i maquinària; 38%
Activitats de serveis; 24% Altres.

Polígon Güell Vell

17% Automoció i altres mitjans de transport; 15% Activitats
comercial; 10% Alimentari i begudes; 27% Activitats de serveis;
31% Altres.

Polígon Pla d’Abastaments

17% Automoció i altres mitjans de transport; 15% Activitats
comercials; 10% Alimentari i begudes; 27% Activitats de
serveis; 31% Altres.

Font: SITMUN.

Figura 9. Polígons industrials dins de la unitat de paistage

Font: SITMUN

4.4 Característiques del parc d’habitatges de la unitat del
paisatge
A la unitat paisatgística hi ha un total de 64.968 habitatges, el 84% dels quals són habitatges familiars
principals. El 12% dels habitatges es troben buits i, el 4% restant són habitatges familiars secundaris. Els
municipis que presenten un major nombre d’habitatges no principals (secundaris i buits) són Girona, Salt,
seguits per Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis.
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Taula 9. Nombre d’habitatges per municipi i tipologia (2011)
Municipi

Nº habitatges

Principals

Secundaris

No principals18

Aiguaviva

269

256

7

13

Fornells de la Selva

912

828

n.d.

84

47.446

38.245

2.474

9.201

807

696

0

111

Salt

11.237

10.276

134

961

Sant Julià de Ramis

1.341

1.232

n.d.

109

Sarrià de Ter

2.099

1.925

n.d.

174

857

836

n.d.

21

64.968

54.294

2615

10.674

Girona
Riudellots de la Selva

Vilablareix
Total Pla de Girona
Font: IDESCAT

Al voltant del 14,56% dels habitatges del Pla de Girona gaudeixen de qualificació energètica. Les
poblacions més grans (Girona, Salt) presenten un nombre més elevat d’habitatges certificats. D’aquests,
el 63,44% tenen categoria E i un 25,55% entre la categoria F i G. Només 2 habitatges entren en la
categoria A.

Taula 10. Qualificació dels habitatges certificats energèticament de la unitat de paisatge
Classificació i nombre d’habitatges segons classificació

Municipi
A

B

C

D

E

F

G

Total

Aiguaviva

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

Fornells de la Selva

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

1

9

84

819

5000

869

1000

7782

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

1

1

10

115

1000

205

343

1675

Sant Julià de Ramis

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

Sarrià de Ter

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

2

10

94

934

6000

1074

1343

9457

Girona
Riudellots de la Selva
Salt

Vilablareix
TOTAL

Font: ENERPAT. Dades no disponibles pels municipis indicats.

4.5 Planejament urbanístic i infraestructures
En el conjunt del Pla de Girona el 3,17% del sol urbà està classificat com a no consolidat. Els espais per
ús industrial se situen principalment al municipi de Riudellots de la Selva i Girona. Se’n destaca la
presència de vies de transport terrestre principals com representen l’N-II, l’E-15 o l’AP-7. També hi ha
dues línies ferroviàries mixtes que travessen la unitat de paisatge. Referent a l’existència de línies
elèctriques, només en el terme municipal de Girona transcorren 72,47 km de línia aèria, 182,61 km de
línia subterrània, segons el document Línies elèctriques i subterrànies de Catalunya de l’Institut Català
de l’Energia.
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Habitatges no principals inclouen habitatges secundaris i buits. No es disposa de les dades desglossades per alguns dels
municipis.
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Figura 10. Mapa de carreteres i vies
ferroviàries del Pla de Girona.
Font: Hipermapa, Mapa urbanístic del
Departament de territori i sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya
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Figura 11. Plànols urbanístics del Pla
de Girona
Font: Hipermapa, Mapa urbanístic del
Departament de territori i sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya

Taula 11. Planejament urbanístic vigent i desenvolupament.
Municipi

Instrument urbanístic vigent

Desenvolupament

Aiguaviva

Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal
(POUM) aprovat el 13 de novembre
del 2019.

Residencial, activitat econòmica, espais lliures, zones
verdes, equipaments, serveis tècnics i ambientals.

Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal
(POUM) aprovat inicialment

Residencial, activitat econòmica, espais lliures, zones
verdes, equipaments, ordenació oberta, industrial,
protecció.

Fornells de la Selva
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Municipi

Instrument urbanístic vigent

Desenvolupament

Normes Subsidiàries aprovat el 19 de
maig del 1999.

Residencial, Activitat econòmica, espais lliures, zones
verdes, equipaments, serveis tècnics i ambientals,
ordenació oberta, transformació, mixt.

Sant Julià de Ramis

Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal
(POUM) text refós aprovat el 30 de
maig de 2007

Residencial, espais lliures, zones verdes, mixt,
equipaments, no delimitat, cases agrupades, cases
aïllades, urbà tradicional, ordenació oberta,.

Sarrià de Ter

Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal
(POUM) aprovat el 26 de juliol de
2008.

espais lliures, zones verdes, transformació, urbanitzable no
delimitat.

Vilablareix

Normes Subsidiàries aprovades el 04
de novembre de 1994.

Residencial, espais lliures, zones verdes, equipaments,
mixt,

Riudellots de la Selva

Font: SITMUN.

4.6 Clima
La climatologia del Pla de Girona es categoritza com a Mediterrani, i s’emmarca dins la categoria
Prelitoral Nord. És una comarca plujosa, amb una precipitació mitjana anual d’entre els 650 mm i 1.000
mm. La precipitació màxima s’estén principalment durant les estacions de tardor i primavera. Només
durant el mes de juliol es considera que el clima de la unitat paisatgística és àrid. En relació a la
temperatura, els municipis de la unitat es caracteritzen per hiverns moderats i estius calorosos, amb unes
temperatures mitjanes d’entre 13 i 15ºC. La seva amplitud tèrmica és moderada.
Taula 12. Taula de valors històrics de temperatura i precipitació del Pla de Girona.
Temperatura

Precipitació

Nombre de dies amb temperatura
mínima >20º (nits tropicals)

12,96

Màxim nombre de dies consecutius sense
precipitació (ppt.<1mm.)

31,15

Temperatura mínima (ºC)

9,505

Precipitació mitjana mensual (L/mes)
ponderada

58,865

Temperatura mínima hivernal (ºC)

3,46

Nombre de dies mensual amb pluja >20
L/dia ponderat

Temperatura màxima estival (ºC)

27,845

0,5

Font: Excel de la Base de dades Vulnerabilitat al Canvi Climàtic (ECTAdapt 2019)

El valor de irradiació solar global diària (mitjana anual) del municipi, indicat en l’Atlas de radiació solar a
Catalunya (ICAEN 2000) és d’entre 14,5 i 15.
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4.7 Medi natural
Figura 12. Mapa de cobertes del sòl del Pla de Girona (2017).

Font: CREAF (2017).
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Figura 13. Xarxa de rius, masses d’aigua i zones humides del Pla de
Girona.
Font: Hipermapa

El Pla de Girona presenta una part del seu territori inclosa dins del Pla d’espais d’interès natural (PEIN)
de les Gavarres i, proper al municipi de Salt, el PEIN de Riberes del Baix Ter. De la mateixa manera, la
unitat paisatgística està situada en un entorn natural essent part de la Xarxa Natura 2000 de les Gavarres,
la qual engloba els municipis de Sarrià de Ter i part de Girona.
Tal i com es pot comprovar en el mapa de cobertes del sòl, la unitat paisatgística es troba àmpliament
ocupada per espais urbanitzats o d’ús industrial. No obstant, aquesta ocupació és veu compensada per
la presència d’espais de bosc i de conreu entre les zones urbanes. La superfície agrària del Pla de Girona
és de 3.972 ha (2009), que representa el 34,9% del total de la unitat i la superfície forestal és de 4.473
ha (2019), que representa el 39,3 % de la unitat de paisatge.
El sòl agrícola es caracteritza per la presència de cultius herbacis tant de secà com de regadiu. Aquests
inclouen cereals com el blat, l’ordi, la civada i la colza, en el cas de les àrees de secà, o blat de moro i
farratges a les àrees de regadiu.
Els tipus de boscos més abundants són els hàbitats d’alzinars i carrascars, i en menor mesura, podem
trobar suredes i vernedes. També hi trobem pinedes, però la seva extensió és poc significativa. Respecte
la seva gestió, cal recordar que part del terme municipal de Girona es troba dins del Pla d’Espais d’Interès
Natural, i per tant està classificat com a perímetre de protecció prioritària de les Gavarres. D’altra banda,
les forests de titularitat pública es concentren el municipi de Girona, gestionades des del propi
Ajuntament, i els boscos de Can Vinyoles, situats al sud del terme municipal d’Aiguaviva i gestionats sota
la titularitat de l’Institut Català del Sòl.
Bona part de la superfície de la unitat paisatgística està classificada coma a hàbitats d’interès comunitari.
Aquests inclouen alzinars i carrascars, pinedes i prats mediterranis i boscos de ribera al voltant dels
diversos rius i rieres que travessen la unitat.
El medi hídric de la unitat de paisatge pertany a la conca del riu Ter. L’Onyar, el Terri i el Güell són
afluents d’aquest. Tots travessen la unitat i en defineixen el seu medi natural. El cabal dels rius d’aquesta
conca és moderat, excepte en episodis de pluja intensa, durant els quals es poden produir episodis
d’inundacions, afectant directament els municipis que conformen la unitat. La unitat de paisatge no inclou
aqüífers protegits. Els municipis d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Riudellots de la Selva, Vilablareix i
Sant Julià de Ramis estan classificats com a zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats.
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Figura 14. Xarxa Natura 2000

Font: Hipermapa.
Figura 15. Mapa dels Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) del Pla de Girona

Font: Hipermapa, Generalitat de Catalunya.

27

4.8 Riscos naturals
Les característiques geogràfiques i del medi natural del Pla de Girona determinen el seu grau de
vulnerabilitat envers el canvi climàtic. A continuació es descriuen els aspectes pels quals s’ha previst que
aquesta unitat paisatgística sigui més vulnerable, d’acord amb les previsions descrites pel PROCICAT i
els projecte ECTAdapt.

Taula 13. Recull dels valors de vulnerabilitat envers diversos aspectes del canvi climàtic
Increment de
temperatura

Fred extrem

Risc d’incendi

Precipitació

Sequeres i

extrema i

escassetat

inundacións

d’aigua
Alta

Aiguaviva

Alta

Alta

Molt baixa

Alta

Fornells de la Selva

Alta

Molt alta

Alta

Mitjana

Alta

Girona

Alta

Molt alta

Alta

Alta

Mitjana

Riudellots de la Selva

Alta

Alta

Alta

Molt baixa

Alta

Salt

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Sant Julià de Ramis

Alta

Alta

Alta

Baixa

Molt baixa

Sarrià de Ter

Alta

Baixa

Alta

Molt alta

Alta

Vilablareix

Alta

Alta

Alta

Baixa

Mitjana

Font: SITMUN

Taula 14. Mitjanes de valors climatològics del Pla de Girona.
Temperatura mínima hivernal (Històric 19872005)

3,32

Temperatura màxima estival (Històric 1987-2005)

27,80

Temperatura mínima hivernal (Escenari RCP.4.5)
(Horitzó 2040-2060)

4,48

Temperatura màxima estival (Escenari RCP.4.5)
(Horitzó 2040-2060)

30,51

Diferència absoluta (ºC) entre històric i horitzó

1,16

Diferència absoluta (ºC) entre històric i horitzó

2,72

Diferència relativa (%) entre històric i horitzó

35%

Diferència relativa (%) entre històric i horitzó

10%

Font: ECTAdapt

4.8.1 Onades de calor
Segons els càlculs del projecte ECTAdapt, tots els municipis tenen vulnerabilitat alta envers a l’increment
de temperatura i increment de mortalitat associada a la calor. S’ha projectat un augment del 10% de la
temperatura màxima estival mitjana per al període 2040-2060.
El mapa d’illes de calor mostra punts especialment vulnerables, com ara els municipis d’Aiguaviva,
Riudellots de la Selva i Vilablareix. En un segon terme, trobem els municipis de Fornells de la Selva, Sant
Julià de Ramis i Sarrià de Ter. Per últim, Girona i Salt tindran un menor impacte potencial.
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Figura 16. Mapa illes de calor urbana del Pla de Girona.

Font: SITMUN (cartografia termogràfica del CILMA)

4.8.2 Onades de fred
Segons les fitxes d’anàlisis de la vulnerabilitat al canvi climàtic, els municipis del Pla de Girona tenen
una vulnerabilitat alta o molt alta envers al fred extrem, a excepció de Sarrià de Ter, que presenta
vulnerabilitat baixa. No obstant, s’ha projectat un augment del 35% de la temperatura mínima hivernal
mitjana

4.8.3 Precipitació extrema i inundacions
La vulnerabilitat per a períodes de precipitació extrema i inundacions varia entre els municipis del Pla de
Girona. Sarrià de Ter presenta una vulnerabilitat molt alta, seguit de Fornells de la Selva, de Sant Julià
de Ramis, Girona i Salt, que presenten vulnerabilitat alta. En tots els casos és degut a la presència del
riu Ter i del riu Onyar.
Hi ha diversos punts d’actuació prioritària en cas d’inundació, els quals es troben majoritàriament en
zones urbanitzades i vies de comunicació, repartits pels diversos municipis de la unitat. En tots els casos
es tracta de punts amb prioritat no classificada.
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Figura 17. Punts d’Actuació Prioritària en cas
d’inundacions.

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya

Respecte al registre històric d'inundacions, destaquen tres grans riuades entre els anys 1962, 1963 i
1970 a causa del desbordament del riu Onyar. La inundació de l’any 1970 destaca a causa de l'arribada
d'un cabal màxim instantani de 600 m3/s. Les afectacions de les riuades destaquen sobretot en les planes
d'inundació del Ter i l'Onyar (pel pas de Girona), característiques per ser zones de sedimentació amb
pendents febles i, per tant, punts on la velocitat de l'aigua disminueix considerablement i amb alt perill
d’inundació.
Les àrees que poden ser afectades per inundacions i riuades es concentren principalment a en el municipi
de Salt i en àrees properes al pas dels diversos rius que travessen la unitat.
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Figura 18. Mapa de les zones inundables i punts d’actuació prioritària de Pla de Girona.

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya (GenCat).

4.8.4 Sequera i escassetat d’aigua
La vulnerabilitat envers a la sequera és alta per als municipis d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Riudellots
de la Selva, Salt i Sarrià de Ter, mitjana per Girona i Vilablareix, i molt baixa en el cas de Sant Julià de
Ramis.
Les sequeres que han afectat la unitat paisatgística durant els últims anys han estat les mateixes que a
nivell general de Catalunya, entre les quals destaca la de l’any 2007. En cap cas s’han detectat pèrdues
significatives.
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4.8.5 Risc d’incendi
En referència als anàlisis del risc d’incendi, d’una banda s’ha d’analitzar la perillositat d’ocurrència
d’aquest fenomen. En aquest sentit, segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, excepte els
municipis de Riudellots de la Selva i Vilablareix, que queden exclosos de qualsevol classificació en quant
a perillositat associat a aquest risc i del municipi de Salt que presenta un nivell de perill moderat, tota la
resta de municipis del Pla de Girona presenten un perill alt/molt alt de patir un incendi. D’altra banda, si
s’analitza la vulnerabilitat, destaca Girona, per presentar un nivell de vulnerabilitat molt alta i Sant Julià
de Ramis, que presenta un nivell de vulnerabilitat alta. Tots els altres municipis del Pla de Girona
presenten un nivell de vulnerabilitat baixa.
Figura 19. Mapa de perill d’Incendis Forestals del Pla de
Girona.

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya (GenCat).

Figura 20. Mapa de vulnerabilitat per Incendis Forestals del Pla
de Girona.

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya (GenCat).

4.8.6 Ventades
A partir de l’informe de perillositat del vent a Catalunya elaborat per l’SMC, i segons el Pla Especial
d’Emergències pel risc de vent a Catalunya, l’any 2017 comarca del Gironès ratxes màximes de vent de
20 m/s (72 km/h) en quant a llindar baix i de 30m/s (108 km/s) en quant a llindar alt. A més, cal destacar
que esdevé una comarca classificada en una densitat de població alta (<100 hab/km2) i, per tant, en
aquest sentit s’esdevé un augment de risc. Aquests vents solen tenir l’origen tramuntana-mestral.
Tenint en compte aquests dos factors, el resultat contempla la redacció d’un Pla d’Actuació Municipal
(PAM) per aquells municipis que superin el llindar de vent establer (ratxa màxima de 20m/s més de 10
dies a l’any),,com son Girona i Salt. La resta de municipis tenen el Pla Ventcat en caràcter de
recomanació.
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4.9 Riscos tecnològics
Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, es detecta un únic establiment industrial amb risc químic
associat. Aquest es situa al polígon industrial Fornells Park. Aquest establiment és una empresa de
logística d’hidrocarburs, i el risc químic associat és alt.
El risc associat al transport de mercaderies perilloses també té una forta presència en el conjunt de la
unitat. El transport ferroviari comporta risc molt alt per a tots els municipis, excepte per a Aiguaviva, on
el risc és alt. Aquest és degut a la presència de les línies ferroviàries entre Barcelona i Figueres. El
transport viari comporta un risc molt alt per a tots el municipis. La principals via causant d’aquest risc és
l’AP-7, que travessa la unitat de nord a sud per la banda oest del municipi de Girona.
Destaca la presència d’oleoductes en el municipi d’Aiguaviva i Vilablareix (de forma parcial), a Fornells
de la Selva i Riudellots de la Selva.
Respecte al risc radiològic, hi ha un total de 5 instal·lacions radioactives amb autorització (IRA):
•
•
•
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A Sarrià de Ter: Paperera de Sarrià SL (mesurador de gruix/gramat/humitat)
A Girona: Institut Català d’Oncologia (radioteràpia), Institut de Diagnòstic per la Imatge (medicina
nuclear), Cetir Clínica Girona (medicina nuclear) SA, Institut Català de Recerca Aplicada
(investigació aplicada) i Universitat de Girona (control de qualitat RX)
Riudellots de la Selva: Comexi Group Induestries SAU (investigació aplicada).

5. Inventari de referència d’emissions del Pla de Girona
5.1 Inventari de referència d’emissions de la unitat del paisatge:
àmbit PAESC
El 2005, el Pla de Girona va emetre 155.545,96 tn de CO2. Les emissions van ser 11,98 tn CO2/capita,
superior a les del conjunt de les comarques gironines, que varen ser de 6,44 tn CO2/càpita.
Figura 21. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del Pla de Girona
Edificis i equipaments del sector terciari (no
municipal)
4%

10 %
Edificis residencials
11%
Transport urbà rodat: transport privat i
comercial

41 %

Ajuntament

33 %
1%

Emissions associades al sector industrial

Emissions associades al tractament de
residus sòlids urbans

Emissions generades: 155.545,96 tnCO2
Emissions per càpita: 11,98 tnCO2/capita
Factor d’emissió electricitat (2005): 0,4810

tnCO2/MWh
Consum d'energia final (MWh)

Electricitat
Gas natural

Edificis residencials

Gasoil C
GLP
Biomassa

Edificis i equipaments (no municipal)
Energia solar tèrmica
0

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 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)
Els edificis i equipaments del sector terciari del conjunt de la unitat de paisatge van sumar un valor de
15.498,80 tn de CO2, representant un 11% del total d’emissions del municipi. No s’han detectat consums
de fonts d’energia renovables en aquest sector. La major part del consum d’energia d’aquest sector va
provenir de la compra d’electricitat, la qual representava un 79,28% respecte del total consumit.
Edificis residencials
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Les emissions dels edificis residencials van sumar 17.543,00 tn de CO2, representant un 10% del total
de les emissions del municipi. La font d’energia més consumida va ser l’electricitat, seguit del consum de
gas natural. Aquestes representaven la majoria de l’energia consumida en aquest sector (37,81% i
45,19% respectivament). També s’observa que hi va haver consum de gasoil C i GLP, tot i que en menor
proporció.
Transport urbà rodat: transport privat i comercial
El transport urbà rodat (privat i comercial) va emetre 51.190,09 tn de CO2 l’any 2005, representant un
35% del total de les emissions ocasionades. En aquest sentit, esdevé el segon sector més emissor del
municipi l’any 2005.
Transport públic urbà rodat:
Cap dels municipis de la unitat paisatgística de Pla de Girona no disposa de servei de transport públic
urbà.
Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans
Les emissions associades a la recollida de residus eren de 5.501,38 tn CO2, representant un 4% del total
de les emissions ocasionades. El percentatge de recollida selectiva mitjana a la unitat de paisatge en pes
era 28,99%, dels quals: el 20% era FORM; el 9%, envasos; el 10%, vidre, i el 27%, paper i cartró. El destí
final de la fracció rebuig i FORM per a cada municipi s’indica a continuació.
Emissions associades a sector industrial
Les emissions associades al sector industrial van representar el 41% de les emissions totals de la unitat
de paisatge. En aquest sentit, esdevé el sector més emissor del de la unitat l’any 2005. Les emissions
d’aquest sector van provenir del consum d’electricitat i gas natural. Cal tenir en compte que per al municipi
de Sarrià de Ter no es disposa de dades per raons de secret estadístic.
A continuació es presenten les dades desagregades del municipis que conformen la unitat de paisatge
del Pla de Girona, junt amb els gràfics de les emissions per sectors i el consum energètic per font
corresponent a caa població.
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5.1.1 Inventari de referència d’emissions de la unitat del paisatge:
Aiguaviva
El 2005, Aiguaviva va emetre 16.811,61 tn de CO2. Les emissions van ser de 27,98 tn CO2/càpita,
superior a les del conjunt de les comarques gironines, que varen ser de 6,44 tn CO2/càpita.
Figura 22. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Aiguaviva.
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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)
Segons l’inventari de referència d’emissions de les comarques gironines, el consum d’energia final en
MWh va ser elevat en els edificis i equipaments (no municipals), amb un consum de gairebé 3.500 MWh.
L’origen d’aquest va provenir en més d’un 50% del consum d’origen elèctric, seguit del Gasoil C, el GLP
i, en una petita part de l’energia solar tèrmica, en 8,21 MWh. En conseqüència, aquest sector va
representar el segon més emissor respecte del total dels analitzats, amb un 31% del total de les
emissions .
Edificis residencials
Les emissions dels edificis residencials van representar un 6% respecte del total de les emissions
ocasionades a Aiguaviva, amb un valor de 948,82 tn de CO2. L’origen d’aquestes va provenir en més
d’un 70% del consum d’origen elèctric, seguit del Gasoil C i amb un valor de 48,09 tn de CO2 de GLP.
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Transport urbà rodat: transport privat i comercial
El transport urbà rodat, incloent el privat i el comercial, segons les dades obtingudes de l’inventari
d’emissions de referència per Aiguaviva, va representar un dels sectors més emissors en tn de CO2.
Aquest sector va representar un 11% respecte del total d’emissions ocasionades, amb un valor de
1.834,82 tn de CO2. Segons dades publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el
56,3% 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 356,85 tn CO2. El percentatge de recollida
selectiva en pes era de 40,40%, dels quals: el 26% era FORM; el 7%, envasos; el 19% vidre, i el 14 %
paper i cartró. El destí final de la fracció rebuig era el Centre de Tractament de Residus de Lloret de Mar,
i el de la FORM era el Complex de Tractament de Residus de Solius.
Emissions associades a sector industrial
Les emissions associades al sector industrial van representar el 71% de les emissions totals del municipi
d’Aiguaviva l’any 2005. En aquest sentit, va representar el sector més emissor del municipi, amb
11.958,30 tn de CO2. Les emissions d’aquest sector van provenir únicament del consum d’electricitat.
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5.1.2 Inventari de referència d’emissions de la unitat del paisatge:
Fornells de la Selva
Les emissions totals de Fornells de la Selva van ser 15.634,60 tn de CO2 l’any 2005. Les emissions van
ser de 8,30 tn CO2/càpita, superior a les del conjunt de les comarques gironines, que van ser de 6,44 tn
CO2/càpita.
Figura 23. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Fornells de la Selva.
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Diputació de Girona i CILMA (2012).

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)
Segons les dades extretes a partir de l’Ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les
comarques gironines, el consum d’energia final en MWh va ser molt elevat en els edificis i equipaments
(no municipals), amb un consum proper a 9.700 MWh. L’origen d’aquest va provenir en més d’un 50%
del consum d’origen elèctric, seguit del gas natural, el Gasoil C i del GLP. Un 0,08% del total del consum
total va provenirde fonts renovables, principialment de l’energia solar tèrmica.
En conseqüència, aquest sector va representar el sector més emissor respecte del total dels analitzats,
amb un 46% del total de les emissions ocasionades en tn de CO 2.
Edificis residencials
El consum d’energia final en MWh va ser elevat en els edificis residencials, amb un consum de gairebé
9.000 MWh. L’origen d’aquest va provenir en un 40% del consum elèctric i en un 40% del consum de gas
natural, representant així la major part del consum. El 20% que resta va provenir principalment del Gasoil
C i, en una petita part, pel GLP, amb 310,38 MWh.
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En conseqüència, aquest sector va representar el tercer més emissor respecte del total dels analitzats,
amb un 18% del total de les emissions ocasionades en tn de CO 2.
Transport urbà rodat: transport privat i comercial
El transport urbà rodat, incloent el privat i el comercial va representar el sector més emissor en tn de CO2,
amb un 46% respecte del total, amb un valor de 7.230,75 tn de CO2. Segons dades publicades per
l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el 56,8% 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 621,21 tn CO2. El percentatge de recollida
selectiva en pes era de 28,83%, del qual: el 0 % era FORM; el 13%, envasos; el 22%, vidre, i el 29%,
paper i cartró. El destí final de la fracció rebuig era el Centre de Tractament de Residus de Lloret de Mar,
i el de la FORM era el Complex de Tractament de Residus de Solius.
Emissions associades a sector industrial
Les emissions associades al sector industrial van representar el 3% de les emissions totals del municipi
de Fornells de la Selva l’any 2005. En aquest sentit, va representar un sector poc emissor, amb 542,01
tn de CO2. Les emissions d’aquest sector van provenir únicament del consum d’electricitat. Tot i així, s’ha
de tenir en compte que les emissions del consum de gas natural en aquest àmbit no estan disponibles
per raons de secret estadístic.
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5.1.3 Inventari de referència d’emissions de la unitat del paisatge:
Riudellots de la Selva
Riudellots de la Selva va emetre 69.511,46 tn de CO2 l’any 2005. Les emissions van ser de 39,16
CO2/càpita, superior a les del conjunt de les comarques gironines, que van ser de 6,44 tn CO2/càpita.
Figura 24. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Riudellots de la Selva.
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Diputació de Girona i CILMA (2012).

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)
Segons les dades extretes a partir de l’Ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les
comarques gironines, el consum d’energia final en MWh va ser molt elevat en els edificis i equipaments
(no municipals), amb un consum proper als 10.000 MWh. L’origen d’aquest va provenir en gairebé un
90% del consum d’origen elèctric. El 10% restant va provenir del gas natural, del Gasoil C, del GLP i de
l’Energia solar tèrmica, amb 8,21 MWh. En conseqüència, aquests aquest sector va representar un 6%
de les emissions respecte del total en tn de CO2.
Edificis residencials
El consum d’energia final en MWh va ser elevat en els edificis residencials, amb un consum proper als
8.300 MWh. L’origen d’aquest va provenir gairebé en un 50% del consum elèctric, seguit del gas natural,
del Gasoil C i del GLP, amb 299,54 MWh. En conseqüència, va representar un sector poc emissor
respecte del total dels analitzats, amb un 4% del total de les emissions ocasionades en tn de CO 2.
Transport urbà rodat: transport privat i comercial
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El transport urbà rodat, incloent el privat i el comercial, segons les dades obtingudes de l’inventari
d’emissions de referència per Riudellots de la Selva, va representar el segon sector més emissor en tn
de CO2, amb un 15% respecte del total d’emissions i un valor de 10.668,97 tn de CO2. Segons dades
publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el 58,0% 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 998,12 tn CO2. El percentatge de recollida
selectiva en pes era del 15,03%, dels quals: el 0% % era FORM; el 15%, envasos; el 28% vidre, i el
36% paper i cartró. El destí final de la fracció rebuig era el Centre de Tractament de Residus de Lloret de
Mar, i el de la FORM era el Complex de Tractament de Residus de Solius.
Emissions associades a sector industrial
Les emissions associades al sector industrial van representar el 72% de les emissions totals del municipi
de Riudellots de la Selva l’any 2005. En aquest sentit, representa el sector més emissor respecte del total
analitzats, amb un valor de 50.261,46 tn de CO2. Les emissions d’aquest sector van provenir del consum
d’electricitat i del consum de gas natural.
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5.1.4 Inventari de referència d’emissions de la unitat del paisatge: Sant
Julià de Ramis
Sant Julià de Ramis va emetre 15.850,55 tn de CO2 l’any 2005. Les emissions van ser 6,35 tn CO2/càpita,
inferiors a les del conjunt de les comarques gironines, que varen ser de 6,44 tn CO2/càpita.
Figura 25. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Sant Julià de Ramis.
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Diputació de Girona i CILMA (2012).

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)
Segons les dades extretes a partir de l’Ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les
comarques gironines, el consum d’energia final en MWh va ser elevat en els edificis i equipaments (no
municipals), amb un consum proper a 6.000 MWh. L’origen d’aquest va provenir aproximadament en un
50% del consum d’origen elèctric, seguit del gas natural, amb un 46%. El 4 % restant va provenir, de
major a menor consum, del GLP, Gasoil C i l’energia solar tèrmica. Aquest sector va representar el tercer
més emissor respecte del total dels analitzats, amb un 9% del total de les emissions ocasionades en tn
de CO2.
Edificis residencials
El consum d’energia final en MWh va ser elevat en els edificis residencials, amb un consum proper als
10.000 MWh. L’origen d’aquest va provenir en un 45% del consum elèctric, ocupant així la major part del

42

consum. La resta va provenir, de major a menor consum, entre el gas natural, el Gasoil C i el GLP, amb
un 372,96 MWh. Aquest sector va representar el segon més emissor respecte del total dels analitzats,
amb un 16% del total de les emissions ocasionades en tn de CO 2.
Transport urbà rodat: transport privat i comercial
El transport urbà rodat, incloent el privat i el comercial, va contribuir un 61% del total de les emissions de
CO2 del municipi de Sant Julià de Ramis, essent d’un valor de 9.448,08 de tn de CO 2. Segons dades
publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el 47,24% 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 van ser de 1.248,82 tn CO2. El percentatge de recollida
selectiva en pes era de 16,06%, dels quals: el 0% era FORM; el 16%, envasos; el 27%, vidre, i el 31%
paper i cartró. El destí final de la fracció rebuig era el Dipòsit Controlat de Puigpalter, i el de la FORM era
el Complex de Tractament de Residus de Solius.
Emissions associades a sector industrial
Les emissions associades al sector industrial van representar el 5% de les emissions totals del municipi
de Riudellots de la Selva l’any 2005. En aquest sentit, va representar un sector poc emissor respecte del
total analitzats, amb un valor de 349,73 tn de CO2. Les emissions d’aquest sector van provenir únicament
del consum d’electricitat.
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5.1.5 Inventari de referència d’emissions de la unitat del paisatge:
Sarrià de Ter
Sarrià de Ter va emetre 21.566,69 tn de CO2 l’any 2005. Les emissions van ser de 5,34 tn CO2/càpita,
inferior a les del conjunt de les comarques gironines, que varen ser de 6,44 tn CO2/càpita.
Figura 26. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Sarrià de Ter
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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)
Segons les dades extretes a partir de l’Ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les
comarques gironines, el consum d’energia final en MWh va ser elevat en els edificis i equipaments (no
municipals), amb un consum proper a 4.500 MWh. L’origen d’aquest va provenir en un 75% del consum
d’origen elèctric, seguit del gas natural, amb un 20%. La resta correspon, de major a menor consum, al
Gasoil C, GLP i l’nergia solar tèrmica, amb 8,21 MWh. Aquest sector va representar el tercer més emissor
respecte del total dels analitzats, amb un 9% del total de les emissions ocasionades en tn de CO 2.
Edificis residencials
l El consum d’energia final en MWh va ser elevat en els edificis residencials, amb un consum proper als
20.000 MWh. L’origen d’aquest va provenir gairebé en un 60% del gas natural, ocupant així la major part
del consum. La resta va provenir, de major a menor consum, de l’electricitat, amb 5.481,23 MWh, el
Gasoil C, i el GLP, amb 734,13 MWh. Aquest sector va representar el segon més emissor respecte del
total dels analitzats, amb un 25% del total de les emissions ocasionades en tn de CO 2.
44

Transport urbà rodat: transport privat i comercial
El transport urbà rodat, incloent el privat i el comercial, va generar un 57% del total de les emissions
ocasionades en el municipi, amb un valor de 12.189,72 tn de CO2. Segons dades publicades per
l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el 48,13% 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 van ser de 1.314,34 CO2. El percentatge de recollida
selectiva en pes era de 28,37%, dels quals: el 32% era FORM; el 6%, envasos; el 9 %, vidre, i el 20%
paper i cartró. El destí final de la fracció rebuig era el Dipòsit Controlat de Puigpalter, i el de la FORM era
el Complex de Tractament de Residus de Solius.
Emissions associades a sector industrial
Les dades d’emissions associades al sector industrial a Sarrià de Ter no estan disponibles per raons de
secret estadístic.
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5.1.6 Inventari de referència d’emissions de la unitat del paisatge:
Vilablareix
Vilablareix va emetre 17.825,96 tn de CO2 l’any 2005. Les emissions van ser de 8,14 tn CO2/càpita,
superiors a les del conjunt de les comarques gironines, que varen ser de 6,44 tn CO2/càpita.
Figura 27. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Vilablareix.
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Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)
Segons les dades extretes a partir de l’Ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les
comarques gironines, el consum d’energia final en MWh va ser elevat en els edificis i equipaments (no
municipals), amb un consum proper a 7.000 MWh. L’origen d’aquest va provenir aproximadament en un
90% del consum d’origen elèctric, seguit del gas natural, amb un 5%. La resta va provenir, de major a
menor consum, del Gasoil C i GLP amb 128,86 MWh. Aquest sector va representar el segon sector,
juntament amb els edificis residencials, més emissor respecte del total dels analitzats, amb un 18% del
total de les emissions ocasionades en tn de CO2.
Edificis residencials
El consum d’energia final en MWh va ser molt elevat en els edificis residencials, amb un consum proper
als 11.000 MWh. L’origen d’aquest va provenir gairebé en un 60% del gas natural, seguit, de major a
menor consum, per l’electricitat, amb 3.004,81 MWh, el Gasoil C, i el GLP, amb 372,60 MWh. Aquest
sector va representar el segon sector, juntament amb els edificis i equipaments del sector terciari, més
emissor respecte del total dels analitzats, amb un 18% del total de les emissions ocasionades en tn de
CO2.
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Transport urbà rodat: transport privat i comercial
El transport urbà rodat, incloent el privat i el comercial, va generar un 54% del total de les emissions
ocasionades en el municipi, amb un valor de 9.671,57 tn de CO 2. Va representar el sector més emissor
respecte del total analitzats. Segons dades publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada,
2001), el 48,36% de desplaçaments interns del municipi es realitzaven en vehicle privat.
Transport públic urbà
A Vilablareix no hi ha servei de transport públic urbà.
Ajuntament
L’Ajuntament representa només el 2% del total de les emissions de Vilablareix l’any 2005. Cal esmentar
que aproximadament el 55% de les emissions provenen de l’enllumenat públic.

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans
Les emissions associades a la recollida de residus eren de 962,04 tn CO2. El percentatge de recollida
selectiva en pes era de 25,20%, dels quals: el 38% % era FORM; el 12%, envasos; el 21%, vidre, i el
19%, paper i cartró. El destí final de la fracció rebuig era el dipòsit controlat de Solius, i el de la FORM
era la planta de compostatge de Solius.
Emissions associades a sector industrial
Les emissions associades al sector industrial van representar el 5% de les emissions totals del municipi
de Vilablareix l’any 2005. En aquest sentit, va esdevenir un sector poc emissor respecte del total
analitzats, amb un valor de 445,74 tn de CO2. Les emissions d’aquest sector van provenir únicament del
consum d’electricitat.
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5.2 Evolució de les emissions de la unitat del paisatge del Pla de Girona 2005-2019
Les emissions totals del Pla de Girona des de l’any 2005 al 2019’han augmentat un 37%, passant de les 163.123,10 tn de CO2 del 2005 a les 223.989,97
tn de CO2 del 2019.
Taula 15. Evolució de les emissions per sector del Pla de Girona
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Edificis residencials

Emissions (tn CO2)

17.543,00

17.995,42

19.856,75

20.496,89

21.190,59

21.882,53

18.986,38

22.014,11

21.391,76

19.960,08

19.720,29

20.402,80

18.880,70

21.622,70

21.346,26

Edificis sector terciari

17.429,63

19.317,32

20.638,01

21.517,61

21.066,13

21.767,34

21.588,49

20.698,35

22.933,51

21.336,34

19.483,91

21.492,54

23.257,87

24.013,10

24.216,58

Transport

51.365,67

51.183,35

54.700,78

60.260,42

54.549,69

53.436,68

56.300,11

46.900,58

45.492,00

55.863,86

54.551,24

61.782,18

65.099,02

68.443,22

68.463,64

Sectors industrials

63.557,30

68.505,89

75.033,01

75.757,34

68.582,00

78.251,17

81.826,13

84.509,31

91.950,32

55.188,49

85.013,76

94.702,18 100.776,00 103.975,42 105.705,41

Gestió dels residus

5.501,38

6.121,11

6.095,23

6.599,57

6.169,38

5.742,25

6.274,58

5.980,32

6.061,27

5.351,34

5.557,30

5.098,05

Emissions totals

6.446,83

4.558,70

4.258,08

155.396,97 163.123,10 176.323,77 184.631,84 171.557,79 181.079,97 184.975,69 180.102,66 187.828,87 157.700,11 184.326,51 203.477,74 214.460,42 222.613,14 223.989,97

Figura 28. Evolució de les emissions per sector al Pla de Girona
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Font: Inventari de seguiment d’emissions a comarques gironines (ISE) 2006-2019 (Diputació de Girona – CILMA 2019)

En el gràfic d’evolució d’emissions de la unitat del paisatge del Pla de Girona es mostra la tendència creixent en les emissions de tots els sectors. Les
emissions associades al sector industrial han estat les més importants entre els anys 2005 i 2019. En aquest darrer any representaven el 47% del total
de les emissions a la unitat de paisatge. Les emissions generades pel sector del transport representaven un 31% de les emissions al 2019, la tendència
creixent de les quals també s’evidencia al gràfic. Entre 2005 i 2019 les emissions associades a aquests àmbits han augmentat un 66% i un 33%
respectivament.
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Tot i tenir menys pes en el conjunt d’emissions de la unitat de paisatge, les emissions associades als edificis dels sectors serveis i residencials han
augmentat, respectivament, un 29% i un 39% entre 2005 i 2019. Les emissions associades a la gestió del residus representen només un 4% del total
d’emissions a la unitat de paisatge, però cal destacar han disminuït un 33% en el període indicat.
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5.3 Evolució de les emissions en cada municipi 2005-2019
5.3.1 Evolució de les emissions a Aiguaviva 2005-2019
Les emissions totals d’Aiguaviva des de l’any 2005 al 2019 s’han reduït considerablement, han passat de les 16.817,61 tn de CO2 del 2005 a les 11.749,64
tn de CO2 del 2019.
Taula 16. Evolució de les emissions per sector al municipi d’Aiguaviva, 2005-2019
Emissions (tn CO2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

948,82

924,09

1.072,24

1.155,62

1.249,02

1.309,51

1.195,45

1.232,34

1.230,21

1.160,99

1.137,94

1.090,19

1.154,08

1.174,02

1.110,71

Edificis sector terciari

1.704,08

1.890,36

1.776,74

2.042,57

2.104,60

2.505,85

2.676,00

2.603,32

2.626,21

2.562,47

1.813,15

1.941,08

2.030,23

2.158,91

2.102,28

Transport

1.848,75

1.915,61

2.082,13

1.917,81

1.868,03

1.833,65

4.959,15

4.121,72

4.011,59

3.530,85

4.499,74

4.824,75

5.029,06

5.338,96

2.233,52

Sectors industrials

11.958,30

12.852,13

13.763,42

12.302,08

10.882,67

12.143,21

13.626,38

13.252,67

16.843,16

0,00

0,00

5.945,51

6.049,94

6.104,42

5.970,25

Gestió dels residus

356,85

348,06

336,94

339,05

326,81

325,34

349,97

320,36

353,64

337,79

334,90

372,71

329,63

401,72

332,88

16.817,61

17.930,26

19.031,47

17.757,13

16.431,13

18.117,57

22.806,96

21.530,41

25.064,81

7.592,10

7.785,74

14.174,24

14.592,95

15.178,03

11.749,64

Edificis residencials

Emissions totals

Figura 29. Evolució de les emissions per sector al municipi d’Aiguaviva, 2005-2019
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Font: Inventari de seguiment d’emissions a comarques gironines (ISE) 2006-2019 (Diputació de Girona – CILMA 2019).

En el gràfic d’evolució d’emissions del municipi d’Aiguaviva es pot observar com les principals emissions, associades sector industrial, han augmentat
considerablement a partir del 2009, després d’haver disminuït durant els anys 2007-2008. En destaca un pic l’any 2013 i, un descens degut a la manca
de dades pels anys 2014-2015. Tot i així, la tendència a pels anys 2018-2019 és clarament inferior a la d’inicis del 2005. Tanmateix, aquestes emissions
condicionen fortament les emissions totals del municipi. En un segon terme, però seguint la dinàmica del total de la unitat de paisatge, s’evidencia
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rellevància un augment en les emissions associades al sector del transport, amb pics l’any 2011 i 2018. Tot i així, s’observa un clar descens de valors
del 2018-2019 en més d’un 50%.
Pel que respecte a les emissions dels edificis i equipaments del sector terciari, així com dels edificis residencials, mantenen una dinàmica força constant
al llarg de tota la sèrie temporal.
Finalment, les emissions associades a la gestió dels residus mantenen valors molt inferiors a la resta de sectors, conservant-se força estables.
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5.3.2 Evolució de les emissions a Fornells de la Selva 2005-2019
Les emissions totals de Fornells de la Selva des de l’any 2005 al 2019 s’han augmentat considerablement, han passat dels 15.589,86 tn de CO2 del 2005
als 26.716,19 tn de CO2 del 2019.
Taula 17. Evolució de les emissions per sector al municipi de Fornells de la Selva, 2005-2019
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Edificis residencials

Emissions (tn CO2)

2.842,25

3.086,02

3.359,75

3.613,54

4.000,21

4.084,57

3.346,21

4.015,00

3.924,86

3.754,08

3.626,44

3.867,86

3.297,86

4.157,85

3.730,54

Edificis sector terciari

4.387,15

4.317,32

4.748,04

4.380,64

4.364,48

4.496,51

4.258,29

4.365,69

4.251,73

4.057,13

4.295,68

4.378,71

4.526,08

4.793,48

4.878,08

Transport

7.241,97

6.536,56

7.353,12

14.506,60

12.788,05

12.308,41

12.704,28

10.048,52

9.634,26

9.933,44

12.094,79

14.109,80

15.068,86

16.007,50

16.728,99

Sector industrial

542,01

534,79

620,93

625,79

558,70

579,13

580,17

611,45

554,64

531,67

533,34

517,97

516,40

582,76

619,78

Gestió dels residus

621,21

663,52

689,55

756,65

703,70

716,62

812,44

752,05

843,03

889,74

904,03

591,97

732,76

766,38

758,80

Emissions totals

15.634,60

15.138,22

16.771,39

23.883,22

22.415,15

22.185,23

21.701,39

19.792,70

19.208,52

19.166,05

21.454,28

23.466,31

24.141,96

26.307,96

26.716,19

Figura 30. Evolució de les emissions per sector al municipi de Fornells de la Selva, 2005-2019
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En el gràfic d’evolució d’emissions del municipi de Fornells de la Selva es pot observar com les principals emissions, associades al sector del transport,
han augmentat considerablement a partir del 2008, . S’observa un pic l’any 2007, l’any 2011 i una tendència que es manté a la baixa fin l’any 2014. A
partir del 2014, s’evidencia una tendència creixent que s’enfila fins valors mai arribats per l’any 2019. Tanmateix, aquestes emissions condicionen
fortament les emissions total del municipi, representant una part molt rellevant de total. En un segon terme, pel que respecte a les emissions dels edificis
i equipaments del sector terciari, així com dels edificis residencials, mantenen una dinàmica força constant durant la sèrie temporal.
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Finalment, les emissions associades a la gestió dels residus i al sector industrial mantenen valors molt inferiors a la resta de sectors, conservant-se força
estables.
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5.3.3 Evolució de les emissions a Riudellots de la Selva 2005-2019
Les emissions totals de Riudellots de la Selva des de l’any 2005 al 2019 s’han augmentat considerablement, han passat dels 57.203,27 tn de CO2 del
2005 als 123.821,03 tn de CO2 del 2019.
Taula 18. Evolució de les emissions per sector al municipi de Riudellots de la Selva, 2005-2019
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Edificis residencials

Emissions (tn CO2)

2.855,37

2.946,28

2.846,03

3.062,84

3.077,08

3.000,06

2.825,65

3.207,59

3.220,73

2.968,49

2.808,32

2.967,10

2.962,83

3.079,03

3.162,77

Edificis sector terciari

4.678,94

5.020,94

5.728,78

6.371,52

5.919,94

6.222,30

6.384,14

5.877,49

8.972,53

7.407,46

5.174,41

7.832,20

8.775,12

8.868,57

9.248,54

Transport

10.717,52

11.307,89

11.732,08

12.086,80

10.434,43

10.583,43

10.615,34

8.769,94

8.412,33

10.873,37

9.618,67

10.958,27

11.739,69

12.129,25

12.607,52

Sectors industrials

50.263,83

53.837,79

59.277,78

61.570,77

56.242,89

64.578,18

66.706,37

69.842,15

73.900,95

54.018,30

83.842,96

87.665,31

93.665,97

96.724,35

98.504,06

Gestió dels residus

998,12

1.102,32

1.137,65

1.362,90

946,71

772,28

851,96

1.043,04

1.046,52

1.019,88

1.175,88

869,03

728,71

327,76

298,14

Emissions totals

69.513,78

74.215,22

80.722,32

84.454,82

76.621,04

85.156,24

87.383,46

88.740,22

95.553,05

76.287,49

102.620,24

110.291,92

117.872,32

121.128,96

123.821,03

Figura 31. Evolució de les emissions per sector al municipi de Riudellots de la Selva, 2005-2019
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Font: Inventari de seguiment d’emissions a comarques gironines (ISE) 2006-2019 (Diputació de Girona – CILMA 2019)

En el gràfic d’evolució d’emissions del municipi de Riudellots de la Selva es pot observar com les principals emissions, associades sector industrial, han
mantingut un caràcter ascendent des del 2005. Tanmateix en destaca una davallada entre els anys 2008-2009 i una encara més rellevant entre els anys
2013-2014, si bé les dues mantenen un caràcter de recuperació molt ràpid. Aquestes emissions, condicionen fortament les emissions total del municipi
ja que representen una part molt rellevant respecte del total. En un segon terme, destaquen les emissions del transport, que mostren valors força similars
a les emissions associades al sector terciari. Destaca la crescuda que ha mantingut el sector terciari des del 2005, gairebé duplicant els seus valors fins
el 2019.
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Finalment, pel que respecte a les emissions associades al sector residencial, destaca la seva tendència estable. En valors molt més baixos es troba el
sector de la gestió del residus, si bé en destaca el seu descens entre 2018-2019.
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5.3.4 Evolució de les emissions a Sant Julià de Ramis 2005-2019
Les emissions totals de Sant Julià de Ramis des de l’any 2005 al 2019 s’han augmentat considerablement, han passat de les 15.644,52 tn de CO2 del
2005 a les 18.557,82 tn de CO2 del 2019.
Taula 19. Evolució de les emissions totals de Sant Julià de Ramis.
Emissions (tn CO2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Edificis residencials

2.871,14

3.293,59

3.464,08

3.787,56

3.709,74

3.803,63

3.354,07

3.900,68

3.774,87

3.451,27

3.286,48

3.454,64

3.229,53

3.953,64

3.744,90

Edificis sector terciari

1.910,53

1.512,50

1.956,21

2.050,53

2.017,08

1.898,68

1.885,24

1.681,71

1.369,64

1.637,91

1.609,57

1.679,39

1.791,24

2.101,77

2.088,11

Transport

9.470,33

9.358,17

10.062,41

9.782,51

9.240,36

8.986,07

8.736,78

7.313,93

7.404,39

10.045,06

9.364,06

10.329,40

10.264,75

10.590,79

11.214,93

Sectors industrials

349,73

825,72

922,19

848,58

491,41

554,16

499,64

443,72

337,74

345,10

330,10

326,48

327,93

334,82

291,94

Gestió dels residus

1.248,82

1.491,71

1.648,44

1.597,63

1.497,00

1.299,68

1.447,00

1.358,02

1.409,09

1.191,06

1.228,70

1.307,87

1.133,12

1.203,72

1.217,95

Emissions totals

15.850,55

16.481,69

18.053,33

18.066,82

16.955,60

16.542,22

15.922,73

14.698,07

14.295,74

16.670,40

15.818,91

17.097,77

16.746,57

18.184,73

18.557,82

Taula 20. Evolució de les emissions totals de Sant Julià de Ramis.
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Font: Inventari de seguiment d’emissions a comarques gironines (ISE) 2006-2019 (Diputació de Girona – CILMA 2019)

En el gràfic d’evolució d’emissions del municipi de Sant Julià de Ramis es pot observar com les principals emissions, associades al sector del transport,
han augmentat considerablement a partir del 2013, trencant una dinàmica de descens des del 2005. Pel contrari, des del 2013 ha mantingut una dinàmica
creixent, destacant els pics del 2014, 2016 i 2019. Tanmateix, aquestes emissions condicionen fortament les emissions total del municipi ja que
representen una part molt rellevant respecte de les emissions totals. En un segon terme, destaca de major a menor emissor, les emissions associades
als edificis residencials, les emissions d’edificis i equipaments del sector terciari i les emissions associades a la gestió dels residus. En destaca la
similitud en la tendència que mostren els dos darrers sectors. Tanmateix, tots tres sectors s’han mantingut força estables durant els anys 2005-2019,
mostrant algun descens puntual en els valors.
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Finalment, pel que respecte a les emissions associades al sector industrial, mantenen valors molt inferiors a la resta de sectors. Destaca la seva tendència
de descens, mostrant l’any 2005 valors propers als 800 i acabant l’any 2019 amb valors propers a les 300 tones de diòxid de carboni.
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5.3.5 Evolució de les emissions a Sarrià de Ter 2005-2019
Les emissions totals de Sarrià de Ter des de l’any 2005 al 2019 s’han augmentat moderadament, han passat de les 21.566,69 tn de CO2 del 2005 a les
23.944,56 tn de CO2 del 2019.
Taula 21. Evolució de les emissions totals de Sarrià de Ter.
Emissions (tn CO2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Edificis residencials

5.474,96

5.055,51

5.828,17

5.723,57

6.039,61

6.306,53

5.286,88

6.233,80

5.862,19

5.548,15

5.616,24

5.865,56

4.929,11

5.810,03

5.936,34

Edificis sector terciari

2.375,31

2.893,28

2.906,87

2.972,43

2.878,33

2.961,83

2.867,69

2.769,87

2.504,12

2.465,09

3.199,77

2.255,14

2.381,20

2.283,64

2.274,48

Transport

12.402,08

12.530,30

13.221,30

12.474,68

11.342,78

11.241,52

10.956,04

9.645,26

9.315,06

12.677,46

11.014,51

12.394,73

13.109,37

13.745,00

14.366,98

Sectors industrials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gestió dels residus

1.314,34

1.501,62

1.301,44

1.588,98

1.721,83

1.650,80

1.808,97

1.572,74

1.516,15

1.520,70

1.576,74

1.665,61

3.196,51

1.454,91

1.366,77

21.566,69

21.980,71

23.257,78

22.759,66

21.982,55

22.160,68

20.919,58

20.221,67

19.197,52

22.211,41

21.407,26

22.181,03

23.616,19

23.293,60

23.944,56

Emissions totals

Figura 32. Evolució de les emissions per sector al municipi de Sarrià de Ter, 2005-2019
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Font: Inventari de seguiment d’emissions a comarques gironines (ISE) 2006-2019 (Diputació de Girona – CILMA 2019)

En el gràfic d’evolució d’emissions del municipi de Sarrià de Ter es pot observar com les principals emissions, associades al sector del transport, han
augmentat considerablement a partir del 2013, trencant una dinàmica de descens des del 2005. Tot i així, destaca un descens l’any 2014, després del
pic de l’any anterior. Aquestes emissions condicionen fortament les emissions total del municipi ja que representen una part molt rellevant respecte de
les emissions totals. Cal destacar que mantenen una corba en caràcter ascendent. En un segon terme, destaquen les emissions associades als edificis
residencials, amb valors força estables des del 2005, amb descensos que destaquen l’any 2011 i 2017.
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Finalment, de major a menor emissor, i amb valors més baixos respecte del total, destaquen les emissions associades dels edificis i equipaments del
sector terciari i les emissions associades a la gestió de residus. Ambdós mantenen valors constants si bé se’n destaca alguna crescuda ocasional.
No es disposa de dades sobre les emissions associades al sector industrial.
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5.3.6 Evolució de les emissions a Vilablareix 2005-2019
Les emissions totals de Vilablareix des de l’any 2005 al 2019 s’han augmentat moderablament, han passat dels 17.825,96 tn de CO2 del 2005 als
19.200,74 tn de CO2 del 2019.
Taula 22. Evolució de les emissions totals de la unitat del paisatge
Emissions (tn CO2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Edificis residencials

3.184,19

2.689,93

3.286,47

3.153,76

3.114,93

3.378,23

2.978,11

3.424,70

3.378,90

3.077,10

3.244,87

3.157,45

3.307,29

3.448,12

3.661,00

Edificis sector terciari

3.548,99

3.682,92

3.521,37

3.699,93

3.781,71

3.682,17

3.517,14

3.400,26

3.209,29

3.206,28

3.391,33

3.406,02

3.754,01

3.806,74

3.625,09

Transport

9.685,00

9.534,82

10.249,74

9.492,02

8.876,04

8.483,60

8.328,51

7.001,21

6.714,37

8.803,67

7.959,47

9.165,23

9.887,29

10.631,72

11.311,71

Sectors industrials

445,74

455,46

448,69

410,12

406,32

396,50

413,57

359,31

313,83

293,43

307,37

246,91

215,76

229,07

319,39

Gestió dels residus

962,04

1.013,88

981,22

954,36

973,33

977,53

1.004,24

934,11

892,84

392,17

337,05

290,86

326,09

404,21

283,55

Emissions totals

17.825,96

17.377,01

18.487,48

17.710,19

17.152,32

16.918,03

16.241,56

15.119,59

14.509,23

15.772,65

15.240,08

16.266,46

17.490,43

18.519,86

19.200,74

Figura 33. Evolució de les emissions per sector al municipi de Vilablareix, 2005-2019
25.000,00
20.000,00

Emissions edificis residencials

15.000,00

Emissions edificis i equipaments del
sector terciari
Emissions associades al transport

10.000,00
5.000,00
0,00

Emissions associades al sector
industrial
Emissions associades a la gestió dels
residus
Emissions totals (tnCO2)

Font: Inventari de seguiment d’emissions a comarques gironines (ISE) 2006-2019 (Diputació de Girona – CILMA 2019)

En el gràfic d’evolució d’emissions del municipi de Vilablareix es pot observar com les principals emissions, associades al sector del transport, han
augmentat considerablement a partir del 2013, trencant la dinàmica de descens des del 2005. Les emissions d’aquest sector condicionen fortament les
emissions total del municipi, que mantenen el seu creixement en relació amb les del sector transport. En un segon terme, destaquen les emissions
associades als edificis residencials i del sector terciari, ambdós amb valors força estables des del 2005.
Les emissions associades a la gestió de residus han disminuït especialment a partir del 2013. També ho han fet les emissions associades al sector
industrial, tot i que en menys proporció.
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5.4 Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament
Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament – Pla de Girona
El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flotes municipals dels Ajuntaments del Pla de
Gironavaren consumir 6.323,26 MWh d’energia, que van suposar 2.255,40 tn CO2, les quals representen
el 1% del total d’emissions de la unitat de paisatge
El consum d’energia entre 2005 i 2019 ha augmentat un 11%, mentre que les emissions ho han fet en
un 15%. El consum d’electricitat i gas natural ha augmentat, mentre que el consum de gasoil ha disminuït.
Destaca l’aparició del consum de biomassa, no detectat l’any 2005, i el lleuger augment del consum
d’energia solar tèrmica.
Figura 34. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit ajuntament en el conjunt del Pla de Girona,
comparativa anys 2005-2019.
Consum d’energia segons fonts d’energia (MWh)

2005
29,82
1%

2019

Electricitat

387,81
5%

141,87
2%

1153,32
18 %

14;1%

39,31
1%

Gas Natural

1120,57
16%
706,71
11 %
3847,17
61 %

572,26
9%

Gasoil C

GLP
Biomassa

340,44
5%
4982,58
71%

Energia solar
tèrmica
Energia
geotèrmica
Gasoil
Gasolina

Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2)

2005

2019

148,99
7%

193,37
8%

175,58
8%

Equipaments
847,52
37%

1.119,53
43%

Enllumenat públic
Flota municipal

1.083,31
48%
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1.279,08
49%

Transport públic
urbà

Consum (MWh)

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2.555,82

3.242,31

847,52

1.119,53

0,0653

0,0656

1.308,43

2.039,27

561,17

890,99

0,0432

0,0522

Gasoil C

572,26

340,44

152,80

90,90

0,0118

0,0053

Gas Natural

661,13

681,41

133,55

137,65

0,0103

0,0081

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Biomassa

0,00

141,87

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia solar tèrmica

14,00

39,31

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia geotèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

2.538,74

2.943,25

1.083,31

1.279,08

0,0835

0,0750

2.538,74

2.943,25

1083,31

1279,08

0,0835

0,0750

670,72

831,44

175,58

193,37

0,0135

0,0113

Equipaments
Electricitat

Enllumenat públic
Electricitat
Flota municipal
Gasoil

595,32

387,81

157,19

103,54

0,0121

0,0061

Gasolina

29,82

4,44

7,42

1,11

0,0006

0,0001

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Gas natural

45,58

439,16

9,21

88,71

0,0007

0,0052

Elèctric

0,00

0,06

0,00

0,02

0,0000

0,0000

558,00

0,00

148,99

0,00

0,0115

0,0000

6.323,26

7.016,99

2.255,40

2.591,96

0,1738

0,1519

Transport públic urbà
Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels ajuntaments del Pla de Girona

A continuació es detalla l’inventari de referència d’emissions de cada ajuntament. Tots els consistoris
municipals d’aquesta unitat de paisatge estan adherits a l’Associació Catalana de Municipis. En cas que
aquesta subministri energia 100% renovable als edificis i enllumenat públics, el factor d’emissió elèctrica
utilitzat per al càlcul d’emissions de l’ajuntament durant el 2019 es recalcula. Els municipis del Pla de
Girona dels quals es té constància de que comprin energia verda amb garantia d’origen són Fornells de
la Selva, Riudellots de la Selva, Sarrià de Ter i Vilablareix (2021).
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Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament – Aiguaviva
El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament d’Aiguaviva van
consumir 469,49 MWh d’energia, que van suposar 207,60 tn CO2, les quals representen el 1% del total
d’emissions del municipi.
El consum d’energia entre 2005 i 2019 ha disminuït un 6%, i les emissions, un 5%. Destaca l’aparició del
consum de gas natural l’any 2019 respecte el 2005. Cal tenir en compte les dades sobre el consum de
la flota de vehicles de l’ajuntament per a l’any 2019 són incompletes (tant per al parc de vehicles com per
al transport associat a la gestió de residus). El consum d’electricitat s’ha mantingut estable.
Figura 35. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit ajuntament d’Aiguaviva, comparativa anys 20052019.
Consum d’energia segons fonts d’energia (MWh)

2005

2019
Electricitat

29,92
6%

55,21
12%

54,40
12%

Gasoil C
Gas Natural
GLP
Biomassa
Energia solar tèrmica
Energia geotèrmica

384,36
82%

388,20
88%

Gasoil
Gasolina

Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2)

2005

2019

14,74
7%

9,79
5%

Equipaments
77,15
39%

84,42
41%

Enllumenat públic
Flota municipal

108,44
52%

109,50
56%

Consum (MWh)

Equipaments
Electricitat
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Transport públic
urbà

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

188,83

164,95

84,42

77,15

0,1405

0,1020

158,91

158,97

76,43

75,94

0,1272

0,1004

Consum (MWh)

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Gasoil C

29,92

0,00

7,99

0,00

0,0133

0,0000

Gas Natural

0,00

5,98

0,00

1,21

0,0000

0,0016

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Biomassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia solar tèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia geotèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

225,45

229,23

108,44

109,50

0,1804

0,1448

225,45

229,23

108,44

109,50

0,1804

0,1448

55,21

48,45

14,74

9,79

0,0216

0,0129

Gasoil

55,21

0,03

12,98

0,01

0,0216

0,0000

Gasolina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Enllumenat públic
Electricitat
Flota municipal

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Gas natural

0,00

48,43

0,00

9,78

0,0000

0,0129

Elèctric

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

469,49

442,63

207,60

196,43

0,3454

0,2598

Transport públic urbà
Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament d’Aiguaviva,
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Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament – Fornells de la Selva
El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de Fornells de
la Selva van consumir 933,74 MWh d’energia, que van suposar 344,29 tn CO2, les quals representen el
2% del total d’emissions del municipi.
El consum d’energia entre 2005 i 2019 ha augmentat un 47%, i les emissions, un 42%. Tant el consum
d’electricitat com el de gas natural han augmentat. El consum de gasolina per a la flota municipal ha estat
substituït per consum de gasoil.
Figura 36. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit ajuntament de Fornells de la Selva, comparativa
anys 2005-2019.
Consum d’energia segons fonts d’energia (MWh)

2005

2019
10,38
1%

8,08
1%

Electricitat
Gasoil C
Gas Natural

386,43
30%

293,66
33%

GLP
Biomassa

586,42
66%

Energia solar
tèrmica
Energia geotèrmica

889,21
69%

Gasoil
Gasolina

Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2)

2005

2019
19,70
4%

11,22

3%
Equipaments
124,29

36%

Enllumenat públic

222,53
45%

Flota municipal

254,77
51%

214,76

61%

Transport públic
urbà

Consum (MWh)

Equipaments
Electricitat
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Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

429,86

708,19

124,29

222,53

0,0660

0,0840

136,20

321,77

64,97

144,47

0,0345

0,0545

Consum (MWh)

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

293,66

386,43

59,32

78,06

0,0315

0,0295

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Biomassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia solar tèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia geotèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

450,22

567,44

214,76

254,77

0,1140

0,0961

450,22

567,44

214,76

254,77

0,1140

0,0961

53,66

94,18

11,22

19,70

0,0060

0,0074

Gasoil

0,00

10,38

0,00

2,77

0,0000

0,0010

Gasolina

8,08

0,00

2,01

0,00

0,0011

0,0000

Gasoil C
Gas Natural

Enllumenat públic
Electricitat
Flota municipal

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Gas natural

45,58

83,80

9,21

16,93

0,0049

0,0064

Elèctric

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

933,74

1.369,82

350,26

496,99

0,1859

0,1875

Transport públic urbà
Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Fornells de la Selva
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Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament – Riudellots de la Selva
El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de Riudellots de
la Selva varen consumir 989,98 MWh d’energia, que van suposar 406,39 tn CO2, les quals representen
el 1% del total d’emissions del municipi.
El consum d’energia entre 2005 i 2019 ha augmentat un 3%, i les emissions, un 7%. El consum
d’electricitat ha augmentat, així com també ho ha fet el consum de gasoil per a la flota municipal. Destaca
l’aparició de gas natural i biomassa per a usos tèrmics en equipaments.
Figura 37. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit ajuntament de Riudellots de la Selva, comparativa
anys 2005-2019.
Consum d’energia segons fonts d’energia (MWh)

2005

2019
38,33
4%

181,82
18%

136,79
13%

Electricitat
Gasoil C
Gas Natural

21,39
2%

GLP
Biomassa

143,64
15%

Energia solar tèrmica

664,52
67%

Energia geotèrmica

820,63
81%

Gasoil
Gasolina

Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2)

2019

2005

36,54
8%

48,55
12%

Equipaments
Enllumenat públic

178,38
44%

204,80
47%
193,62
45%

179,60
44%

Transport públic
urbà

Consum (MWh)

Equipaments

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

434,77

477,17

178,38

203,80

0,1005

0,0982

Electricitat

291,13

417,45

140,03

199,48

0,0789

0,0961

Gasoil C

143,64

0,00

38,35

0,00

0,0216

0,0000

0,00

21,39

0,00

4,32

0,0000

0,0021

Gas Natural
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Flota municipal

Consum (MWh)

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Biomassa

0,00

38,33

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia solar tèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia geotèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

373,40

403,15

179,60

192,65

0,0273

0,0928

373,40

403,15

179,60

192,65

0,0273

0,0928

181,82

136,82

48,55

36,54

0,0273

0,0176

181,82

136,79

48,55

36,52

0,0273

0,0176

Gasolina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Gas natural

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Elèctric

0,00

0,03

0,00

0,01

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

989,98

1.017,14

406,53

432,99

0,2290

0,2086

Enllumenat públic
Electricitat
Flota municipal
Gasoil

Transport públic urbà
Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
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Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament – Sant Julià de Ramis
El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de Sant Julià de
Ramis van consumir 973,64 MWh d’energia, que van suposar 199,30 tn CO2, les quals representen el
1% del total d’emissions del municipi.
El consum d’energia entre 2005 i 2019 ha augmentat un 12%, i les emissions, un 80%. El consum
d’electricitat ha augmentat lleugerament, Mentre que el consum de gasoil C ha disminuït. El consum de
gas natural ha augmentat, mentre que el consum de gasoil associat a la flota de vehicles de l’ajuntament
ha disminuït.
Figura 38. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit ajuntament de Sant Julià de Ramis, comparativa
anys 2005-2019.
Consum d’energia segons fonts d’energia (MWh)

2005
14,00
1%

2019
17,00
2%

83,35
9%

31,05
3%

41,40
4%

Gasoil C
Gas Natural

49,20
5%

GLP

183,44
20%

223,18
23%

Electricitat

Biomassa

622,07
64%

644,61
69%

Energia solar
tèrmica
Energia geotèrmica
Gasoil

Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2)

2005

2019

22,25
11%

42,28
12%
161,00
45%

103,07
52%

73,97
37%

Equipaments

Enllumenat públic
Flota municipal

155,50
43%

Consum (MWh)
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Equipaments

Transport públic
urbà

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

476,42

505,11

103,07

161,00

0,0413

0,0458

Electricitat

208,19

255,46

37,21

102,08

0,0149

0,0290

Gasoil C

223,18

183,44

59,59

48,98

0,0239

0,0139

Gas Natural

31,05

49,20

6,27

9,94

0,0025

0,0028

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Consum (MWh)

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Biomassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia solar tèrmica

14,00

17,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia geotèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

413,87

389,15

73,97

155,50

0,0296

0,0442

413,87

389,15

73,97

155,50

0,0296

0,0442

83,35

196,01

22,25

42,28

0,0089

0,0120

Gasoil

83,35

41,40

22,25

11,05

0,0089

0,0031

Gasolina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Gas natural

0,00

154,61

0,00

31,23

0,0000

0,0089

Elèctric

0,00

0,03

0,00

0,01

0,0000

0,0000

Enllumenat públic
Electricitat
Flota municipal

Transport públic urbà
Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

973,64

1.090,26

199,30

358,78

0,0799

0,1021

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis
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Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament – Sarrià de Ter
El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de Sarrià de Ter
van consumir 2.101,58 MWh d’energia, que van suposar 1.572,67 tn CO2, les quals representen el 3%
del total d’emissions del municipi.
El consum d’energia entre 2005 i 2019 ha disminuït un 25%, així com també ho han fet les emissions en
un X?. El consum d’electricitat ha augmentat considerablement, mentre que el consum de gas natural ho
ha fet en menor mesura. El consum de gasoil C ha disminuït lleugerament. També han disminuït els
consums de gasoil i gasolina per a la flota municipal. No s’ha detectat consum del transport públic urbà
per a 2019, el qual si que existia l’any 2005.
Figura 39. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit ajuntament de Sarrià de Ter, comparativa anys
2005-2019.
Consum d’energia segons fonts d’energia (MWh)

2005
12,54
1%

8,75
1%

121,74
8%

2019
Electricitat
Gasoil C

155,00
11%

783,66
37%

Gas Natural
GLP

975,63
46%

Biomassa
Energia solar tèrmica

161,37
8%

1.130,42
80%

168,38
8%

Energia geotèrmica
Gasoil
Gasolina

Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2)

2005

148,99
20%

2019

34,21
6%

213,97
29%

Equipaments

63,37
8%

260,75
47%

262,31
47%

Enllumenat públic
Flota municipal
Transport públic urbà

317,25
43%

Consum (MWh)

Equipaments
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Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

623,12

758,44

213,97

260,75

0,0530

0,0504

Consum (MWh)

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Electricitat

293,37

481,70

136,41

194,78

0,0338

0,0377

Gasoil C

168,38

155,00

44,96

41,39

0,0111

0,0080

Gas Natural

161,37

121,74

32,60

24,59

0,0081

0,0048

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Biomassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia solar tèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia geotèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

682,27

648,72

317,25

262,31

0,0786

0,0507

682,27

648,72

317,25

262,31

0,0786

0,0507

238,20

165,52

63,37

34,21

0,0157

0,0066

Gasoil

225,66

8,75

60,25

2,34

0,0149

0,0005

Gasolina

12,54

4,44

3,12

1,11

0,0008

0,0002

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Gas natural

0,00

152,32

0,00

30,77

0,0000

0,0060

Elèctric

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

558,00

0,00

148,99

0,00

0,0396

0,0000

2.101,58

1.572,67

743,58

557,27

0,1842

0,1078

Enllumenat públic
Electricitat
Flota municipal

Transport públic urbà
Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sarrià de Ter
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Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament – Vilablareix
El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de Vilablareix
van consumir 854,83 MWh d’energia, que van suposar 348,13 tn CO2, les quals representen el 2% del
total d’emissions del municipi.
El consum d’energia entre 2005 i 2019 ha augmentat un 78%, i les emissions, un 58%. El consum
d’electricitat gairebé s’ha multiplicat, mentre que el consum de gas natural ha disminuït a la meitat. El
consum de gasoil C també ha disminuït. El consum de gasoil per a la flota municipal ha augmentat,
mentre que el consum de gasolina en aquest àmbit ha disminuït.
Figura 40. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit ajuntament de Vilablareix, comparativa anys
2005-2019.
Consum d’energia segons fonts d’energia (MWh)
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72%
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15,45
5%
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9%
212,23
35%

143,39
41%
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189,29
54%

335,68
56%

Consum (MWh)

Equipaments
Electricitat
Gasoil C
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Equipaments

Transport públic
urbà

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

402,82

628,45

143,39

194,30

0,0655

0,0671

220,63

403,92

106,12

174,24

0,0485

0,0601

7,14

2,00

1,91

0,53

0,0009

0,0002

Consum (MWh)

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

175,05

96,67

35,36

19,53

0,0162

0,0067

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Biomassa

0,00

103,54

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia solar tèrmica

0,00

22,31

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Energia geotèrmica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

393,53

705,56

189,29

304,35

0,0865

0,1051

393,53

705,56

189,29

304,35

0,0865

0,1051

58,48

190,46

15,45

50,85

0,0071

0,0176

Gasoil

49,28

190,46

13,16

50,85

0,0060

0,0176

Gasolina

9,20

0,00

2,29

0,00

0,0010

0,0000

GLP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Gas natural

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Elèctric

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

854,83

1524,47

348,13

549,50

0,1590

0,1897

Gas Natural

Enllumenat públic
Electricitat
Flota municipal

Transport públic urbà
Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilablareix.
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5.4.1 Edificis i equipaments o instal·lacions municipals
5.4.1.1

Edificis i equipaments o instal·lacions municipal: àmbit PAESC

En el Pla de Girona l’any 2005 hi havia un total de 55 equipaments i instal·lacions municipals i
el 2019 n’hi havia 95. El nombre d’equipaments s’ha comptabilitzat a partir de les dades
proporcionades pels ajuntaments que conformen la unitat d’estudi.
Els consums en edificis i equipaments municipals del Pla de Girona han augmentat durant els
anys 2005-2019. Cal destacar l’augment, d’aproximadament un 55%, que ha patit l’any 2019 el
consum d’electricitat respecte de l’any 2005. El consum de gasoil ha disminuït, mentre que el
consum de gas natural ha augmentat lleugerament en termes absoluts..
En percentatges més petits, cal mencionar l’augment d’un 0,2% en el consum d’energia solar
tèrmica. A més, també apareix el consum de biomassa com a font d’energia tèrmica, que
representa un 4,5% del consum total dels equipaments.
Figura 41. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments municipals del Pla de Girona,
comparativa 2005-2019.
Consum per fonts d’energia (MWh)

2019

141,87
4%

2005

Electricitat
17
1%

14
1%

Gasoil

681,41
21 %

661,14
26 %
1308,42
51 %

Gas natural
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340,44
11 %

572,26
22 %

2039,31
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tèrmiac
GLP

Emissions generades als edificis públics (tn CO2)

2005

48,38
2%

319,13
13%

459,6
18%

2019

74,16
2%
751,92
23%

92,51
4%

365,38
11%

154,09
5%

215,47
8%

545,28
21%

75

1006,45
31%

875,43
34%
29,72
1%

860,63
27%

Consum (MWh)
Electricitat
Tipus

Gasoil

Gas natural

Biomassa

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

191,71

294,81

52,46

32,91

74,97

22,34

101

122

0

0

88,04

39,06

Educació

298,35

484,78

405,89

220,81

171,2

Esports

253,59

397,5

13,19

0

Instal·lació

114,93

24,38

0

0

Sociocultural

324,79

664,02

76,39

65,11

Administració
Altres

Sanitat
Total

Energia solar
tèrmica

Total

2019

2005

2019

2005

2019

0

8,99

0

0

319,13

365,38

0

58,07

0

0

92,51

154,09

273,22

0

27,62

0

0

875,43

1006,45

264,5

318,65

0

45,47

14

17

545,28

860,63

4,02

0

0

0

0

0

215,47

29,72

58,41

28,14

0

0,98

0

0

459,6

751,92

24,05

51,82

24,33

21,61

0

0

0
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0

0

48,38

74,16

1308,42

2039,31

572,26

340,44

661,14

681,41

0

141,87

14

17

2555,8

3242,35

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès.

Els equipaments més consumidors són els dedicats a educació, que inclouen majoritàriament escoles.
El consum de gasoil en aquests equipaments ha disminuït, i ha estat substituït majoritàriament pel
consum de gas natural, i en menor proporció, pel consum de biomassa.
En el mateix sentit, destaca el sector de l’esport, amb un augment d’emissions entre 2005-2019 d’un 4%,
mantenint-se així com un dels principals sectors emissors. Tanmateix, cal destacar que l’any 2019 s’hi
comptabilitzen 45,47 MWh d’energia en font de biomassa, fet que representa el 6,37%. Per altra banda,
les emissions generades pels equipaments socioculturals han augmentat entre els dos anys, observant
un major consum d’electricitat l’any 2019, i en menor proporció, de biomassa.
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5.4.1.2

Edificis i equipaments o instal·lacions municipals a Aiguaviva

El nombre d’equipaments s’ha comptabilitzat a partir de les dades proporcionades per l’ajuntament. L’any
2005 hi havia un total de 4 equipaments i instal·lacions municipals i el 2019 n’hi havia 7. Això és degut a
que l’any 2019 s’adhereixen el Centre Polivalent, l’Edifici Ca La Neus i l’edifici de Correus
El consum total dels equipaments ha passat de 158,90 MWh per a l’any 2005 a 164,95 per a l’any 2019.
El consum d’electricitat s’ha mantingut constant i ha augmentat lleugerament, mentre que el consum de
gasoil C ha desaparegut. L’any 2019 s’afegeix el consum de gas natural, no existent el 2005. Per altra
banda, les instal·lacions representaven el tipus d’equipaments que generaven més emissions l’any 2005,
mentre que el 2019 van ser els equipaments socioculturals. Detacada també la reducció d’emissions dels
equipaments educatius, que pot ser deguda a l’eliminació del gasoil C en aquests equipaments.
Figura 42. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments municipals d’Aiguaviva
Consum per fonts d’energia (MWh)

2019

2005

5,98
4%

29,92
16%

Electricitat
Gasoil
Gas Natural
GLP
Biomassa
Energia solar tèrmica

158,91
84%

Energia geotèrmica

158,97
96%

Emissions generades als edificis públics (tn CO2)

2019

2005

7,52
9%

12,57
16%

12,12
14%

Administració
Altres

18,35
22%

7,71
10%

Consum per font i tipus d’equipaments a Aiguaviva, comparativa 2005-2019

77

Esports

44,23
57%

46,43
55%

Educació

Instal·lació
12,64
17%

Sociocultural
Sanitat

Consum (MWh)
Electricitat

Gasoil

Gas natural

Biomassa

Energia
solar tèrmica

Total

Tipus

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Administració

25,20

26,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,20

26,31

Altres

96,53

26,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,45

Educació

21,54

16,14

29,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,46

16,14

Esports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instal·lació

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,53

0,00

Sociocultural

15,64

90,07

0,00

0,00

0,00

5,98

0,00

0,00

0,00

0,00

15,64

96,05

Sanitat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

158,91

158,97

29,92

0,00

0,00

5,98

0,00

0,00

0,00

0,00

188,83

164,95

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament d’Aiguaviva

El gràfic següent indica el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del municipi.
Destaca un augment considerable pel que respecte al consum total en el els equipaments socioculturals,
influenciat per l’adhesió del Centre Polivalent i de l’Edifici Ca La Neus. En el centre Polivalent hi trobem
l’únic consum de gas natural referent als equipaments municipals.
La resta de consums provenen de la font d’electricitat en la seva totalitat. En aquest sentit, hi destaca el
descens en el consum d’electricitat en les bombes de sanejament de Can Jordi.
Figura 43. Consums dels equipaments de l’ajuntament d’Aiguaviva, comparativa 2005-2019.

Consum d'energia per equipaments (MWh)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament d’Aiguaviva.
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5.4.1.3

Edificis i equipaments o instal·lacions municipals a Fornells de la Selva

El nombre d’equipaments s’ha comptabilitzat a partir de les dades proporcionades per l’ajuntament. L’any
2005 hi havia un total de 6 equipaments i instal·lacions municipals i el 2019 n’hi havia 11. Respecte
l’any2005, s’hi afegeixen el local d’entitats, els Barracons de l’Escola, el Centre Cívic, el Pavelló nou i el
Camp de futbol.
El consum total dels equipaments ha passat de 429,86 MWh per a l’any 2005 a 708,19 MWh per a l’any
2019. El consum total d’electricitat per a l’any 2019 és més del doble que el del 2005. El consum total de
gas natural també ha augmentat considerablement en termes absoluts. En aquest sentit, el consum dels
equipaments educatius i socioculturals ha augmentat, al contrari que el consum dels altres equipaments.
Pel què fa a les emissions, els equipaments esportius i socioculturals han augmentat el percentatge
d’emissions, degut a la construcció dels nous equipaments.
Figura 44. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments municipals de Fornells de la
Selva
Consum per fonts d’energia (MWh)
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Taula 23.Consum per font i tipus d’equipaments a Fornells de la Selva, comparativa 2005-2019
Consum (MWh)
Electricitat

Gasoil

Gas natural

Biomassa

Energia solar
tèrmica

Total

Tipus

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Administració

47,67

38,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,67

38,98

Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Educació

29,09

79,69

0,00

0,00

171,20

199,74

0,00

0,00

0,00

0,00

200,29

279,43

Esports

18,21

117,57

0,00

0,00

122,46

186,69

0,00

0,00

0,00

0,00

140,67

304,26

Instal·lació

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sociocultural

24,17

70,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,17

70,72

Sanitat

17,06

14,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,06

14,82

Total

136,20

321,77

0,00

0,00

293,66

386,43

0,00

0,00

0,00

0,00

429,86

708,19

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Fornells de la Selva.

Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del
municipi. Destaca un augment considerable pel que respecte el consum total en els equipaments
esportius, influenciat pel fort augment en el consum d’electricitat i gas natural. Aquest pot esdevindré per
l’aparició de dos equipaments, el Pavelló nou i el Camp de futbol. En la mateixa línia, es destaca
l’augment del consum de l’electricitat i gas natural pel que respecta l’educació, donada l’aparició de
l’equipament dels Barracons de l’escola.
D’altra banda, cal destacar la disminució del consum de l’electricitat pel que respecta els equipaments
sanitaris i de l’administració.
Figura 45. Consums dels equipaments de l’ajuntament de Fornells de la Selva, comparativa 2005-2019.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Fornells de la Selva
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5.4.1.4

Edificis i equipaments o instal·lacions municipals a Riudellots de la Selva

El nombre d’equipaments s’ha comptabilitzat a partir de les dades proporcionades per l’ajuntament. L’any
2005 hi havia un total de 10 equipaments i instal·lacions municipals i el 2019 n’hi havia 23. D’aquesta
manera, cal esmentar que per l’any 2019, dels 23 equipaments totals, només es disposa de dades de
consums energètics per 19 d’aquests. .
El consum total dels equipaments ha passat de 434,77 MWh per a l’any 2005 a 477,17 MWh per a l’any
2019. El consum d’electricitat ha augmentat significativament i el gasoil ha disminuït, i ha estat substituït
parcialment per consum de gas natural i de biomassa.
Les emissions dels sectors educatius i esportius han disminuït entre els dos anys, al contrari que els
socioculturals. Cal puntualitzar que el valor de consums per l’administració i la sanitat resulta esbiaixat
donat que no es disposen dades per l’any 2005.

Figura 46. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments municipals de Riudellots de la
Selva
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Taula 18. Consum per font i tipus d’equipaments a Riudellots de la Selva, comparativa 2005-2019
Consum (MWh)
Electricitat

Gasoil

Gas natural

Biomassa

Energia solar
tèrmica

Total

Tipus

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Administració

0,00

117,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,99

0,00

0,00

0,00

126,62

Altres

2,82

70,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,82

70,90

Educació

94,26

78,39

143,64

0,00

0,00

4,20

0,00

27,62

0,00

0,00

237,90

110,21

Esports

118,85

25,36

0,00

0,00

0,00

17,20

0,00

0,00

0,00

0,00

118,85

42,55

Instal·lació

6,60

0,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,60

0,59

Sociocultural

68,59

92,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,98

0,00

0,00

68,59

93,63

Sanitat

0,00

31,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,74

0,00

0,00

0,00

32,67

Total

291,13

417,45

143,64

0,00

0,00

21,39

0,00

38,33

0,00

0,00

434,77

477,17

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del
municipi. S’hi destaca una disminució considerable pel que respecte el consum d’electricitat en els
equipaments esportius, compensat per l’augment de gas natural.
S’hi destaca l’elevat consum energètic total de l’administració i l’educació, si bé destaquen per presentar
consums associats a la biomassa, especialment el sector de l’educació. Cal tenir en compte que el valor
dels consums per equipaments destinats a administració i sanitat resulta esbiaixat donat que no es
disposa de dades per l’any 2005.
Figura 47. Consums dels equipaments de l’ajuntament de Riudellots de la Selva, comparativa 2005-2019.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva

83

Electricitat

2005

2019

Quadre llum fires i
festes

5.4.1.5

Edificis i equipaments o instal·lacions municipals a Sant Julià de Ramis

El nombre d’equipaments s’ha comptabilitzat a partir de les dades proporcionades per l’ajuntament. L’any
2005 hi havia un total de 14 equipaments i instal·lacions municipals i el 2019 n’hi havia 11. Es disposa
de dades de consum per tots aquests.
El consum total dels equipaments ha passat de 476,42 MWh per a l’any 2005 a 505,11 MWh per a l’any
2019. Si bé els consums d’electricitat han augmentat considerablement, s’ha reduït el consum de gasoil,
que ha estat parcialment substituïts pel gas natural. S’ha mantingut el consum d’energia solar tèrmica,
referent al pavelló municipal.
Les emissions dels sectors educatius i socioculturals han augmentat, al contrari que les emissions dels
sectors esportius i administratius.
Figura 48. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments municipals de Sant Julià de
Ramis
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Taula 24. Consum per font i tipus d’equipaments a Sant Julià de Ramis, comparativa 2005-2019
Consum (MWh)
Electricitat

Gasoil

Gas natural

Energia solar
tèrmica

Biomassa

Total

Tipus

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Administració

22,21

37,73

52,46

32,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,67

70,64

Altres

0,00

1,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,48

Educació

55,63

117,87

56,81

63,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,44

181,68

Esports

2,91

40,03

13,19

0,00

31,05

49,20

0,00

0,00

17,00

61,15

106,23

Instal·lació

64,45

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,45

0,30

Sociocultural

56,00

53,01

76,39

65,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,39

118,12

Sanitat

6,99

5,06

24,33

21,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,32

26,67

Total

208,19

255,46

223,18

183,44

31,05

49,20

0,00

0,00

14,00

17,00

476,42

505,11

0,00
14,00
0,00
0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis.

Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del
municipi. El consum d’electricitat als equipaments educatius han augmentat considerablement.
Tanmateix, s’observa una disminució considerable de gasoil en aquests.
Tot i que en alguns equipaments el consum de gasoil per a calefacció ha augmentat, cal destacar la seva
tendència a la baixa en el conjunt del municipi. Les oficines de l’ajuntament i el pavelló municipal són els
edificis on aquesta reducció ha estat més notable. No obstant, en el cas del pavelló municipal la reducció
del consum de gasoil ha estat compensada per un augment en el consum del gas natural. El consum
d’electricitat ha augmentat en el conjunt del municipi. No es disposa de dades de consum d’electricitat
per a les estacions de bombejament d’aigua durant l’any 2019.
Figura 49. Consums dels equipaments de l’ajuntament de Sant Julià de Ramis, comparativa 2005-2019.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis.
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5.4.1.6

Edificis i equipaments o instal·lacions municipals a Sarrià de Ter

El nombre d’equipaments s’ha comptabilitzat a partir de les dades proporcionades per l’ajuntament. L’any
2005 hi havia un total de 10 equipaments i instal·lacions municipals i el 2019 n’hi havia 22.
El consum total dels equipaments ha passat de 623,12 MWh per a l’any 2005 a 758,44 MWh per a l’any
2019. Si bé els consums d’electricitat han augmentat considerablement, s’han reduït els consums de
gasoil. Els consums de gas natural han augmentat lleugerament.
Les emissions dels equipaments socioculturals han augment, al contrari que els esportius, educatius i
administratius.
Figura 50. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments municipals de Sarrià de Ter
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Taula 25.Consum per font i tipus d’equipaments a Sarrià de Ter, comparativa 2005-2019
Consum (MWh)
Electricitat

Gasoil

Gas natural

Energia solar
tèrmica

Biomassa

Total

Tipus

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Administració

31,81

35,76

0,00

0,00

29,16

18,25

0,00

0,00

0,00

0,00

60,96

60,34

Altres

1,65

14,84

0,00

0,00

0,00

20,97

0,00

0,00

0,00

0,00

1,65

28,83

Educació

71,91

111,62

168,38

155,00

0,00

16,96

0,00

0,00

0,00

0,00

240,29

283,59

Esports

45,75

76,66

0,00

0,00

110,99

65,56

0,00

0,00

0,00

0,00

156,74

143,85

Instal·lació

1,91

5,43

0,00

0,00

4,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,92

10,77

Sociocultural

140,35

237,40

0,00

0,00

17,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,56

231,06

Sanitat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

293,37

481,70

168,38

155,00

161,37

121,74

0,00

0,00

0,00

0,00

623,12

758,44

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sarrià de Ter.

Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del
municipi. El consum d’electricitat als equipaments ha augmentat considerablement en caràcter general,
especialment en els esportius, educatius i els socioculturals. Tanmateix, s’evidencia una disminució de
consum de gasoil en els equipaments educatius, compensada per un augment del consum del gas
natural. També es mostra una disminució en el consum de gas natural dels equipaments de
l’administració, fet que no passa en els altres tipus d’equipaments.
Figura 51. Consums dels equipaments de l’ajuntament de Sarrià de Ter, comparativa 2005-2019.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sarrià de Ter
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5.4.1.7

Edificis i equipaments o instal·lacions municipals a Vilablareix

El nombre d’equipaments s’ha comptabilitzat a partir de les dades proporcionades per l’ajuntament. L’any
2005 hi havia un total de 5 equipaments i instal·lacions municipals i el 2019 n’hi havia 15.
El consum total dels equipaments ha passat de 402,82 MWh per a l’any 2005 a 606,14 MWh per a l’any
2019. Si bé els consums de gas natural s’han reduït considerablement respecte l’any 2005, han
augmentat els consums d’electricitat. Aquesta reducció del gas natural també s’ha vist compensada pel
consum d’energia per biomassa i energia solar tèrmica.
Les emissions dels equipaments esportius i socioculturals han augmentat respecte l’any 2005, al contrari
que els altres equipaments.

Figura 52. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments municipals de Vilablareix
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Taula 18: Consum per font i tipus d’equipaments a Vilablareix, comparativa 2005-2019
Consum (MWh)
Electricitat

Gasoil

Gas natural

Biomassa

Energia solar
tèrmica

Total

Tipus

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Administració

64,82

38,40

0,00

0,00

45,81

4,09

0,00

0,00

0,00

0,00

110,63

42,49

Altres

0,00

8,33

0,00

0,00

88,04

18,09

0,00

58,07

0,00

0,00

88,04

26,43

Educació

25,92

81,07
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2,00

0,00
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0,00
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0,00
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Esports

67,87

137,88

0,00

0,00
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0,00
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0,00
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22,16
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0,00
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Sanitat
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,63

403,92

7,14

2,00

175,05

96,67

0,00

103,5

0,00

0,00

402,82

628,45

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès.

Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions
del municipi. El consum d’electricitat als equipaments ha augmentat considerablement,
especialment en els equipaments de socioculturals i esportius, en els quals s’han realitzat
instal·lacions d’energia solar tèrmica i de biomassa. Tanmateix, s’evidencia una disminució en
els equipaments educatius pel que respecta el consum de Gasoil, compensada per un augment
en el consum del gas natural. També es mostra una disminució en el consum de gas natural
dels equipaments de l’administració i en els altres tipus.
Figura 53. Consums dels equipaments de l’Ajuntament de Vilablareix, comparativa 2005-2019.
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Can Gruart i
Farigola
Madrenc
Ludoteca i
c/Marroc
Casal de la
Gent Gran

2005

2019

Pavelló
municipal

Consum d'energia per equipaments (MWh)
100,00
90,00

60,00

Energia
geotèrmica
Energia
solar tèrmica
Biomassa

50,00

GLP

80,00
70,00

40,00

Gas Natural

30,00
Gasoil C

20,00

Electricitat

10,00
0,00
2005

2019

Magatzem
municipal

2005

2019

Local de joves

2005

2019

Piscina
municipal

2005

2019

2005

2019

Caseta antena Can Ribotic
ràdio

2005

2019

Camp
d'esports

2005

2019

Bombes parc
del Raset

2005

2019

Menjador
escola
Madrenc

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès.
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5.4.2 Enllumenat públic municipal i semàfors
5.4.2.1

Enllumenat públic municipal i semàfors: àmbit PAESC

El consum del conjunt de quadres d’enllumenat públic municipal i semàfors dels municipis del Pla de
Gironavan consumir 2538,74 MWh l’any 2005, i les emissions associades van ser de 1803,31 tn CO2.
Per al 2019, aquest consum ha augmentat un 15%, mentre que les emissions ho han fet en un 18%. Les
emissions per càpita en aquest àmbit han disminuït un 10%.
Taula 26. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors del Pla de Girona per municipi, comparativa 2005-2019.
Consum (MWh)

Emissions

Emissions (tn CO2)

(tn CO2 per càpita)

Municipi

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Aiguaviva

225,45

229,23

108,44

109,5

0,1804

0,1448

Fornells de la Selva

450,22

567,44

214,76

254,77

0,114

0,0961

Riudellots de la Selva

373,4

403,15

179,6

192,65

0,1011

0,0921

Sant Julià de Ramis

413,87

389,15

73,97

155,5

0,0296

0,0442

Sarrià de Ter

682,27

648,72

317,25

262,31

0,0786

0,0507

Vilablareix

393,53

705,56

189,29

304,35

0,0865

0,1051

2538,74

2943,25

1083,31

1279,08

0,08346

0,074958

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels Ajuntaments del Pla de Girona
Figura 54. Emissions associades al consum de l’enllumenat públic per municipi del Pla de Girona, comparativa 2005-2019
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels Ajuntaments del Pla de Girona.
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Vilablareix

Figura 55. Emissions per càpita associades al consum de l’enllumenat públic per municipi del Pla de Girona, comparativa 20052019
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Fornells de la Selva Riudellots de la Selva Sant Julià de Ramis
2005

Sarrià de Ter

Vilablareix

2019

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels Ajuntaments del Pla de Girona.

A continuació es detalla el consum i emissions associades a enllumenat públic i semàfors per a cada
municipi de la unitat de paisatge.
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5.4.2.2

Enllumenat públic municipal i semàfors a Aiguaviva

Al municipi d’Aiguaviva hi ha un total de 9 quadres d’enllumenat. Els semàfors del municipi estan
connectats a aquests quadres. Els consums associats a l’enllumenat públic s’han mantingut estables
entre els anys 2005 i 2019, passant de 225,45 MWh a 229,23 MWh.
Taula 27. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament d’Aiguaviva, comparativa 2005-2019.
Consum (MWh)

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

Quadres
d'enllumenat

Ubicació

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Quadre 1

Plaça Sant Roc

39,66

26,44

19,08

12,63

0,0317

0,0167

Quadre 2

Carretera Ordis

0,05

2,32

0,02

1,11

0,0000

0,0015

Quadre 3

C/ Besalú

26,72

19,70

12,85

9,41

0,0214

0,0124

Quadre 4

C/ St. Antoni

18,66

51,46

8,98

24,58

0,0149

0,0325

Quadre 5

Canelles

6,90

10,70

3,32

5,11

0,0055

0,0068

Quadre 6

Can Miró

54,58

51,70

26,25

24,69

0,0437

0,0327

Quadre 7

Can Colomers

78,88

49,55

37,94

23,67

0,0631

0,0313

Quadre 8

Urb. El Gorb

0,00

4,09

0,00

1,96

0,0000

0,0026

Quadre 9

Veïnat Muntaner
Total

0,00

13,28

0,00

6,34

0,0000

0,0084

225,45

229,23

108,44

109,50

0,1804

0,1448

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament d’Aiguaviva
Figura 56. Consums (MWh) per quadre d’enllumenat a Aiguaviva, comparativa 2005-2019
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament d’Aiguaviva
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Quadre 8
(rotonda el
Temple)

Quadre 9
(rotonda Can
Garrofa)

2019

5.4.2.3

Enllumenat públic municipal i semàfors a Fornells de la Selva

Al municipi de Fornells de la Selva hi ha un total de 21 quadres d’enllumenat, els quals no inclouen els
semàfors del municipi, donat que no en consten dades. Els consums associats a l’enllumenat públic han
mantingut un lleuger augment entre els anys 2005 i 2019, passant de 450,22 MWh a 567,44 MWh. En
aquest augment, cal tenir en compte que s’han augmentat el nombre de quadres d’enllumenat des del
2005 fins el 2019. En aquests, se’n destaca l’augment del Quadre 2, així com el descens del consum del
Quadre C-2.
Taula 28. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, comparativa 20052019.
Consum (MWh)
Quadres
d'enllumenat

Total

Emissions (tn CO2)

Ubicació

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Quadre 1

Ps Pep Ventura la Tribana

73,17

75,34

34,90

33,83

0,0185

0,0128

Quadre 2

Fornells Park

9,12

19,14

4,35

8,59

0,0023

0,0032

Quadre 3

c/ Ramón Muntaner. Urb
Mas Torrent

19,80

22,68

9,44

Quadre 4

c/ Industrias

8,80

7,08

4,20

3,18

0,0022

0,0012

Quadre 5

c/ Antoni Gaudí

97,87

66,19

46,68

29,72

0,0248

0,0112

Quadre 6

Plaça Catalunya

46,58

27,58

22,22

12,38

0,0118

0,0047

Quadre 7

Quadre C-1

39,72

40,09

18,95

18,00

0,0101

0,0068

Quadre 8

Quadre C-2

63,18

40,27

30,14

18,08

0,0160

0,0068

Quadre 9

Quadre C-3

51,18

59,02

24,41

26,50

0,0130

0,0100

Quadre 10

c/ Garbí pol. Mas Pla

40,81

29,62

19,46

13,30

0,0103

0,0050

Quadre 11

c/ Zona Esportiva

0,00

20,01

0,00

8,98

0,0000

0,0034

Quadre 12

c/ Caterina Albert
Aparcament

0,00

9,02

0,00

Quadre 13

c/ Mas Busquets

0,00

42,97

0,00

Quadre 14

c/ Miquel i Pol cr
Campllong

0,00

14,14

0,00

Quadre 15

CN Antic Fornells

0,00

13,48

0,00

6,05

0,0000

0,0023

Quadre 16

Pol. Pla de la Ceba Q 1

0,00

14,38

0,00

6,46

0,0000

0,0024

Quadre 17

Pol. Pla de la Ceba Q 2

0,00

16,17

0,00

7,26

0,0000

0,0027

Quadre 18

Pol. Pla de la Ceba Q 3

0,00

17,64

0,00

7,92

0,0000

0,0030

Quadre 19

Plaça Pla de la Ceba Q 4

0,00

11,96

0,00

5,37

0,0000

0,0020

Quadre 20

Plaça Pla de la Ceba Q 5

0,00

11,54

0,00

5,18

0,0000

0,0020

Quadre 21

c/ Nou s/n

10,18

4,05
19,29
6,35

0,0050

0,0000
0,0000
0,0000

0,0038

0,0015
0,0073
0,0024

0,00

9,13

0,00

4,10

0,0000

0,0015

450,22

567,44

214,76

254,77

0,1140

0,0961

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Fornells de la Selva.
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Emissions
(tn CO2 per càpita)

Figura 57. Consums (MWh) per quadre d’enllumenat a Fornells de la Selva, comparativa 2005-2019
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40,00
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Fornells de la Selva.

5.4.2.4

Enllumenat públic municipal i semàfors a Riudellots de la Selva

Al municipi de Riudellots de la Selva hi ha un total de 21 quadres d’enllumenat, incloent el consum d’un
semàfor, que passa d’un consum de 6,71 MWh l’any 2005 a 2,21 l’any 2019. Els consums associats a
l’enllumenat públic han patit un lleuger augment entre els anys 2005 i 2019, passant de 366,68 MWh a
400,94 MWh. En aquest augment, cal tenir en compte que s’han augmentat el nombre de quadres
d’enllumenat des del 2005 fins el 2019.
Taula 29. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, comparativa 20052019.
Consum (MWh)
Quadres
d'enllumenat
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Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

Ubicació

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Quadre 1

AVDA. MAS PINS
(Comexi)

25,03

24,64

12,04

11,77

0,0068

0,0057

Quadre 2

AVDA. MAS PINS
(Panella)

37,39

24,95

17,98

11,92

0,0101

0,0057

Quadre 3

AVDA. MAS VILÀ (Bonal)

18,60

19,32

8,95

9,23

0,0050

0,0044

Quadre 4

MAS JOALS

37,88

11,40

18,22

5,45

0,0103

0,0026

Quadre 5

AVDA. MAS VILA (AD
Parts)

6,45

7,25

3,10

3,46

0,0017

0,0017

Quadre 6

c/ ONYAR (Sol Xar)

0,00

16,09

0,00

7,69

0,0000

0,0037

Quadre 7

ROTONDA
AJUNTAMENT

41,85

31,31

20,13

14,96

0,0113

0,0072

Quadre 8

ROTONDA ESTACIÓ

0,00

1,87

0,00

0,89

0,0000

0,0004

Quadre 9

APARCAMENT
MUNICIPAL

44,52

37,51

21,41

17,92

0,0121

0,0086

Quadre 10

CAMP DE'N POU 2

25,30

6,18

12,17

2,95

0,0069

0,0014

Quadre 11

CAMP QUART

0,87

5,66

0,42

2,70

0,0002

0,0013

Quadre 12

CAMP DE'N POU 1

31,03

8,39

14,93

4,01

0,0084

0,0019

Consum (MWh)
Quadres
d'enllumenat

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

Ubicació

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Quadre 13

c/ ONYAR (Gombau)

0,00

31,90

0,00

15,24

0,0000

0,0073

Quadre 14

URB. CANT JORDI

46,12

50,30

22,18

24,04

0,0125

0,0116

Quadre 15

SECTOR PONENT

0,00

35,73

0,00

17,07

0,0000

0,0082

Quadre 16

AVDA. MAS PINS (MAN)

51,64

41,92

24,84

20,03

0,0140

0,0096

Quadre 17

davant magatzem cremat
ACEBSA

0,00

4,77

0,00

2,28

0,0000

0,0011

Quadre 18

UA-18

0,00

6,52

0,00

3,11

0,0000

0,0015

Quadre 19

CAMP QUART

0,00

17,48

0,00

8,35

0,0000

0,0040

Quadre 20

VEÏNAT REGÀS

0,00

7,87

0,00

3,76

0,0000

0,0018

Quadre 21

Rotonda entrada C-25

0,00

9,88

0,00

4,72

0,0000

0,0023

Enllumenat

366,68

400,94

176,38

191,59

0,0993

0,0923

Semàfors

6,71

2,21

3,23

1,06

0,0018

0,0005

TOTAL

373,40

403,15

179,60

192,65

0,1011

0,0921

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

Figura 58. Consums (MWh) per quadre d’enllumenat a Riudellots de la Selva., comparativa 2005-2019
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
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5.4.2.5

Enllumenat públic municipal i semàfors a Sant Julià de Ramis

Al municipi de Sant Julià de Ramis hi ha un total de 30 quadres d’enllumenat, els quals no inclouen els
semàfors del municipi donat que no en consten dades. Els consums associats a l’enllumenat públic han
disminuït entre els anys 2005 i 2019, passant de 413,87 MWh a 389,15 MWh. Se’n destaca el descens
de l’enllumenat públic del Quadre 4, el Quadre 20 i el Quadre 41. Cal tenir en compte que s’han
augmentat el nombre de quadres d’enllumenat des del 2005 fins el 2019.
Taula 30. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de Sant Julià de Ramis, comparativa 2005-2019.
Emissions
Consum (MWh)
Quadres
d'enllumenat
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Emissions (tn CO2)

(tn CO2 per
càpita)

Ubicació

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Quadre 1

Ep Veïnat Del Terri (CAL Peó) Sant Julià de
Ramis

1,60

0,90

0,29

0,36

0,0003

0,0001

Quadre 2

Ep Veïnat De La Garriga Sant Julià de Ramis

23,64

11,44

4,23

4,57

0,0042

0,0013

Quadre 3

Ep Carrer Bondia Sant Julià de Ramis

15,98

16,46

2,86

6,58

0,0028

0,0019

Quadre 4

Ep Carrer Can Matas (PAVELLÓ) Sant Julià
de Ramis

38,33

11,37

6,85

4,54

0,0068

0,0013

Quadre 5

Ep Carrer Cima Sant Julià de Ramis

24,34

18,24

4,35

7,29

0,0043

0,0021

Quadre 6

Ep Veïnat Del Terri (CAN Sinol) Sant Julià de
Ramis

10,51

7,42

1,88

2,96

0,0019

0,0008

Quadre 7

Ep Crta Banyoles (HOTEL) Sant Julià de
Ramis

37,04

45,09

6,62

18,02

0,0065

0,0051

Quadre 8

Ep Antiga Crta. De Banyoles Sant Julià de
Ramis

1,91

1,47

0,34

0,59

0,0003

0,0002

Quadre 9

Ep Carrer Pirineus Sant Julià de Ramis

14,32

5,56

2,56

2,22

0,0025

0,0006

Quadre 9

Ep Golf Girona (C/ Bateria - Zona Vantisa)
Sant Julià de Ramis

0,00

28,22

0,00

11,27

0,0000

0,0032

Quadre 10

Ep Carrer Can Matas (PISOS Negres) Sant
Julià de Ramis

6,52

5,47

1,17

2,19

0,0012

0,0006

Quadre 11

Ep Passatge Xavier Montsalvatge Sant Julià
de Ramis

0,00

14,00

0,00

5,60

0,0000

0,0016

Quadre 12

Ep Golf Girona (ZONA Eagle) Sant Julià de
Ramis

0,00

10,03

0,00

4,01

0,0000

0,0011

Quadre 13

Ep Veïnat De Tomet Medinyà

0,00

4,98

0,00

1,99

0,0000

0,0006

Quadre 14

Ep Camp Rodó I Medinyà

19,44

11,85

3,47

4,73

0,0034

0,0013

Quadre 15

Enllumenat Pista Poliesportiva Medinyà

1,38

0,70

0,25

0,28

0,0002

0,0001

Quadre 16

Ep Camí Del Cementiri Medinyà

0,00

4,37

0,00

1,75

0,0000

0,0005

Quadre 17

Ep Pujada Del Castell Medinyà

13,74

5,15

2,46

2,06

0,0024

0,0006

Quadre 18

Ep Carretera Vella Núm. 23 (PISOS) Medinyà

15,35

10,95

2,74

4,38

0,0027

0,0012

Quadre 19

Ep Camp Rodó II Medinyà

0,00

13,10

0,00

5,24

0,0000

0,0015

Quadre 20

Ep Plaça De Les Moreres Medinyà

66,47

36,43

11,88

14,56

0,0117

0,0041

Quadre 21

Ep Carrer Carrerany Medinyà

25,82

11,99

4,61

4,79

0,0046

0,0014

Quadre 21

Ep Camp De Les Comes Vell Sant Julià de
Ramis

28,76

20,47

5,14

8,18

0,0051

0,0023

Quadre 22

Ep Veïnat De Montagut Sant Julià de Ramis

46,99

22,02

8,40

8,80

0,0083

0,0025

Emissions
Consum (MWh)
Quadres
d'enllumenat

Emissions (tn CO2)

(tn CO2 per
càpita)

Ubicació

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Quadre 23

Ep Crta. Banyoles (CAN Camps) Sant Julià de
Ramis

8,75

5,77

1,56

2,31

0,0015

0,0007

Quadre 24

Ep Camp De Les Comes Nou Sant Julià de
Ramis

0,00

16,14

0,00

6,45

0,0000

0,0018

Quadre 25

Ep Golf Girona (C/ Can Casica) Sant Julià de
Ramis

0,00

23,95

0,00

9,57

0,0000

0,0027

Quadre 26

Ep Golf Girona (C/ Castell Montagut) Sant
Julià de Ramis

0,00

23,35

0,00

9,33

0,0000

0,0027

Quadre 27

EP Veïnat de l'església

10,50

0,00

1,88

0,00

0,0019

0,0000

Quadre 28

EP Sants Metges

2,47

2,27

0,44

0,91

0,0004

0,0003

155,50

0,0730

0,0442

Total

413,87

389,15 73,97

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis.
Figura 59. Consums (MWh) per quadre d’enllumenat a Sant Julià de Ramis, comparativa 2005-2019
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis
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5.4.2.6

Enllumenat públic municipal i semàfors a Sarrià de Ter

Al municipi de Sarrià de Ter hi ha un total de 22 quadres d’enllumenat, els quals no inclouen els semàfors
del municipi, donat que no en consten dades. Els consums associats a l’enllumenat públic s’han
mantingut estables entre els anys 2005 i 2019, passant de 682,27 MWh a 648,72 MWh. Se’n destaca el
descens de l’enllumenat públic del Quadre 1, 7 i 12. Cal tenir en compte que s’han augmentat el nombre
de quadres d’enllumenat des del 2005 fins el 2019. A més, pel Quadre 8, 21 i 22 no en consten dades.
Taula 31. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, comparativa 2005-2019.
Emissions
Consum (MWh)
Quadres
d'enllumenat

Total

Ubicació

Emissions (tn CO2)

2005

2019

2005

2019

2005

2019

132,08

73,77

61,42

29,83

0,0152

0,0058

Quadre 1

ENLLUM.PUBLIC SECT.FIRAL-LA
PLACETA

Quadre 2

ENLL.PUBL.PASS.RIU TER-C/MAJOR
129

5,14

7,30

2,39

2,95

0,0006

0,0006

Quadre 3

ENLLUMENAT PUBLIC P.E.XARGAY

2,76

4,41

1,28

1,78

0,0003

0,0003

Quadre 4

ENLL.PUB.C/MAJOR-C/MAJOR 129

41,59

35,02

19,34

14,16

0,0048

0,0027

Quadre 5

ENL.PUBL.SECTOR PAPERERA-FIRAL

26,01

37,07

12,10

14,99

0,0030

0,0029

Quadre 6

Enllumenat c/ Josep Flores

47,75

26,73

22,20

10,81

0,0055

0,0021

Quadre 7

Enllumenat c/ Pauli Torras nº 14 bxos

112,22

57,70

52,18

23,33

0,0129

0,0045

Quadre 8

pujada escola Montserrat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Quadre 9

EP.SECTOR PLA DELS SOCS

0,00

62,28

0,00

25,18

0,0000

0,0049

Quadre 10

Enllumenat Plaça Vila Romana

34,13

34,92

15,87

14,12

0,0039

0,0027

Quadre 11

EP.SECTOR HORTA-JOSEP M.DE
SEGARRA

42,41

28,54

19,72

11,54

0,0049

0,0022

Quadre 12

Enllumenat C/ Pla Horta

69,97

36,70

32,53

14,84

0,0081

0,0029

Quadre 13

ENLLUMENAT VINYERS

39,26

22,64

18,25

9,15

0,0045

0,0018

Quadre 14

Enllumenat c/ Autopista 19 bxos

8,33

6,63

3,88

2,68

0,0010

0,0005

Quadre 15

EP.SECTOR CARRER GAVARRES

3,90

2,98

1,81

1,21

0,0004

0,0002

Quadre 16

EP.SECTOR XUNCLA-I

22,31

28,04

10,37

11,34

0,0026

0,0022

Quadre 17

Carrer Sant Julià

36,08

0,00

16,78

0,00

0,0042

0,0000

Quadre 18

Enllumenat c/ Rafael Masó nº1

0,00

42,77

0,00

17,29

0,0000

0,0033

Quadre 19

la Rasa

58,33

39,68

27,12

16,04

0,0067

0,0031

Quadre 20

EP.SECTOR TRAVESSIA

0,00

101,55

0,00

41,06

0,0000

0,0079

Quadre 21

Avinguda de França 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

Quadre 22

Avinguda de França 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

262,31

0,0786

0,0507

682,27

648,72 317,25

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sarrià de Ter
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(tn CO2 per
càpita)

Figura 60. Consums (MWh) per quadre d’enllumenat a Sarrià de Ter, comparativa 2005-2019
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sarrià de Ter.
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5.4.2.7

Enllumenat públic municipal i semàfors a Vilablareix

Al municipi de Vilablareix hi ha un total de 19 quadres d’enllumenat, incloent el consum de dos semàfors,
que passa d’un consum de 18,09 MWh l’any 2005 a 1,79 l’any 2019. Els consums associats a l’enllumenat
públic han patit un lleuger augment entre els anys 2005 i 2019, passant de 393,53 MWh a 705,56 MWh.
Se’n destaca el descens del Quadre 11. En aquests consums, cal tenir en compte que s’han augmentat
el nombre de quadres d’enllumenat des del 2005 fins el 2019.
Taula 32. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament de Vilablareix, comparativa 2005-2019.
Emissions
Consum (MWh) Emissions (tn CO2)
Quadres
d'enllumenat

Ubicació

2005

2019

2005

2019

2005

2019

Quadre 1

C/ Afueras-s/n Sant Roc (L)

3,56

7,51

1,71

3,24

0,0008

0,0011

Quadre 2

Pla D'Abastaments-s/n (S)

65,31

57,30

31,41

24,72

0,0144

0,0085

Quadre 3

Cr Santa Coloma Ap-Pont Canal (T)

94,41

75,25

45,41

32,46

0,0207

0,0112

Quadre 4

C/ Raset-s/n 48628 (G)

19,14

15,95

9,20

6,88

0,0042

0,0024

Quadre 5

C/ Del Guell-s/n 48627 (P)

19,34

17,46

9,30

7,53

0,0042

0,0026

Quadre 6

C/ Pirineus Enllpublic-s/n (D)

28,37

6,61

13,65

2,85

0,0062

0,0010

Quadre 7

C/ Montseny-s/n E Public (V)

37,78

33,10

18,17

14,28

0,0083

0,0049

Quadre 8

C/ Perello-s/n (J)

0,00

11,22

0,00

4,84

0,0000

0,0017

Quadre 9

C/ Perello-s/n E Public (N)

49,66

47,31

23,89

20,41

0,0109

0,0070

Quadre 10

C/ Moli de Salt-s/n (Z)

27,55

30,21

13,25

13,03

0,0061

0,0045

Quadre 11

C/ Marroc-s/n (B)

48,41

24,49

23,29

10,56

0,0106

0,0036

Quadre 12

Lluís Companys -Ap quadre 7 (M)

0,00

8,86

0,00

3,82

0,0000

0,0013

Quadre 13

Marroc II (Y)

0,00

16,07

0,00

6,93

0,0000

0,0024

Quadre 14

Francesc Macià (K)

0,00

31,08

0,00

13,41

0,0000

0,0046

Quadre 15

Urb El Perelló Junt CT 64496 (c/ Rafael de
Casanovas) (H)

0,00

34,73

0,00

14,98

0,0000

0,0052

Quadre 16

URB. EL PERELLO JUNT-CT 64501 (c/ Maria
Àngels Anglada) (A)

0,00

95,49

0,00

41,19

0,0000

0,0142

Quadre 17

RASET JUNT-CT 64499 (raset, parc) (E)

0,00

65,13

0,00

28,09

0,0000

0,0097

Quadre 18

El Perello-Can Pere Martir (c/ Josep
Tarradellas) (F)

0,00

51,01

0,00

22,00

0,0000

0,0076

Quadre 19

PIRINEUS JUNT-CT 64483 EL PERELLO (I)

0,00

76,81

0,00

33,13

0,0000

0,0114

304,35

0,0865

0,1051

TOTAL

393,53

705,56 189,29

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilablareix.
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(tn CO2 per
càpita)

Figura 61. Consums (MWh) per quadre d’enllumenat, comparativa 2005-2019
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilablareix.
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5.4.3 Flota municipal
5.4.3.1

Flota municipal: àmbit PAESC

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament i el consum del transport
associat a la gestió dels residus. No s’inclou el consum associat al transport urbà escolar (dins del
municipi), perquè no s’ha detectat cap ajuntament que actualment ofereixi aquest servei.
El consum del conjunt de flotes municipals dels diversos ajuntaments del conjunt del Pla de Girona ha
augmentat entre els anys 2005 i 2019, passant de 670,72 MWh a 831,44 MWh. Les emissions associades
han augmentat en la mateixa proporció, fet que ens mostra que no hi ha hagut canvis significatius en les
fonts d’energia utilitzades per les flotes municipals.

Figura 62. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal dels Ajuntaments del Pla de Girona
Consum per sectors (MWh)

2005

45,31
7%

2019

76,9
11%

145,53
18%

Parc de vehicles
Transport associat a
la gestió de residus
Transport escolar
urbà

685,91
82%

548,51
82%

Flota municipal

Consum (MWh)

Emissions (tn CO2)

2005
Parc de vehicles ajuntament

2019

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2005

2019

2005

2019

76,9

145,53

19,99

38,78

0,0015

0,0023

Gasoil

47,08

141,06

12,57

37,66

0,0010

0,0022

Gasolina

29,82

4,44

7,42

1,11

0,0006

0,0001

Elèctric

0,000

0,030

0,000

0,010

0,0000

0,0000

548,51

685,91

143,49

154,59

0,0111

0,0091

Rebuig

292,62

199,05

75,31

43,7

0,0058

0,0026

FORM

72,19

127,96

19,27

27,7

0,0015

0,0016

Recollida Selectiva

183,7

270,19

48,54

59,51

0,0037

0,0035

45,31

0

12,1

0

0,0009

0,0000

670,72

831,44

175,58

193,37

0,0135

0,0113

Transport associat a la gestió de
residus

Transport escolar urbà
TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels Ajuntaments de la UP
Nota: el tipus de combustible utilitzat per al transport associat a la gestió de residus varia entre municipis i anys, i així es detalla a
continuació.
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Parc de vehicles propietat dels ajuntaments
El consum del conjunt de parcs de vehicles dels ajuntaments del Pla de Girona ha augmentat,
majoritàriament degut al augment del nombre de vehicles detectats. El tipus de vehicles més comuns
són els de motor de combustió de gasoil. L’ús de gasolina com a combustible per als vehicles municipals
ha disminuït considerablement entre els anys 2005 i 2019, a diferència del 2005, on sí que hi havia algun
ajuntament amb vehicles d’aquest tipus. En relació a 2005, també s’inclou el consum de vehicles de tipus
elèctrics, però encara és molt minoritari.
Transport associat a la gestió de residus
El consum del transport associat a la gestió de residus en el conjunt del Pla de Girona i les seves
emissions han augmentat entre els anys 2005 i 2019, passant de 548,51 MWh a 639,67. No obstant, les
dades de 2019 són incompletes. Aquest augment de les emissions associades a aquest tipus de transport
va lligat al canvi de model de recollida en alguns municipi, així com a l’augment de la freqüència de
recollida i el creixement de la població.
Transport escolar urbà
El 2005 es va registrar transport escolar urbà al municipi de Sarrià de Ter, i així es detalla en el seu
PAES. No obstant, no s’han detectat consums associats a aquest àmbit per a cap dels municipis
d’aquesta unitat del paisatge l’any 2019, i per tant, no es desconeix quina ha estat l’evolució d’aquest
tipus de transport a la unitat de paisatge.

106

5.4.3.2

Flota municipal a Aiguaviva

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament i el consum del transport
associat a la gestió dels residus.
El consum a Aiguaviva l’ant 2005 va ser de 55,21 MWh, que van suposar 14,74 tn CO2. No es disposen
de dades sobre el consum de la flota municipal per l’any 2019, per tant, no es pot determinar l’evolució
de les emissions de l’ajuntament en aquest àmbit.
Figura 63. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament d’Aiguaviva,
comparativa 2005-2019
Consum per sectors (MWh)

2019

2005

0,03
0%

Parc de vehicles
ajuntament

17,68
32%

Transport associat
a la gestió de
residus
Transport escolar
urbà

37,53
68%
48,43
100%

Flota municipal

Consum (MWh)

Emissions (tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per càpita)

2019

2005

2019

2005

2019

0,03

4,72

0,01

0,0079

0,0000

Gasoil

17,68

0,03

4,72

0,01

0,0079

0,0000

Gasolina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

37,52

48,43

Transport associat a la gestió de residus

16,50

FORM

14,42

Envasos
Vidre

Gasoil

Rebuig

6,61

Paper i Cartró
Transport escolar urbà
Total

Gas natural

2005
17,68

Parc de vehicles de l’ajuntament

10,02

9,78

0,0167

0,0129

22,16

4,41

4,48

0,0073

0,0059

16,68

3,85

3,37

0,0064

0,0045

4,30
0,99

0,87
1,76

4,30

0,20

0,0011
0,0029

0,87

0,0003
0,0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

55,21

48,45

14,74

9,79

0,0245

0,0129

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament d’Aiguaviva

Parc de vehicles propietat dels ajuntaments
El parc de vehicles amb propietat de l’Ajuntament d’Aiguaviva ha disminuït dràsticament pel que respecte
al consum en MWh, passant de 17,68 MWh a un consum de 0,03 MWh. Així doncs, les emissions
associades a aquest consum també han disminuït, passant de 4,72 a un 0,01 tn CO2, segurament degut
a l’adquisició d’un vehicle elèctric. Les fonts d’aquestes emissions provenen de 4 vehicles:
•
•
•
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Nissan patrol, amb motor de gasoil i any de matriculació 1996
Peugeot Expert amb motor de gasoil i any de matriculació 2002
NISSAN CABSTAR, amb motor de gasoil i any de matriculació 2016

•

NISSA ENV 200, amb motor elèctric i any de matriculació 2017

Les dades de consum de 2019 són incompletes, doncs només es disposa de dades del consum d’un
dels vehicles.
Transport associat a la gestió de residus
El transport associat a la gestió de residus d’Aiguaviva ha augmentat el seu consum entre 2005 i 2019.
Aquest augment està relacionat amb l’augment de la recollida selectiva. A més a més, hi ha hagut un
canvi de combustible de gasoil a gas natural, fet que pot haver influït en la reducció de les emissions
d’aquest transport
Transport escolar urbà
El municipi de Aiguaviva, inclòs en la Unitat de Paisatge del Pla de Girona, no disposa de transport
escolar urbà.
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5.4.3.3

Flota municipal a Fornells de la Selva

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament i el consum del transport
associat a la gestió dels residus.
El consum a Fornells de la Selva entre el 2005-2019 destaca per mantenir-se força estable. El consum
associat a la gestió de residus disminueix en un 4% l’any 2019 , respecte del 2005. Per contra, el consum
associat al Parc de vehicles de l’Ajuntament augmenta un 4% respecte del 2005. En els gràfics no es
contemplen dades associades de la recollida selectiva.
Figura 64. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament de Fornells de la Selva,
comparativa 2005-2019
Consum per sectors (MWh)

2005

2019
10,38
11%

8,08
15%

Parc de vehicles
ajuntament
Transport associat a
la gestió de residus
Transport escolar
urbà

83,80
89%

45,58
85%

Consum (MWh)

Parc de vehicles ajuntament

Emissions (tn CO2)

Emissions

2005

2019

2005

2019

(tn CO2 per càpita)
2005
2019

8,08

10,38

2,01

2,77

0,0011

0,0010

Gasoil

0,00

10,38

0,00

2,77

0,0000

0,0010

Gasolina
Transport associat a la gestió de
residus
Rebuig
Gas natural

8,08

0,00

2,01

0,00

0,0011

0,0000

45,58

83,80

9,21

16,93

0,0049

0,0064

43,46

30,96

8,78

6,25

0,0047

0,0024

FORM

Gas natural

0,00

18,01

0,00

3,64

0,0000

0,0014

Recollida selectiva
Transport escolar
urbà

Gas natural

2,12

34,83

0,43

7,04

0,0002

0,0027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

0,0060

0,0074

TOTAL
53,66
94,18
11,22
19,70
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Fornells de la Selva.

Parc de vehicles propietat dels ajuntaments
El parc de vehicles amb propietat de l’Ajuntament de Fornells de la Selva a augmentat subtilment pel que
respecta al consum en MWh, passant de 8,08 a un consum de 10,38. Així doncs, les emissions
associades a aquest consum també s’han vist augmentades, passant de 2,01 a un 2,77 tn CO2. Les fonts
d’aquestes emissions provenen de 3 vehicles:
•
•
•
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Opel Combo 366, amb motor de gasoil i any de matriculació 2007
Opel Vivaro-B, amb motor de gasoil i any de matriculació 2017
Vehicle no identificat, amb consum de gasolina per l’any 2005.

Transport associat a la gestió de residus
El transport associat a la gestió de residus de Fornells de la Selva es caracteritza per ser de gas natural.
Tanmateix, pel que per l’any 2005, esdevé el tipus de flota municipal que presenta el major percentatge
de consum respecte del total, degut principalment a la gestió del rebuig, seguit de la recollida selectiva
(envasos, vidre i paper i cartró). Respecte l’any 2019, si bé els consums totals es mantenen, cal destacar
la disminució dels valors associats al rebuig, per contra de l’augment dels consums associats a la
recollida selectiva. Les emissions derivades d’aquest transport han augmentat considerablement entre
els dos anys, associades principalment a la recollida selectiva.

Transport escolar urbà
El municipi de Fornells de la Selva, inclòs en la Unitat de Paisatge del Pla de Girona, no disposa de
transport escolar urbà.

110

5.4.3.4

Flota municipal a Riudellots de la Selva

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament i el consum del transport
associat a la gestió dels residus.
El consum a Riudellots de la Selva entre el 2005-2019 destaca per disminuir el consum associat al
transport per a la gestió de residus en una proporció total d’un 100% l’any 2005 a un 60% l’any 2019,
degut al associat al Parc de vehicles de l’Ajuntament en aquest any. Cal esmentar que no es contemplen
dades associades al Parc de vehicles de l’Ajuntament per l’any 2005.
Figura 65. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva, comparativa 2005-2019
Consum per sectors (MWh)

2005

2019

Parc de vehicles
ajuntament
54,61
40%
82,21
60%

Transport associat a
la gestió de residus
Transport escolar
urbà

78,53
100%

Consum (MWh)

Parc de vehicles ajuntament

Emissions (tn CO2)

Emissions

2005

2019

2005

2019

(tn CO2 per càpita)
2005
2019

0,00

54,61

0,00

14,59

0,0000

0,0070

Gasoil

0,00

54,58

0,00

14,57

0,0000

0,0070

Elèctric
Transport associat a la gestió de
residus
Rebuig
Gasoil

0,00

0,03

0,00

0,01

0,0000

0,0000

181,82

82,21

48,55

21,95

0,0273

0,0106

78,53

53,70

20,97

14,34

0,0118

0,0069

FORM

Gasoil

0,00

28,51

0,00

7,61

0,0000

0,0037

Recollida Selectiva
Transport escolar
urbà

Gasoil

103,29

75,81

27,58

20,24

0,0155

0,0097

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

181,82

136,82

48,55

36,54

0,0273

0,0176

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva

Parc de vehicles propietat dels ajuntaments
El parc de vehicles amb propietat de l’Ajuntament de Fornells de la Selva mostra un consum de 54,61
MWh per l’any 2019. Les emissions associades a aquest consum representen 14,59 tn CO2, un 40%
respecte del total de tones emeses en l’àmbit de transport de l’ajuntament. Les fonts d’aquestes
emissions provenen de 6 vehicles:
•
•
•
•
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Peugeot Expert, amb motor de gasoil i any de matriculació 2006
Volkswagen Caddy, amb motor de gasoil i any de matriculació 2009
Camioneta AUSA, amb motor de gasoil i any de matriculació 2001
Nissan Leaf, amb motor de elèctric i any de matriculació 2019

•
•

Citroen Jumper, amb motor de gasoil i any de matriculació 2010
Dacia Duster, amb motor de gasoil i any de matriculació 2017

Per l’any 2005, no es disposa de dades del consum de cap vehicle.

Transport associat a la gestió de residus
El transport associat a la gestió de residus de Riudellots de la Selva es caracteritza per ser de gasoil.
Tanmateix, pel que respecta l’any 2005, el consum de la flota municipal representa el major percentatge
de consum respecte del total, degut principalment a la gestió de la recollida selectiva (envasos, vidre i
paper i cartró), seguit del rebuig. Respecte l’any 2019, si bé els consums totals es veuen disminuïts, cal
destacar la disminució en valors associats a la recollida selectiva, per contra de l’augment de dades
contemplades per la recollida FORM.
Transport escolar urbà
El municipi de Riudellots de la Selva, inclòs en la Unitat de Paisatge del Pla de Girona, no disposa de
transport escolar urbà.
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5.4.3.5

Flota municipal a Sant Julià de Ramis

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament i el consum del transport
associat a la gestió dels residus.
El consum a Sant Julià de Ramis, entre el 2005-2019 destaca per disminuir el consum associat al
transport per a la gestió de residus, en una proporció total d’un 100% l’any 2005 a un 79%l’any 2019,
degut al transport associat al parc de vehicles de l’Ajuntament. Cal esmentar que no es contemplen
dades pel parc de vehicles de l’Ajuntament per l’any 2005, així com tampoc se’n contemplen pel transport
associat a la gestió de residus per l’any 2019.
Figura 66. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis,
comparativa 2005-2019

2019
2005

41,40
21%

Parc de vehicles
ajuntament

Transport
associat a la
gestió de residus
Transport escolar
urbà

154,61
79%

78,53
100%
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2019
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0,00

41,40

0,00

11,05

0,00

0,0031

Gasoil

0,00

41,40

0,00

11,05

0,00

0,0031

Gasolina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

22,25

31,23

0,089

0,0089

18,50

13,16

0,0074

0,0037

0,00

9,03

0,0000

0,0026

20,07
4,63

1,13

4,05

0,0000

0,0012

1,13

0,94

0,0005

0,0003

20,07

Rebuig

69,29
0,00
4,22

154,61
65,16

Gas natural

83,35

Gasoil

Transport associat a la gestió de residus

Envasos

Emissions
(tn CO2 per càpita)
2005
2019

2005
Parc de vehicles ajuntament

FORM

Emissions (tn CO2)

44,69

Vidre

4,22

Paper i Cartró

5,62

1,50

4,05

0,0005

0,0012

Transport escolar urbà

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

83,35

196,01

22,25

42,28

0,0089

0,0120

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis

Parc de vehicles propietat dels ajuntaments
El parc de vehicles amb propietat de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis representa un consum de 41,40
MWh per l’any 2019. No es disposa de dades per l’any 2005, donat que els vehicles tenen un any de
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matriculació del 2008. Així doncs, les emissions associades a aquest consum són de 11,05 tn CO2. Les
fonts d’aquestes emissions provenen de 2 vehicles:
-

Pickup Toyota, amb motor de gasoil i any de matriculació 2008
Furgoneta Citroën Berlingo, amb motor de Gasoil i any de matriculació 2008

Transport associat a la gestió de residus
El transport associat a la gestió de residus de Sant Julià de Ramis l’any 2005 va ser de 83,35 MWh es
caracteritzava per ser de gasoil. La fracció de residus que tenia més emissions associades és la de
rebuig, seguit de la recollida del paper i cartó, envasos i vidre. No hi havia recollida selectiva de FORM.
Per a l’any 2019, el consum del transporta associat a al gestió de residus ha augmentat respecte 2005,
doncs ha passat a ser de 154,61 MWh. Les emissions associades també han augmentat, tot i que en
menor proporció a causa del canvi en el tipus de combustible utilitzat. La fracció que té més emissions
associades segueix sent el rebuig, seguida de la FORM i les fraccions de recollida selectiva.
Transport escolar urbà
El municipi de Sant Julià de Ramis, inclòs en la Unitat de Paisatge del Pla de Girona, no disposa de
transport escolar urbà.
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5.4.3.6

Flota municipal a Sarrià de Ter

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament i el consum del transport
associat a la gestió dels residus.
El consum a Sarrià de Ter provinent de la flota de vehicles de l’ajuntament de Sarrià de Ter ha disminuït.
No obstant, cal tenir en compte que les dades disponibles i el nombre de vehicles comptabilitzats dins
del parc de vehicles de l’ajuntament ha variat.
Figura 67. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, 20052019
Consum per sectors (MWh)

2005

2019

Parc de vehicles
ajuntament

13,19
8%

30,56
16%

Transport
associat a la
gestió de
residus
Transport
escolar urbà

162,33
84%

152,32
92%

Consum (MWh)
2019

2005

2019

13,19

7,93

3,44

0,0020

0,0007

Gasoil

18,02

8,75

4,81

2,34

0,0012

0,0005

Gasolina

12,54
162,33

4,44
152,32

3,12
43,34

1,11
30,77

0,0008
0,0107

0,0002
0,0060

18,48
11,49

5,47
4,05
1,01
15,52
4,72

0,0046
0,0028

0,0011
0,0008
0,0002
0,0030
0,0009

0,00

0,0030

0,0000

34,21

0,0157

0,0066

Gasoil

69,23
43,05
50,05
45,31

Gas natural

2005
30,56

Transport associat a la gestió de residus

Transport escolar urbà

Emissions
(tn CO2 per càpita)
2005
2019

Parc de vehicles ajuntament

Rebuig
FORM
Envasos
Vidre
Paper i cartró

Emissions (tn CO2)

27,07
20,07
5,02
76,82
23,35
0,00

13,36
12,10

TOTAL
238,20
165,52
63,37
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sarrià de Ter

0,0033

Parc de vehicles propietat dels ajuntaments
El parc de vehicles amb propietat de l’Ajuntament de Sarrià de Ter contempla va presentar un consum
de 38,97 MWh l’any 2005, disminuint en un valor de 13,19 MWh l’any 2019. Així doncs, les emissions
associades a aquest consum també s’han vist reduïdes, passant de 10,10 a 3,44 tn CO 2. L’any 2019 el
parc de vehicles de l’ajuntament de Sarrià de Ter estava format per:
•

•
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Flota de serveis tècnics
o CITROËN JUMPY, amb motor de gasoil i any de matriculació 2015
o NISSAN CABSTAR, amb motor de gasolina
o Berlingo ELECTRIC, amb motor elèctric i any de matriculació 2017
Flota de la policia municipal:

•
•

o RENAULT CLIO, amb motor de gasolina
o HONDA RD11 650, amb motor de gasolina i any de matriculació 2005
o RENAULT SCENIC, amb motor de gasoil i any de matriculació 2008
o NISSAN X-TRAIL, amb motor de gasoil i any de matriculació 2010
Flota de protecció civil
o SUBARU SF, amb motor de gasolina i any de matriculació 1999
Serveis de neteja municipals
o AHAKO CITYMASTER 1200, amb motor de gasoil i any de matriculació 2010
o IVECO, amb motor de gasoil i any de matriculació 2012

No obstant, no es disposa de dades dels consum de tots aquests vehicles. Per a l’any 2019, només s’han
comptabilitzat dos vehicles de serveis tècnics i una de la flota de la policia municipal.
Transport associat a la gestió de residus
El transport associat a la gestió de residus de Sarrià de Ter l’any 2005 va ser de 162,33 MWh. La seva
font de combustible era el gasoil. El consum d’aquest tipus de transport al municipi l’any 2019 va passar
a ser de 152,32 MWh, i la seva font de combustible era el gas natural, fet que pot influir en la reducció
d’emissions associades a aquest transport entre els dos anys

Transport escolar urbà
El municipi de Sarrià de Ter, no disposa de transport escolar urbà actualment. El 2005 en tenia, amb un
consum associat de 45,31 MWh/any.
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5.4.3.7

Flota municipal a Vilablareix

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament i el consum del transport
associat a la gestió dels residus.
El consum de la flota municipal de Vilablareix s’ha triplicat entre el 2005 i 2019. Cal tenir en compte, però,
que gran part d’aquest augment es deu a l’augment del consum del transport associat a la recollida de
residus.
Figura 68. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament de Vilablareix,
comparativa 2005-2018
Consum per sectors (MWh)

2019

2005

25,92
14%
20,58
35%

Parc de vehicles
ajuntament
Transport
associat a la
gestió de residus
Transport escolar
urbà

37,90
65%
164,54
86%

Consum (MWh)

Emissions (tn CO2)

Emissions

2005

2019

2005

2019

(tn CO2 per càpita)
2005
2019

20,58

25,92

5,33

6,92

0,0024

0,0024

Gasoil

11,38

25,92

3,04

6,92

0,0014

0,0024

Gasolina
Transport associat a la gestió de
residus
Rebuig
Gasoil

9,20

0,00

2,29

0,00

0,0010

0,0000

37,90

164,54

10,12

43,93

0,0046

0,0152

FORM

Gasoil

14,72

Recollida selectiva
Transport escolar
urbà

Gasoil

7,57

Parc de vehicles ajuntament

15,61

0,00

4,17
164,54

3,93

0,0019
43,93

2,02
0,00

0,00

TOTAL
58,48
190,46
15,45
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilablareix
.

0,0018

0,0152

0,0009
0,00

0,0000

0,0000

50,85

0,0071

0,0176

Parc de vehicles propietat dels ajuntaments
El parc de vehicles amb propietat de l’Ajuntament de Vilablareix va tenir un consum de 20,58 MWh per
l’any 2005, augmentant en l’any 2019 amb un valor de 25,95 MWh. Així doncs, les emissions associades
a aquest consum també esdevenen augmentades, en valors de tn CO2, de 5,33 fins a 6,92. L’any 2019
les fonts d’aquestes emissions provenen de 6 vehicles:
•
•
•
•
•
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IVECO 35C11 amb motor de gasoil i any de matriculació 2002
RENAULT KANGOO, amb motor de gasoil i any de matriculació 2007
RENAULT KANGOO, amb motor de gasoil i any de matriculació 2007
RENAULT /MYCSA TK02/ISF3R/6M6A3Y, amb motor de gasoil i any de matriculació 2016
Vehicle no identificat, amb consum de gasolina per l’any 2005

•

URBAPLUS TR1, amb motor elèctric i any de matriculació 2010

Per l’any 2005, es contemplen valors de dos vehicles, un de gasoil i un altre de gasolina. Ambdós vehicles
van produir gairebé el mateix consum que el total produït l’any 2019, on es contemplen dades per 4
vehicles. Destaca l’adquisició d’un vehicle elèctric amb any de matriculació pel 2010, si bé no es tenen
dades dels seus consums.
Transport associat a la gestió de residus
El transport associat a la gestió de residus de Vilablareix es caracteritza per ésser de gasoil. Tanmateix,
pel que respecte l’any 2005 i 2019, el consum de la flota municipal representa el major percentatge de
consum respecte del total. No es disposa de dades desglossades per fracció del consum d’aquest àmbit
de la flota municipal, però el consum total ens indica un fort augment, probablement degut a un canvi de
model en la recollida de residus.

Transport escolar urbà
El municipi de Vilablareix, inclòs en la Unitat de Paisatge del Pla de Girona, no disposa de transport
escolar urbà.
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5.4.4 Transport públic urbà
Actualment, cap dels municipis inclosos en el Pla de Girona disposa de transport públic urbà gestionat
des dels consistoris municipals.
S’han registrat consums de transport públic urbà per a l’any 2005 al municipi de Sarrià de Ter, Aquests
corresponen a la línia d’autobús públic urbà L6, que unia Sarrià de Ter i Girona. Per aquest any, el
consum va ser de 558,47 MWh/any, amb emissions de 149,11 tnCO 2.

5.5 Producció local d’energia
5.5.1 Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW
Els municipis del Pla de Girona disposen de les següents instal·lacions de generació d'energia elèctrica
fotovoltaica:
Taula 33. Producció local d'energia elèctrica a petita escala als municipis del Pla de Girona
Ubicació

Potència
estimada

Propietat

Generació local
d'electricitat

Any
d'instal·lació

Aiguaviva

Centre polivalent

5 Kw

Municipal

-

2008

Vilablareix

Ludoteca i casal de la gent
gran

14,19 kWpic

Municipal

10.924,20 kWh/any

2019

Vilablareix

c/ Antoni Rovira i Virgili, 9-11

21,6 kWpic

Privat

29.833,8 kWh/any

2011

Vilablareix

c/ Antoni Rovira i Virgili, 13-15

86,4 kWpic

Privat

108.373,5 kWh/any

2011

Vilablareix

C/Perelló 120

-

Municipal

-

2021

Sarrià de Ter

Escola Montserrat

-

Municipal

-

-

Sarrià de Ter

C/ Sant Julià 3

4,95 kWpic

Privat

0,81940639

2019

Sarrià de Ter

C/Cors de Clave, 20

3,3 kWpic

Privat

0,54623288

2019

Sarrià de Ter

C/ Salvador Espriu 22

4,4 kWpic

Privat

0,7283105

2019

Sarrià de Ter

Passatge principat 10

4,4 kWpic

Privat

0,7283105

2019

Sarrià de Ter

C/Roger de Flor 14

2,75 kWpic

Privat

0,45525114

2019

Sarrià de Ter

C/Major 93

4,4 kWpic

Privat

0,7283105

2019

Sarrià de Ter

C/ Sant ferriol 21

2,2 kWpic

Privat

-

2019

Sarrià de Ter

C/ Sant Joan les Fonts

4,125 kWpic

Privat

0,68276256

2019

Sarrià de Ter

C/ Sant Joan les Fonts 53

Privat

-

2019

Sarrià de Ter

C/ Cors de Clavé 25

6,21 kWpic

Privat

-

2019

Sarrià de Ter

C/ Sant Julià 3

2,75 kWpic

Privat

0,45525114

2019

Fornells de la
Selva

Veïnat de Barceloneta 6

Privat

0,72

Fornells de la
Selva

Carretera NII Km 717,5

Fornells de la
Selva

Carrer Palau 7

Fornells de la
Selva

Isaac Albeniz 52

Fornells de la
Selva

C/ Migdia 3-5

Fornells de la
Selva

Carrer Albera, 46

Fornells de la
Selva

Carrer Amadeu Vives, 3

Fornells de la
Selva

Carrer Can Jepet de la via, 12.

Municipi
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5,12 kWpic
438,4 kWpic
3,8 kWpic
3,8 kWpic
100 kWpic
3 kWpic
5,3 kWpic
5 kWpic

2019

Privat

2019

Privat

2019

Privat
Privat

13,60

Privat

0,17

Privat

0,9

Privat

2019

2019
2020
2020
2020

Municipi

Potència
estimada

Ubicació

Generació local
d'electricitat

Propietat

Any
d'instal·lació

Fornells de la
Carrer Caterina Albert, 22
Privat
Selva
4,45 kWpic
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels Ajuntaments de la unitat de paisatge

2020

El factor d’emissió per a l’electricitat de 2005; FEE2005 = FEENE2005, és d’entre 0,400 i 0,481 tn
CO2/MWh (IRE comarques gironines).
Aiguaviva

Fornells de la Selva

Riudellots de la
Selva

Sant Julià de
Ramis

Sarrià de Ter

Vilablareix

0,4810

0,478

0,4809

0,1787

0,4865

0,4810

El factor d’emissió per a l’electricitat de 2019 (any de redacció del PAESC); FEE2019, és d’entre 0,3938
i 0,481 tn CO2/MWh* (estimat a partir de la fórmula de càlcul següent, COMO):

Aiguaviva

Fornells de la Selva

Riudellots de la
Selva

Sant Julià de
Ramis

Sarrià de Ter

Vilablareix

0,4777

0,4490

0,4779

0,3996

0,4044

0,4314

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 dels municipis (MWh).
PEL, producció local d’electricitat (MWh).
AEE, compres d’electricitat verda en el municipi (MWh).
FEENE, factor d’emissió nacional o europeu per a l’electricitat de l’any de referència (t/MWh), 0,481 MWh/tnCO2
CO2PLE, emissions de CO2 degudes a la producció local d’electricitat (tnCO2), 0 tnCO2

5.5.2 Producció local de calefacció/refrigeració
A continuació es detalla la ubicació i característiques tècniques de les instal·lacions de producció local
de calefacció/refrigeració en els municipis de la unitat paisatgística de Pla de Girona: .
Taula 34. Producció local de calefacció/refrigeració a petita escala als municipis del Pla de Girona

Geotèrmica

Solar
tèrmica

Biomassa

Municipi

Ubicació

Potència
estimada

Aiguaviva

Centre polivalent

-

Municipal

-

2008

Sant Julià de
Ramis

Pavelló

18,69 kW

Municipal

17.003 kWh/any

2003

Vilablareix

Llar d’Infants La
Farigola

2

6 m de
captació

Municipal

-

2009

Vilablareix

Pavelló municipal

18 m2 de
captació

Municipal

22.311 kWh/any

2018

Fornells de la
Selva

Escola Forn d’Anella

-

Municipal

-

-

Sarrià de Ter

Camp esports

-

Municipal

-

-

Sarrià de Ter

Pavelló

-

Municipal

-

-

Sarrià de Ter

Cooperativa

-

Municipal

-

-

Vilablareix

Pavelló

150 kW

Municipal

36.740,7 kWh/any

2018

Vilablareix

Camp d’esports

95 kW

Municipal

-

2012

Aiguaviva

-

-

Municipal

-

-

Propietat Generació local d'electricitat

Riudellots de la
Baixos del Lliri Blau
Municipal
Selva
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels Ajuntaments de la unitat de paisatge

Any
d'instal·lació

2019
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6. Pla d’acció de mitigació del canvi climàtic
6.1 Documentació prèvia
Els ajuntaments del Pla de Gironahan 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 35. Documents que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar el PAESC.
Tipus de document

Nom
Revisió-adaptació normes subsidiàries

Planejament urbanístic

Planificació estratègica

Modificació de normes subsidiàries

Any
1993
2003,2004,2006,
2011

Nou POUM

2017

Agenda 21

2009

Pla de mobilitat

2009

Pla de gestió de residus de [nom del municipi]

2009

Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)

2011

Informe de seguiment del PAES

2016

Ordenança fiscal núm.11: Taxes de recollida, tractament i
eliminació d'escombraries i altres residus urbans

2011

Ordenança municipal
Ordenança fiscal núm.3: Ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica

2011

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels ajuntaments.

6.2 Presentació del pla d’acció
El pla d’acció de mitigació dels municipis de [nom de la unitat del paisatge] identifica [nombre accions]
accions que suposaran una reducció de [tones] tn CO2 per l’any 2030 i equivalen a un [percentatge]% de
les emissions del 2005.
Les accions es divideixen en cinc línies estratègiques:
1. Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i del
sector terciari.
2. Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable.
3. Substitució i desinversió d’energia fòssil.
4. Disminuir les emissions associades a la mobilitat i transport urbà.
5. Reducció de la generació de residus i disminució de les emissions associades al tractament de
residus sòlids urbans.
El pla ordena les accions en funció dels sectors i camps d’acció següents:
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Taula 36. Sectors i camp d’acció segons indicacions del SECAP Template:
Sector
Edificis,
equipaments/instal·lacions
municipals

Edificis
del
municipals)

terciari

Edificis residencials

Àrea d’intervenció
Envolupant d’edificis
Energia renovable per calefactar espais
subministrament d’aigua calenta sanitària
Eficiència energètica en calefacció d’espais
subministrament d’aigua calenta sanitària
Sistemes d’il·luminació eficient
Electrodomèstics eficients
(noAcció integrada (tots els punts anteriors)
Tecnologies de la informació i comunicacions
Modificació d’hàbits
Altres

Eficiència energètica en processos industrials
Eficiència energètica en edificis
Indústria
Energia renovable a la indústria
Tecnologies de la informació i comunicacions
Altres
Vehicles més nets/eficients
Vehicles elèctrics (inclou infraestructura)

Instrument polític
Sensibilització / formació
i
i

Gestió d’energia
Certificació energètica
Obligacions dels proveïdors d’energia
Impostos sobre l’energia / les emissions de
carboni
Ajudes i subvencions
Finançament per tercers
Contractació pública
Requeriments de construcció
Normativa sobre planificació territorial
No aplicable
Altres
Sensibilització / formació
Gestió d’energia
Certificació energètica
Normes d’eficiència energètica
Impostos sobre l’energia / les emissions de
carboni
Ajudes i subvencions
Finançament per tercers
No aplicable
Altres
Sensibilització / formació
Integració de sistemes de generació i pagament
de bitllets
Ajudes i subvencions

Transferència modal cap a transport públic
Transferència modal cap a trajectes a peu o
Peatge
bicicleta
Ús compartit de vehicles
Normativa sobre planificació territorial
Transport
Millora de les operacions de logística i del
Regulació plans de mobilitat i transport
transport urbà de mercaderies
Optimització de la xarxa viària
Contractació pública
Urbanització d’ús mixta i contenció de l’expansióAcords voluntaris amb les parts implicades
Tecnologies de la informació i comunicacions No aplicable
Conducció eficient
Altres
Altres
Energia hidroelèctrica
Sensibilització / formació
Energia eòlica
Obligacions dels proveïdors d’energia
Energia fotovoltaica
Ajudes i subvencions
Planta de biomassa
Finançament per tercers
Producció local d'electricitat
Cogeneració
Requeriments de construcció
Xarxes intel·ligents
Normativa sobre planificació territorial
No aplicable
Altres
Altres
Cogeneració
Sensibilització / formació
Planta de calefacció/refrigeració urbana
Obligacions dels proveïdors d’energia
Xarxa de calefacció/refrigeració urbana
Ajudes i subvencions
Finançament per tercers.
Calefacció i refrigeració locals
Requeriments de construcció
Altres
Normativa sobre planificació territorial
No aplicable
Altres
Sensibilització / formació
Gestió de residus i aigües residuals
Compra pública
Residus
Ajudes i subvencions
Altres
No aplicable
Altres
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Àrea d’intervenció
Regeneració urbana
Gestió de residus i aigües residuals
Plantació d’arbres en zones urbanes
Agricultura i silvicultura
Altres

Sector

Altres

Instrument polític
Sensibilització / formació
Planificació territorial
No aplicable
Altres

Font: SECAP Template, 2020.

El pla integra les accions que s’han dut a terme durant el període 2005-2019, les quals es detallen a
l’apartat 6.4 d’aquest document.

6.3 Objectius estratègics i quantitatius
El PAESC del Pla de Girona té 5 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi
d’emissions de CO2 del 55%.


[Objectius concrets per als municipis de la unitat del paisatge i quantificables.]

6.4 Accions realitzades (2005-2019)
6.4.1 Ajuntament d’Aiguaviva
Durant el període 2005-2019 s’han realitzat i impulsat diverses accions que han contribuït a disminuir les
emissions de GEH a l’atmosfera.

Taula 37. Accions per línia realitzades en el període 2005-2019
Sector

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

3.
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Camp d’acció
Edificis,
equipaments/instal·
lacions municipals
Edificis,
equipaments/instal·
lacions municipals
Edificis,
equipaments/instal·
lacions municipals
Edificis,
equipaments/instal·
lacions municipals
Edificis,
equipaments/instal·
lacions municipals
Edificis,
equipaments/instal·
lacions municipals
Edificis,
equipaments/instal·
lacions del terciari
(no municipals)
Edificis residencials

Acció

Any

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

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

20192019

8,08

* Producció d'ACS al pavelló la Torrentera

20072007

1,80

1.1.4 Millores en l’envolupant de l’edifici de l’Ajuntament i
l’edifici de les escoles velles

20182019

1,69

*Instal·lació de reductors de flux en els quadres de les Urb.
Bellsolà, nucli antic, Nova Aiguaviva i Mas Aliu

20072010

19,97

*Instal·lació de LED als semàfors

20102010

2,70

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

20162019

175,44

-

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

-

168,21

Sector

Camp d’acció

Acció

Any

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

5.

Transport

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

20192019

17,35

5.

Transport

* Transport de residus amb vehicles de GNC

20102010

3,09

5.

Transport

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

20182019

36,68

5.

Transport

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

20162019

91,70

6.

Producció local
d’electricitat

* Producció solar fotovoltaica al pavelló la Torrentera

20072007

4,51

6.

Producció local
d’electricitat

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

20192019

12,83

6.

Producció local
d’electricitat

* Climatització del pavelló la Torrentera amb bomba de calor i
geotèrmia

20102010

12,22

7.

Calefacció i
refrigeració locals

-

-

-

8.

Residus

*: Augment de la recollida selectiva

20052014

61,57

8.

Residus

* Instal·lació de 26 compostadors familiars

20052014

4,00

9.

Altres

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

9.

Altres

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

1,99
20162019

28,46

[a) Metodologia de la Guia d’accions realitzada per la Diputació de Girona].
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.
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6.4.2 Ajuntament de Fornells de la Selva
Durant el període 2005-2019 s’han realitzat i impulsat diverses accions que han contribuït a disminuir les
emissions de GEH a l’atmosfera.
Taula 38. Accions per línia realitzades en el període 2005-2019

Camp d’acció

Sector
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Acció

Any

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

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.1.1. Nomenar un gestor
energètic municipal per edificis/ equipaments

20132015

20,73

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.1.2. Informar als responsables dels
equipaments dels seus consums energètics

20132015

1,88

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.1.4. Formar els serveis tècnics municipals
en temes de sostenibilitat energètica

20132015

5,01

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

20132015

7,18

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

-2015

4,49

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.1.10. Instal·lació termòstats programables
amb rellotge horari a la Llar d’Infants

20132015

1,48

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.1.14. Impulsar una campanya de bones
pràctiques en els edificis públics d’ús
intensiu

20132015

1,88

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

*Sectorització dels focus del camp de futbol
municipal

20052011

7,63

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

20052011

134,29

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

20052011

20,56

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

20052011

4,95

2.

Edificis, equipaments/instal·lacions
del terciari (no municipals)

20132015

43,58

3.

Edificis residencials

* Instal·lació de sistemes de regulació de flux
lluminós o doble nivell a la totalitat de
quadres d’enllumenat
*Apagada del 50% dels punts de llum del
polígon industrial del municipi a partir de les
00.00h
*. Substitució de les làmpades incandescents
per d’altres tipus LED als semàfors del
municipi
7.1.1. Organitzar seminaris o jornades per
millorar l’eficiència energètica als
establiments del sector terciari, en especial
de l’hostaleria
-

-

-

4.

Indústria

-

-

-

5.

Transport

2.1.2. Enregistrar el consum i el quilometratge
dels vehicles de la flota municipal

20132015

--

5.

Transport

2.1.3. Impulsar la participació de treballadors
municipals en cursos de conducció eficient

20132015

0,43

5.

Transport

* Subvenció del cost íntegre de les targetes
T-70 a majors de 70 anys

20052011

7,69

5.

Transport

2.3.2. Introduir elements per pacificar el
trànsit rodat (zona 30, calçada única,
elements reductors de velocitat,..)

20152017

144,84

1.1.7. Revisar l’estat dels aïllaments de les
instal·lacions tèrmiques dels edificis
municipals i equipaments
1.1.9. Instal·lar vàlvules termostàtiques a
radiadors dels equipaments i edificis
municipals

Camp d’acció

Sector

Acció

Any

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

5.

Transport

2.3.4. Redacció d’un Pla director de Carrils
bici

20132015

73,47

5.

Transport

2.3.5. Creació de camins escolars segurs

20132015

9,61

6.

Producció local d’electricitat

* Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques
a la coberta de l’escola Forn d’Anells

20052011

2,97

6.

Producció local d’electricitat

1.1.15. Substitució de les calderes de Gasoil
de l’escola Forn d’Anells per calderes de gas
natural

20132015

9,21

6.

Producció local d’electricitat

* Instal·lació de plaques solars tèrmiques a la
coberta de l’escola Forn d’Anells

20052011

1,72

7.

Calefacció i refrigeració locals

-

-

-

8.

Residus

7.3.1. Adherir-se a la Setmana de prevenció
de Residus

20132015

6,21

8.

Residus

7.3.2. Impulsar una campanya de foment del
compostatge casolà en el sector domèstics

20132015

3,74

8.

Residus

7.3.3. Impulsar una campanya de foment de
la recollida selectiva en els edificis

20132015

6,58

8.

Residus

20132015

1,34

8.

Residus

20132015

0,62

8.

Residus

20052011

0,00

8.

Residus

7.3.4. Impulsar una campanya per evitar l’ús
de bosses de plàstic
8.1.1. Implantar un punt de recollida de
fracció vegetal de restes de poda i d’altres
operacions de jardineria
* Campanyes de sensibilització i informació
de recollida selectiva i FORM
* Instal·lació d’una deixalleria mòbil al
municipi durant 2 dies al mes i un punt de
recollida d’olis usats

20052011

0,00

9.

Altres

7.2.1. Bonificació del 90% del ICIO per
aprofitament de l’energia solar

20052011

4,31

9.

Altres

* Adhesió al programa Euronet 50/50 per a
escoles públiques

20052011

7,04

a) Metodologia de la Guia d’accions realitzada per la Diputació de Girona.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.
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6.4.3 Ajuntament de Riudellots de la Selva
Durant el període 2005-2019 s’han realitzat i impulsat diverses accions que han contribuït a disminuir les
emissions de GEH a l’atmosfera.
Taula 39. Accions per línia realitzades en el període 2005-2019

Sector

Camp d’acció

Acció

ANY

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

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.1.9. Petites accions al pavelló municipal de
Riudellots de la Selva

2014-2015

2,10

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.1.16.Disposar d’un servei de
gestió energètica municipal

2015-2016

23,64

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

* Reducció de la il·luminació de determinats
espais de l’ajuntament

2012-2012

0,64

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.1.19. Informar als responsables dels
equipaments dels seus consums energètics

2016-2017

2,62

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.1.10. Instal·lació d’energia solar tèrmica
per a l’ACS del pavelló municipal

2017-2017

7,23

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

* Instal·lació d’energia solar tèrmica al CEIP
Riudellots

2008-2008

1,76

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

Substitució del sistema de climatització del
pavelló

2017-2017

0,47

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.4.3. Instal·lar reguladors de flux en capçalera
2014-2015
a diversos quadres d’enllumenat públic

16,97

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

* Apagada planificada de 4 focus d’enllumenat
de 1.000W

8,27

1.

1.

1.

1.

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

2011-2011

1.4.2. Instal·lar rellotges astronòmics als
quadres d’enllumenat públic que funcionen amb 2015-2015
cèl·lula fotoelèctrica
* Avançar una hora l’activació del nivell baix
de potència del quadre d’enllumenat públic que 2012-2012
disposa de sistema de doble nivell (quadre 6)
6.2.1. Contractar l’electricitat
d’equipaments/instal·lacions a
2015-2018
comercialitzadores 100% renovables

17,72

0,58

255,60

2.

Edificis, equipaments/instal·lacions
del terciari (no municipals)

1.2.5. Promoure la creació d’una xarxa de
comerços/establiments respectuosos amb el
medi ambient

2014-2015

43,21

2.

Edificis, equipaments/instal·lacions
del terciari (no municipals)

1.2.3. Promoure l’adhesió de les empreses al
Programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat
de Catalunya

2014-2015

86,42

2.

Edificis, equipaments/instal·lacions
del terciari (no municipals)

1.2.2. Fomentar la renovació de l’enllumenat
interior per enllumenat eficient i de baix consum 2014-2015
en el sector terciari

55,69

3.

Edificis residencials

3.

Edificis residencials
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1.3.1. Fomentar la renovació
d’electrodomèstics de classe A, A+ i/o
2014-2015
bitèrmics en els edificis residencials
1.3.2. Fomentar la renovació de l’enllumenat
interior per enllumenat eficient i de baix consum 2014-2015
en el sector domèstic

56,36

225,11

Camp d’acció

Sector

Acció

ANY

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

3.

Edificis residencials

7.3.2. Realitzar una campanya d’estalvi
energètic a la llar

2014-2015

28,55

3.

Edificis residencials

*

2005-2005

1,68

4.

Indústria

-

-

-

5.

Transport

2.3.5. Foment del consum de productes de
proximitat i de l’autoproducció

2015-2015

53,34

5.

Transport

* Execució del primer tram del carril bici (tram
estació de tren– poble)

2009-2009

24,79

5.

Transport

* Creació d’una via verda

2005-2012

4,96

5.

Transport

* Pacificació del trànsit a la C-25 al seu pas
pel poble (instal·lació de semàfors i passos de
vianants)

2008-2012

53,34

5.

Transport

* Caminada i pedalada anual per a una
mobilitat sostenible

2005-2012

53,34

5.

Transport

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

2015-2016

106,69

5.

Transport

7.2.1. Redistribuir l’impost de vehicles per tal
d’afavorir la compra de vehicles de mínima
emissió de CO2 inclosos els elèctrics, híbrids i
híbrids endollables

2014-2015

320,07

6.

Producció local d’electricitat

* Producció local d’energia elèctrica

2015-2005

54,01

6.

Producció local d’electricitat

3.4.1. Valorar la implantació d’una planta de
biogàs al municipi

2014-2015

247,50

2019-2019

125,10

2009-2009

0,00

2009-2012

0,00

Campanya domèstica de reducció d’aigua

Instal·lació d’una xarxa de calor de biomassa
per abastir el CEIP Riudellots de la Selva, al
Centre de Serveis per a Gent Gran El Lliri Blau,
la Llar d’Infants, l’Espai Jove i les Oficines de
l’Ajuntament
* Bonificació en la taxa reguladora del servei
de recollida de deixalles per la realització de
compostatge casolà
* Campanyes a la deixalleria municipal: foment
de l’ús de bosses compostables per a la
recollida de la FORM i foment de l’ús de la
deixalleria premiant als usuaris amb detergents
a granel

7.

Calefacció i refrigeració locals

8.

Residus

8.

Residus

8.

Residus

* Creació de la deixalleria municipal

2007-2007

1,00

8.

Residus

7.3.4. Impulsar una campanya de prevenció de
residus

2015-2015

99,81

8.

Residus

* Implantar la recollida de la FORM

2006-2006

60,41

8.

Residus

Implantació de la recollida de residus porta a
porta

2017-2017

428,12

8.

Residus

* Implantació del compostatge casolà al
municipi

2006-2006

1,53
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Camp d’acció

Sector

Acció

ANY

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

2009-2010

1,00

8.

Residus

* Campanyes de prevenció de residus: foment
de l’ús de bosses pel reciclatge (2010) i foment
de l’ús d’oueres reutilitzables i bosses de pa
(2009)

8.

Residus

* Campanyes de foment del reciclatge

2006-2012

458,01

8.

Residus

* Campanya d’implantació de la recollida de la
FORM

2006-2006

0,00

9.

Altres

7.4.1. Organitzar tallers ambientals sobre
energies renovables i/o eficiència energètica a
l’escola de Riudellots de la Selva

2013-2015

1,00

9.

Altres

7.3.1. Impulsar el Projecte 50- 50 a l’escola de
Riudellots de la Selva

2013-2015

15,94

9.

Altres

* Reducció de l’IBI per implantació de
renovables en béns immobles

2005-2005

57,11

9.

Altres

* Celebració anual del dia del Medi Ambient

2005-2012

0,00

a) Metodologia de la Guia d’accions realitzada per la Diputació de Girona.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.
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6.4.4 Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Durant el període 2005-2020 s’han realitzat i impulsat diverses accions que han contribuït a disminuir les
emissions de GEH a l’atmosfera.

Camp d’acció

Sector

Accions

ANY

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

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

Renovació de l’enllumenat públic

2015-2020

0,73

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

Substitució de les lluminàries interiors
del pavelló (totalment)

2015-2020

3,35

2.

Edificis, equipaments/instal·lacions
del terciari (no municipals)

Campanyes de sensibilització al sector
terciari.

2015-2020

Pendent estimació

3.

Edificis residencials

-

-

-

4.

Indústria

-

-

-

5.

Transport

-

-

-

6.

Producció local d’electricitat

Instal·lació d’una caldera de biomassa
a l’Escola Sta. Fe de Medinyà.

2015-2020

8,14

6.

Producció local d’electricitat

Instal·lació de plaques tèrmiques al
pavelló.

7.

Calefacció i refrigeració locals

-

-

-

8.

Residus

-

-

-

9.

Altres

Modificació a les ordenances per
impulsar les energies renovables.

Pendent estimació

Pendent estimació

a) Metodologia de la Guia d’accions realitzada per la Diputació de Girona.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

130

6.4.5 Ajuntament de Sarrià de Ter
Durant el període 2005-2019 s’han realitzat i impulsat diverses accions que han contribuït a disminuir les
emissions de GEH a l’atmosfera.
Taula 40. Accions per línia realitzades en el període 2005-2019

Camp d’acció

Sector

Accions

ANY

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

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions 1.1.6. Nomenar un responsable energètic
municipals
municipal

20172017

45,75

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions * Petites mesures de millora de la il·luminació a
municipals
l'Ajuntament. Recaptació.

20162016

0,33

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
* Millora en la il·luminació del Pavelló
municipals

20152015

2,49

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
* Instal·lació de 14 rellotges astronòmics
municipals

20082011

19,78

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions * Canvi de 30 lluminàries de 125 W de VM per
municipals
70 W de VSAP

20082008

2,24

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
*Instal·lació de 17 lluminàries Led
municipals

20102010

7,57

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions * Canvi de 49 lluminàries de 250W de VM per
municipals
100 W de VSAP

20102010

14,81

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions * Instal·lació de làmpades LED en l'enllumenat
municipals
públic del Pla de Socs

20152016

10,42

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions Auditoria energètica de l'enllumenat i
municipals
substitució de punts de llum

20182020

297,5

3.

Edificis residencials

-

-

-

4.

Indústria

-

-

-

5.

Transport

* Creació de camins escolar

20122012

6,66

6.

Producció local d’electricitat

* Instal·lació plaques solars tèrmiques en tres
equipaments

20102010

6,8

6.

Producció local d’electricitat

*Canvi de la caldera del CEIP Montserrat

20102010

8,88

7.

Calefacció i refrigeració locals

-

-

-

8.

Residus

* Increment de la recollida selectiva i reducció
de la disposició final de rebuig

20062011

99,39

8.

Residus

*

20062012

1,66

8.

Residus

* Optimització de les rutes de recollida; FORM

20102010

7,69
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Fomentar el compostatge casolà

Camp d’acció

Sector

8.

Residus

Accions

ANY

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

* Optimització de les rutes de recollida; rebuig i
selectiva

20122012

11,98

a) Metodologia de la Guia d’accions realitzada per la Diputació de Girona.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.
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6.4.6 Ajuntament de Vilablareix
Durant el període 2005-2019 s’han realitzat i impulsat diverses accions que han contribuït a disminuir les
emissions de GEH a l’atmosfera.
Taula 41. Accions per línia realitzades en el període 2005-2019

Sector

Camp d’acció

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.
1.
1.

1.

1.
1.
1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.
1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
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Acció

1.1.6. Instal·lar un nou comptador
d’electricitat a la Piscina Municipal per a
segregar consums externs del
comptador de l’Ajuntament
1.1.13. Reduir la facturació elèctrica en
equipaments municipals
1.1.14. Manteniment periòdic programat
dels sistemes d'enllumenat
i climatització
1.1.16. Implantació d'un sistema de
gestió i comptabilitat de l'energia
*Substitució
tancament planta superior Can Ball
*Auditoria energètica i d'aigua al CEIP
Madrenc i al pavelló
*Millores energètiques a pavelló
(detectors presència, aïllament retorn
aire climatitzador, discriminació horària
funcionament caldera
i climatitzador)
*Sistema de control de la calefacció Can
Ballí
*Instal·lació caldera de pèl·lets al Camp
d’esport
*Instal·lació plaques solars tèrmiques a
la Llar d’infants
*Canvi de caldera convencional de gas a
caldera de condensació
a la llar infants
* Canvi de làmpades d'halogenurs
metàl·lic per LED a la pista
poliesportiva del pavelló
1.4.1 Revisió de la potència contractada
1.4.2 Estudi d’estalvi energètic i
adequació de l'enllumenat públic
*Substitució de cèl·lules fotoelèctriques
per rellotges programadors astronòmics
(quadres B, D, P, J, N, P,
R, S, T, V, Z, L)
*Substitució de llumeneres esfèriques
per polietilè de 100 W VSAP a 70W
VSAP (89 unitats)
*Substitució de làmpades i equips
auxiliars de 250 W VMCC per 150 VSAP
(quadre D, B, J-42 unitats)
*Substitució de làmpades de 125W
VMCC per 100 W
VSAP (Quadres J, B, L 33 unitats)
* Instal·lació de reductors estabilitzadors
de flux amb capçalera (quadre B, D, N,
S, T)
*Instal·lació de reductors estabilitzadors
de flux amb capçalera (quadre G, J, P, V,
Z)

Any

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

2014-2014

0,87

2014-2014

24,23

---

9,52

2014-2014

19,04

2010-2010

1,44

2010-2010

0,93

2012-2012

9,56

2012-2012

0,46

2012-2012

18,26

2006-2006

0,4

2014-2014

0,11

2016-2015

9,45

2014-2014

0

2016-2016

15000

2005-2005

19,02

2006-2006

5,63

2006-2006

8,85

2006-2006

1,74

2006-2006

28,54

2010-2010

28,54

Camp d’acció

Sector

1.
1.
1.
1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

Acció

*Substitució de làmpades de 100 W
VSAP per 70 W VSAP (quadre D-40
unitats)
*Tecnologia LED als semàfors de la Crta
Sta Coloma
*Substitució completa de l’enllumenat de
Nadal per il·luminació LED.
*Canvi de tot l'enllumenat públic del
municipi a tecnologia LED
6.2.1. Contractar l’electricitat
d’equipaments/instal·lacions a
comercialitzadores 100% renovables

Any

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

2010-2010

2,53

2012-2014

2,07

2014-2014

0,47

2020

256,26

2016-2016

241,27

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

Instal·lació de biomassa i plaques
tèrmiques al Pavelló

2018

Pendent
d’estimació

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

Millora dels tancaments a l’escola
Madrenc

2018

Pendent
d’estimació

1.

Edificis, equipaments/instal·lacions
municipals

Instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques a la Ludoteca i al Casal de
la Gent Gran

2019

Pendent
d’estimació

2.

Edificis, equipaments/instal·lacions
del terciari (no municipals)

-

-

-

3.

Edificis residencials

2013-2015

317,3

3.

Edificis residencials

2013-2015

43,36

3.

Edificis residencials

2008-2008

14

3.

Edificis residencials

2009-2009

13,44

3.

Edificis residencials

2011-2011

7,84

3.

Edificis residencials

2012-2012

12,88

5.

Transport

2010-2010

0,37

2014-2020

1, 34

2014-2016

96,85

2019

Pendent
d’estimació

--

--

2013-2013

204,87

2013-2013

311,2

2013-2013

140,54

1.3.1. Fomentar la renovació de
l'enllumenat interior per enllumenat
eficient i de baix consum
en els edificis residencials
1.3.3 Fomentar la renovació
d’electrodomèstics de classe A i/o
bitèrmics en els edificis residencials
*Instal·lació plaques solar tèrmiques a 50
habitatges de Crta. Sta. Coloma, 53-55
i Av. Lluís Companys 44-46
*Instal·lació plaques solar tèrmiques a 48
habitatges de Crta. Sta. Coloma, 65-67
i C/Jacint Verdaguer, 2-4
*Instal·lació plaques solar tèrmiques a 28
habitatges de C/Francesc Macià, 11-13
*Instal·lació plaques solar tèrmiques a 46
habitatges de Av. Lluís Companys, 5763
* Adquisició vehicle elèctric
* Adquisició de dues
bicicletes elèctriques
7.3.2 Realitzar una campanya de
comunicació i sensibilització per una
mobilitat sostenible

5.

Transport

5.

Transport

5.

Transport

Instal·lació d’un punt de recàrrega de
vehicles elèctrics

6.

Producció local d’electricitat

--

7.

Calefacció i refrigeració locals

8.

Residus

9.

Altres

9.

Altres

* Implantació del sistema de recollida de
residus Porta a Porta
6.2.2. Contractar l’electricitat del sector
serveis a comercialitzadores
100% renovables
6.2.3. Contractar l’electricitat del sector
residencial a comercialitzadores
100% renovables

134

Camp d’acció

Sector

Acció

7.3.1 Desenvolupar campanyes
periòdiques de comunicació ciutadana
en matèria d'estalvi energètic
8.2.1 Aplicar mesures d’estalvi d’aigua
en les instal·lacions i serveis municipals,
9.
Altres
així com sistemes de
recollida d'aigües pluvials
8.2.2 Desenvolupar campanyes de
9.
Altres
comunicació ciutadana en
matèria d'estalvi d'aigua
a) Metodologia de la Guia d’accions realitzada per la Diputació de Girona.
9.

Altres

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.
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Any

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

2012-2016

67,33

2009-2009

0

2008-2016

0

6.5 Accions planificades (2020-2030)
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 2020-2030 es planifiquen [nombre d’accions]
accions, de les quals la meitat es troben en curs i la resta encara no s’han iniciat.
Aquestes reduiran l’emissió de GEH a l’atmosfera en un [percentatge] % i que, sumades a les anteriors,
permetran assolir per l’any 2030 una reducció del 55 %.
Nota: En el cas que s’hagi fet un informe de seguiment del PAES previ al PAESC, les accions planificades
inclouen les accions classificades en curs i com a no iniciades de l’informe de seguiment i les noves
accions plantejades en el PAESC.
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Núm.

Títol

Sector

[...]

Àrea
d’intervenció

[...]

Estat

[No iniciada, en curs]

Origen

[...]

Descripció

[Descripció de l’acció.]

Cost (€)

Cost
d’abatiment
(tCO2/€)

[...]

Valor absolut [...]
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[...]

[...]

Producció
d’energia
renovable
(MWh/any)

[...]

Any d’inici

Any de
finalització

Organisme
responsable

[...]

[...]

[...]

[...]

Estalvi d’emissions de CO2

tCO2/any

Estalvi
d’energia
(MWh/any)

Instrument
polític

Nota: El material de comunicació de la COMO proposa una icona per a cadascun dels sectors de
mitigació i d’adaptació del canvi climàtic.
Aquestes figures es poden descarregar en el següent enllaç:
http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-comarques-gironines
Icones per a les accions de mitigació per a cadascun dels sectors.

Icones per a les accions d’adaptació per a cadascun dels sectors

138

6.6 Taula resum
6.6.1 Accions supramunicipals
Taula 42. Accions de mitigació supramunicipals.

Sector
Transport

Transport

Transport

Transport

Transport

Transport

Transport
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1

2

3

4

5

6

7

Acció

Descripció

Millora dels horaris i
connexions del transport públic
i compaginar els horaris del
transport escolar.

L'estudi de l'oferta actual dels horaris i connexions del transport públic pot permetre identificar els
punts forts i febles del servei que es dòna a la població.
Un transport públic ben connectat entre línies dels municipis i amb uns horaris adequats, pot
fomentar substancialment l'ús d'aquest mitjà de transport, en detriment de l'ús dels vehicles
particulars.
En aquest sentit, també es proposa l'estudi de places lliures en el transport escolar per ampliar
l'oferta d'horaris i que aquestes places puguin ser ocupades per la població.
Estudiar la proposta de la compra de vehicles elèctrics per a ús compartit entre municipis, tot creant
una borsa comarcal de vehicles que pugui ser utilitzada pels ajuntaments.

Compra de vehicles elèctrics
per ús compartit entre
municipis (borsa comarcal).
Ampliar les vies ciclables i la
connexió entre municipis a
través del Consorci de les vies
Verdes.

La identificació d'aquells camins i vies ciclables que connecten diferents nuclis de població pot
fomentar l'augment de la "mobilitat dolça" i en conseqüència, disminuir les emissions associades als
desplaçaments realitzats en vehicles particulars.
A més a més, la instal·lació de punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques encara potenciaria
més l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport.
Potenciar les plataformes
L'acció consisteix en potenciar aquelles plataformes que permeten la compartició de trajectes en
d'aplicacions mòbils existents
vehicles privats a fi de reduïr el nombre de desplaçaments en vehicles privats a favor de la reducció
per promoure l'ús compartit del d'emissions associades al transport.
vehicle privat.
Transport a demanda
El transport a demanda és un servei destinat als municipis amb menys habitants que puguin tenir
una connexió poc regular del transport públic. L'objectiu és el de donar un servei de transport amb
prèvia reserva per efectuar un recorregut en concret entre municipis..
Crear punts de recollida de
El transport de mercaderies i productes a domicili s'ha vist incrementat substancialment en els
compres per a internet, amb
darrers anys, propiciat per l'augment de compres realitzades a través d'internet. Amb la creació de
l’objectiu de reduir les
diferents punts de recollida de paqueteria, el transport realitzat en vies urbanes es veuria reduït
emissions associades al
considerablement.
transport comercial.
Optimització de les xarxes de
Millorar l'estat dels camins i pistes forestals per reduir el risc d'incendi i la capacitat d’actuació al
camins i pistes forestals
municipi.
És necessari disposar d’un inventari municipal de camins i pistes forestals que n’identifiqui l’estat i la
titularitat fer-ne el manteniment anual necessari i optimitzar aquestes xarxes de camins i pistes de
manera que les actuacions realitzades en aquestes siguin les més adequades en cada cas
(evacuació, prevenció d’incendis, treballs forestals, etc.) i permetin augmentar la capacitat adaptativa
dels municipis: el que implica disposar d'una bona senyalització, realitzar la neteja de les

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

684,64

684,64

684,64

684,64

684,64

684,64

342,32

Sector

Acció

Descripció

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

vores dels camins (franges perimetrals aclarides i lliures de sotabosc d’acord amb la llei 5/2003),
l'eliminació de brossa, la neteja de sotabosc, la millora i manteniment del ferm, i en aquells casos
que ho requereixin, la tala d'arbres, la modificació del pendent o de les corbes dels camins.

Transport

Altres

Altres

Energies
renovables

8

9

10

Ordenació del 11
territori i
energies
renovables
Pobresa
energètica

Sensibilització
i foment de
les energies
renovables

Alhora, si entre aquestes xarxes de camins s'identifica aquells que són clau entre les connexions
entre nuclis, pot potenciar indirectament l'ús d'aquestes vies per la mobilitat amb transport que no
sigui a motor.
Estudis de mobilitat en zones
L’acció consisteix en realitzar un anàlisis de la demana de mobilitat dels polígons industrials i de les
de concentració d’activitat
principals zones generadores de mobilitat, i estudiar el principals orígens i destins entre els municipis
econòmica
que formen la unitat del Paisatge. Gràcies a la diagnosi, es podrà elaborar una proposta per millorar
la mobilitat entre aquestes zones.
Carsharing de maquinària
La compartició de maquinària entre municipis, preferentment d'us elèctric, permetria als ens
entre municipis (Ajuntaments). municipals estalviar en recursos i disposar d'un ventall més ampli de maquinària al seu abast.
Per garantir el bon estat d'aquesta maquinària, seria interessant que sigués gestionada des d'un ens
supramunicipal com el Consell Comarcal. Alhora, partir de la premissa que la persona encarregada
d'utilitzar-la tingui la titulació necessària pel seu ús.
Apostar per les compres
Les compres agrupades permeten l'adquisició de productes a un preu més competitiu. Això és degut
agrupades entre diversos
a què els productes es compren en més quantitat que fent-ho de forma individualitzada, el què
Ajuntaments.
acaba propiciant un estalvi econòmic en la seva compra.
Incentivar la implantació
L'objectiu de l'acció pretèn informar a tots aquelles persones dels diferents sectors del municipi que
d’energies renovables en tots
puguin estar interessades en la implantació d'energies renovables i la creació de comunitats
els sectors dels municipis i
energètiques. L'autoconsum consisteix en produir l'energia en el mateix punt on es consumeix, a la
creació de comunitats
part interior de la xarxa (sense passar pel comptador d'importació /exportació de companyia).
energètiques (municipal,
Aquesta opció pot fer-se a nivell individual (un ciutadà, una instal·lació), però ara també és possible
serveis, residencial, indústria,
fer-ho de manera agrupada a nivell, per exemple, de comunitat de veïns, on actualment es fa pels
etc. ) amb l’organització de
serveis comunitaris del bloc d'habitatges com enllumenat, pàrquing, ascensor, piscina, etc. i que
jornades, trobades i xerrades
normalment incorporen bateries. És el que se'n denomina comunitat energètica. A nivel
informatives enfocades a cada supramunciipal, es poden organitzar xerrades i trobades posant en contacte empreses i interessats
sector.
de diferents muncipis.
Estudiar l’ordenació del territori Estudiar el potencial que té la unitat de paisatge per la implantació d'energies renovables i establir
a nivell d’Unitat de Paisatge
conjuntament els criteris per a la ubicació d'aquestes instal·lacions en sòls no urbanitzables.
pel que fa a les energies
renovables.
Creació d’’una oficina
La rehabilitació energética pot reduir la demanda de consum elètric i tèrmic dels habitatges, millorant
supramunicipal de rehabilitació les condicions de confort i reduint les emissions associades als edifics residencials. Els serveis
energètica
oferts per la Oficina serien: avaluació de les necessitats de rehabilitació energètia, recerca de
finançament per les actuacions, assessorament tècnic, etc. La Oficina es podría coordinar ambels
serveis socials i d’habitatge munciipals i comarcals.
Campanyes d’informació
Les campanyes fomentarien l’estalvi i la implantació d’energies renovables al territorio. També es
energètica adreçades la
proposa la creació d’uan oficina per oferir els serveis d’informació, formació i assessorament sobre
ciutadania i a les empreses
el potencial d’estalvi en energies renorables al sector residencial, terciari a l sector industrial.
Aquests serveis també es podrien gestionar a través dels punts de infoenergia i des de la Oficina de
Transició Energètica Comarcal.

0,00

0,00

25,92

2239,90

0,00

10214,56

455,63
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Sector

Acció

Descripció

Sensibilització
i foment de
les energies
renovables

Organitzar jornades per posar
en contacte agents potencials
per fomentar compres
agrupades en el sector
residencial o industrial

Les compres agrupades permeten l'adquisició de productes a un preu més competitiu. Això és degut
a què els productes es compren en més quantitat que fent-ho de forma individualitzada, el què
acaba propiciant un estalvi econòmic en la seva compra.

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

1270,52

COMENTARI OTE PER AJUNTAMENTS
Des de l’equip de la Diputació, vam estudiar aquest llistat d’accions de cara a plantejar i a l’agrupació i definició d’accions que haurien de ser claus en
tots els municipis (els codis no tenen utilitat, heu de mirar els anunciats). En alguns casos algunes de les accions s’han agrupat més per no repetir-les,
Si trobeu a faltar al vostre municipi alguna acció clau no explicada ho indiqueu al final de cada taula. De cara a les fitxes, reviseu accions, percentatges,
ubicacions proposades,...

1. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
1.1. Campanya permanent sobre la cultura energètica
1.2. Optimitzar el servei de comptabilitat energètica municipal
1.2. Disposar d'un servei de comptabilitat energètica municipal
1.10. Disposar d'un gestor energètic municipal per a impulsar accions de Transició Eenrgètica
1.11 Campanya específica fotovoltaica
1.12 Campanya específica biomassa
1.3. Crear punts d'informació energètica muncipals
1.6 Maximitzar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior
1.7.Maximitzar l'eficiència energètica dels edificis municipals
1.9 Fomentar la rehabilitació energètica de la resta d'edificis
1.13 Incorporar criteris d'eficiència energètica i energies renovables en els plecs de contractació pública.
1.x Accions específiques per problemàtiques concretes
2. XARXES ELÈCTRIQUES INTEL·LIGENTS
2.4 Monitoritzar tots els consums energètics municipals de manera conjunta
2.6. Crear comunitats locals d'energia renovable
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2.9 Facilitar l‟accés a les IT (fibra) a tot el municipi
2.14 Instal.lació de sistemes de telecontrol i telemesura de les instal.lacions tèrmiques i elèctriques existents
2.15 Promoure el debat social sobre la transició energètica
2.x Accions específiques per problemàtiques concretes
3. MOBILITAT SOSTENIBLE
3.1. Adquisició de vehicles elèctrics per a la flota municipal
3.2 Creació d'estructura de recàrrega de ve
3.5 Promoure mesures per l'ús del vehicles elèctric
3.6 Impuls d'una xarxa de vehicles elèctrics compartits
3.7. Bonificació de l'impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica
3.11 Redacció d'un pla de mobilitat municipal i incorporar-lo al POUM
3.12 Recollida i gestió dades mobilitat
3.13 Foment de la mobilitat dolça
3.14 Foment de la mobilitat quotidiana en bicicleta
3.15 Foment de la mobilitat turística en bicicleta
3.16 Creació de carrils bicicleta entre muncipis
3.17 Millora del transport públic en autobús
3.18 Millora del transport públic amb tren
3.19 Millora del transport públic amb tranvia
3.20 Electrificació parc elèctric de vehicles
3.x Accions específiques per problemàtiques concretes
4. ENERGIES RENOVABLES
4.2 Estudi potencial renovables al municipi
4.4. Instal·lació d'energia solar fotovoltaica en mode d‟autoconsum en tots els equipaments municipals
4.5 Instal.lació de sistemes d'emmagatzematge a les instal.lacions fotovoltaiques dels equipaments municipals
4.7. Contractar subministrament d‟energia verda municipal certificada
4.12 Implementar la producció de biogàs
5.7 Realitzar estudis de viabilitat de renovables
5.8 Implementació de xarxes de calor
4.13 Substitució dels combustibles fòssils per energies renovables en els equipaments municipals
4.x Accions específiques per problemàtiques concretes
7. PLANIFICACIÓ
7.1 Reserva i regulació del sòl municipal per la transició energètica
7.3 Incorporar la TE i mobilitat en els nous desenvolupaments urbanistics
7.x Accions específiques per problemàtiques concretes
8. INCENTIUS
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8.1. Foment de l'autoconsum FV i les EERR mitjançant l'aprovació d'ordenances reguladores, bonificacions fiscals i subvencions
municipals per aconseguir objectiu.
8.2. Incorporar criteris d'eficiència energètica i energies renovables en els plecs de contractació pública
8.4. Cessió d’espais de propietat municipal per a projectes privats
8.x Accions específiques per problemàtiques concretes
9. POBRESA ENERGÈTICA
9.1 Programa de suport als casos de pobresa energètica
9.7. Constituir taules de coordinació per definir una estratègia municipal/territorial de pobresa energètica
9.x Accions específiques per problemàtiques concretes
10. RESIDUS
10.1 Millora de la recollida selectiva (Pap, tancament de zones, contenidors, noves tecnologies, vehicles no contaminants... ) [canvi
de model, grans productors, segones residències.. ]
10.2 Impulsar campanyes de sensibilització correcta selecció residus
10.3 Fomentar compostatge casolà/ comunitari
10.x Accions específiques per problemàtiques concretes

6.6.2 Accions municipals
6.6.2.1

Ajuntament d’Aiguaviva

Taula 43. Accions de mitigació del municipi d’Aiguaviva.
SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
A1_Edificis
1
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ACCIÓ
Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica en
el sector
residencial

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la importància
de la millora de l'eficiència
energètica, la implantació de les
energies renovables i la mitigació
del canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors del sector

Realitzar xerrades per promoure el debat
social sobre les infraestructures
energètiques renovables. Realitzar una
campanya ciutadana per l'estalvi energètic.
Fomentar la renovació de l’enllumenat
interior per enllumenat interior eficient i de
baix consum en els edificis residencials.
Fomentar la renovació dels
electrodomèstics per adquirir-ne de més
eficients i ús més eficients energèticament
d’aquests en els edificis residencials.
Substitució d’aparells domèstics i equips de
climatització per altres energèticament més
eficients. Renovació de les calderes de
gas natural estanques per calderes de gas
natural de Condensació. Aquestes xerrades
es poden vehicular des del mateix

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A18 Modificació
B11
d'hàbits
Sensibilització/
formació

ESTALVI
EMISSIONS
22,21

SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

A18 Modificació
d'hàbits

B11
Sensibilització/f
ormació

57,18

A18 Modificació
d'hàbits

B11
Sensibilització/f
ormació

44,67

ajuntament amb la col·laboració de la
Oficina Comarcal de Transició Energètica o
els punts de infoenergia.

A1_Edificis

2

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica en
el sector
terciari

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la importància
de la millora de l'eficiència
energètica, la implantació de les
energies renovables i la mitigació
del canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sector

A1_Edificis

3

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica en
el transport

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la importància
de la millora de l'eficiència
energètica, la implantació de les
energies renovables i la mitigació
del canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sectors
residencial, terciari, indústria,
transport o en el mateix
ajuntament.

Fomentar la renovació de l’enllumenat
interior per enllumenat interior eficient i de
baix consum en el sector terciari. Fomentar
la renovació dels electrodomèstics per
adquirir-ne de més eficients i ús més
eficients energèticament d’aquests en el
sector terciari. Promoure el projecte
Euronet 50/50 a les escoles. Realitzar una
campanya ciutadana per l'estalvi energètic.
Aquestes xerrades es poden vehicular des
del mateix ajuntament amb la col·laboració
de la Oficina Comarcal
Realitzar una campanya de comunicació i
sensibilització per una mobilitat sostenible.
Realització de cursos de conducció eficient
per als veïns i empreses del municipi.
Aquestes xerrades es poden vehicular des
del mateix ajuntament amb la col·laboració
de la Oficina Comarcal de Transició
Energètica.
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SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
A1_Edificis
4

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica en
la indústria

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la importància
de la millora de l'eficiència
energètica, la implantació de les
energies renovables i la mitigació
del canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors del sector.

A1_Edificis

5

Disposar d'un
servei de
comptabilitat
energètica
municipal

Un servei de comptabilitat
energètica permet validar
mensualment tota la facturació i
gestionar reclamacions en cas
que sigui necessari. S'assoleix
una mitjana d'estalvi econòmic
del 10% per part de l'ajuntament
ja que ajuda a identificar accions
de millora en l'eficiència
energètica dels equipaments o
instal·lacions.

A1_Edificis

6

Maximitzar
l'eficiència
energètica dels
edificis
municipals

Els equipaments municipals
gestionats des de l'ajuntament
han d'incorporar diverses
mesures en funció de l'estat de
cada edifici. Aquestes accions
tenen l'objectiu principal de reduir
seu consum i les emissions
associades. Aquestes accions
inclouen, entre d'altres, la millora
de l'aïllament tèrmic, la renovació
dels sistemes d'il·luminació
obsolets i el correcte
manteniment de les instal·lacions.
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A18 Modificació
B11
d'hàbits
Sensibilització/f
ormació

Foment de la creació de xarxes de calor a
partir de la implantació d'instal·lacions de
generació d'energia renovable. Foment de
l'augment de l'autoconsum d'energia a
partir de la implantació d'instal·lacions de
generació d'energia renovable i foment i
suport per la creació de comunitats
d’energia local. Foment per a la millora de
l'eficiència energètica en edificis del sector
industrial. Aquestes xerrades es poden
vehicular des del mateix ajuntament amb la
col·laboració de la Oficina Comarcal de
Transició Energètica.
Aquest servei es pot vehicular a través del
A16 Acció
Consell Comarcal i ha d’incorporar l’anàlisi i integrada (tot
seguiment dels consums tèrmics.
l'anterior)

Renovació de l'enllumenat interior dels
edificis municipals per un de més eficient.
Estratègia per convertir els edificis
municipals en nZEB (0 emissions). Entre
d’altres, es contempla la millora de
l’enllumenat de l’escola i l’Ajuntament,
millores de l’envolupant de l’edifici de
l’Ajuntament i edifici de les escoles velles.

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

ESTALVI
EMISSIONS
179,11

B12 Gestió
d'energia

9,82

B21 Gestió
d'energia

25,24

SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
A1_Edificis
7

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Disposar d'un
gestor
energètic
municipal per a
impulsar
accions de
Transició
Energètica

La figura del gestor energètic
municipal permet canalitzar tot
tipus d'accions relacionades amb
la transició energètica per tal de
maximitzar-ne el seu impacte.
Les tasques principals del gestor
energètic són la coordinació de
les campanyes informatives,
l'assessorament en la presa de
decisions per part de les
autoritats locals en relació a
aspectes energètics i
l'acompanyament a la ciutadania,
entre d'altres.

Es proposa la creació d’un gestor energètic
dins el personal de l’Ajuntament que
vehiculi les següents tasques: Revisar
l’optimització de potències dels
equipaments. Monitoritzar i analitzar els
consums dels edificis. Informar als
responsables dels equipaments dels
consums energètics (portal on-line, llocs
visibles de l’espai públic). Crear programes
d’eficiència energètica en els quals l’estalvi
es reinverteixi en generar més impacte
(positiu) ambiental i social. Facilitar l’accés
de les dades dels comptadors intel·ligents a
la ciutadania i sector terciari i reclamar
l’accés a les dades dels comptadors digitals
municipals. Impulsar una campanya de
bones pràctiques en els edificis públics.

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A16 Acció
B12 Gestió
integrada (tot
d'energia
l'anterior)

ESTALVI
EMISSIONS
101,65

A1_Edificis

8

Monitoritzar
tots els
consums
energètics
municipals de
manera
conjunta

El seguiment dels consums
energètics municipals permet
disposar de dades fiables que
puguin ser analitzades a través
dels sistemes de comptabilitat
energètica així millorar del procés
de presa de decisions en relació
a aspectes energètics municipals.

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

B12 Gestió
d'energia

1,85

A1_Edificis

9

Instal·lació de
sistemes de
telecontrol i
telemesura de
les
instal·lacions
tèrmiques i
elèctriques
existents

En equipaments on es detectin
majors consums es proposa la
instal·lació d'aparells (smart
meters) que permetin un
telecontrol dels consums per
detectar consums vampírics,
mals usos, alarmes, etc.

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

B12 Gestió
d'energia

11,65
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SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
A2_Enllumenat 10

ACCIÓ
Maximitzar
l'eficiència
energètica de
l'enllumenat
públic exterior

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A21 Eficiència
B21 Gestió
energètica
d'energia

ESTALVI
EMISSIONS
110,26

A17 Tecnologies
de la informació i
les
comunicacions

B11
Sensibilització/f
ormació

26,53

El consum elèctric associat a
l'enllumenat municipal acostuma
a representar una part important
del total del consum de les
instal·lacions de l'ajuntament. Es
pot augmentar l'eficiència
energètica d'aquest àmbit
municipal a través de diverses
actuacions com la renovació dels
punts de llum o els contractes
amb garantia d'estalvi amb
empreses de serveis energètics.
Facilitar
L'extensió de fibra òptica fins a
l‟accés a les IT totes les llars, equipaments,
(fibra) a tot el
serveis i activitats del municipi és
municipi
fonamental per poder gaudir
d'una infraestructura de
telecomunicacions de primer
nivell i adequada pel correcte
desplegament de les xarxes
elèctriques intel·ligents.

Auditoria energètica de l'enllumenat i
substitució de punts de llum. Renovació de
tot l'enllumenat públic a LED.

Actualment l’Ajuntament ja disposa d’un
A42 Vehicles
vehicle elèctric i es proposa l’adquisició de
elèctrics (incl.
més d’aquest tipus (cotxe, furgoneta,
Infrastructura)
bicicletes) en cas que sigui necessària
l’adquisició d’un nou vehicle. El transport de
residus es realitza amb vehicles de GNC.*

B47
Contractació
pública

7,09

S'ha instal·lat un punt de recàrrega per a
vehicles elèctrics davant l'Ajuntament. Es
proposa la instal•lació d’un altre punt si hi
ha molta demanda, així com el foment de
punts de recàrrega en els nuclis
generadors d’activitat econòmica, com ara
els polígons.

B41
Sensibilització/f
ormació

0,28

A1_Edificis

11

A4_Transport

12

Adquisició de
vehicles
elèctrics per a
la flota
municipal

A4_Transport

13

Creació i
ampliació de
noves
estructures de
recàrrega
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DESCRIPCIÓ

L'adquisició de vehicles elèctrics
comporta la substitució de
vehicles convencionals que
utilitzen combustibles fòssils,
especialment els vehicles dièsel,
o bé evita la nova compra
d'aquests. Aquests vehicles
poden ser bicicletes,
motocicletes, cotxes o
furgonetes. El tipus i quantitat
s'haurà de determinar segons les
necessitats de cada ajuntament.
Per tal de promocionar la compra
i ús dels vehicles elèctrics és
necessari definir una estructura
de recàrrega amb garanties
d'operativitat i disponibilitat per a
tots els usuaris que en vulguin
disposar. El tipus d'estructura
(lenta, semirràpida o ràpida)
s'haurà d'adaptar a les
necessitats de cada municipi.

*S'ha fet instal·lació de reductors de flux en
els quadres de les Urb. Bellsolà, nucli antic,
Nova Aiguaviva i Mas Aliu.
S'han instal·lat LEDs als semàfors
Properament es canviaran 570 bombetes.*

A42 Vehicles
elèctrics (incl.
Infrastructura)

SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
A4_Transport
14

A4_Transport

15

A4_Transport

16

A4_Transport

17

ACCIÓ
Promoure
mesures per
l'ús del
vehicles
elèctric

DESCRIPCIÓ

ESTALVI
EMISSIONS
107,63

Creació i dinamització d'una borsa local per
compartir cotxe. Establir propostes de
borsa de vehicles compartits

A45 Ús compartit
d'automòbils

B41
Sensibilització/f
ormació

25,20

El pla de mobilitat també ha d’incloure un
estudi específic de la mobilitat als polígons
industrials. Establir una proposta de
mobilitat sostenible i instal·lació d'energies
renovables per les empreses amb major
volum de treballadors.

A411 Altres

B46 Regulació
plans de
mobilitat i
transport

111,68

A49 Tecnologies
de la informació i
la comunicació

B410 Altres

111,68

Es proposa impulsar diverses
actuacions per promoure i
incentivar la utilització de vehicles
elèctrics dins del municipi, com
poden ser creació de places
d'aparcament reservades,
descomptes en les taxes
municipals o gratuïtat en
l'aparcament en zones de
pagament.

Impuls d'una
xarxa de
vehicles
elèctrics
compartits

La reducció del nombre de
vehicles privats presents en el
municipi és un dels principals
objectius de la mobilitat
sostenible. Aquesta impuls es pot
dur a terme a través de
plataformes digitals d'ús
compartit o xarxes socials.
L'ajuntament ha d'actuar com a
nexe d'unió entre diversos
particulars interessats en serveis
de vehicle elèctric compartit.
Redacció d'un El pla de mobilitat ha d'incloure
pla de mobilitat un anàlisis de la situació actual
municipal i
del municipi en termes de
incorporar-lo al transports disponibles i hàbits de
POUM
mobilitat dels ciutadans, així com
una previsió de l'evolució
d'aquests hàbits i un planejament
del tipus de mobilitat que es
busca per als propers anys.
Recollida i
gestió dades
mobilitat

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A42 Vehicles
B41
elèctrics (incl.
Sensibilització/f
Infrastructura)
ormació

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Les dades de mobilitat inclouen
tipus i freqüència de
desplaçaments actuals de la
ciutadania i mitjans de transport
disponibles, entre d'altres.
Entendre el model de mobilitat
actual al municipi permetrà definir
les vies per tal de treballar cap a
un model més sostenible.
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SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
A4_Transport
18

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Foment de la
mobilitat dolça

Es proposa implantar mesures de
“mobilitat dolça” amb l’objectiu de
potenciar els desplaçaments a
peu en detriment del transport
motoritzat privat i augmentar la
qualitat de vida de les persones
Aquests desplaçaments haurien
de ser els predominants per a
distàncies curtes o a l'interior del
municipi. Cal definir també espais
segurs per aquest tipus de
mobilitat.
Crear espais segurs per als
desplaçaments en bicicleta i
desenvolupar campanyes de
conscienciació sobre els
avantatges d'aquest tipus de
transport en distàncies curtes o
mitjanes. Donar suport als
propietaris d'establiments i
centres d'activitats turístiques per
a que incloguin la bicicleta en els
seus serveis i activitats.
Cal fer un anàlisi de l'oferta actual
de transport públic en autobús i
de les necessitats de mobilitat de
la ciutadania per tal d'adaptar
aquest servei públic i augmentarne la freqüència d'ús per part de
tots els col·lectius.

.. Per assolir aquests objectius, es
contemplen les següents mesures: Camins
escolars segurs, 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)
Aquesta acció es podria definir en: Creació
d'aparcaments segurs per a bicicletes,
adequació de carrers i senyalització per
facilitar l'ús de la bicicleta, creació de xarxa
de vies ciclables urbanes que connectin els
diferents barris amb el centre vila, l'estació,
etc. El desenvolupament d'una estructura
de carrils per a bicicleta segura és
essencial per a que els ciutadans puguin
accedir i utilitzar aquest tipus de transport

A4_Transport

19

Foment de la
mobilitat en
bicicleta i
creació de
carrils bici i
vies verdes

A4_Transport

20

Millora del
transport
públic

A4_Transport

21

Electrificació
L'ajuntament pot actuar com a
parc elèctric de ens promotor de l'electrificació
vehicles
del parc de vehicles privats
donant a conèixer les diverses
subvencions a les quals es pot
accedir per a la compra d'un
vehicle elèctric, desenvolupant
una estructura de recàrrega
eficient i fent campanyes de
conscienciació al respecte.
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Revisar les línies actuals de mobilitat dels
veïns, escolars i treballadors.
Concretament, a la a les indústries del
municipi, s’han de revisar horaris i proposar
millores per tal d'impulsar la mobilitat
sostenible en polígons industrials i millorar
la actual

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A44
B41
Transferència
Sensibilització/f
modal cap als
ormació
trajectes a peu i
en bicicleta

ESTALVI
EMISSIONS
107,63

A44
Transferència
modal cap als
trajectes a peu i
en bicicleta

B41
Sensibilització/f
ormació

322,89

A43
Transferència
modal cap al
transport públic

B410 Altres

215,26

A42 Vehicles
elèctrics (incl.
Infrastructura)

B43 Ajudes i
subvencions

111,68

SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
A4_Transport
22

A5_Producció
d’Energia
Renovable
Local

23

A5_Producció
d’Energia
Renovable
Local

24

A5_Producció
d’Energia
Renovable
Local

25

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS
107,63

Bonificació de
l'impost
municipal
sobre vehicles
de tracció
mecànica

Bonificació de l’impost per
fomentar la compra de vehicles
elèctrics.

Aplicació de bonificacions de la quota de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
(IVTM) als propietaris de vehicles
classificats com a Zero emissions o com a
ECO. L'objectiu d'aquesta actuació es
promoure l'adquisició de vehicles elèctrics
en detriment dels vehicles de combustió

Campanya per
a incentivar les
instal·lacions
d'energia
fotovoltaica en
els sectors
privats del
municipi
Campanya per
a incentivar les
instal·lacions
de biomassa
en els sectors
privats del
municipi

Per tal d'accelerar el procés de
transició cap a un model
energètic més sostenible,
descarbonitzat i democràtic, es
difonen els beneficis de les
instal·lacions d'energia
fotovoltaica per autoconsum.

Aquestes xerrades es poden vehicular des
del mateix ajuntament amb la col·laboració
de la Oficina Comarcal de Transició
Energètica.

A53 Energia
fotovoltaica

B51
Sensibilització/f
ormació

117,50

L'ús de la biomassa com a font
d'energia tèrmica permet aprofitar
un recurs local i reduir
significativament les emissions de
carboni associades al consum de
combustibles fòssils. Les
instal·lacions de calderes de
biomassa en equipaments
municipals i edificis residencials
permeten reduir la dependència
dels combustibles fòssils.
Aquesta acció consisteix en
avaluar el grau d'aprofitament
d'energia solar i altres energies
renovables que es pot esperar
segons diferents escenaris
d'implantació d'energies
renovables al municipi. Cal
valorar l'impacte social, econòmic
i ambiental de les actuacions
proposades.

Aquestes xerrades es poden vehicular des
del mateix ajuntament amb la col·laboració
de la Oficina Comarcal de Transició
Energètica.

A54 Planta de
biomassa

B51
Sensibilització/f
ormació

117,50

Avaluació del potencial fotovoltaïc
d'energies renovables del municipi, eòlica,
geotèrmica i biomassa pel seu aprofitament
local. Aquests estudis es poden vehicular
des del mateix ajuntament amb la
col·laboració de la Oficina Comarcal de
Transició Energètica.

A53 Energia
fotovoltaica

B51
Sensibilització/f
ormació

117,50

Estudi
potencial
renovables al
municipi
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SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
A5_Producció
26
d’Energia
Renovable
Local

A5_Producció
d’Energia
Renovable
Local

27

A7_Altres

28

A5_PRODUCCI 29
Ó LOCAL
D’ENERGIA
(eficiència
energètica)

151

ACCIÓ
Instal·lació
d'energia solar
fotovoltaica en
mode
d'autoconsum
en tots els
equipaments
municipals

Instal.lació de
sistemes
d'emmagatze
matge a les
instal.lacions
fotovoltaiques
dels
equipaments
municipals
Crear
comunitats
locals
d'energia
renovable

Contractar
subministrame
nt d'energia
verda
municipal
certificada

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

L'ajuntament actua com a
Entre d’altres, es contempla la instal·lació
exemple per a la ciutadania en
de fotovoltaica per autoconsum al porxo de
termes de transició energètica. La l'escola.
instal·lació d'energia solar
fotovoltaica en equipaments
municipals permet reduir
l'impacte ambiental d'aquests,
reduir el cost econòmic de la
compra d'energia i tenir un
sistema propi de generació
d'energia.
Les instal·lacions fotovoltaiques
amb bateries permeten reduir la
potència contractada del punt de
subministrament. Aquest tipus
d'instal·lacions permeten aprofitar
els excedents de producció solar
en moments de major producció
que consum.
L'acció consisteix en impulsar
comunitats público privades
proporcionar la informació
actualitzada a la ciutadania sobre
les possibilitats existents en
relació a la constitució de
comunitats locals d'energia
renovable. Les comunitats
energètiques permeten a la
ciutadania generar i gestionar la
seva pròpia energia a partir de
fonts renovables i distribuïdes.

La contractació d'energia 100%
renovable pels equipaments i
instal·lacions municipals i
l'enllumenat públic suposa un
estalvi important de tones de CO2
degut al fet que les emissions
d'aquesta electricitat es
consideren zero.

L’acció es defineix en impulsar comunitats
público-privades des de l’ajuntament,
mitjançant l’autoconsum compartit
aprofitant l'energia generada als
equipaments municipals. Entre d’altres, es
contempla: autoconsum compartit al porxo
de l'escola amb edificis col·lindants;
Creació d'una comunitat energètica local
público-privada amb l'ampliació de la
superfície de plaques fotovoltaïques al
Pavelló de La Torrentera;
S’identifiquen de 2 terrenys de titularitat
municipal dins del polígon industrial que
l’ajuntament podria aprofitar per instal•lar
plaques solars i crear una col•laboració
público-privada (explorar fórmules
En tenen de contractada. Seguir amb
l'acció.

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A53 Energia
B58 Altres
fotovoltaica

ESTALVI
EMISSIONS
76,46

A53 Energia
fotovoltaica

B58 Altres

97,40

A18 Modificació
d'hàbits

B11
Sensibilització/f
ormació

540,88

A57 Altres

B52
Obligacions
dels proveïdors
d'energia

13,05

SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
A5_PRODUCCI 30
Ó LOCAL
D’ENERGIA

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Substitució
dels
combustibles
fòssils per
energies
renovables en
els
equipaments
municipals

La instal·lació d'equips de
generació d'energia tèrmica a
partir de renovables, com poden
ser la biomassa o l'energia solar
tèrmica, permeten reduir
l'impacte ambiental associats als
equipaments municipals. A més,
permet l'aprofitament de recursos
de biomassa locals.

A5_PRODUCCI 31
Ó LOCAL
D’ENERGIA

Realitzar
estudis de
viabilitat de
renovables

A5_PRODUCCI 32
Ó LOCAL
D’ENERGIA

Implementació
de xarxes de
calor

A7_Altres

Crear punts
d'informació
energètica
muncipals

Els estudis de viabilitat de
renovables al municipi permeten
identificar el potencial
d'instal·lació de diversos tipus
d'energies renovables,
dimensionar-los a les necessitats
del municipi i ordenar-ne la seva
implantació.
Les xarxes de calor són
instal·lacions més eficients que
moltes instal·lacions de
climatització individualitzades,
doncs permeten aprofitar al
màxim la generació tèrmica.
Aquestes es poden implementar
en equipaments municipals i en
edificis residencials.
Oferir un servei específic
d'informació energètica permet
assessorar la ciutadania sobre
diversos aspectes del mercat
energètic i les tarifes associades.
Alhora també serveix per
identificar casos de pobresa
energètica, assessorar de
manera especialitzada a les
persones vulnerables i donar
suport amb tramitacions
relacionades amb el bo social o
altres gestions per a persones
vulnerables.

S'ha instal·lat una caldera de biomassa a
les escoles.
Climatització del pavelló la Torrentera amb
bomba de calor i geotèrmia. També hi ha
Producció d'ACS al pavelló la Torrentera,
instal·lació de plaques solars a l'escola per
la producció d'ACS. Es proposa estudiar la
seva implantació si hi ha necessitats
tèrmiques futures en el algun dels
equipaments.
Es poden vehicular a través del Pla de
Serveis de la Diputació.

33

Aquest servei es pot canalitzar a través del
Pla de Serveis del Consell Comarcal o de
la Diputació.

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A57 Altres
B51
Sensibilització/f
ormació

ESTALVI
EMISSIONS
1,21

A57 Altres

B58 Altres

1,96

A57 Altres

B58 Altres

1,21

A19 Altres

B11
Sensibilització/f
ormació

587,48

152

SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
A7_Altres
34
(planificació)

ACCIÓ
Promoure el
debat social
sobre la
transició
energètica

A7_Altres
(planificació)

35

Reserva i
regulació del
sòl municipal
per la transició
energètica

A7_Altres
(planificació)

36

Incorporar la
Transició
Energètica en
els nous
desenvolupam
ents
urbanístics

A7_Altres
(incentius)

37

Foment de
l'autoconsum
FV i les EERR
mitjançant
l'aprovació
d'ordenances
reguladores,
bonificacions
fiscals i
subvencions
municipals per
aconseguir
objectiu.

153

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

La creació d'espais de debat
entre diversos agents de la
societat, ja siguin ciutadania,
entitats públiques o empreses,
permet replanejar i revisar el
model de transició energètica
actual, recollir les diverses
opinions i buscar alternatives
adaptades a les necessitats dels
diferents territoris.
Per tal de reduir la dependència
energètica de l'exterior i fomentar
la generació d'energia local i
renovable i la sobirania
energètica del territori, es
proposa planificar una reserva de
sòl municipal per a instal·lacions
energètiques renovables, a través
d'eines de planificació com el
POUM, modificació del
planejament actual o nous
planejaments, entre d'altres.
La transició energètica i el canvi a
un model de mobilitat sostenible
han de tenir reconeixement en els
desenvolupaments urbanístics a
desenvolupar per tal de facilitarne la seva implantació de manera
ordenada.

Aquestes debat es pot vehicular des del
mateix ajuntament amb la col·laboració de
la Oficina Comarcal de Transició
Energètica.

Analitzar els incentius fiscals que
es poden impulsar des del
municipi a les inversions en
energies renovables i eficiència
des del sector privat.

Han reformat l’impost sobre béns immobles
en un impost ecològic, han posat un 50%
de bonificacions durant 5 anys per
instal·lacions de plaques solars. Es
proposa continuar i augmentar amb
aquesta bonificació, contemplar-ne d’altres
així com realitzar ordenances reguladores
per fomentar la instal·lació d’energies
renovables al muncipi.

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A75 Altres
B71
Sensibilització/f
ormació

ESTALVI
EMISSIONS
117,50

A57 Altres

B56 Normativa
sobre
planificació
territorial

285,58

A57 Altres

B56 Normativa
sobre
planificació
territorial

117,50

A53 Energia
fotovoltaica

B56 Normativa
sobre
planificació
territorial

95,16

SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
A7_Altres
38
(incentius)

A7_Altres
(incentius)

39

Indústria

40

Indústria

41

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A75 Altres
B74 Altres

ESTALVI
EMISSIONS
7,72

L'acció consisteix en poder cedir
l'ús de teulades d'edificis
municipals, o de terrenys
municipals a tercers perquè
puguin explotar-los i així motivar
la inversió privada en projectes
d'energies renovables.

A57 Altres

70,81

En els municipis on no es disposa
de dades sobre els consums i
emissions associades al sector
industrial, cal implantar un
sistema de comunicació entre
empreses i el sector públic per tal
de poder accedir a les dades de
consums i acompanyar les
empreses del municipi en el
procés de millora de la
sostenibilitat de la indústria.

Tecnologies de la B410 Altres
informació i
comunicacions

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

Incorporar
criteris
d'eficiència
energètica i
energies
renovables en
els plecs de
contractació
pública
Cessió
d’espais de
propietat
municipal per a
projectes
privats
d'implantació
d'energies
renovables
Establir
mecanismes
de
comunicació
directa amb
empreses al
municipi per
obtenir dades
de consums i
emissions
associades a
l'activitat de les
indústries del
municipi
Crear
comunitats
locals
d'energia
renovable en
el sector
industrial

Promoure la contractació pública
sostenible bonificant aquelles
empreses que apostin per les
energies renovables i l'eficiència
energètica

L'acció consisteix en proporcionar
la informació actualitzada a les
empreses sobre les possibilitats
existents en relació a la
constitució de comunitats locals
d'energia renovable amb
l'objectiu de que siguin creades.
Les comunitats energètiques
permeten a les empreses generar
i gestionar la seva pròpia energia
a partir de fonts renovables i
distribuïdes.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

B58 Altres

59,70

1074,64

Energia
renovable a la
indústria

B410 Altres
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SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
Pobresa
42
energètica

Pobresa
energètica

43

Residus

44

Residus

45

155

ACCIÓ

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
Acció integrada
B11
(tots els punts
Sensibilització/f
anteriors)
ormació

ESTALVI
EMISSIONS
32,07

Constituir taules de coordinació per definir
una estratègia municipal de pobresa
energètica.

Altres

B11
Sensibilització/f
ormació

32,07

Recollida de residus municipals amb el
sistema de porta a porta

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
Sensibilització/f
ormació

53,58

Realitzar una campanya ciutadana de
foment de recollida selectiva i bones
pràctiques

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
Sensibilització/f
ormació

53,58

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Programa de
suport als
casos de
pobresa
energètica

L'acció inclou diverses accions
com son les intervencions
energètiques en llars derivades
de serveis socials per millorar-ne
l'eficiència energètica, dur a
terme programes de formació en
eficiència energètica a col·lectius
vulnerables o impulsar
campanyes de sensibilització.

Dur a terme intervencions energètiques a
llars derivades de serveis socials per
millorar l'eficiència energètica de les llars
vulnerables (visites d’avaluació energètica
a les llars realitzades des de Serveis
Socials del Gironès – gent gran). Dur a
terme programes de formació per
col·lectius vulnerables en eficiència
energètica a la llar. Impulsar campanyes de
sensibilització, a col·lectius vulnerables
energèticament, identificats a través de
Serveis Socials. Visites d'avaluació
energètica a les llars

Constituir
taules de
coordinació
per definir una
estratègia
municipal/territ
orial de
pobresa
energètica
Millora de la
recollida
selectiva

Crear una taula de coordinació
entre tots els agents rellevants,
que poden aportar coneixements,
recursos, o algun tipus de suport
a la identificació i gestió de la
pobresa energètica.

Definir un sistema de recollida
selectiva adaptat a la realitat de
cada municipi per tal de
maximitzar-ne la seva eficiència i
fer-lo accessible a tot tipus de
col·lectius.
Realitzar campanyes de
sensibilització sobre els beneficis
associats a la correcta separació
dels residus a casa.

Impulsar
campanyes de
sensibilització
correcta
selecció
residus

SECTOR EMISSIONS
TAULA DOC.
Residus
46

ACCIÓ
Fomentar
compostatge
casolà/
comunitari

DESCRIPCIÓ
Proporcionar eines per a la
implantació de compostatge
casolà o comunitari, que permeti
aprofitar a nivell local la fracció
orgànica dels residus. Aquesta
acció afavoreix l'economia
circular a petita escala i
consciencia sobre els beneficis
de la correcta separació de
residus i la seva reutilització.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI
Realitzar una campanya ciutadana del
compostatge casolà a particulars, escola i
grans productors (es disposa de
compostadors en algunes llars).

ÀREA
INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A72 Gestió de
B71
residus i aigües
Sensibilització/f
residuals
ormació

ESTALVI
EMISSIONS
53,58
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6.6.2.2

Ajuntament de Fornells de la Selva

Taula 44. Accions de mitigació del municipi de Fornells de la Selva.
SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

A1_Edificis

1

Campanya permanent
sobre la cultura
energètica en el sector
residencial

Es realitzaran diverses
accions comunicatives
amb l'objectiu de
conscienciar sobre la
importància de la millora
de l'eficiència energètica,
la implantació de les
energies renovables i la
mitigació del canvi
climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes
seran diversos actors
dels sector

A1_Edificis

2

Campanya permanent
sobre la cultura
energètica en el sector
terciari

Es realitzaran diverses
accions comunicatives
amb l'objectiu de
conscienciar sobre la
importància de la millora
de l'eficiència energètica,
la implantació de les
energies renovables i la
mitigació del canvi
climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes
seran diversos actors
dels sector

157

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI
Les accions han de fomentar la
renovació de l’enllumenat
interior per enllumenat interior
eficient i de baix consum en els
edificis residencials. Fomentar
la renovació dels
electrodomèstics per adquirirne de més eficients i ús més
eficients energèticament
d’aquests en els edificis
residencials. Substitució
d’aparells domèstics i equips de
climatització per altres
energèticament més eficients.
Renovació de les calderes de
gas natural estanques per
calderes de gas natural de
Condensació. Aquestes
xerrades es poden vehicular
des del mateix ajuntament amb
la col·laboració de la Oficina
Comarcal de Transició
Energètica o els punts de
infoenergia.
Les accions han de fomentar la
renovació de l’enllumenat
interior per enllumenat interior
eficient i de baix consum en el
sector terciari. Fomentar la
renovació dels
electrodomèstics per adquirirne de més eficients i ús més
eficients energèticament
d’aquests en el sector terciari.
Promoure el projecte Euronet
50/50 a les escoles. Realitzar
una campanya ciutadana per
l'estalvi energètic. Aquestes
xerrades es poden vehicular

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

A18 Modificació
d'hàbits

B11
111,91
Sensibilització/formació

A18 Modificació
d'hàbits

B11
87,62
Sensibilització/formació

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

des del mateix ajuntament amb
la col·laboració de la Oficina
Comarcal de Transició
Energètica.

A1_Edificis

3

Campanya permanent
Es realitzaran diverses
sobre la cultura
accions comunicatives
energètica en la indústria amb l'objectiu de
conscienciar sobre la
importància de la millora
de l'eficiència energètica,
la implantació de les
energies renovables i la
mitigació del canvi
climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes
seran diversos actors
dels sector

A1_Edificis

4

Campanya permanent
sobre la cultura
energètica en el
transport

Es realitzaran diverses
accions comunicatives
amb l'objectiu de
conscienciar sobre la
importància de la millora
de l'eficiència energètica,
la implantació de les
energies renovables i la
mitigació del canvi
climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes
seran diversos actors
dels sectors residencial,
terciari, indústria,
transport o en el mateix
ajuntament.

Les accions han de fomentar la
creació de xarxes de calor a
partir de la implantació
d'instal·lacions de generació
d'energia renovable. Foment de
l'augment de l'autoconsum
d'energia a partir de la
implantació d'instal·lacions de
generació d'energia renovable.
Foment per a la millora de
l'eficiència energètica en
edificis del sector industrial.
Aquestes xerrades es poden
vehicular des del mateix
ajuntament amb la col·laboració
de la Oficina Comarcal de
Transició Energètica.
Les accions han de fomentar
la renovació del parc de
vehicles convencionals per
vehicles híbrids o elèctrics.
Informar de cursos de
conducció eficient a la
ciutadania i empreses de
transport. Realitzar una
campanya de comunicació i
sensibilització per una mobilitat
sostenible. Aquestes xerrades
es poden vehicular des del
mateix ajuntament amb la
col·laboració de la Oficina
Comarcal de Transició
Energètica

A18 Modificació
d'hàbits

B11
18,59
Sensibilització/formació

A18 Modificació
d'hàbits

B11
501,87
Sensibilització/formació
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SECTOR

ACCIÓ

A1_Edificis

5

A1_Edificis

6

159

Disposar d'un servei de
comptabilitat energètica
municipal

DESCRIPCIÓ

Un servei de comptabilitat
energètica permet validar
mensualment tota la
facturació i gestionar
reclamacions en cas que
sigui necessari.
S'assoleix una mitjana
d'estalvi econòmic del
10% per part de
l'ajuntament ja que ajuda
a identificar accions de
millora en l'eficiència
energètica dels
equipaments o
instal·lacions.
Disposar d'un gestor
La figura del gestor
energètic municipal per a energètic municipal
impulsar accions de
permet canalitzar tot tipus
Transició Energètica
d'accions relacionades
amb la transició
energètica per tal de
maximitzar-ne el seu
impacte. Les tasques
principals del gestor
energètic són la
coordinació de les
campanyes informatives,
l'assessorament en la
presa de decisions per
part de les autoritats
locals en relació a
aspectes energètics i
l'acompanyament a la
ciutadania, entre d'altres.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

Aquest servei es pot vehicular a A16 Acció
través del Consell Comarcal i
integrada (tot
ha d’incorporar l’anàlisi i
l'anterior)
seguiment dels consums
tèrmics.

B12 Gestió d'energia

24,85

Es proposa la creació d’un
gestor energètic dins el
personal de l’Ajuntament que
vehiculi les següents tasques:
Revisar l’optimització de
potències dels equipaments.
Monitoritzar i analitzar els
consums dels edificis. Informar
als responsables dels
equipaments dels consums
energètics (portal on-line, llocs
visibles de l’espai públic). Crear
programes d’eficiència
energètica en els quals l’estalvi
es reinverteixi en generar més
impacte (positiu) ambiental i
social. Facilitar l’accés de les
dades dels comptadors
intel·ligents a la ciutadania i
sector terciari i reclamar l’accés
a les dades dels comptadors
digitals municipals. Impulsar
una campanya de bones
pràctiques en els edificis
públics.

B12 Gestió d'energia

117,13

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

A1_Edificis

7

Maximitzar l'eficiència
energètica dels edificis
municipals

Els equipaments
municipals gestionats des
de l'ajuntament han
d'incorporar diverses
mesures en funció de
l'estat de cada edifici.
Aquestes accions tenen
l'objectiu principal de
reduir seu consum i les
emissions associades.
Aquestes accions
inclouen, entre d'altres, la
millora de l'aïllament
tèrmic, la renovació dels
sistemes d'il·luminació
obsolets i el correcte
manteniment de les
instal·lacions.

A1_Edificis

8

Fomentar la rehabilitació
energètica dels edificis
del sector privat

Les entitats públiques
poden treballar per
acompanyar a particulars
en el procés de
rehabilitació energètica
dels seus edificis.
L'objectiu és reduir el
consum associat a aquest
sectors i també les seves
emissions associades.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI
Les accions es concreten en:
realitzar auditories
energètiques en equipaments
municipals. Instal·lar sistemes
de ventilació i renovació d’aire
amb UTA amb recuperadors
entàlpics a l’escola i la llar
d’Infants. Utilització d’elements
pel control solar en superfícies
envidrades a la “Sitja”, al
Centre Cívic” i a la llar d’Infants.
Instal·lació de detectors de
presència las espais comuns,
passadissos i lavabos.
Substitució de làmpades
existents per d’altres més
eficients. Instal·lació de doble
porta als dos accessos
principals de l’escola Forn
d’Anells. Instal·lació de
tancaments de vidre a la part
superior dels vestidors del
camp de futbol per sectoritzar
les diferents zones de
calefacció. Instal·lació de
detectors de presència als
espais comuns, passadissos i
lavabos. Substitució de
làmpades existents per d’altres
més eficients (equipaments
municipals). Estratègia per
convertir els edificis municipals
en nZEB (0 emissions).
Impulsar programes de
coneixement del parc
d'habitatges. Aquesta acció es
pot vehicular a través de la
creació d’una Oficina Comarcal
de Rehabilitació energètica.

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

B21 Gestió d'energia

75,31

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

B11
278,22
Sensibilització/formació

160

SECTOR

ACCIÓ

A1_Edificis

9

A1_Edificis

10 Instal·lació de sistemes
de telecontrol i
telemesura de les
instal·lacions tèrmiques i
elèctriques existents

A1_Edificis

11 Facilitar l‟accés a les IT
(fibra) a tot el municipi

A2_Enllumenat

12 Maximitzar l'eficiència
energètica de
l'enllumenat públic
exterior

161

Monitoritzar tots els
consums energètics
municipals de manera
conjunta

DESCRIPCIÓ
El seguiment dels
consums energètics
municipals permet
disposar de dades fiables
que puguin ser
analitzades a través dels
sistemes de comptabilitat
energètica i aportar
dades fiables per a la
millorar del procés de
presa de decisions en
relació a aspectes
energètics municipals.
En equipaments on es
detectin majors consums
es proposa la instal·lació
d'aparells (smart meters)
que permetin un
telecontrol dels consums
per detectar consums
vampírics, mals usos,
alarmes, etc.
L'extensió de fibra òptica
fins a totes les llars,
equipaments, serveis i
activitats del municipi és
fonamental per poder
gaudir d'una
infraestructura de
telecomunicacions de
primer nivell i adequada
pel correcte
desplegament de les
xarxes elèctriques
intel·ligents.
El consum elèctric
associat a l'enllumenat
municipal acostuma a
representar una part
important del total del
consum de les
instal·lacions de
l'ajuntament. Es pot
augmentar l'eficiència
energètica d'aquest àmbit

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

B12 Gestió d'energia

3,99

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

B12 Gestió d'energia

34,76

A17 Tecnologies
de la informació i
les
comunicacions

B11
71,83
Sensibilització/formació

Entre les accions a realitzar, es A21 Eficiència
contempla: substituir les
energètica
lluminàries existents de 70 W
VSAP tipus AP2 per lluminàries
equipades amb tecnologia LED
de 30W. Substituir les
lluminàries existents de més de
100W tipus AP2 o d’altres
models per lluminàries
equipades amb tecnologia LED.

B21 Gestió d'energia

278,22

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ
municipal a través de
diverses actuacions com
la renovació dels punts
de llum o els contractes
amb garantia d'estalvi
amb empreses de serveis
energètics.

A4_Transport

13 Adquisició de vehicles
elèctrics per a la flota
municipal

A4_Transport

14 Creació i ampliació de
noves estructures de
recàrrega

L'adquisició de vehicles
elèctrics comporta la
substitució de vehicles
convencionals que
utilitzen combustibles
fòssils, especialment els
vehicles dièsel, o bé evita
la nova compra
d'aquests. Aquests
vehicles poden ser
bicicletes, motocicletes,
cotxes o furgonetes. El
tipus i quantitat s'haurà
de determinar segons les
necessitats de cada
ajuntament.
Per tal de promocionar la
compra i ús dels vehicles
elèctrics és necessari
definir una estructura de
recàrrega amb garanties
d'operativitat i
disponibilitat per a tots els
usuaris que en vulguin
disposar. El tipus
d'estructura (lenta,
semirràpida o ràpida)
s'haurà d'adaptar a les
necessitats de cada
municipi.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

Renovació de tot l’enllumenat
públic (renovats nucli municipal
i urbanització Fornells Parc.
Queda pendent la resta
d’urbanitzacions i el Polígon).

Es volen instal·lar 2 punts de
recàrrega ràpida (costat
església i local entitats) –
finançats MOVES.

A42 Vehicles
elèctrics (incl.
Infrastructura)

B47 Contractació
pública

7,09

A42 Vehicles
elèctrics (incl.
Infrastructura)

B41
0,28
Sensibilització/formació

162

SECTOR

ACCIÓ

A4_Transport

15 Promoure mesures per
l'ús del vehicles elèctric

A4_Transport

16 Impuls d'una xarxa de
vehicles elèctrics
compartits

A4_Transport

17 Bonificació de l'impost
municipal sobre vehicles
de tracció mecànica

163

DESCRIPCIÓ
Es proposa impulsar
diverses actuacions per
promoure i incentivar la
utilització de vehicles
elèctrics dins del
municipi, com poden ser
creació de places
d'aparcament reservades,
descomptes en les taxes
municipals o gratuïtat en
l'aparcament en zones de
pagament o la creació
d'una infraestructura de
recàrrega eficient.
La reducció del nombre
de vehicles privats
presents en el municipi és
un dels principals
objectius de la mobilitat
sostenible. Aquesta
impuls es pot dur a terme
a través de plataformes
digitals d'ús compartit o
xarxes socials.
L'ajuntament ha d'actuar
com a nexe d'unió entre
diversos particulars
interessats en serveis de
vehicle elèctric compartit.
Aplicació de bonificacions
de la quota de l'impost
sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM) als
propietaris de vehicles
classificats com a Zero
emissions o com a ECO.
L'objectiu d'aquesta
actuació es promoure
l'adquisició de vehicles
elèctrics en detriment
dels vehicles de
combustió.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

Creació i dinamització d'una
borsa local per compartir cotxe.
Establir propostes de borsa de
vehicles compartits

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

A42 Vehicles
elèctrics (incl.
Infrastructura)

B41
825,06
Sensibilització/formació

A45 Ús compartit
d'automòbils

B41
85,05
Sensibilització/formació

A411 Altres

B41
825,06
Sensibilització/formació

SECTOR

ACCIÓ

A4_Transport

18 Redacció d'un pla de
mobilitat municipal i
incorporar-lo al POUM

A4_Transport

19 Recollida i gestió dades
mobilitat

A4_Transport

20 Foment de la mobilitat
dolça

DESCRIPCIÓ
El pla de mobilitat ha
d'incloure un anàlisis de
la situació actual del
municipi en termes de
transports disponibles i
hàbits de mobilitat dels
ciutadans, així com una
previsió de l'evolució
d'aquests hàbits i un
planejament del tipus de
mobilitat que es busca
per als propers anys.
Les dades de mobilitat
inclouen tipus i
freqüència de
desplaçaments actuals de
la ciutadania i mitjans de
transport disponibles,
entre d'altres. Entendre el
model de mobilitat actual
al municipi permetrà
definir les vies per tal de
treballar cap a un model
més sostenible.
Es proposa implantar
mesures de “mobilitat
dolça” amb l’objectiu de
potenciar els
desplaçaments a peu en
detriment del transport
motoritzat privat i
augmentar la qualitat de
vida de les persones
Aquests desplaçaments
haurien de ser els
predominants per a
distàncies curtes o a
l'interior del municipi. Cal
definir també espais
segurs per aquest tipus
de mobilitat.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

El pla de mobilitat també ha
A411 Altres
d’incloure un estudi específic
de la mobilitat als polígons
industrials. Establir una
proposta de mobilitat sostenible
i instal·lació d'energies
renovables per les empreses
amb major volum de
treballadors.

Per assolir aquests objectius, es
contemplen
les
següents
mesures: Camins escolars
segurs, 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)

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

B46 Regulació plans
de mobilitat i transport

836,45

A49 Tecnologies
de la informació i
la comunicació

B410 Altres

836,45

A44
Transferència
modal cap als
trajectes a peu i
en bicicleta

B41
825,06
Sensibilització/formació

164

SECTOR
A4_Transport

A4_Transport

A4_Transport

165

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

21 Foment de la mobilitat en Crear espais segurs per
bicicleta i creació de
als desplaçaments en
carrils bici i vies verdes
bicicleta i desenvolupar
campanyes de
conscienciació sobre els
avantatges d'aquest tipus
de transport en distàncies
curtes o mitjanes. Donar
suport als propietaris
d'establiments i centres
d'activitats turístiques per
a que incloguin la
bicicleta en els seus
serveis i activitats.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

Aquesta acció es podria definir
en: Creació d'aparcaments
segurs per a bicicletes,
adequació de carrers i
senyalització per facilitar l'ús de
la bicicleta, Creació de xarxa
de vies ciclables urbanes que
connectin els diferents barris
amb el centre vila, l'estació, etc.
El desenvolupament d'una
estructura de carrils per a
bicicleta segura és essencial
per a que els ciutadans puguin
accedir i utilitzar aquest tipus
de transport
22 Millora del transport
Cal fer un anàlisi de
Incentivar les empreses/
públic
l'oferta actual de transport escoles a fer ús del transport
públic en autobús i de les públic per anar a treballar o
necessitats de mobilitat
estudiar. Incrementar la
de la ciutadania per tal
freqüència del transport públic
d'adaptar aquest servei
(en el context del marc del Pla
públic i augmentar-ne la
de mobilitat supramunicipal
freqüència d'ús per part
urbà de Girona) – relacionada
de tots els col·lectius.
acció. Revisar les línies actuals
de mobilitat dels veïns, escolars
i treballadors. Concretament, a
la a les indústries del municipi,
s’han de revisar horaris i
proposar millores per tal
d'impulsar la mobilitat
sostenible en polígons
industrials i millorar la actual
23 Electrificació parc elèctric L'ajuntament pot actuar
de vehicles
com a ens promotor de
l'electrificació del parc de
vehicles privats donant a
conèixer les diverses
subvencions a les quals
es pot accedir per a la
compra d'un vehicle
elèctric, desenvolupant
una estructura de
recàrrega eficient i fent
campanyes de

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

A44
Transferència
modal cap als
trajectes a peu i
en bicicleta

B41
2475,18
Sensibilització/formació

A43
Transferència
modal cap al
transport públic

B410 Altres

1650,12

A42 Vehicles
elèctrics (incl.
Infrastructura)

B43 Ajudes i
subvencions

836,45

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

conscienciació al
respecte.

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

24 Campanya per a
incentivar les
instal·lacions d'energia
fotovoltaica en els
sectors privats del
municipi

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

25 Campanya per a
incentivar les
instal·lacions de
biomassa en els sectors
privats del municipi

L’acció ha de fomentar la
instal·lació de sistemes
d’energia solar fotovoltaica en
règim d’autoconsum als edificis
residencials, sistemes d’energia
solar fotovoltaica en règim
d’autoconsum a les cobertes de
les empreses del polígon
industrial. Es pot realitzar
xerrada des de l’Ajuntament a
l’Associació d’empreses del
polígon. Aquestes xerrades es
poden vehicular des del mateix
ajuntament amb la col·laboració
de la Oficina Comarcal de
Transició Energètica.
L'ús de la biomassa com Aquestes xerrades es poden
a font d'energia tèrmica
vehicular des del mateix
permet aprofitar un recurs ajuntament amb la col·laboració
local i reduir
de la Oficina Comarcal de
significativament les
Transició Energètica.
emissions de carboni
associades al consum de
combustibles fòssils. Les
instal·lacions de calderes
de biomassa en
equipaments municipals i
edificis residencials
permeten reduir la
dependència dels
combustibles fòssils.
Per tal d'accelerar el
procés de transició cap a
un model energètic més
sostenible, descarbonitzat
i democràtic, es difonen
els beneficis de les
instal·lacions d'energia
fotovoltaica per
autoconsum.

A53 Energia
fotovoltaica

B51
267,16
Sensibilització/formació

A54 Planta de
biomassa

B51
267,16
Sensibilització/formació
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SECTOR

ACCIÓ

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

26 Estudi potencial
renovables al municipi

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

27 Instal·lació d'energia
solar fotovoltaica en
mode d'autoconsum en
tots els equipaments
municipals

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

28 Instal·lació de sistemes
d'emmagatzematge a les
instal.lacions
fotovoltaiques dels
equipaments municipals

A7_Altres

29 Crear comunitats locals
d'energia renovable

167

DESCRIPCIÓ
Aquesta acció consisteix
en avaluar el grau
d'aprofitament d'energia
solar i altres energies
renovables que es pot
esperar segons diferents
escenaris d'implantació
d'energies renovables al
municipi. Cal valorar
l'impacte social,
econòmic i ambiental de
les actuacions
proposades.
L'ajuntament actua com a
exemple per a la
ciutadania en termes de
transició energètica. La
instal·lació d'energia solar
fotovoltaica en
equipaments municipals
permet reduir l'impacte
ambiental d'aquests,
reduir el cost econòmic
de la compra d'energia i
tenir un sistema propi de
generació d'energia.
Les instal·lacions
fotovoltaiques amb
bateries permeten reduir
la potència contractada
del punt de
subministrament. Aquest
tipus d'instal·lacions
permeten aprofitar els
excedents de producció
solar en moments de
major producció que
consum.
L'acció consisteix en
impulsar comunitats
público privades i
proporcionar la informació
actualitzada a la
ciutadania sobre les
possibilitats existents en

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI
Avaluació del potencial
fotovoltaïc d'energies
renovables del municipi, eòlica,
geotèrmica i biomassa pel seu
aprofitament local.. Aquests
estudis es poden vehicular des
del mateix ajuntament amb la
col·laboració de la Oficina
Comarcal de Transició
Energètica.

ÀREA
D’INTERVENCIÓ
A53 Energia
fotovoltaica

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

B51
267,16
Sensibilització/formació

Instal·lació de plaques solars
A53 Energia
fotovoltaiques a sobre les
fotovoltaica
cobertes dels edificis
municipals en règim
d’autoconsum. entre d’altres, es
contempla la instal·lació de
plaques solars als edificis
municipals (Ajuntament, Escola
i Pavelló polivalent).

B58 Altres

153,66

Incorporar sistemes
d’emmagatzematge elèctric per
augmentar el nivell
d’autoconsum.

A53 Energia
fotovoltaica

B58 Altres

96,70

Estudiar les diferents opcions a
impulsar al municipi, entre
aquestes es contempla: la
creació d’una comunitat local
d’energia posant plaques a
l’ajuntament per autoconsum i
també al pavelló (estudiar les

A18 Modificació
d'hàbits

B11
1698,65
Sensibilització/formació

SECTOR

ACCIÓ

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

30 Contractar
subministrament
d'energia verda
municipal certificada

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

31 Substitució dels
combustibles fòssils per
energies renovables en
els equipaments
municipals

DESCRIPCIÓ
relació a la constitució de
comunitats locals
d'energia renovable. Les
comunitats energètiques
permeten a la ciutadania
generar i gestionar la
seva pròpia energia a
partir de fonts renovables
i distribuïdes. Per altra
banda, en el sector
industrial es pot informar
a les empreses sobre les
possibilitats existents en
relació a la constitució de
comunitats locals
d'energia renovable amb
l'objectiu de que siguin
creades.
La contractació d'energia
100% renovable pels
equipaments i
instal·lacions municipals i
l'enllumenat públic
suposa un estalvi
important de tones de
CO2 degut al fet que les
emissions d'aquesta
electricitat es consideren
zero.
La instal·lació d'equips de
generació d'energia
tèrmica a partir de
renovables, com poden
ser la biomassa o
l'energia solar tèrmica,
permeten reduir l'impacte
ambiental associats als
equipaments municipals.
A més, permet
l'aprofitament de recursos
de biomassa locals.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

opcions) i estudiar el , hi ha uns
blocs de pisos que no disposen
de teulades ni superfícies per
instal·lar plaques i que es
podrien beneficiar de
l’autoconsum compartit. Per
altra banda, Està en
construcció un magatzem
municipal d’entitats que estarà
ubicat al polígon industrial
(c/llevant) i proposen crear una
comunitat energètica en el
polígon on hi puguin participar
empreses. La nau està en
construcció i no hi ha plaques
solars incloses en el projecte,
però en un futur sí que en volen
posar,

Entre d’altres es contempla:
Instal·lació de plaques solars
tèrmiques per generació d’ACS
al pavelló poliesportiu.
Instal·lació de plaques solars
tèrmiques per generació d’ACS
al camp de futbol municipal

A57 Altres

B52 Obligacions dels
proveïdors d'energia

25,28

A57 Altres

B51
78,06
Sensibilització/formació

168

SECTOR

ACCIÓ

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

32 Realitzar estudis de
viabilitat de renovables

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

33 Implementació de xarxes
de calor

A7_Altres

34 Crear punts d'informació
energètica municipals

169

DESCRIPCIÓ
Els estudis de viabilitat de
renovables al municipi
permeten identificar el
potencial d'instal·lació de
diversos tipus d'energies
renovables, dimensionarlos a les necessitats del
municipi i ordenar-ne la
seva implantació.
Les xarxes de calor són
instal·lacions més
eficients que moltes
instal·lacions de
climatització
individualitzades, doncs
permeten aprofitar al
màxim la generació
tèrmica. Aquestes es
poden implementar en
equipaments municipals i
en edificis residencials.
Oferir un servei específic
d'informació energètica
permet assessorar la
ciutadania sobre diversos
aspectes del mercat
energètic i les tarifes
associades. Alhora també
serveix per identificar
casos de pobresa
energètica, assessorar de
manera especialitzada a
les persones vulnerables i
donar suport amb
tramitacions relacionades
amb el bo social o altres
gestions per a persones
vulnerables.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

Crear punts d’informació
energètica municipals adreçats
a la ciutadania i servei de
suport i assessorament per a
particulars i empreses. Aquest
servei es pot canalitzar a través
del Pla de Serveis del Consell
Comarcal o de la Diputació.

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

A57 Altres

B58 Altres

4,97

A57 Altres

B58 Altres

277,66

A19 Altres

B11
1335,81
Sensibilització/formació

SECTOR
A7_Altres

A7_Altres

A7_Altres

A7_Altres

ACCIÓ
35 Promoure el debat social
sobre la transició
energètica

DESCRIPCIÓ

La creació d'espais de
debat entre diversos
agents de la societat, ja
siguin ciutadania, entitats
públiques o empreses,
permet replanejar i
revisar el model de
transició energètica
actual, recollir les
diverses opinions i buscar
alternatives adaptades a
les necessitats dels
diferents territoris.
36 Reserva i regulació del
Per tal de reduir la
sòl municipal per la
dependència energètica
transició energètica
de l'exterior i fomentar la
generació d'energia local
i renovable i la sobirania
energètica del territori, es
proposa planificar una
reserva de sòl municipal
per a instal·lacions
energètiques renovables,
a través d'eines de
planificació com el
POUM, modificació del
planejament actual o
nous planejaments, entre
d'altres.
37 Incorporar la Transició
La transició energètica i
Energètica i mobilitat en el canvi a un model de
els nous
mobilitat sostenible han
desenvolupaments
de tenir reconeixement en
urbanistics
els desenvolupaments
urbanístics a
desenvolupar per tal de
facilitar-ne la seva
implantació de manera
ordenada.
38 Foment de l'autoconsum Analitzar els incentius
FV i les EERR mitjançant fiscals que es poden
l'aprovació d'ordenances impulsar des del municipi
reguladores,
a les inversions en
bonificacions fiscals i
energies renovables i

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

Aquestes debat es pot
A75 Altres
vehicular des del mateix
ajuntament amb la col·laboració
de la Oficina Comarcal de
Transició Energètica.

Entre d’altres es preveu:
bonificació IBI a partir de 2022
per instal·lar plaques.
Aprovació d’una ordenança
municipal específica per a
instal·lacions renovables

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

B71
267,16
Sensibilització/formació

A57 Altres

B56 Normativa sobre
planificació territorial

725,69

A75 Altres

B74 Altres

267,16

A53 Energia
fotovoltaica

B56 Normativa sobre
planificació territorial

199,74

170

SECTOR

ACCIÓ
subvencions municipals
per aconseguir objectiu.

A7_Altres

A7_Altres

Indústria

Indústria

171

39 Incorporar criteris
d'eficiència energètica i
energies renovables en
els plecs de contractació
pública

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

eficiència des del sector
privat.

Promoure la contractació
pública sostenible
bonificant aquelles
empreses que apostin per
les energies renovables i
l'eficiència energètica
40 Cessió d’espais de
L'acció consisteix en
propietat municipal per a poder cedir l'ús de
projectes privats
teulades d'edificis
d'implantació d'energies
municipals, o de terrenys
renovables
municipals a tercers
perquè puguin explotarlos i així motivar la
inversió privada en
projectes d'energies
renovables.
41 Establir mecanismes de
En els municipis on no es
comunicació directa amb disposa de dades sobre
empreses al municipi per els consums i emissions
obtenir dades de
associades al sector
consums i emissions
industrial, cal implantar
associades a l'activitat
un sistema de
de les indústries del
comunicació entre
municipi
empreses i el sector
públic per tal de poder
accedir a les dades de
consums i acompanyar
les empreses del municipi
en el procés de millora de
la sostenibilitat de la
indústria.
42 Crear comunitats locals
L'acció consisteix en
d'energia renovable en el proporcionar la informació
sector industrial
actualitzada a les
empreses sobre les
possibilitats existents en
relació a la constitució de
comunitats locals
d'energia renovable amb

A75 Altres

B74 Altres

22,25

A57 Altres

B58 Altres

43,50

Tecnologies
de la informació i
comunicacions

B410 Altres

6,20

111,56
Energia
renovable a la
indústria

B410 Altres

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

l'objectiu de que siguin
creades. Les comunitats
energètiques permeten a
les empreses generar i
gestionar la seva pròpia
energia a partir de fonts
renovables i distribuïdes.
Indústria

43 Programa de suport a
empreses per establir
relacions de simbiosi
industrial en els polígons
industrials dels municipi

Pobresa_energètica 44 Programa de suport als
casos de pobresa
energètica

La simbiosi industrial és
una estratègia
empresarial que té com a
objectiu millorar
l'eficiència dels recursos
utilitzats i reduir costros a
través d'excedents
d'empreses i compartint
logística i altres actius
entre empreses properes,
Es preten així mazimitzar
l'ús de materiales,
energia, aigua, bèns, etc i
crear un model
d'empresa més
sostenible i que
incoropori criteris
d'economia circular.
L'acció inclou diverses
accions com son les
intervencions
energètiques en llars
derivades de serveis
socials per millorar-ne
l'eficiència energètica, dur
a terme programes de
formació en eficiència
energètica a col·lectius
vulnerables o impulsar
campanyes de
sensibilització.

Altres

Dur a terme intervencions
Acció
energètiques a llars derivades
integrada (tots
de serveis socials per millorar
els punts
l'eficiència energètica de les
anteriors)
llars vulnerables. Impulsar
programes de formació per
professionals que treballen amb
col·lectius vulnerables. Dur a
terme programes de formació
per col·lectius vulnerables en
eficiència energètica a la llar.
Impulsar campanyes de
sensibilització, a col·lectius
vulnerables energèticament,
identificats a través de Serveis
Socials.Impulsar programes de
coneixement del parc
d'habitatges.

B410 Altres

223,12

B11
108,40
Sensibilització/formació
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SECTOR

ACCIÓ

Pobresa_energètica 45 Constituir taules de
coordinació per definir
una estratègia
municipal/territorial de
pobresa energètica

Residus

46 Millora de la recollida
selectiva

Residus

47

Residus

48 Fomentar compostatge
casolà/ comunitari

173

Impulsar campanyes de
sensibilització correcta
selecció residus

DESCRIPCIÓ
Crear una taula de
coordinació entre tots els
agents rellevants, que
poden aportar
coneixements, recursos,
o algun tipus de suport a
la identificació i gestió de
la pobresa energètica.
Definir un sistema de
recollida selectiva adaptat
a la realitat de cada
municipi per tal de
maximitzar-ne la seva
eficiència i fer-lo
accessible a tot tipus de
col·lectius.
Realitzar campanyes de
sensibilització sobre els
beneficis associats a la
correcta separació dels
residus a casa.
Proporcionar eines per a
la implantació de
compostatge casolà o
comunitari, que permeti
aprofitar a nivell local la
fracció orgànica dels
residus. Aquesta acció
afavoreix l'economia
circular a petita escala i
consciencia sobre els
beneficis de la correcta
separació de residus i la
seva reutilització.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ
Altres

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI EMISSIONS

B11
108,40
Sensibilització/formació

Implantació recollida porta a
porta (principis 2022).

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
195,14
Sensibilització/formació

Realitzar una campanya
ciutadana de foment de
recollida selectiva i bones
pràctiques

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
195,14
Sensibilització/formació

Realitzar una campanya
ciutadana de foment del
compostatge casolà a
particulars, escola i grans
productors.

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
195,14
Sensibilització/formació

6.6.2.3

Ajuntament de Riudellots de la Selva

Taula 45. Accions de mitigació del municipi de Riudellots de La Selva.

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ
Es realitzaran diverses
accions comunicatives amb
l'objectiu de conscienciar
sobre la importància de la
millora de l'eficiència
energètica, la implantació de
les energies renovables i la
mitigació del canvi climàtic. El
públic final d'aquestes
campanyes seran diversos
actors dels sector

A1_Edificis

1

Campanya
permanent sobre
la cultura
energètica al
sector residencial

A1_Edificis

2

Campanya
permanent sobre
la cultura
energètica al
sector terciari

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Les accions han de fomentar la renovació de
l’enllumenat interior per enllumenat interior
eficient i de baix consum en els edificis
residencials. Fomentar la renovació dels
electrodomèstics per adquirir-ne de més
eficients i ús més eficients energèticament
d’aquests en els edificis residencials.
Substitució d’aparells domèstics i equips de
climatització per altres energèticament més
eficients. Renovació de les calderes de gas
natural estanques per calderes de gas natural
de Condensació
Es realitzaran diverses
Entre les accions a fomentar destaquen: la
accions comunicatives amb
renovació d’electrodomèstics per adquirir- ne
l'objectiu de conscienciar
de classe A o A+ en el sector terciari.
sobre la importància de la
Fomentar la instal·lació d’energia solar
millora de l'eficiència
tèrmica al sector terciari. Organitzar
energètica, la implantació de seminaris o jornades per millorar l’eficiència
les energies renovables i la
energètica als establiments del sector terciari,
mitigació del canvi climàtic. El en especial al sector de l’hostaleria
públic final d'aquestes
campanyes seran diversos
actors dels sector

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

A18 Modificació
d'hàbits

B11
Sensibilització/fo
rmació

63,25

A18 Modificació
d'hàbits

B11
Sensibilització/fo
rmació

264,46

174

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Es realitzaran diverses
accions comunicatives amb
l'objectiu de conscienciar
sobre la importància de la
millora de l'eficiència
energètica, la implantació de
les energies renovables i la
mitigació del canvi climàtic. El
públic final d'aquestes
campanyes seran diversos
actors dels sectors
residencial, terciari, indústria,
transport o en el mateix
ajuntament.
Es realitzaran diverses
accions comunicatives amb
l'objectiu de conscienciar
sobre la importància de la
millora de l'eficiència
energètica, la implantació de
les energies renovables i la
mitigació del canvi climàtic. El
públic final d'aquestes
campanyes seran diversos
actors dels sector
Un servei de comptabilitat
energètica permet validar
mensualment tota la
facturació i gestionar
reclamacions en cas que
sigui necessari. S'assoleix
una mitjana d'estalvi
econòmic del 10% per part de
l'ajuntament ja que ajuda a
identificar accions de millora
en l'eficiència energètica dels
equipaments o instal·lacions.

Les accions han de fomentar la renovació
del parc de vehicles convencionals per
vehicles híbrids o elèctrics. Informar de
cursos de conducció eficient a la ciutadania i
empreses de transport. Realitzar una
campanya de comunicació i sensibilització
per una mobilitat sostenible. Impulsar el
vehicle elèctric al municipi. Promoció de l’ús
de biocombustibles per al transport privat i
comercial.

A1_Edificis

3

Campanya
permanent sobre
la cultura
energètica al
transport

A1_Edificis

4

Campanya
permanent sobre
la cultura
energètica al
sector industrial

A1_Edificis

5

Disposar d'un
servei de
comptabilitat
energètica
municipal

175

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

A18 Modificació
d'hàbits

B11
Sensibilització/fo
rmació

378,22

Les accions han de fomentar la creació de
A18 Modificació
xarxes de calor a partir de la implantació
d'hàbits
d'instal·lacions de generació d'energia
renovable. Foment de l'augment de
l'autoconsum d'energia a partir de la
implantació d'instal·lacions de generació
d'energia renovable. Foment per a la millora
de l'eficiència energètica en edificis del sector
industrial.

B11
Sensibilització/fo
rmació

3940,16

B12 Gestió
d'energia

21,65

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

SECTOR

ACCIÓ

A1_Edificis

6

Maximitzar
l'eficiència
energètica dels
edificis
municipals

A1_Edificis

7

Fomentar la
rehabilitació
energètica dels
edificis del sector
privat

A1_Edificis

8

Disposar d'un
gestor energètic
municipal per a
impulsar accions
de Transició
Energètica

DESCRIPCIÓ
Els equipaments municipals
gestionats des de
l'ajuntament han d'incorporar
diverses mesures en funció
de l'estat de cada edifici.
Aquestes accions tenen
l'objectiu principal de reduir
seu consum i les emissions
associades. Aquestes
accions inclouen, entre
d'altres, la millora de
l'aïllament tèrmic, la
renovació dels sistemes
d'il·luminació obsolets i el
correcte manteniment de les
instal·lacions.
Les entitats públiques poden
treballar per acompanyar a
particulars en el procés de
rehabilitació energètica dels
seus edificis. L'objectiu és
reduir el consum associat a
aquest sectors i també les
seves emissions associades.
La figura del gestor energètic
municipal permet canalitzar
tot tipus d'accions
relacionades amb la transició
energètica per tal de
maximitzar-ne el seu impacte.
Les tasques principals del
gestor energètic són la
coordinació de les
campanyes informatives,
l'assessorament en la presa
de decisions per part de les
autoritats locals en relació a
aspectes energètics i
l'acompanyament a la
ciutadania, entre d'altres.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

Petites accions a l’Ajuntament, a la piscina
A16 Acció
municipal, al centre de dia “El lliri blau”, al
integrada (tot
camp de futbol, al dispensari mèdic, a
l'anterior)
l’escola, a la llar d’infants, a la casa de
cultura, a l’espai jove. Estratègia per convertir
els edificis municipals en nZEB (0 emissions).
Estudiar l'estat dels aïllaments dels
equipaments municipals.

B21 Gestió
d'energia

66,66

Fomentar la millora dels aïllaments en els
edificis residencials

B11
Sensibilització/fo
rmació

325,94

B12 Gestió
d'energia

1130,80

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

Es proposa la creació d’un gestor energètic
A16 Acció
dins el personal de l’Ajuntament que vehiculi
integrada (tot
les següents tasques: Revisar l’optimització
l'anterior)
de potències dels equipaments. Monitoritzar i
analitzar els consums dels edificis. Informar
als responsables dels equipaments dels
consums energètics (portal on-line, llocs
visibles de l’espai públic). Crear programes
d’eficiència energètica en els quals l’estalvi
es reinverteixi en generar més impacte
(positiu) ambiental i social. Facilitar l’accés de
les dades dels comptadors intel·ligents a la
ciutadania i sector terciari i reclamar l’accés a
les dades dels comptadors digitals
municipals. Impulsar una campanya de bones
pràctiques en els edificis públics.

176

SECTOR

ACCIÓ

A1_Edificis

9

A1_Edificis

10

A1_Edificis

11

A2_Enllumenat

12

177

DESCRIPCIÓ

El seguiment dels consums
energètics municipals permet
disposar de dades fiables que
puguin ser analitzades a
través dels sistemes de
comptabilitat energètica i
aportar dades fiables per a la
millorar del procés de presa
de decisions en relació a
aspectes energètics
municipals.
Facilitar l‟accés a L'extensió de fibra òptica fins
les IT (fibra) a tot a totes les llars, equipaments,
el municipi
serveis i activitats del
municipi és fonamental per
poder gaudir d'una
infraestructura de
telecomunicacions de primer
nivell i adequada pel correcte
desplegament de les xarxes
elèctriques intel·ligents.
Instal·lació de
En equipaments on es
sistemes de
detectin majors consums es
telecontrol i
proposa la instal·lació
telemesura de les d'aparells (smart meters) que
instal·lacions
permetin un telecontrol dels
tèrmiques i
consums per detectar
elèctriques
consums vampírics, mals
existents
usos, alarmes, etc.
Maximitzar
El consum elèctric associat a
l'eficiència
l'enllumenat municipal
energètica de
acostuma a representar una
l'enllumenat
part important del total del
públic exterior
consum de les instal·lacions
de l'ajuntament. Es pot
augmentar l'eficiència
energètica d'aquest àmbit
municipal a través de
diverses actuacions com la
renovació dels punts de llum
o els contractes amb garantia
d'estalvi amb empreses de
serveis energètics.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Monitoritzar tots
els consums
energètics
municipals de
manera conjunta

Entre les accions a realitzar, destaca la
substitució de làmpades de l'enllumenat
públic dels quadres de Riudellots de la Selva
a la tecnologia més eficient disponible

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

B12 Gestió
d'energia

3,92

A17 Tecnologies
de la informació i
les comunicacions

B11
Sensibilització/fo
rmació

791,86

A16 Acció
integrada (tot
l'anterior)

B12 Gestió
d'energia

30,77

A21 Eficiència
energètica

B21 Gestió
d'energia

193,90

SECTOR

ACCIÓ

A4_Transport

13

A4_Transport

14

A4_Transport

15

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

L'adquisició de vehicles
Adquisició d’una moto elèctrica. Ampliació de
elèctrics comporta la
la flota municipal de vehicles amb l'adquisició
substitució de vehicles
de nous vehicles elèctricsconvencionals que utilitzen
combustibles fòssils,
especialment els vehicles
dièsel, o bé evita la nova
compra d'aquests. Aquests
vehicles poden ser bicicletes,
motocicletes, cotxes o
furgonetes. El tipus i quantitat
s'haurà de determinar segons
les necessitats de cada
ajuntament.
Creació i
Per tal de promocionar la
ampliació de
compra i ús dels vehicles
noves estructures elèctrics és necessari definir
de recàrrega
una estructura de recàrrega
amb garanties d'operativitat i
disponibilitat per a tots els
usuaris que en vulguin
disposar. El tipus d'estructura
(lenta, semirràpida o ràpida)
s'haurà d'adaptar a les
necessitats de cada municipi.
Promoure
Es proposa impulsar diverses
mesures per l'ús
actuacions per promoure i
del vehicles
incentivar la utilització de
elèctric
vehicles elèctrics dins del
municipi, com poden ser
creació de places
d'aparcament reservades,
descomptes en les taxes
municipals o gratuïtat en
l'aparcament en zones de
pagament o la creació d'una
infraestructura de recàrrega
eficient.
Adquisició de
vehicles elèctrics
per a la flota
municipal

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

A42 Vehicles
elèctrics (incl.
Infrastructura)

B47 Contractació 9,45
pública

A42 Vehicles
elèctrics (incl.
Infrastructura)

B41
Sensibilització/fo
rmació

0,28

A42 Vehicles
elèctrics (incl.
Infrastructura)

B41
Sensibilització/fo
rmació

620,91
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SECTOR

ACCIÓ

A4_Transport

16

A4_Transport

17

A4_Transport

18

A4_Transport

19

179

Impuls d'una
xarxa de vehicles
elèctrics
compartits

DESCRIPCIÓ

La reducció del nombre de
vehicles privats presents en
el municipi és un dels
principals objectius de la
mobilitat sostenible. Aquesta
impuls es pot dur a terme a
través de plataformes digitals
d'ús compartit o xarxes
socials. L'ajuntament ha
d'actuar com a nexe d'unió
entre diversos particulars
interessats en serveis de
vehicle elèctric compartit.
Bonificació de
Aplicació de bonificacions de
l'impost municipal la quota de l'impost sobre
sobre vehicles de vehicles de tracció mecànica
tracció mecànica (IVTM) als propietaris de
vehicles classificats com a
Zero emissions o com a
ECO. L'objectiu d'aquesta
actuació es promoure
l'adquisició de vehicles
elèctrics en determinent dels
vehicles de combustió.
Redacció d'un pla El pla de mobilitat ha
de mobilitat
d'incloure un anàlisis de la
municipal i
situació actual del municipi en
incorporar-lo al
termes de transports
POUM
disponibles i hàbits de
mobilitat dels ciutadans, així
com una previsió de
l'evolució d'aquests hàbits i
un planejament del tipus de
mobilitat que es busca per als
propers anys.
Recollida i gestió Les dades de mobilitat
dades mobilitat
inclouen tipus i freqüència de
desplaçaments actuals de la
ciutadania i mitjans de
transport disponibles, entre
d'altres. Entendre el model de
mobilitat actual al municipi
permetrà definir les vies per

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI
Crear una borsa local per a compartir cotxe.
Suport i col·laboració amb plataformes d'ús
compartit de vehicles elèctrics .

El pla de mobilitat també ha d’incloure un
estudi específic de la mobilitat als polígons
industrials. Establir una proposta de mobilitat
sostenible i instal·lació d'energies renovables
per les empreses amb major volum de
treballadors.

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

A45 Ús compartit
d'automòbils

B41
Sensibilització/fo
rmació

66,15

A411 Altres

B41
Sensibilització/fo
rmació

620,91

A411 Altres

B46 Regulació
plans de
mobilitat i
transport

630,38

A49 Tecnologies
B410 Altres
de la informació i la
comunicació

630,38

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

A44 Transferència
modal cap als
trajectes a peu i en
bicicleta

B41
Sensibilització/fo
rmació

620,91

A44 Transferència
modal cap als
trajectes a peu i en
bicicleta

B41
Sensibilització/fo
rmació

1862,74

B410 Altres

1241,83

tal de treballar cap a un
model més sostenible.

A4_Transport

20

Foment de la
mobilitat dolça

Es proposa implantar
mesures de “mobilitat dolça”
amb l’objectiu de potenciar
els desplaçaments a peu en
detriment del transport
motoritzat privat i augmentar
la qualitat de vida de les
persones Aquests
desplaçaments haurien de
ser els predominants per a
distàncies curtes o a l'interior
del municipi. Cal definir
també espais segurs per
aquest tipus de mobilitat.

A4_Transport

21

Foment de la
mobilitat
quotidiana en
bicicleta i creació
de carrils bici i
vies verdes

A4_Transport

22

Millora del
transport públic

Crear espais segurs per als
desplaçaments en bicicleta i
desenvolupar campanyes de
conscienciació sobre els
avantatges d'aquest tipus de
transport en distàncies curtes
o mitjanes. Donar suport als
propietaris d'establiments i
centres d'activitats turístiques
per a que incloguin la
bicicleta en els seus serveis i
activitats.
Cal fer un anàlisi de l'oferta
actual de transport públic en
autobús i de les necessitats
de mobilitat de la ciutadania
per tal d'adaptar aquest
servei públic i augmentar-ne
la freqüència d'ús per part de
tots els col·lectius.

Per assolir aquests objectius, es contemplen
les següents mesures: Camins escolars
segurs, 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)
Continuació del carril bici i foment de l’ús de
la bicicleta per la mobilitat dins del municipi
(estació, poble, aeroport i CIM la Selva).
Creació de carrils bici dins el nucli
Aquesta acció es podria definir en: Creació
d'aparcaments segurs per a bicicletes,
adequació de carrers i senyalització per
facilitar l'ús de la bicicleta, Creació de xarxa
de vies ciclables urbanes que connectin els
diferents barris amb el centre vila, l'estació,
etc. El desenvolupament d'una estructura de
carrils per a bicicleta segura és essencial per
a que els ciutadans puguin accedir i utilitzar
aquest tipus de transport

Incentivar les empreses/ escoles a fer ús del
A43 Transferència
transport públic per anar a treballar o
modal cap al
estudiar. Incrementar la freqüència del
transport públic
transport públic (en el context del marc del
Pla de mobilitat supramunicipal urbà de
Girona) – relacionada acció. Revisar les línies
actuals de mobilitat dels veïns, escolars i
treballadors. Concretament, a la a les
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SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

indústries del municipi, s’han de revisar
horaris i proposar millores per tal d'impulsar
la mobilitat sostenible en polígons industrials i
millorar la actual

A4_Transport

23

Electrificació parc
elèctric de
vehicles

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

24

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

25

Campanya per a
incentivar les
instal·lacions
d'energia
fotovoltaica en
els sectors
privats del
municipi
Campanya per a
incentivar les
instal·lacions de
biomassa en els
sectors privats
del municipi

181

L'ajuntament pot actuar com
a ens promotor de
l'electrificació del parc de
vehicles privats donant a
conèixer les diverses
subvencions a les quals es
pot accedir per a la compra
d'un vehicle elèctric,
desenvolupant una estructura
de recàrrega eficient i fent
campanyes de conscienciació
al respecte.
Per tal d'accelerar el procés
Xerrades al sector privat per a la instal·lació
de transició cap a un model
de plaques fotovoltaïques.
energètic més sostenible,
descarbonitzat i democràtic,
es difonen els beneficis de
les instal·lacions d'energia
fotovoltaica per autoconsum.

A42 Vehicles
elèctrics (incl.
Infrastructura)

B43 Ajudes i
subvencions

630,38

A53 Energia
fotovoltaica

B51
Sensibilització/fo
rmació

1238,21

L'ús de la biomassa com a
font d'energia tèrmica permet
aprofitar un recurs local i
reduir significativament les
emissions de carboni
associades al consum de
combustibles fòssils. Les
instal·lacions de calderes de
biomassa en equipaments
municipals i edificis
residencials permeten reduir
la dependència dels
combustibles fòssils.

A54 Planta de
biomassa

B51
Sensibilització/fo
rmació

1238,21

Xerrades al sector privat per instal·lar
calderes de biomassa.

SECTOR

ACCIÓ

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

26

Estudi potencial
renovables al
municipi

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

27

Instal·lació
d'energia solar
fotovoltaica en
mode
d'autoconsum en
tots els
equipaments
municipals

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

28

Instal·lació de
sistemes
d'emmagatzemat
ge a les
instal·lacions
fotovoltaiques
dels equipaments
municipals

A7_Altres

29

Crear comunitats
locals d'energia
renovable

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Aquesta acció consisteix en
avaluar el grau d'aprofitament
d'energia solar i altres
energies renovables que es
pot esperar segons diferents
escenaris d'implantació
d'energies renovables al
municipi. Cal valorar l'impacte
social, econòmic i ambiental
de les actuacions
proposades.
L'ajuntament actua com a
exemple per a la ciutadania
en termes de transició
energètica. La instal·lació
d'energia solar fotovoltaica en
equipaments municipals
permet reduir l'impacte
ambiental d'aquests, reduir el
cost econòmic de la compra
d'energia i tenir un sistema
propi de generació d'energia.
Les instal·lacions
fotovoltaiques amb bateries
permeten reduir la potència
contractada del punt de
subministrament. Aquest
tipus d'instal·lacions
permeten aprofitar els
excedents de producció solar
en moments de major
producció que consum.
L'acció consisteix en impulsar
comunitats público privades i
proporcionar la informació
actualitzada a la ciutadania
sobre les possibilitats
existents en relació a la
constitució de comunitats
locals d'energia renovable.
Les comunitats energètiques
permeten a la ciutadania
generar i gestionar la seva
pròpia energia a partir de

Avaluació del potencial fotovoltaïc d'energies
renovables del municipi, eòlica, geotèrmica i
biomassa pel seu aprofitament local.

A53 Energia
fotovoltaica

B51
Sensibilització/fo
rmació

1238,21

Entre d’altres es contempla: Instal·lació de
plaques fotovoltaiques a la coberta de
l’Ajuntament, que subministrarà energia a
diversos edificis públics. Instal·lació
d’energies renovables a la depuradora.

A53 Energia
fotovoltaica

B58 Altres

200,78

Incorporar sistemes d’emmagatzematge
elèctric per augmentar el nivell d’autoconsum

A53 Energia
fotovoltaica

B58 Altres

97,40

Creació de comunitats energètiques.
Autoconsum compartit amb els polígons
industrials – població. Instal·lació de plaques
a l'Ajuntament que donaran subministrament
als diferents equipaments segons el seu
consum. En el sector industrial, l'acció
consisteix en proporcionar la informació
actualitzada a les empreses sobre les
possibilitats existents en relació a la
constitució de comunitats locals d'energia
renovable amb l'objectiu de que siguin
creades. Les comunitats energètiques

A18 Modificació
d'hàbits

B11
Sensibilització/f
ormació

1991,59
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SECTOR

ACCIÓ

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

30

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

31

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

32

A5_PRODUCCIÓ
LOCAL
D’ENERGIA

33

183

DESCRIPCIÓ

fonts renovables i
distribuïdes. Per altra banda,
en el sector industrial es pot
informar a les empreses
sobre les possibilitats
existents en relació a la
constitució de comunitats
locals d'energia renovable
amb l'objectiu de que siguin
creades.
Contractar
La contractació d'energia
subministrament
100% renovable pels
d'energia verda
equipaments i instal·lacions
municipal
municipals i l'enllumenat
certificada
públic suposa un estalvi
important de tones de CO2
degut al fet que les emissions
d'aquesta electricitat es
consideren zero.
Substitució dels
La instal·lació d'equips de
combustibles
generació d'energia tèrmica a
fòssils per
partir de renovables, com
energies
poden ser la biomassa o
renovables en els l'energia solar tèrmica,
equipaments
permeten reduir l'impacte
municipals
ambiental associats als
equipaments municipals. A
més, permet l'aprofitament de
recursos de biomassa locals.
Realitzar estudis Els estudis de viabilitat de
de viabilitat de
renovables al municipi
renovables
permeten identificar el
potencial d'instal·lació de
diversos tipus d'energies
renovables, dimensionar-los
a les necessitats del municipi
i ordenar-ne la seva
implantació.
Implementació de Les xarxes de calor són
xarxes de calor
instal·lacions més eficients
que moltes instal·lacions de
climatització
individualitzades, doncs
permeten aprofitar al màxim

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

permeten a les empreses generar i gestionar
la seva pròpia energia a partir de fonts
renovables i distribuïdes.

Fomentar la compra verda d’equips/material
endollable i il·luminació a l’Ajuntament

A57 Altres

B52 Obligacions 1,96
dels proveidors
d'energia

Entre d’altres es contempla: Instal·lació
d’energia solar tèrmica per a l’ACS de la
piscina municipal. Instal·lació d’energia solar
tèrmica per a l’ACS del camp de futbol

A57 Altres

B51
Sensibilització/fo
rmació

4,32

A57 Altres

B58 Altres

4,33

A57 Altres

B58 Altres

4,32

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

la generació tèrmica.
Aquestes es poden
implementar en equipaments
municipals i en edificis
residencials.
A7_Altres

34

Crear punts
d'informació
energètica
municipals

A7_Altres

35

Promoure el
debat social
sobre la transició
energètica

A7_Altres

36

Reserva i
regulació del sòl
municipal per la
transició
energètica

Oferir un servei específic
A través del responsable energètic municipal
d'informació energètica
o des del Consell Comarcal.
permet assessorar la
ciutadania sobre diversos
aspectes del mercat
energètic i les tarifes
associades. Alhora també
serveix per identificar casos
de pobresa energètica,
assessorar de manera
especialitzada a les persones
vulnerables i donar suport
amb tramitacions
relacionades amb el bo social
o altres gestions per a
persones vulnerables.
La creació d'espais de debat
entre diversos agents de la
societat, ja siguin ciutadania,
entitats públiques o
empreses, permet replantejar
i revisar el model de transició
energètica actual, recollir les
diverses opinions i buscar
alternatives adaptades a les
necessitats dels diferents
territoris.
Per tal de reduir la
dependència energètica de
l'exterior i fomentar la
generació d'energia local i
renovable i la sobirania
energètica del territori, es
proposa planificar una
reserva de sòl municipal per
a instal·lacions energètiques
renovables, a través d'eines
de planificació com el POUM,

A19 Altres

B11
Sensibilització/fo
rmació

6191,05

A75 Altres

B71
Sensibilització/fo
rmació

1238,21

A57 Altres

B56 Normativa
8048,77
sobre planificació
territorial
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SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

modificació del planejament
actual o nous planejaments,
entre d'altres.

A7_Altres

37

A7_Altres

38

A7_Altres

39

185

Incorporar la
Transició
Energètica i
mobilitat en els
nous
desenvolupament
s urbanístics

La transició energètica i el
canvi a un model de mobilitat
sostenible han de tenir
reconeixement en els
desenvolupaments
urbanístics a desenvolupar
per tal de facilitar-ne la seva
implantació de manera
ordenada.
Foment de
Analitzar els incentius fiscals
l'autoconsum FV i que es poden impulsar des
les EERR
del municipi a les inversions
mitjançant
en energies renovables i
l'aprovació
eficiència des del sector
d'ordenances
privat.
reguladores,
bonificacions
fiscals i
subvencions
municipals per
aconseguir
objectiu.
Incorporar criteris Promoure la contractació
d'eficiència
pública sostenible bonificant
energètica i
aquelles empreses que
energies
apostin per les energies
renovables en els renovables i l'eficiència
plecs de
energètica
contractació
pública

A75 Altres

B74 Altres

1238,21

A53 Energia
fotovoltaica

B56 Normativa
1112,14
sobre planificació
territorial

A75 Altres

B74 Altres

20,38

SECTOR

ACCIÓ
40

Cessió d’espais
de propietat
municipal per a
projectes privats
d'implantació
d'energies
renovables

Pobresa_energètica 41

Programa de
suport als casos
de pobresa
energètica

Pobresa_energètica 42

Constituir taules
de coordinació
per definir una
estratègia
municipal/territori
al de pobresa
energètica

A7_Altres

Residus

43

Residus

44

DESCRIPCIÓ
L'acció consisteix en poder
cedir l'ús de teulades
d'edificis municipals, o de
terrenys municipals a tercers
perquè puguin explotar-los i
així motivar la inversió
privada en projectes
d'energies renovables.
L'acció inclou diverses
accions com son les
intervencions energètiques
en llars derivades de serveis
socials per millorar-ne
l'eficiència energètica, dur a
terme programes de formació
en eficiència energètica a
col·lectius vulnerables o
impulsar campanyes de
sensibilització.

Crear una taula de
coordinació entre tots els
agents rellevants, que poden
aportar coneixements,
recursos, o algun tipus de
suport a la identificació i
gestió de la pobresa
energètica.
Millora de la
Definir un sistema de
recollida selectiva recollida selectiva adaptat a
la realitat de cada municipi
per tal de maximitzar-ne la
seva eficiència i fer-lo
accessible a tot tipus de
col·lectius.
Impulsar
Realitzar campanyes de
campanyes de
sensibilització sobre els
sensibilització
beneficis associats a la
correcta selecció correcta separació dels
residus
residus a casa.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ
A57 Altres

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

B58 Altres

1016,67

Dur a terme intervencions energètiques a
Acció integrada
llars derivades de serveis socials per millorar (tots els punts
l'eficiència energètica de les llars vulnerables. anteriors)
Impulsar programes de formació per
professionals que treballen amb col·lectius
vulnerables. Dur a terme programes de
formació per col·lectius vulnerables en
eficiència energètica a la llar. Impulsar
campanyes de sensibilització, a col·lectius
vulnerables energèticament, identificats a
través de Serveis Socials.Impulsar
programes de coneixement del parc
d'habitatges.
Altres

B11
Sensibilització/fo
rmació

96,22

B11
Sensibilització/fo
rmació

96,22

Instal·lar un sistema d'identificació de l'usuari
a les minideixalleries del municipi.

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
Sensibilització/fo
rmació

54,66

Campanya per la millora de la recollida
selectiva.

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
Sensibilització/fo
rmació

54,66
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SECTOR

ACCIÓ

Residus

45

Fomentar
compostatge
casolà/
comunitari

Indústria

46

Indústria

47

Establir
mecanismes de
comunicació
directa amb
empreses al
municipi per
obtenir dades de
consums i
emissions
associades a
l'activitat de les
indústries del
municipi
Crear comunitats
locals d'energia
renovable en el
sector industrial

187

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Proporcionar eines per a la
Realitzar una campanya ciutadana de foment
implantació de compostatge
del compostatge casolà a particulars, escola i
casolà o comunitari, que
grans productors.
permeti aprofitar a nivell local
la fracció orgànica dels
residus. Aquesta acció
afavoreix l'economia circular
a petita escala i consciencia
sobre els beneficis de la
correcta separació de residus
i la seva reutilització.
En els municipis on no es
disposa de dades sobre els
consums i emissions
associades al sector
industrial, cal implantar un
sistema de comunicació entre
empreses i el sector públic
per tal de poder accedir a les
dades de consums i
acompanyar les empreses
del municipi en el procés de
millora de la sostenibilitat de
la indústria.
L'acció consisteix en
proporcionar la informació
actualitzada a les empreses
sobre les possibilitats
existents en relació a la
constitució de comunitats
locals d'energia renovable
amb l'objectiu de que siguin
creades. Les comunitats
energètiques permeten a les
empreses generar i gestionar
la seva pròpia energia a partir
de fonts renovables i
distribuïdes.

ÀREA
D’INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
Sensibilització/fo
rmació

54,66

Tecnologies de la
informació i
comunicacions

B410 Altres

985,04

Energia renovable
a la indústria

B410 Altres

17730,73

SECTOR
Indústria

48

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

Programa de
suport a
empreses per
establir relacions
de simbiosi
industrial en els
polígons
industrials dels
municipi

La simbiosi industrial és una
estratègia empresarial que té
com a objectiu millorar
l'eficiència dels recursos
utilitzats i reduir costros a
través d'excedents
d'empreses i compartint
logística i altres actius entre
empreses properes, Es
preten així mazimitzar l'ús de
materiales, energia, aigua,
bèns, etc i crear un model
d'empresa més sostenible i
que incoropori criteris
d'economia circular.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D’INTERVENCIÓ
Altres

INSTRUMENT
POLÍTIC
B410 Altres

ESTALVI
EMISSIONS
35461,46
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6.6.2.4

Ajuntament de Sant Julià de Ramis

Taula 46. Accions de mitigació del municipi de Sant Julià de Ramis.
SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

A1_Edificis

1

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica al
sector
residencial

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la
importància de la millora de
l'eficiència energètica, la
implantació de les energies
renovables i la mitigació del
canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sector.

A1_Edificis

2

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica al
sector terciari

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la
importància de la millora de
l'eficiència energètica, la
implantació de les energies
renovables i la mitigació del
canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sector

A1_Edificis

3

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica al
transport

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la
importància de la millora de
l'eficiència energètica, la
implantació de les energies
renovables i la mitigació del
canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sectors
residencial, terciari, indústria,
transport o en el mateix
ajuntament.

189

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A18 Modificació
d'hàbits

Les accions han de fomentar la renovació de
l’enllumenat interior per enllumenat interior eficient i de
baix consum en els edificis residencials. Fomentar la
renovació dels electrodomèstics per adquirir-ne de més
eficients i ús més eficients energèticament d’aquests
en els edificis residencials. Substitució d’aparells
domèstics i equips de climatització per altres
energèticament més eficients. Renovació de les
calderes de gas natural estanques per calderes de gas
natural de Condensació. Aquestes xerrades es poden
vehicular des del mateix ajuntament amb la
col·laboració de la Oficina Comarcal de Transició
Energètica o els punts de infoenergia.
Les accions han de fomentar la renovació de
A18 Modificació
l’enllumenat interior per enllumenat interior eficient i de d'hàbits
baix consum en el sector terciari. Fomentar la
renovació dels electrodomèstics per adquirir-ne de més
eficients i ús més eficients energèticament d’aquests
en el sector terciari. Promoure el projecte Euronet
50/50 a les escoles. Realitzar una campanya ciutadana
per l'estalvi energètic. Aquestes xerrades es poden
vehicular des del mateix ajuntament amb la
col·laboració de la Oficina Comarcal de Transició
Energètica.
Les accions han de fomentar la renovació del parc de
vehicles convencionals per vehicles híbrids o elèctrics.
Informar de cursos de conducció eficient a la
ciutadania i empreses de transport. Realitzar una
campanya de comunicació i sensibilització per una
mobilitat sostenible. Aquestes xerrades es poden
vehicular des del mateix ajuntament amb la
col·laboració de la Oficina Comarcal de Transició
Energètica

A18 Modificació
d'hàbits

INSTRUMENT
POLÍTIC
B11
Sensibilització/form
ació

ESTALVI
EMISSIONS
112,35

B11
Sensibilització/form
ació

51,88

B11
Sensibilització/form
ació

8,76

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A18 Modificació
d'hàbits

INSTRUMENT
POLÍTIC
B11
Sensibilització/form
ació

ESTALVI
EMISSIONS
336,45

A1_Edificis

4

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica al
sector
industrial

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la
importància de la millora de
l'eficiència energètica, la
implantació de les energies
renovables i la mitigació del
canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sector.

Les accions han de fomentar la creació de xarxes de
calor a partir de la implantació d'instal·lacions de
generació d'energia renovable. Foment de l'augment
de l'autoconsum d'energia a partir de la implantació
d'instal·lacions de generació d'energia renovable.
Foment per a la millora de l'eficiència energètica en
edificis del sector industrial. Aquestes xerrades es
poden vehicular des del mateix ajuntament amb la
col·laboració de la Oficina Comarcal de Transició
Energètica.

A1_Edificis

5

Disposar
d'un servei
de
comptabilitat
energètica
municipal

Un servei de comptabilitat
energètica permet validar
mensualment tota la facturació i
gestionar reclamacions en cas
que sigui necessari. S'assoleix
una mitjana d'estalvi econòmic
del 10% per part de l'ajuntament
ja que ajuda a identificar accions
de millora en l'eficiència
energètica dels equipaments o
instal·lacions.

Aquest servei es pot vehicular a través del Consell
Comarcal i ha d’incorporar l’anàlisis i seguiment dels
consums tèrmics.

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

B12 Gestió
d'energia

17,94

A1_Edificis

6

Maximitzar
l'eficiència
energètica
dels edificis
municipals

Els equipaments municipals
gestionats des de l'ajuntament
han d'incorporar diverses
mesures en funció de l'estat de
cada edifici. Aquestes accions
tenen l'objectiu principal de
reduir seu consum i les
emissions associades. Aquestes
accions inclouen, entre d'altres,
la millora de l'aïllament tèrmic, la
renovació dels sistemes
d'il·luminació obsolets i el
correcte manteniment de les
instal·lacions.

Les accions es concreten en: Accions en il·luminació i
climatització en diferents equipaments / Instal·lar un
control centralitzat de la climatització i de la
il·luminació: Escola Santa Fe de Medinyà / Pavelló de
Sant Julià de Ramis / Ajuntament / Centre Cívic Sant
Julià de Ramis / Consultori Mèdic i Aula Modest Prats /
Aula de Lectura de Sant Julià / Escola Castellum.
Estratègia per convertir els edificis municipals en nZEB
(0 emissions). Millores en els aïllaments i rehabilitació
energètica d’edificis (Escola Santa Fe de Medinyà,
Escola Castellum). Instal·lar controls de la radiació
solar (tendalls) a l'Escola Bressol Cau Goges.

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

B21 Gestió
d'energia

33,99
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SECTOR

ACCIÓ

A1_Edificis

7

A1_Edificis

8

A1_Edificis

9

A1_Edificis

10

191

DESCRIPCIÓ

Fomentar la
rehabilitació
energètica
dels edificis
del sector
privat

Les entitats públiques poden
treballar per acompanyar a
particulars en el procés de
rehabilitació energètica dels
seus edificis. L'objectiu és reduir
el consum associat a aquest
sectors i també les seves
emissions associades.
Disposar
La figura del gestor energètic
d'un gestor
municipal permet canalitzar tot
energètic
tipus d'accions relacionades amb
municipal per la transició energètica per tal de
a impulsar
maximitzar-ne el seu impacte.
accions de
Les tasques principals del gestor
Transició
energètic són la coordinació de
Energètica
les campanyes informatives,
l'assessorament en la presa de
decisions per part de les
autoritats locals en relació a
aspectes energètics i
l'acompanyament a la
ciutadania, entre d'altres.
Monitoritzar
tots els
consums
energètics
municipals
de manera
conjunta

El seguiment dels consums
energètics municipals permet
disposar de dades fiables que
puguin ser analitzades a través
dels sistemes de comptabilitat
energètica i aportar dades
fiables per a la millorar del
procés de presa de decisions en
relació a aspectes energètics
municipals.
Facilitar
L'extensió de fibra òptica fins a
l‟accés a les totes les llars, equipaments,
IT (fibra) a tot serveis i activitats del municipi
el municipi
és fonamental per poder gaudir
d'una infraestructura de
telecomunicacions de primer
nivell i adequada pel correcte
desplegament de les xarxes
elèctriques intel·ligents.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI
Impulsar programes de coneixement del parc
d'habitatges. Aquesta acció es pot vehicular a través
de la creació d’una Oficina Comarcal de Rehabilitació
energètica.

Nomenar un responsable tècnic del PAESC. Es
proposa la creació d’un gestor energètic dins el
personal de l’Ajuntament que vehiculi les següents
tasques: Revisar l’optimització de potències dels
equipaments. Monitoritzar i analitzar els consums dels
edificis. Informar als responsables dels equipaments
dels consums energètics (portal on-line, llocs visibles
de l’espai públic). Crear programes d’eficiència
energètica en els quals l’estalvi es reinverteixi en
generar més impacte (positiu) ambiental i social.
Facilitar l’accés de les dades dels comptadors
intel·ligents a la ciutadania i sector terciari i reclamar
l’accés a les dades dels comptadors digitals
municipals. Impulsar una campanya de bones
pràctiques en els edificis públics.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

INSTRUMENT
POLÍTIC
B11
Sensibilització/form
ació

ESTALVI
EMISSIONS
138,07

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

B12 Gestió
d'energia

70,19

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

B12 Gestió
d'energia

2,58

A17 Tecnologies de
la informació i les
comunicacions

B11
Sensibilització/form
ació

44,28

SECTOR

ACCIÓ

A1_Edificis

11

A2_Enllum
enat

12

A4_Transp
ort

13

Instal·lació
de sistemes
de telecontrol
i telemesura
de les
instal·lacions
tèrmiques i
elèctriques
existents
Maximitzar
l'eficiència
energètica de
l'enllumenat
públic
exterior

Adquisició de
vehicles
elèctrics per
a la flota
municipal

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

En equipaments on es detectin
majors consums es proposa la
instal·lació d'aparells (smart
meters) que permetin un
telecontrol dels consums per
detectar consums vampírics,
mals usos, alarmes, etc.

El consum elèctric associat a
l'enllumenat municipal acostuma
a representar una part important
del total del consum de les
instal·lacions de l'ajuntament. Es
pot augmentar l'eficiència
energètica d'aquest àmbit
municipal a través de diverses
actuacions com la renovació
dels punts de llum o els
contractes amb garantia d'estalvi
amb empreses de serveis
energètics.
L'adquisició de vehicles elèctrics Entre les accions a realitzar, es contempla: Adquisició
comporta la substitució de
de d'una moto elèctrica
vehicles convencionals que
utilitzen combustibles fòssils,
especialment els vehicles dièsel,
o bé evita la nova compra
d'aquests. Aquests vehicles
poden ser bicicletes,
motocicletes, cotxes o
furgonetes. El tipus i quantitat
s'haurà de determinar segons
les necessitats de cada
ajuntament.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

INSTRUMENT
POLÍTIC
B12 Gestió
d'energia

ESTALVI
EMISSIONS
15,69

A21 Eficiència
energètica

B21 Gestió
d'energia

69,55

A42 Vehicles elèctrics B47 Contractació
(incl. Infraestructura) pública

7,09
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SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

A4_Transp
ort

14

Creació i
ampliació de
noves
estructures
de recàrrega

Per tal de promocionar la
compra i ús dels vehicles
elèctrics és necessari definir una
estructura de recàrrega amb
garanties d'operativitat i
disponibilitat per a tots els
usuaris que en vulguin disposar.
El tipus d'estructura (lenta,
semirràpida o ràpida) s'haurà
d'adaptar a les necessitats de
cada municipi.

A4_Transp
ort

15

Promoure
mesures per
l'ús del
vehicles
elèctric

A4_Transp
ort

16

Impuls d'una
xarxa de
vehicles
elèctrics
compartits

Es proposa impulsar diverses
actuacions per promoure i
incentivar la utilització de
vehicles elèctrics dins del
municipi, com poden ser creació
de places d'aparcament
reservades, descomptes en les
taxes municipals o gratuïtat en
l'aparcament en zones de
pagament o la creació d'una
infraestructura de recàrrega
eficient.
La reducció del nombre de
vehicles privats presents en el
municipi és un dels principals
objectius de la mobilitat
sostenible. Aquesta impuls es
pot dur a terme a través de
plataformes digitals d'ús
compartit o xarxes socials.
L'ajuntament ha d'actuar com a
nexe d'unió entre diversos
particulars interessats en serveis
de vehicle elèctric compartit.

193

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Suport i col·laboració amb les plataformes d'ús
compartit de vehicles elèctrics

ÀREA
INSTRUMENT
D'INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A42 Vehicles elèctrics B41
(incl. Infrastructura)
Sensibilització/form
ació

ESTALVI
EMISSIONS
0,28

A42 Vehicles elèctrics B41
(incl. Infrastructura)
Sensibilització/form
ació

546,07

A45 Ús compartit
d'automòbils

110,25

B41
Sensibilització/form
ació

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

A4_Transp
ort

17

Bonificació
de l'impost
municipal
sobre
vehicles de
tracció
mecànica

Aplicació de bonificacions de la
quota de l'impost sobre vehicles
de tracció mecànica (IVTM) als
propietaris de vehicles
classificats com a Zero
emissions o com a ECO.
L'objectiu d'aquesta actuació es
promoure l'adquisició de vehicles
elèctrics en detriment dels
vehicles de combustió.

A4_Transp
ort

18

Redacció
d'un pla de
mobilitat
municipal i
incorporar-lo
al POUM

A4_Transp
ort

19

Recollida i
gestió dades
mobilitat

El pla de mobilitat ha d'incloure
un anàlisis de la situació actual
del municipi en termes de
transports disponibles i hàbits de
mobilitat dels ciutadans, així com
una previsió de l'evolució
d'aquests hàbits i un
planejament del tipus de
mobilitat que es busca per als
propers anys.
Les dades de mobilitat inclouen
tipus i freqüència de
desplaçaments actuals de la
ciutadania i mitjans de transport
disponibles, entre d'altres.
Entendre el model de mobilitat
actual al municipi permetrà
definir les vies per tal de treballar
cap a un model més sostenible.

A4_Transp
ort

20

Foment de la
mobilitat
dolça

Es proposa implantar mesures
de “mobilitat dolça” amb
l’objectiu de potenciar els
desplaçaments a peu en
detriment del transport motoritzat
privat i augmentar la qualitat de
vida de les persones Aquests
desplaçaments haurien de ser
els predominants per a
distàncies curtes o a l'interior del
municipi. Cal definir també
espais segurs per aquest tipus
de mobilitat.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Per assolir aquests objectius, es contemplen les
següents mesures: Camins escolars segurs, 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)

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A411 Altres

INSTRUMENT
POLÍTIC
B41
Sensibilització/form
ació

ESTALVI
EMISSIONS
546,07

A411 Altres

B46 Regulació
plans de mobilitat i
transport

560,75

A49 Tecnologies de
la informació i la
comunicació

B410 Altres

560,75

A44 Transferència
modal cap als
trajectes a peu i en
bicicleta

B41
Sensibilització/form
ació

546,07
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SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

A4_Transp
ort

21

Foment de la
mobilitat en
bicicleta i
creació de
carrils bici i
vies verdes

Crear espais segurs per als
desplaçaments en bicicleta i
desenvolupar campanyes de
conscienciació sobre els
avantatges d'aquest tipus de
transport en distàncies curtes o
mitjanes.

A4_Transp
ort

22

Millora del
transport
públic

Cal fer un anàlisi de l'oferta
actual de transport públic en
autobús i de les necessitats de
mobilitat de la ciutadania per tal
d'adaptar aquest servei públic i
augmentar-ne la freqüència d'ús
per part de tots els col·lectius.

A4_Transp
ort

23

Electrificació
parc elèctric
de vehicles

A5_PROD
UCCIÓ
LOCAL
D’ENERGI
A

24

Campanya
per a
incentivar les
instal·lacions
d'energia
fotovoltaica
en els
sectors
privats del
municipi

L'ajuntament pot actuar com a
ens promotor de l'electrificació
del parc de vehicles privats
donant a conèixer les diverses
subvencions a les quals es pot
accedir per a la compra d'un
vehicle elèctric, desenvolupant
una estructura de recàrrega
eficient i fent campanyes de
conscienciació al respecte.
Per tal d'accelerar el procés de
transició cap a un model
energètic més sostenible,
descarbonitzat i democràtic, es
difonen els beneficis de les
instal·lacions d'energia
fotovoltaica per autoconsum.
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI
Aquesta acció es podria definir en: Creació
d'aparcaments segurs per a bicicletes, adequació de
carrers i senyalització per facilitar l'ús de la bicicleta,
Creació de xarxa de vies ciclables urbanes que
connectin els diferents barris amb el centre vila,
l'estació, etc. El desenvolupament d'una estructura de
carrils per a bicicleta segura és essencial per a que els
ciutadans puguin accedir i utilitzar aquest tipus de
transport
Incentivar les empreses/ escoles a fer ús del transport
públic per anar a treballar o estudiar. Incrementar la
freqüència del transport públic (en el context del marc
del Pla de mobilitat supramunicipal urbà de Girona) –
relacionada acció. Revisar les línies actuals de
mobilitat dels veïns, escolars i treballadors.
Concretament, a la a les indústries del municipi, s’han
de revisar horaris i proposar millores per tal d'impulsar
la mobilitat sostenible en polígons industrials i millorar
la actual

L’acció ha de fomentar la instal·lació de sistemes
d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum als
edificis residencials, sistemes d’energia solar
fotovoltaica en règim d’autoconsum a les cobertes de
les empreses del polígon industrial. Es pot realitzar
xerrada des de l’Ajuntament a l’Associació d’empreses
del polígon. Aquestes xerrades es poden vehicular des
del mateix ajuntament amb la col·laboració de la
Oficina Comarcal de Transició Energètica.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A44 Transferència
modal cap als
trajectes a peu i en
bicicleta

INSTRUMENT
POLÍTIC
B41
Sensibilització/form
ació

ESTALVI
EMISSIONS
1638,20

A43 Transferència
modal cap al
transport públic

B410 Altres

1092,13

A42 Vehicles elèctrics B43 Ajudes i
(incl. Infrastructura)
subvencions

560,75

A53 Energia
fotovoltaica

371,16

B51
Sensibilització/form
ació

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
Aquestes xerrades es poden vehicular des del mateix
A54 Planta de
ajuntament amb la col·laboració de la Oficina Comarcal biomassa
de Transició Energètica.

INSTRUMENT
POLÍTIC
B51
Sensibilització/form
ació

ESTALVI
EMISSIONS
185,58

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

A5_PROD
UCCIÓ
LOCAL
D’ENERGI
A

25

Campanya
per a
incentivar les
instal·lacions
de biomassa
en els
sectors
privats del
municipi

L'ús de la biomassa com a font
d'energia tèrmica permet
aprofitar un recurs local i reduir
significativament les emissions
de carboni associades al
consum de combustibles fòssils.
Les instal·lacions de calderes de
biomassa en equipaments
municipals i edificis residencials
permeten reduir la dependència
dels combustibles fòssils.

A5_PROD
UCCIÓ
LOCAL
D’ENERGI
A

26

Estudi
potencial
renovables al
municipi

Avaluació del potencial fotovoltaïc d'energies
renovables del municipi, eòlica, geotèrmica i biomassa
pel seu aprofitament local. Aquests estudis es poden
vehicular des del mateix ajuntament amb la
col·laboració de la Oficina Comarcal de Transició
Energètica.

A53 Energia
fotovoltaica

B51
Sensibilització/form
ació

185,58

A5_PROD
UCCIÓ
LOCAL
D’ENERGI
A

27

Instal·lació
d'energia
solar
fotovoltaica
en mode
d'autoconsu
m en tots els
equipaments
municipals

Aquesta acció consisteix en
avaluar el grau d'aprofitament
d'energia solar i altres energies
renovables que es pot esperar
segons diferents escenaris
d'implantació d'energies
renovables al municipi. Cal
valorar l'impacte social,
econòmic i ambiental de les
actuacions proposades.
L'ajuntament actua com a
exemple per a la ciutadania en
termes de transició energètica.
La instal·lació d'energia solar
fotovoltaica en equipaments
municipals permet reduir
l'impacte ambiental d'aquests,
reduir el cost econòmic de la
compra d'energia i tenir un
sistema propi de generació
d'energia.

Entre d’altres, es contempla la instal·lació de plaques a
l’ajuntament, el pavelló , l’escola bressol i el local
social.

A53 Energia
fotovoltaica

B58 Altres

45,66

A7_Altres

28

Crear
comunitats
locals
d'energia
renovable

L'acció consisteix en impulsar
comunitats público privades i
proporcionar la informació
actualitzada a la ciutadania
sobre les possibilitats existents
en relació a la constitució de
comunitats locals d'energia
renovable. Les comunitats
energètiques permeten a la
ciutadania generar i gestionar la

Estudiar les diferents opcions a impulsar al municipi,
entre aquestes Creació de comunitats energètiques
entre naus industrials o naus – habitatges. Instal·lació
de plaques fotovoltaiques en equipaments. Ajuntament
i compartir excedent amb el veïnat de la Garriga /
Pavelló Sant Julià i compartir energia amb veïns i
Escola Bressol (zona Pla de Baix) / Local Social
vinculat amb aula de lectura i l’escola i incloure
habitatges del voltant / Estudiar l’excedent de plaques
residencials instal·lades per promoure la compartició

A18 Modificació
d'hàbits

B11
Sensibilització/form
ació

982,59
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SECTOR

ACCIÓ

A5_PROD
UCCIÓ
LOCAL
D’ENERGI
A

29

Contractar
subministram
ent d'energia
verda
municipal
certificada

A5_PROD
UCCIÓ
LOCAL
D’ENERGI
A

30

Substitució
dels
combustibles
fòssils per
energies
renovables
en els
equipaments
municipals

A5_PROD
UCCIÓ
LOCAL
D’ENERGI
A

31

Realitzar
estudis de
viabilitat de
renovables

197

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

seva pròpia energia a partir de
fonts renovables i distribuïdes.

amb els veïns (Medinyà, urbanització Camp de Les
Comes i el Golf de Girona).

La contractació d'energia 100%
renovable pels equipaments i
instal·lacions municipals i
l'enllumenat públic suposa un
estalvi important de tones de
CO2 degut al fet que les
emissions d'aquesta electricitat
es consideren zero.
La instal·lació d'equips de
generació d'energia tèrmica a
partir de renovables, com poden
ser la biomassa o l'energia solar
tèrmica, permeten reduir
l'impacte ambiental associats als
equipaments municipals. A més,
permet l'aprofitament de
recursos de biomassa locals.

Contractació verda a l’edifici històric Can Bóta.
Actualment en reforma.

Els estudis de viabilitat de
renovables al municipi permeten
identificar el potencial
d'instal·lació de diversos tipus
d'energies renovables,
dimensionar-los a les
necessitats del municipi i
ordenar-ne la seva implantació.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

A57 Altres

B52 Obligacions
dels proveidors
d'energia

18,04

A57 Altres

B51
Sensibilització/form
ació

58,92

A57 Altres

B58 Altres

3,59

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

A5_PROD
UCCIÓ
LOCAL
D’ENERGI
A

32

Implementaci
ó de xarxes
de calor

Les xarxes de calor són
instal·lacions més eficients que
moltes instal·lacions de
climatització individualitzades,
doncs permeten aprofitar al
màxim la generació tèrmica.
Aquestes es poden implementar
en equipaments municipals i en
edificis residencials.

A7_Altres

33

Crear punts
d'informació
energètica
muncipals

A7_Altres

34

Promoure el
debat social
sobre la
transició
energètica

Oferir un servei específic
d'informació energètica permet
assessorar la ciutadania sobre
diversos aspectes del mercat
energètic i les tarifes
associades. Alhora també
serveix per identificar casos de
pobresa energètica, assessorar
de manera especialitzada a les
persones vulnerables i donar
suport amb tramitacions
relacionades amb el bo social o
altres gestions per a persones
vulnerables.
La creació d'espais de debat
entre diversos agents de la
societat, ja siguin ciutadania,
entitats públiques o empreses,
permet replanejar i revisar el
model de transició energètica
actual, recollir les diverses
opinions i buscar alternatives
adaptades a les necessitats dels
diferents territoris.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A57 Altres

INSTRUMENT
POLÍTIC
B58 Altres

ESTALVI
EMISSIONS
58,92

A19 Altres

B11
Sensibilització/form
ació

927,89

Aquestes debat es pot vehicular des del mateix
A75 Altres
ajuntament amb la col·laboració de la Oficina Comarcal
de Transició Energètica.

B71
Sensibilització/form
ació

185,58

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Crear punts d’informació energètica municipals
adreçats a la ciutadania i servei de suport i
assessorament per a particulars i empreses. Aquest
servei es pot canalitzar a través del Pla de Serveis del
Consell Comarcal o de la Diputació
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SECTOR
A7_Altres

A7_Altres

35

36

A7_Altres

37

A7_Altres

38

199

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

Reserva i
regulació del
sòl municipal
per la
transició
energètica

Per tal de reduir la dependència
energètica de l'exterior i
fomentar la generació d'energia
local i renovable i la sobirania
energètica del territori, es
proposa planificar una reserva
de sòl municipal per a
instal·lacions energètiques
renovables, a través d'eines de
planificació com el POUM,
modificació del planejament
actual o nous planejaments,
entre d'altres.
La transició energètica i el canvi
a un model de mobilitat
sostenible han de tenir
reconeixement en els
desenvolupaments urbanístics a
desenvolupar per tal de facilitarne la seva implantació de
manera ordenada.
Analitzar els incentius fiscals que
es poden impulsar des del
municipi a les inversions en
energies renovables i eficiència
des del sector privat.

Incorporar la
Transició
Energètica i
mobilitat en
els nous
desenvolupa
ments
urbanístics
Foment de
l'autoconsum
FV i les
EERR
mitjançant
l'aprovació
d'ordenances
reguladores,
bonificacions
fiscals i
subvencions
municipals
per
aconseguir
objectiu.
Incorporar
criteris
d'eficiència
energètica i
energies
renovables
en els plecs
de

Promoure la contractació pública
sostenible bonificant aquelles
empreses que apostin per les
energies renovables i l'eficiència
energètica

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A57 Altres

INSTRUMENT
POLÍTIC
B56 Normativa
sobre planificació
territorial

ESTALVI
EMISSIONS

532,97

A75 Altres

B74 Altres

185,58

A53 Energia
fotovoltaica

B56 Normativa
sobre planificació
territorial

73,43

A75 Altres

B74 Altres

16,10

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

contractació
pública

A7_Altres

39

Indústria

40

Indústria

41

Cessió
d’espais de
propietat
municipal per
a projectes
privats
d'implantació
d'energies
renovables
Establir
mecanismes
de
comunicació
directa amb
empreses al
municipi per
obtenir dades
de consums i
emissions
associades a
l'activitat de
les indústries
del municipi
Crear
comunitats
locals
d'energia
renovable en
el sector
industrial

L'acció consisteix en poder cedir
l'ús de teulades d'edificis
municipals, o de terrenys
municipals a tercers perquè
puguin explotar-los i així motivar
la inversió privada en projectes
d'energies renovables.

A57 Altres

B58 Altres

40,37

En els municipis on no es
disposa de dades sobre els
consums i emissions associades
al sector industrial, cal implantar
un sistema de comunicació entre
empreses i el sector públic per
tal de poder accedir a les dades
de consums i acompanyar les
empreses del municipi en el
procés de millora de la
sostenibilitat de la indústria.

Tecnologies de la
informació i
comunicacions

B410 Altres

2,92

L'acció consisteix en
proporcionar la informació
actualitzada a les empreses
sobre les possibilitats existents
en relació a la constitució de
comunitats locals d'energia
renovable amb l'objectiu de que
siguin creades. Les comunitats
energètiques permeten a les
empreses generar i gestionar la
seva pròpia energia a partir de
fonts renovables i distribuïdes.

Energia renovable a
la indústria

B410 Altres

52,55

200

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

INSTRUMENT
POLÍTIC
B11
Sensibilització/form
ació

ESTALVI
EMISSIONS
116,11

Pobresa_e
nergètica

42

Programa de
suport als
casos de
pobresa
energètica

L'acció inclou diverses accions
com son les intervencions
energètiques en llars derivades
de serveis socials per millorar-ne
l'eficiència energètica, dur a
terme programes de formació en
eficiència energètica a col·lectius
vulnerables o impulsar
campanyes de sensibilització.

Pobresa_e
nergètica

43

Crear una taula de coordinació
entre tots els agents rellevants,
que poden aportar
coneixements, recursos, o algun
tipus de suport a la identificació i
gestió de la pobresa energètica.

Altres

B11
Sensibilització/form
ació

116,11

Residus

44

Constituir
taules de
coordinació
per definir
una
estratègia
municipal/terr
itorial de
pobresa
energètica
Millora de la
recollida
selectiva

Definir un sistema de recollida
Implantació recollida de residus Porta a Porta (maig
selectiva adaptat a la realitat de
2022).
cada municipi per tal de
maximitzar-ne la seva eficiència i
fer-lo accessible a tot tipus de
col·lectius.

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
Sensibilització/form
ació

213,25

Residus

45

Impulsar
campanyes
de
sensibilitzaci
ó correcta
selecció
residus

Realitzar campanyes de
sensibilització sobre els
beneficis associats a la correcta
separació dels residus a casa.

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
Sensibilització/form
ació

213,25

201

Dur a terme intervencions energètiques a llars
derivades de serveis socials per millorar l'eficiència
energètica de les llars vulnerables. Dur a terme
programes de formació per col·lectius vulnerables en
eficiència energètica a la llar. Impulsar campanyes de
sensibilització, a col·lectius vulnerables
energèticament, identificats a través de Serveis
Socials.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
Acció integrada (tots
els punts anteriors)

Realitzar una campanya ciutadana de foment de
recollida selectiva a particulars, escola i grans
productors.

SECTOR
Residus

46

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

Fomentar
compostatge
casolà/
comunitari

Proporcionar eines per a la
implantació de compostatge
casolà o comunitari, que permeti
aprofitar a nivell local la fracció
orgànica dels residus. Aquesta
acció afavoreix l'economia
circular a petita escala i
consciencia sobre els beneficis
de la correcta separació de
residus i la seva reutilització.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI
Realitzar una campanya ciutadana del composttge
casolà a particulars, escola i grans productors

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

INSTRUMENT
POLÍTIC
B71
Sensibilització/form
ació

ESTALVI
EMISSIONS
213,25

202

6.6.2.5

Ajuntament de Sarrià de Ter

Taula 47. Accions de mitigació del municipi de Sarrià de Ter.
SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

A1_Edificis

1

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica al
sector
residencial

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la importància de la
millora de l'eficiència energètica, la
implantació de les energies renovables i
la mitigació del canvi climàtic. El públic
final d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sector

A1_Edificis

2

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica al
sector terciari

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la importància de la
millora de l'eficiència energètica, la
implantació de les energies renovables i
la mitigació del canvi climàtic. El públic
final d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sector.

203

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A18 Modificació
d'hàbits

Les accions han de fomentar la renovació de
l’enllumenat interior per enllumenat interior
eficient i de baix consum en els edificis
residencials. Fomentar la renovació dels
electrodomèstics per adquirir-ne de més eficients
i ús més eficients energèticament d’aquests en
els edificis residencials. Substitució d’aparells
domèstics i equips de climatització per altres
energèticament més eficients. Renovació de les
calderes de gas natural estanques per calderes
de gas natural de Condensació. Aquestes
xerrades es poden vehicular des del mateix
ajuntament amb la col·laboració de la Oficina
Comarcal de Transició Energètica o els punts de
infoenergia.
Les accions han de fomentar la renovació de
A18 Modificació
l’enllumenat interior per enllumenat interior
d'hàbits
eficient i de baix consum en el sector terciari.
Fomentar la renovació dels electrodomèstics per
adquirir-ne de més eficients i ús més eficients
energèticament d’aquests en el sector terciari.
Promoure el projecte Euronet 50/50 a les escoles.
Realitzar una campanya ciutadana per l'estalvi
energètic. Aquestes xerrades es poden vehicular
des del mateix ajuntament amb la col·laboració
de la Oficina Comarcal de Transició

INSTRUMEN
ESTALVI
T POLÍTIC
EMISSIONS
B11
118,73
Sensibilitzaci
ó/formació

B11
Sensibilitzaci
ó/formació

17,17

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A18 Modificació
d'hàbits

INSTRUMEN
ESTALVI
T POLÍTIC
EMISSIONS
B11
287,33
Sensibilitzaci
ó/formació

A1_Edificis

3

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica al
transport

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la importància de la
millora de l'eficiència energètica, la
implantació de les energies renovables i
la mitigació del canvi climàtic. El públic
final d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sectors residencial,
terciari, indústria, transport o en el
mateix ajuntament.

Les accions han de fomentar la renovació del
parc de vehicles convencionals per vehicles
híbrids o elèctrics. Informar de cursos de
conducció eficient a la ciutadania i empreses de
transport. Realitzar una campanya de
comunicació i sensibilització per una mobilitat
sostenible. Aquestes xerrades es poden vehicular
des del mateix ajuntament amb la col·laboració
de la Oficina Comarcal de Transició Energètica

A1_Edificis

4

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica al
sector
industrial

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la importància de la
millora de l'eficiència energètica, la
implantació de les energies renovables i
la mitigació del canvi climàtic. El públic
final d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sector.

Les accions han de fomentar la creació de
A18 Modificació
xarxes de calor a partir de la implantació
d'hàbits
d'instal·lacions de generació d'energia renovable.
Foment de l'augment de l'autoconsum d'energia a
partir de la implantació d'instal·lacions de
generació d'energia renovable. Foment per a la
millora de l'eficiència energètica en edificis del
sector industrial. Aquestes xerrades es poden
vehicular des del mateix ajuntament amb la
col·laboració de la Oficina Comarcal de Transició
Energètica.

B11
Sensibilitzaci
ó/formació

0

A1_Edificis

5

Disposar
d'un servei
de
comptabilitat
energètica
municipal

Un servei de comptabilitat energètica
permet validar mensualment tota la
facturació i gestionar reclamacions en
cas que sigui necessari. S'assoleix una
mitjana d'estalvi econòmic del 10% per
part de l'ajuntament ja que ajuda a
identificar accions de millora en
l'eficiència energètica dels equipaments
o instal·lacions.

Aquest servei es pot vehicular a través del
Consell Comarcal i ha d’incorporar l’anàlisis i
seguiment dels consums tèrmics.

B12 Gestió
d'energia

27,8635

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

204

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

INSTRUMEN
ESTALVI
T POLÍTIC
EMISSIONS
B21 Gestió
94,2858128
d'energia

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

B11
Sensibilitzaci
ó/formació

292,289345

B12 Gestió
d'energia

109,97164

A1_Edificis

6

Maximitzar
l'eficiència
energètica
dels edificis
municipals

Els equipaments municipals gestionats
des de l'ajuntament han d'incorporar
diverses mesures en funció de l'estat de
cada edifici. Aquestes accions tenen
l'objectiu principal de reduir seu consum
i les emissions associades. Aquestes
accions inclouen, entre d'altres, la
millora de l'aïllament tèrmic, la renovació
dels sistemes d'il·luminació obsolets i el
correcte manteniment de les
instal·lacions.

Les accions es concreten en: Estratègia per
convertir els edificis municipals en nZEB (0
emissions).

A1_Edificis

7

Fomentar la
rehabilitació
energètica
dels edificis
del sector
privat

Les entitats públiques poden treballar
per acompanyar a particulars en el
procés de rehabilitació energètica dels
seus edificis. L'objectiu és reduir el
consum associat a aquest sectors i
també les seves emissions associades.

Impulsar programes de coneixement del parc
d'habitatges. Aquesta acció es pot vehicular a
través de la creació d’una Oficina Comarcal de
Rehabilitació energètica.

A1_Edificis

8

Disposar
d'un gestor
energètic
municipal per
a impulsar
accions de
Transició
Energètica

La figura del gestor energètic municipal
permet canalitzar tot tipus d'accions
relacionades amb la transició energètica
per tal de maximitzar-ne el seu impacte.
Les tasques principals del gestor
energètic són la coordinació de les
campanyes informatives,
l'assessorament en la presa de
decisions per part de les autoritats locals
en relació a aspectes energètics i
l'acompanyament a la ciutadania, entre
d'altres.

Es proposa la creació d’un gestor energètic dins
A16 Acció integrada
el personal de l’Ajuntament que vehiculi les
(tot l'anterior)
següents tasques: Revisar l’optimització de
potències dels equipaments. Monitoritzar i
analitzar els consums dels edificis. Informar als
responsables dels equipaments dels consums
energètics (portal on-line, llocs visibles de l’espai
públic). Crear programes d’eficiència energètica
en els quals l’estalvi es reinverteixi en generar
més impacte (positiu) ambiental i social. Facilitar
l’accés de les dades dels comptadors intel·ligents
a la ciutadania i sector terciari i reclamar l’accés a
les dades dels comptadors digitals municipals.
Impulsar una campanya de bones pràctiques en
els edificis públics.

205

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

INSTRUMEN
ESTALVI
T POLÍTIC
EMISSIONS
B12 Gestió
4,57
d'energia

A1_Edificis

9

Monitoritzar
tots els
consums
energètics
municipals
de manera
conjunta

El seguiment dels consums energètics
municipals permet disposar de dades
fiables que puguin ser analitzades a
través dels sistemes de comptabilitat
energètica i aportar dades fiables per a
la millorar del procés de presa de
decisions en relació a aspectes
energètics municipals.

A1_Edificis

10

Facilitar
l‟accés a les
IT (fibra) a tot
el municipi

L'extensió de fibra òptica fins a totes les
llars, equipaments, serveis i activitats del
municipi és fonamental per poder gaudir
d'una infraestructura de
telecomunicacions de primer nivell i
adequada pel correcte desplegament de
les xarxes elèctriques intel·ligents.

A17 Tecnologies de
la informació i les
comunicacions

B11
Sensibilitzaci
ó/formació

49,0609081

A1_Edificis

11

En equipaments on es detectin majors
consums es proposa la instal·lació
d'aparells (smart meters) que permetin
un telecontrol dels consums per detectar
consums vampírics, mals usos, alarmes,
etc.

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

B12 Gestió
d'energia

43,516529

A2_Enllumena
t

12

Instal·lació
de sistemes
de telecontrol
i telemesura
de les
instal.lacions
tèrmiques i
elèctriques
existents
Maximitzar
l'eficiència
energètica de
l'enllumenat
públic
exterior

A21 Eficiència
energètica

B21 Gestió
d'energia

301,848315

El consum elèctric associat a
l'enllumenat municipal acostuma a
representar una part important del total
del consum de les instal·lacions de
l'ajuntament. Es pot augmentar
l'eficiència energètica d'aquest àmbit
municipal a través de diverses
actuacions com la renovació dels punts
de llum o els contractes amb garantia
d'estalvi amb empreses de serveis
energètics.

Entre les accions a realitzar, es contempla:
Enllumenat solar en espais que no hi ha
enllumenat de cap tipus.

206

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

A4_Transport

13

Adquisició de
vehicles
elèctrics per
a la flota
municipal

L'adquisició de vehicles elèctrics
comporta la substitució de vehicles
convencionals que utilitzen combustibles
fòssils, especialment els vehicles dièsel,
o bé evita la nova compra d'aquests.
Aquests vehicles poden ser bicicletes,
motocicletes, cotxes o furgonetes. El
tipus i quantitat s'haurà de determinar
segons les necessitats de cada
ajuntament.

A4_Transport

14

Creació i
ampliació de
noves
estructures
de recàrrega

Per tal de promocionar la compra i ús
dels vehicles elèctrics és necessari
definir una estructura de recàrrega amb
garanties d'operativitat i disponibilitat per
a tots els usuaris que en vulguin
disposar. El tipus d'estructura (lenta,
semirràpida o ràpida) s'haurà d'adaptar a
les necessitats de cada municipi.

A42 Vehicles elèctrics B41
(incl. Infrastructura)
Sensibilitzaci
ó/formació

0,28

A4_Transport

15

Promoure
mesures per
l'ús del
vehicles
elèctric

Es proposa impulsar diverses actuacions
per promoure i incentivar la utilització de
vehicles elèctrics dins del municipi, com
poden ser creació de places
d'aparcament reservades, descomptes
en les taxes municipals o gratuïtat en
l'aparcament en zones de pagament o la
creació d'una infraestructura de
recàrrega eficient.

A42 Vehicles elèctrics B41
(incl. Infrastructura)
Sensibilitzaci
ó/formació

794,85

207

Compra de 1 o 2 vehicles elèctrics - subvenció
MOVES III.

ÀREA
INSTRUMEN
ESTALVI
D'INTERVENCIÓ
T POLÍTIC
EMISSIONS
A42 Vehicles elèctrics B47
18,9
(incl. Infrastructura)
Contractació
pública

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

A4_Transport

16

Impuls d'una
xarxa de
vehicles
elèctrics
compartits

La reducció del nombre de vehicles
privats presents en el municipi és un
dels principals objectius de la mobilitat
sostenible. Aquesta impuls es pot dur a
terme a través de plataformes digitals
d'ús compartit o xarxes socials.
L'ajuntament ha d'actuar com a nexe
d'unió entre diversos particulars
interessats en serveis de vehicle elèctric
compartit.

A4_Transport

17

Bonificació
de l'impost
municipal
sobre
vehicles de
tracció
mecànica

Aplicació de bonificacions de la quota de
l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM) als propietaris de
vehicles classificats com a Zero
emissions o com a ECO. L'objectiu
d'aquesta actuació es promoure
l'adquisició de vehicles elèctrics en
determinent dels vehicles de combustió.

A4_Transport

18

Redacció
d'un pla de
mobilitat
municipal i
incorporar-lo
al POUM

El pla de mobilitat ha d'incloure un
anàlisis de la situació actual del municipi
en termes de transports disponibles i
hàbits de mobilitat dels ciutadans, així
com una previsió de l'evolució d'aquests
hàbits i un planejament del tipus de
mobilitat que es busca per als propers
anys.

A4_Transport

19

Recollida i
gestió dades
mobilitat

Les dades de mobilitat inclouen tipus i
freqüència de desplaçaments actuals de
la ciutadania i mitjans de transport
disponibles, entre d'altres. Entendre el
model de mobilitat actual al municipi
permetrà definir les vies per tal de
treballar cap a un model més sostenible.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI
Creació i dinamització d'una borsa local per
compartir cotxe. Establir propostes de borsa de
vehicles compartits

El pla de mobilitat també ha d’incloure un estudi
específic de la mobilitat als polígons industrials.
Establir una proposta de mobilitat sostenible i
instal·lació d'energies renovables per les
empreses amb major volum de treballadors.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A45 Ús compartit
d'automòbils

INSTRUMEN
ESTALVI
T POLÍTIC
EMISSIONS
B41
163,80
Sensibilitzaci
ó/formació

A411 Altres

B41
Sensibilitzaci
ó/formació

794,85

A411 Altres

B46
Regulació
plans de
mobilitat i
transport

718,35

A49 Tecnologies de
la informació i la
comunicació

B410 Altres

718,35

208

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ
Es proposa implantar mesures de
“mobilitat dolça” amb l’objectiu de
potenciar els desplaçaments a peu en
detriment del transport motoritzat privat i
augmentar la qualitat de vida de les
persones Aquests desplaçaments
haurien de ser els predominants per a
distàncies curtes o a l'interior del
municipi. Cal definir també espais segurs
per aquest tipus de mobilitat.

A4_Transport

20

Foment de la
mobilitat
dolça

A4_Transport

21

Foment de la
mobilitat
quotidiana i
creació de
carrils bici i
vies verdes

A4_Transport

22

Millora del
transport
públic en
autobús

A4_Transport

23

Electrificació
parc elèctric
de vehicles

209

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Per assolir aquests objectius, es contemplen les
següents mesures: Camins escolars segurs, 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)
Crear espais segurs per als
Aquesta acció es podria definir en: Creació
desplaçaments en bicicleta i
d'aparcaments segurs per a bicicletes, adequació
desenvolupar campanyes de
de carrers i senyalització per facilitar l'ús de la
conscienciació sobre els avantatges
bicicleta, Creació de xarxa de vies ciclables
d'aquest tipus de transport en distàncies urbanes que connectin els diferents barris amb el
curtes o mitjanes. Donar suport als
centre vila, l'estació, etc. El desenvolupament
propietaris d'establiments i centres
d'una estructura de carrils per a bicicleta segura
d'activitats turístiques per a que
és essencial per a que els ciutadans puguin
incloguin la bicicleta en els seus serveis i accedir i utilitzar aquest tipus de transport.
activitats.
Cal fer un anàlisi de l'oferta actual de
Incentivar les empreses/ escoles a fer ús del
transport públic en autobús i de les
transport públic per anar a treballar o estudiar.
necessitats de mobilitat de la ciutadania Incrementar la freqüència del transport públic (en
per tal d'adaptar aquest servei públic i
el context del marc del Pla de mobilitat
augmentar-ne la freqüència d'ús per part supramunicipal urbà de Girona) – relacionada
de tots els col·lectius.
acció. Revisar les línies actuals de mobilitat dels
veïns, escolars i treballadors. Concretament, a la
a les indústries del municipi, s’han de revisar
horaris i proposar millores per tal d'impulsar la
mobilitat sostenible en polígons industrials i
millorar la actual Divisió de la línea L6 de
transport públic en dues.
L'ajuntament pot actuar com a ens
promotor de l'electrificació del parc de
vehicles privats donant a conèixer les
diverses subvencions a les quals es pot
accedir per a la compra d'un vehicle
elèctric, desenvolupant una estructura
de recàrrega eficient i fent campanyes
de conscienciació al respecte.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A44 Transferència
modal cap als
trajectes a peu i en
bicicleta

INSTRUMEN
ESTALVI
T POLÍTIC
EMISSIONS
B41
794,85
Sensibilitzaci
ó/formació

A44 Transferència
modal cap als
trajectes a peu i en
bicicleta

B41
Sensibilitzaci
ó/formació

2384,56

A43 Transferència
modal cap al
transport públic

B410 Altres

794,85

A42 Vehicles elèctrics B43 Ajudes i
(incl. Infrastructura)
subvencions

718,35

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Campanya
per a
incentivar les
instal·lacions
d'energia
fotovoltaica
en els
sectors
privats del
municipi
Campanya
per a
incentivar les
instal·lacions
de biomassa
en els
sectors
privats del
municipi

Per tal d'accelerar el procés de transició
cap a un model energètic més
sostenible, descarbonitzat i democràtic,
es difonen els beneficis de les
instal·lacions d'energia fotovoltaica per
autoconsum.

L’acció ha de fomentar la instal·lació de sistemes
d’energia solar fotovoltaica en règim
d’autoconsum als edificis residencials, sistemes
d’energia solar fotovoltaica en règim
d’autoconsum a les cobertes de les empreses del
polígon industrial. Es pot realitzar xerrada des de
l’Ajuntament a l’Associació d’empreses del
polígon. Aquestes xerrades es poden vehicular
des del mateix ajuntament amb la col·laboració
de la Oficina Comarcal de Transició
Aquestes xerrades es poden vehicular des del
mateix ajuntament amb la col·laboració de la
Oficina Comarcal de Transició Energètica.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A53 Energia
fotovoltaica

INSTRUMEN
ESTALVI
T POLÍTIC
EMISSIONS
B51
239,445596
Sensibilitzaci
ó/formació

A54 Planta de
biomassa

B51
Sensibilitzaci
ó/formació

239,445596

A5_PRODUC
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

24

A5_PRODUC
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

25

A5_PRODUC
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

26

Estudi
potencial
renovables al
municipi

Aquesta acció consisteix en avaluar el
grau d'aprofitament d'energia solar i
altres energies renovables que es pot
esperar segons diferents escenaris
d'implantació d'energies renovables al
municipi. Cal valorar l'impacte social,
econòmic i ambiental de les actuacions
proposades.

Avaluació del potencial fotovoltaïc d'energies
renovables del municipi, eòlica, geotèrmica i
biomassa pel seu aprofitament local. Aquests
estudis es poden vehicular des del mateix
ajuntament amb la col·laboració de la Oficina
Comarcal de Transició Energètica.

A53 Energia
fotovoltaica

B51
Sensibilitzaci
ó/formació

239,445596

A5_PRODUC
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

27

Instal·lació
d'energia
solar
fotovoltaica
en mode
d'autoconsu
m en tots els
equipaments
municipals

L'ajuntament actua com a exemple per a
la ciutadania en termes de transició
energètica. La instal·lació d'energia solar
fotovoltaica en equipaments municipals
permet reduir l'impacte ambiental
d'aquests, reduir el cost econòmic de la
compra d'energia i tenir un sistema propi
de generació d'energia.

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a
sobre les cobertes dels edificis municipals en
règim d’autoconsum. entre d’altres, es contempla
la instal·lació de plaques solars a l’escola
Montserrat (abans de finals d’any). Volen instal·lar

A53 Energia
fotovoltaica

B58 Altres

224,13

L'ús de la biomassa com a font d'energia
tèrmica permet aprofitar un recurs local i
reduir significativament les emissions de
carboni associades al consum de
combustibles fòssils. Les instal·lacions
de calderes de biomassa en
equipaments municipals i edificis
residencials permeten reduir la
dependència dels combustibles fòssils.

una pèrgola solar al pati de l’escola bressol(fa uns 7x7
metres) per evitar la insolació durant els mesos d’estius i poder
abastir l’escola.
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SECTOR
A7_Altres

28

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

Crear
comunitats
locals
d'energia
renovable

L'acció consisteix en impulsar
comunitats público privades i
proporcionar la informació actualitzada
a la ciutadania sobre les possibilitats
existents en relació a la constitució de
comunitats locals d'energia renovable.
Les comunitats energètiques permeten
a la ciutadania generar i gestionar la
seva pròpia energia a partir de fonts
renovables i distribuïdes. Per altra
banda, en el sector industrial es pot
informar a les empreses sobre les
possibilitats existents en relació a la
constitució de comunitats locals
d'energia renovable amb l'objectiu de
que siguin creades.
La contractació d'energia 100%
renovable pels equipaments i
instal·lacions municipals i l'enllumenat
públic suposa un estalvi important de
tones de CO2 degut al fet que les
emissions d'aquesta electricitat es
consideren zero.

Es vol estudiar la creació de comunitats
energètiques (pavelló, cooperativa i centre arts
escèniques)

Entre d’altres es contempla: Instal·lació
d’aerotèrmia al centre d’arts escèniques. Plaques
solars tèrmiques instal·lades a pavelló,
cooperativa i camp d’esports.

A5_PRODUC
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

29

Contractar
subministram
ent d'energia
verda
municipal
certificada

A5_PRODUC
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

30

Substitució
dels
combustibles
fòssils per
energies
renovables
en els
equipaments
municipals

La instal·lació d'equips de generació
d'energia tèrmica a partir de renovables,
com poden ser la biomassa o l'energia
solar tèrmica, permeten reduir l'impacte
ambiental associats als equipaments
municipals. A més, permet l'aprofitament
de recursos de biomassa locals.

A5_PRODUC
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

31

Realitzar
estudis de
viabilitat de
renovables

Els estudis de viabilitat de renovables al
municipi permeten identificar el potencial
d'instal·lació de diversos tipus d'energies
renovables, dimensionar-los a les
necessitats del municipi i ordenar-ne la
seva implantació.
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A18 Modificació
d'hàbits

INSTRUMEN
ESTALVI
T POLÍTIC
EMISSIONS
B11
1398,8031
Sensibilitzaci
ó/formació

A57 Altres

B52
Obligacions
dels
proveidors
d'energia

56,97

A57 Altres

B51
Sensibilitzaci
ó/formació

65,9760008

A57 Altres

B58 Altres

5,5727

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

A7_Altres

32

Crear punts
d'informació
energètica
municipals

Oferir un servei específic d'informació
energètica permet assessorar la
ciutadania sobre diversos aspectes del
mercat energètic i les tarifes associades.
Alhora també serveix per identificar
casos de pobresa energètica,
assessorar de manera especialitzada a
les persones vulnerables i donar suport
amb tramitacions relacionades amb el bo
social o altres gestions per a persones
vulnerables.

A7_Altres

33

Promoure el
debat social
sobre la
transició
energètica

La creació d'espais de debat entre
diversos agents de la societat, ja siguin
ciutadania, entitats públiques o
empreses, permet replanejar i revisar el
model de transició energètica actual,
recollir les diverses opinions i buscar
alternatives adaptades a les necessitats
dels diferents territoris.

A7_Altres

34

Reserva i
regulació del
sòl municipal
per la
transició
energètica

A7_Altres

35

Incorporar la
Transició
Energètica i
mobilitat en
els nous
desenvolupa
ments
urbanistics

Per tal de reduir la dependència
energètica de l'exterior i fomentar la
generació d'energia local i renovable i
la sobirania energètica del territori, es
proposa planificar una reserva de sòl
municipal per a instal·lacions
energètiques renovables, a través
d'eines de planificació com el POUM,
modificació del planejament actual o
nous planejaments, entre d'altres.
La transició energètica i el canvi a un
model de mobilitat sostenible han de
tenir reconeixement en els
desenvolupaments urbanístics a
desenvolupar per tal de facilitar-ne la
seva implantació de manera ordenada.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Aquestes debat es pot vehicular des del mateix
ajuntament amb la col·laboració de la Oficina
Comarcal de Transició Energètica.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A19 Altres

INSTRUMEN
ESTALVI
T POLÍTIC
EMISSIONS
B11
1197,22798
Sensibilitzaci
ó/formació

A75 Altres

B71
Sensibilitzaci
ó/formació

239,45

A57 Altres

B56
Normativa
sobre
planificació
territorial

632,74

A75 Altres

B74 Altres

239,45
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SECTOR

ACCIÓ

A7_Altres

36

A7_Altres

37

A7_Altres

38

Indústria

39

213

Foment de
l'autoconsum
FV i les
EERR
mitjançant
l'aprovació
d'ordenances
reguladores,
bonificacions
fiscals i
subvencions
municipals
per
aconseguir
objectiu.
Incorporar
criteris
d'eficiència
energètica i
energies
renovables
en els plecs
de
contractació
pública
Cessió
d’espais de
propietat
municipal per
a projectes
privats
d'implantació
d'energies
renovables
Establir
mecanismes
de
comunicació
directa amb
empreses al
municipi per
obtenir dades
de consums i
emissions
associades a

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A53 Energia
fotovoltaica

INSTRUMEN
ESTALVI
T POLÍTIC
EMISSIONS
B56
95,7758365
Normativa
sobre
planificació
territorial

Promoure la contractació pública
sostenible bonificant aquelles empreses
que apostin per les energies renovables i
l'eficiència energètica

A75 Altres

B74 Altres

26,075

L'acció consisteix en poder cedir l'ús de
teulades d'edificis municipals, o de
terrenys municipals a tercers perquè
puguin explotar-los i així motivar la
inversió privada en projectes d'energies
renovables.

A57 Altres

B58 Altres

59,3633736

Tecnologies de la
informació i
comunicacions

B410 Altres

0

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Analitzar els incentius fiscals que es
poden impulsar des del municipi a les
inversions en energies renovables i
eficiència des del sector privat.

En els municipis on no es disposa de
dades sobre els consums i emissions
associades al sector industrial, cal
implantar un sistema de comunicació
entre empreses i el sector públic per tal
de poder accedir a les dades de
consums i acompanyar les empreses del
municipi en el procés de millora de la
sostenibilitat de la indústria.

Dur a terme intervencions energètiques a llars
derivades de serveis socials per millorar
l'eficiència energètica de les llars vulnerables.
Impulsar programes de formació per
professionals que treballen amb col·lectius
vulnerables. Dur a terme programes de formació
per col·lectius vulnerables en eficiència
energètica a la llar. Impulsar campanyes de
sensibilització, a col·lectius vulnerables
energèticament, identificats a través de Serveis

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

l'activitat de
les indústries
del municipi

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ

INSTRUMEN
T POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

Socials.Impulsar programes de coneixement del
parc d'habitatges.

Indústria

40

Crear
comunitats
locals
d'energia
renovable en
el sector
industrial

L'acció consisteix en proporcionar la
informació actualitzada a les empreses
sobre les possibilitats existents en
relació a la constitució de comunitats
locals d'energia renovable amb l'objectiu
de que siguin creades. Les comunitats
energètiques permeten a les empreses
generar i gestionar la seva pròpia
energia a partir de fonts renovables i
distribuïdes.

Pobresa_ener
gètica

41

Programa de
suport als
casos de
pobresa
energètica

L'acció inclou diverses accions com son
les intervencions energètiques en llars
derivades de serveis socials per millorarne l'eficiència energètica, dur a terme
programes de formació en eficiència
energètica a col·lectius vulnerables o
impulsar campanyes de sensibilització.

Pobresa_ener
gètica

42

Constituir
taules de
coordinació
per definir
una
estratègia
municipal/terr
itorial de
pobresa
energètica

Crear una taula de coordinació entre tots
els agents rellevants, que poden aportar
coneixements, recursos, o algun tipus de
suport a la identificació i gestió de la
pobresa energètica.

Impulsar campanyes de sensibilització i/o
formació, a col·lectius vulnerables
energèticament, identificats a través de Serveis
Socials. Impulsar programes de coneixement del
parc d'habitatges.

Energia renovable a
la indústria

B410 Altres

0,00

Acció integrada (tots
els punts anteriors)

B11
Sensibilitzaci
ó/formació

246,708519

Altres

B11
Sensibilitzaci
ó/formació

246,708519
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SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Residus

43

Millora de la
recollida
selectiva

Definir un sistema de recollida selectiva
Impulsar una campanya de bones pràctiques en
adaptat a la realitat de cada municipi per els edificis municipals. Implantació del Porta a
tal de maximitzar-ne la seva eficiència i
Porta (previst 2021).
fer-lo accessible a tot tipus de col·lectius.

Residus

44

Realitzar campanyes de sensibilització
sobre els beneficis associats a la
correcta separació dels residus a casa.

Residus

45

Impulsar
campanyes
de
sensibilitzaci
ó correcta
selecció
residus
Fomentar
compostatge
casolà/
comunitari
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ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

Compromís cívic a favor del reciclatge. Adherir-se A72 Gestió de
a la Setmana europea de la prevenció de residus. residus i aigües
Realitzar una campanya ciutadana de foment de
residuals
recollida selectiva i bones pràctiques

Proporcionar eines per a la implantació
Realitzar una campanya ciutadana de foment del
de compostatge casolà o comunitari, que compostatge casolà a particulars, escola i grans
permeti aprofitar a nivell local la fracció
productors.
orgànica dels residus. Aquesta acció
afavoreix l'economia circular a petita
escala i consciencia sobre els beneficis
de la correcta separació de residus i la
seva reutilització.

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

INSTRUMEN
ESTALVI
T POLÍTIC
EMISSIONS
B71
268,74681
Sensibilitzaci
ó/formació

B71
Sensibilitzaci
ó/formació

268,74681

B71
Sensibilitzaci
ó/formació

268,74681

6.6.2.6

Ajuntament de Vilablareix

Taula 48. Accions de mitigació del municipi de Vilablareix.
SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI
Les accions han de fomentar la renovació de
l’enllumenat interior per enllumenat interior eficient i de
baix consum en els edificis residencials. Fomentar la
renovació dels electrodomèstics per adquirir-ne de més
eficients i ús més eficients energèticament d’aquests en
els edificis residencials. Substitució d’aparells domèstics
i equips de climatització per altres energèticament més
eficients. Renovació de les calderes de gas natural
estanques per calderes de gas natural de Condensació.
Aquestes xerrades es poden vehicular des del mateix
ajuntament amb la col·laboració de la Oficina Comarcal
de Transició Energètica o els punts de infoenergia
Les accions han de fomentar la renovació de
l’enllumenat interior per enllumenat interior eficient i de
baix consum en el sector terciari. Fomentar la renovació
dels electrodomèstics per adquirir-ne de més eficients i
ús més eficients energèticament d’aquests en el sector
terciari. Promoure l’adhesió de les empreses al
Programa d’acords voluntaris de la Generalitat de
Catalunya. Impulsar el projecte 50-50 al CEIP Madrenc.
Realitzar una campanya ciutadana per l'estalvi
energètic. Aquestes xerrades es poden vehicular des
del mateix ajuntament amb la col·laboració de la Oficina
Comarcal de Transició Energètica.
Les accions han de fomentar la creació de xarxes de
calor a partir de la implantació d'instal·lacions de
generació d'energia renovable. Foment de l'augment de
l'autoconsum d'energia a partir de la implantació
d'instal·lacions de generació d'energia renovable.
Foment per a la millora de l'eficiència energètica en
edificis del sector industrial. Aquestes xerrades es
poden vehicular des del mateix ajuntament amb la
col·laboració de la Oficina Comarcal de Transició
Energètica.

A1_Edificis

1

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica
al sector
residencial

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu
de conscienciar sobre la
importància de la millora de
l'eficiència energètica, la
implantació de les energies
renovables i la mitigació del
canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sector

A1_Edificis

2

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica
al sector
terciari

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu
de conscienciar sobre la
importància de la millora de
l'eficiència energètica, la
implantació de les energies
renovables i la mitigació del
canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sector

A1_Edificis

3

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica
al sector
industrial

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu
de conscienciar sobre la
importància de la millora de
l'eficiència energètica, la
implantació de les energies
renovables i la mitigació del
canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sector

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A18 Modificació
d'hàbits

INSTRUMENT
ESTALVI
POLÍTIC
EMISSIONS
B11
36,61
Sensibilització/formac
ió

A18 Modificació
d'hàbits

B11
92,27
Sensibilització/formac
ió

A18 Modificació
d'hàbits

B11
9,58
Sensibilització/formac
ió
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SECTOR

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A18 Modificació
d'hàbits

INSTRUMENT
ESTALVI
POLÍTIC
EMISSIONS
B11
339,35
Sensibilització/formac
ió

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

B12 Gestió d'energia

27,48

Les accions es concreten en: Auditories i Estudi d'estalvi A16 Acció integrada
energètic en els equipaments municipals. Substitució de (tot l'anterior)
fluorescents per d’altres més eficients i de làmpades poc
eficients per altres de baix consum als següents
equipaments: CEIP Madrenc, Pavelló, Ajuntament, Can
Ballí, Llar d’infants, Magatzem i Local de Joves.
Substitució del balast convencional dels tubs
fluorescents per balast electrònic al CEIP Madrenc,
Ajuntament, Can Ballí, Llar d’infants, Magatzem i Local
de joves. Instal·lació de detectors de presència als
lavabos i zones comunes com passadissos de
l’Ajuntament, Can Ballí, CEIP Madrenc, Llar d’infants,
Magatzem i Local de joves. Millora dels tancaments de
les finestres de l’Ajuntament i Can Ballí: canvi a doble
vidre i instal·lar finestres de fusta o de PVC o d'alumini
amb trencament de pont tèrmic. Instal·lació de
centraleta de regulació amb sonda exterior al Pavelló i
CEIP Madrenc. Instal·lació de vàlvules termostàtiques a
zones climatitzades de l’Ajuntament, Can Ballí i CEIP
Madrenc 1.1.12. Aïllament de conductes de distribució a
la sala de calderes de l’Ajuntament, Can Ballí i Pavelló

B21 Gestió d'energia

69,66

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

4

Campanya
permanent
sobre la
cultura
energètica
en el
transport

Les accions han de fomentar la renovació del parc de
vehicles convencionals per vehicles híbrids o elèctrics.
Informar de cursos de conducció eficient a la ciutadania
i empreses de transport. Realitzar una campanya de
comunicació i sensibilització per una mobilitat
sostenible. Aquestes xerrades es poden vehicular des
del mateix ajuntament amb la col·laboració de la Oficina
Comarcal de Transició Energètica

A1_Edificis

5

Disposar
d'un servei
de
comptabilit
at
energètica
municipal

Es realitzaran diverses accions
comunicatives amb l'objectiu de
conscienciar sobre la
importància de la millora de
l'eficiència energètica, la
implantació de les energies
renovables i la mitigació del
canvi climàtic. El públic final
d'aquestes campanyes seran
diversos actors dels sectors
residencial, terciari, indústria,
transport o en el mateix
ajuntament.
Un servei de comptabilitat
energètica permet validar
mensualment tota la facturació
i gestionar reclamacions en
cas que sigui necessari.
S'assoleix una mitjana d'estalvi
econòmic del 10% per part de
l'ajuntament ja que ajuda a
identificar accions de millora en
l'eficiència energètica dels
equipaments o instal·lacions.

A1_Edificis

6

Maximitzar
l'eficiència
energètica
dels edificis
municipals
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Els equipaments municipals
gestionats des de l'ajuntament
han d'incorporar diverses
mesures en funció de l'estat de
cada edifici. Aquestes accions
tenen l'objectiu principal de
reduir seu consum i les
emissions associades.
Aquestes accions inclouen,
entre d'altres, la millora de
l'aïllament tèrmic, la renovació
dels sistemes d'il·luminació
obsolets i el correcte
manteniment de les
instal·lacions.

Aquest servei es pot vehicular a través del Consell
Comarcal i ha d’incorporar l’anàlisis i seguiment dels
consums tèrmics.

SECTOR

ACCIÓ

A1_Edificis

7

A1_Edificis

8

A1_Edificis

9

DESCRIPCIÓ

Fomentar
la
rehabilitaci
ó
energètica
dels edificis
del sector
privat
Disposar
d'un gestor
energètic
municipal
per a
impulsar
accions de
Transició
Energètica

Les entitats públiques poden
treballar per acompanyar a
particulars en el procés de
rehabilitació energètica dels
seus edificis. L'objectiu és
reduir el consum associat a
aquest sectors i també les
seves emissions associades.
La figura del gestor energètic
municipal permet canalitzar tot
tipus d'accions relacionades
amb la transició energètica per
tal de maximitzar-ne el seu
impacte. Les tasques principals
del gestor energètic són la
coordinació de les campanyes
informatives, l'assessorament
en la presa de decisions per
part de les autoritats locals en
relació a aspectes energètics i
l'acompanyament a la
ciutadania, entre d'altres.

Monitoritzar
tots els
consums
energètics
municipals
de manera
conjunta

El seguiment dels consums
energètics municipals permet
disposar de dades fiables que
puguin ser analitzades a través
dels sistemes de comptabilitat
energètica i aportar dades
fiables per a la millorar del
procés de presa de decisions
en relació a aspectes
energètics municipals.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI
Millores d’estalvi en equips ofimàtics de l’Ajuntament i
CEIP Madren. Millora dels tancamen de les finestres de
l’escola Madrenc amb doble vidre i instal·lar finestres de
fusta o de PVC o d'alumini amb trencament
depont tèrmic. Instal·lació de gas natural en substitució
de gasoil a l'escola
Impulsar programes de coneixement del parc
d'habitatges. Aquesta acció es pot vehicular a través de
la creació d’una Oficina Comarcal de Rehabilitació
energètica.

Es proposa la creació d’un gestor energètic dins el
personal de l’Ajuntament que vehiculi les següents
tasques: Revisar l’optimització de potències dels
equipaments. Monitoritzar i analitzar els consums dels
edificis. Informar als responsables dels equipaments
dels consums energètics (portal on-line, llocs visibles de
l’espai públic). Crear programes d’eficiència energètica
en els quals l’estalvi es reinverteixi en generar més
impacte (positiu) ambiental i social. Facilitar l’accés de
les dades dels comptadors intel·ligents a la ciutadania i
sector terciari i reclamar l’accés a les dades dels
comptadors digitals municipals. Impulsar una campanya
de bones pràctiques en els edificis

ÀREA
D'INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

B11
247,15
Sensibilització/formac
ió

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

B12 Gestió d'energia

103,53

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

B12 Gestió d'energia

4,79
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SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A17 Tecnologies de
la informació i les
comunicacions

INSTRUMENT
ESTALVI
POLÍTIC
EMISSIONS
B11
56,84
Sensibilització/formac
ió

A1_Edificis

10

Facilitar
l‟accés a
les IT
(fibra) a tot
el municipi

L'extensió de fibra òptica fins a
totes les llars, equipaments,
serveis i activitats del municipi
és fonamental per poder gaudir
d'una infraestructura de
telecomunicacions de primer
nivell i adequada pel correcte
desplegament de les xarxes
elèctriques intel·ligents.

A1_Edificis

11

En equipaments on es detectin
majors consums es proposa la
instal·lació d'aparells (smart
meters) que permetin un
telecontrol dels consums per
detectar consums vampírics,
mals usos, alarmes, etc.

A16 Acció integrada
(tot l'anterior)

B12 Gestió d'energia

32,15

A2_Enllumen
at

12

Instal·lació
de
sistemes
de
telecontrol i
telemesura
de les
instal·lacion
s tèrmiques
i
elèctriques
existents
Maximitzar
l'eficiència
energètica
de
l'enllumena
t públic
exterior

El consum elèctric associat a
l'enllumenat municipal
acostuma a representar una
part important del total del
consum de les instal·lacions de
l'ajuntament. Es pot augmentar
l'eficiència energètica d'aquest
àmbit municipal a través de
diverses actuacions com la
renovació dels punts de llum o
els contractes amb garantia
d'estalvi amb empreses de
serveis energètics.

A21 Eficiència
energètica

B21 Gestió d'energia

339,37
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SECTOR

ACCIÓ

A4_Transport 13

Adquisició
de vehicles
elèctrics
per a la
flota
municipal

A4_Transport 14

Creació i
ampliació
de noves
estructures
de
recàrrega

A4_Transport 15

Promoure
mesures
per l'ús del
vehicles
elèctric

DESCRIPCIÓ
L'adquisició de vehicles
elèctrics comporta la
substitució de vehicles
convencionals que utilitzen
combustibles fòssils,
especialment els vehicles
dièsel, o bé evita la nova
compra d'aquests. Aquests
vehicles poden ser bicicletes,
motocicletes, cotxes o
furgonetes. El tipus i quantitat
s'haurà de determinar segons
les necessitats de cada
ajuntament.
Per tal de promocionar la
compra i ús dels vehicles
elèctrics és necessari definir
una estructura de recàrrega
amb garanties d'operativitat i
disponibilitat per a tots els
usuaris que en vulguin
disposar. El tipus d'estructura
(lenta, semirràpida o ràpida)
s'haurà d'adaptar a les
necessitats de cada municipi.
Es proposa impulsar diverses
actuacions per promoure i
incentivar la utilització de
vehicles elèctrics dins del
municipi, com poden ser
creació de places
d'aparcament reservades,
descomptes en les taxes
municipals o gratuïtat en
l'aparcament en zones de
pagament o la creació d'una
infraestructura de recàrrega
eficient.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
INSTRUMENT
D'INTERVENCIÓ
POLÍTIC
A42 Vehicles elèctrics B47 Contractació
(incl. Infrastructura)
pública

ESTALVI
EMISSIONS
7,09

A42 Vehicles elèctrics B41
0,28
(incl. Infrastructura)
Sensibilització/formac
ió

A42 Vehicles elèctrics B41
632,31
(incl. Infrastructura)
Sensibilització/formac
ió
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SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

16

Impuls
d'una xarxa
de vehicles
elèctrics
compartits

A4_Transport 17

Bonificació
de l'impost
municipal
sobre
vehicles de
tracció
mecànica

A4_Transport 18

Redacció
d'un pla de
mobilitat
municipal i
incorporarlo al POUM

A4_Transport 19

Recollida i
gestió
dades
mobilitat

La reducció del nombre de
vehicles privats presents en el
municipi és un dels principals
objectius de la mobilitat
sostenible. Aquesta impuls es
pot dur a terme a través de
plataformes digitals d'ús
compartit o xarxes socials.
L'ajuntament ha d'actuar com a
nexe d'unió entre diversos
particulars interessats en
serveis de vehicle elèctric
compartit.
Aplicació de bonificacions de la
quota de l'impost sobre
vehicles de tracció mecànica
(IVTM) als propietaris de
vehicles classificats com a
Zero emissions o com a ECO.
L'objectiu d'aquesta actuació
es promoure l'adquisició de
vehicles elèctrics en detriment
dels vehicles de combustió.
El pla de mobilitat ha d'incloure
un anàlisis de la situació actual
del municipi en termes de
transports disponibles i hàbits
de mobilitat dels ciutadans, així
com una previsió de l'evolució
d'aquests hàbits i un
planejament del tipus de
mobilitat que es busca per als
propers anys.
Les dades de mobilitat
inclouen tipus i freqüència de
desplaçaments actuals de la
ciutadania i mitjans de
transport disponibles, entre
d'altres. Entendre el model de
mobilitat actual al municipi
permetrà definir les vies per tal
de treballar cap a un model
més sostenible.

A4_Transport
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI
Creació i dinamització d'una borsa local per compartir
cotxe. Establir propostes de borsa de vehicles
compartits

El pla de mobilitat també ha d’incloure un estudi
específic de la mobilitat als polígons industrials. Establir
una proposta de mobilitat sostenible i instal·lació
d'energies renovables per les empreses amb major
volum de treballadors.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A45 Ús compartit
d'automòbils

INSTRUMENT
ESTALVI
POLÍTIC
EMISSIONS
B41
91,35
Sensibilització/formac
ió

A411 Altres

B41
632,31
Sensibilització/formac
ió

A411 Altres

B46 Regulació plans
de mobilitat i
transport

565,59

A49 Tecnologies de
la informació i la
comunicació

B410 Altres

565,59

SECTOR

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A44 Transferència
modal cap als
trajectes a peu i en
bicicleta

INSTRUMENT
ESTALVI
POLÍTIC
EMISSIONS
B41
632,31
Sensibilització/formac
ió

Aquesta acció es podria definir en: Creació
d'aparcaments segurs per a bicicletes, adequació de
carrers i senyalització per facilitar l'ús de la bicicleta,
Creació de xarxa de vies ciclables urbanes que
connectin els diferents barris amb el centre vila,
l'estació, etc. El desenvolupament d'una estructura de
carrils per a bicicleta segura és essencial per a que els
ciutadans puguin accedir i utilitzar aquest tipus de
transport

A44 Transferència
modal cap als
trajectes a peu i en
bicicleta

B41
1869,92
Sensibilització/formac
ió

Incentivar les empreses/ escoles a fer ús del transport
públic per anar a treballar o estudiar. Incrementar la
freqüència del transport públic (en el context del marc
del Pla de mobilitat supramunicipal urbà de Girona) –
relacionada acció. Revisar les línies actuals de mobilitat
dels veïns, escolars i treballadors. Concretament, a la a
les indústries del municipi, s’han de revisar horaris i
proposar millores per tal d'impulsar la mobilitat
sostenible en polígons industrials i millorar la actual

A43 Transferència
modal cap al
transport públic

B410 Altres

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

A4_Transport 20

Foment de
la mobilitat
dolça

Per assolir aquests objectius, es contemplen les
següents mesures: Camins escolars segurs, 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)

A4_Transport 21

Foment de
la mobilitat
en bicicleta
i creació de
carrils bici i
vies verdes

Es proposa implantar mesures
de “mobilitat dolça” amb
l’objectiu de potenciar els
desplaçaments a peu en
detriment del transport
motoritzat privat i augmentar la
qualitat de vida de les
persones Aquests
desplaçaments haurien de ser
els predominants per a
distàncies curtes o a l'interior
del municipi. Cal definir també
espais segurs per aquest tipus
de mobilitat.
Crear espais segurs per als
desplaçaments en bicicleta i
desenvolupar campanyes de
conscienciació sobre els
avantatges d'aquest tipus de
transport en distàncies curtes o
mitjanes. Donar suport als
propietaris d'establiments i
centres d'activitats turístiques
per a que incloguin la bicicleta
en els seus serveis i activitats.
Cal fer un anàlisi de l'oferta
actual de transport públic en
autobús i de les necessitats de
mobilitat de la ciutadania per tal
d'adaptar aquest servei públic i
augmentar-ne la freqüència
d'ús per part de tots els
col·lectius.

22

A4_Transport 23

Millora del
transport
públic

Electrificaci
ó parc
elèctric de
vehicles

L'ajuntament pot actuar com a
ens promotor de l'electrificació
del parc de vehicles privats
donant a conèixer les diverses
subvencions a les quals es pot
accedir per a la compra d'un
vehicle elèctric, desenvolupant
una estructura de recàrrega
eficient i fent campanyes de
conscienciació al respecte.

A42 Vehicles elèctrics B43 Ajudes i
(incl. Infrastructura)
subvencions

632,31

565,59
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SECTOR
A5_PRODUC 24
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

A5_PRODUC 25
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

A5_PRODUC 26
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

A5_PRODUC 27
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

223

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Campanya
per a
incentivar
les
instal·lacion
s d'energia
fotovoltaica
en els
sectors
privats del
municipi
Campanya
per a
incentivar
les
instal·lacion
s de
biomassa
en els
sectors
privats del
municipi

Per tal d'accelerar el procés de
transició cap a un model
energètic més sostenible,
descarbonitzat i democràtic, es
difonen els beneficis de les
instal·lacions d'energia
fotovoltaica per autoconsum.

L’acció ha de fomentar la instal·lació de sistemes
d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum als
edificis residencials, sistemes d’energia solar
fotovoltaica en règim d’autoconsum a les cobertes de
les empreses del polígon industrial. Es pot realitzar
xerrada des de l’Ajuntament a l’Associació d’empreses
del polígon. Aquestes xerrades es poden vehicular des
del mateix ajuntament amb la col·laboració de la Oficina
Comarcal de Transició Energètica.

L'ús de la biomassa com a font
d'energia tèrmica permet
aprofitar un recurs local i reduir
significativament les emissions
de carboni associades al
consum de combustibles
fòssils. Les instal·lacions de
calderes de biomassa en
equipaments municipals i
edificis residencials permeten
reduir la dependència dels
combustibles fòssils.
Estudi
Aquesta acció consisteix en
potencial
avaluar el grau d'aprofitament
renovables d'energia solar i altres energies
al municipi renovables que es pot esperar
segons diferents escenaris
d'implantació d'energies
renovables al municipi. Cal
valorar l'impacte social,
econòmic i ambiental de les
actuacions proposades.
Instal·lació L'ajuntament actua com a
d'energia
exemple per a la ciutadania en
solar
termes de transició energètica.
fotovoltaica La instal·lació d'energia solar
en mode
fotovoltaica en equipaments
d'autocons municipals permet reduir
um en tots
l'impacte ambiental d'aquests,
els
reduir el cost econòmic de la
equipament compra d'energia i tenir un
s
sistema propi de generació
municipals d'energia.

Aquestes xerrades es poden vehicular des del mateix
ajuntament amb la col·laboració de la Oficina Comarcal
de Transició Energètica.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A53 Energia
fotovoltaica

INSTRUMENT
ESTALVI
POLÍTIC
EMISSIONS
B51
192,01
Sensibilització/formac
ió

A54 Planta de
biomassa

B51
192,01
Sensibilització/formac
ió

Avaluació del potencial fotovoltaïc d'energies renovables A53 Energia
del municipi, eòlica, geotèrmica i biomassa pel seu
fotovoltaica
aprofitament local. Aquests estudis es poden vehicular
des del mateix ajuntament amb la col·laboració de la
Oficina Comarcal de Transició Energètica.

B51
192,01
Sensibilització/formac
ió

Es contempla posar plaques a tots els equipaments,
entre ells : instal·lació de sistemes d’energia
solar fotovoltaica a l’Ajuntament, CEIP Madrenc, Llar
d’infants, Pavelló i Can Gruart.Plaça Catalunya està
molt exposada al sòl i: una possible acció a pensar
seria posar una pèrgola solar.

B58 Altres

A53 Energia
fotovoltaica

194,29

SECTOR
A5_PRODUC 28
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

A7_Altres

29

A5_PRODUC 30
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

Instal·lació
de
sistemes
d'emmagat
zematge a
les
instal·lacion
s
fotovoltaiqu
es dels
equipament
s
municipals
Crear
comunitats
locals
d'energia
renovable

Les instal·lacions
fotovoltaiques amb bateries
permeten reduir la potència
contractada del punt de
subministrament. Aquest tipus
d'instal·lacions permeten
aprofitar els excedents de
producció solar en moments de
major producció que consum.

Contractar
subministra
ment
d'energia
verda
municipal
certificada

L'acció consisteix en impulsar
comunitats público privades i
proporcionar la informació
actualitzada a la ciutadania
sobre les possibilitats existents
en relació a la constitució de
comunitats locals d'energia
renovable. Les comunitats
energètiques permeten a la
ciutadania generar i gestionar
la seva pròpia energia a partir
de fonts renovables i
distribuïdes. Per altra banda,
en el sector industrial es pot
informar a les empreses sobre
les possibilitats existents en
relació a la constitució de
comunitats locals d'energia
renovable amb l'objectiu de
que siguin creades.
La contractació d'energia 100%
renovable pels equipaments i
instal·lacions municipals i
l'enllumenat públic suposa un
estalvi important de tones de
CO2 degut al fet que les
emissions d'aquesta electricitat
es consideren zero.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

Creació de comunitats energètiques posant plaques als
edificis municipals que es seleccionin i també en
diferents naus i solars industrials. També es plantegen
la possibilitat d’instal·lar un parc solar en terrenys
privat, però promogut des de l’Ajuntament (buscar
fórmules de concessió/compra) per crear comunitats
locals d’energia amb els veïns del poble mitjançant
models de cooperativisme/associacions.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A53 Energia
fotovoltaica

INSTRUMENT
POLÍTIC
B58 Altres

ESTALVI
EMISSIONS
97,40

A18 Modificació
d'hàbits

B11
1257,76
Sensibilització/formac
ió

A57 Altres

B52 Obligacions dels
proveidors d'energia

49,59
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SECTOR

ACCIÓ

A5_PRODUC 31
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

A5_PRODUC 32
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

A5_PRODUC 33
CIÓ LOCAL
D’ENERGIA

A7_Altres

225

33

Substitució
dels
combustibl
es fòssils
per
energies
renovables
en els
equipament
s
municipals
Realitzar
estudis de
viabilitat de
renovables

DESCRIPCIÓ
La instal·lació d'equips de
generació d'energia tèrmica a
partir de renovables, com
poden ser la biomassa o
l'energia solar tèrmica,
permeten reduir l'impacte
ambiental associats als
equipaments municipals. A
més, permet l'aprofitament de
recursos de biomassa locals.

Els estudis de viabilitat de
renovables al municipi
permeten identificar el
potencial d'instal·lació de
diversos tipus d'energies
renovables, dimensionar-los a
les necessitats del municipi i
ordenar-ne la seva implantació.
Implementa Les xarxes de calor són
ció de
instal·lacions més eficients que
xarxes de
moltes instal·lacions de
calor
climatització individualitzades,
doncs permeten aprofitar al
màxim la generació tèrmica.
Aquestes es poden
implementar en equipaments
municipals i en edificis
residencials.
Crear punts Oferir un servei específic
d'informaci d'informació energètica permet
ó
assessorar la ciutadania sobre
energètica diversos aspectes del mercat
municipals energètic i les tarifes
associades. Alhora també
serveix per identificar casos de
pobresa energètica,
assessorar de manera
especialitzada a les persones
vulnerables i donar suport amb
tramitacions relacionades amb
el bo social o altres gestions
per a persones vulnerables.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI
Entre d’altres es contempla: Instal·lació d'una caldera i
estufes de biomassa al Pavelló. Instal·lació de sistemes
d’energia sola tèrmica per ACS o ACS suport a la
calefacció al Pavelló . Instal·lació de geotèrmia a
l’Ajuntament (en substitució de la caldera de gas).

Crear punts d’informació energètica municipals adreçats
a la ciutadania i servei de suport i assessorament per a
particulars i empreses. Aquest servei es pot canalitzar a
través del Pla de Serveis del Consell Comarcal o de la
Diputació.

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A57 Altres

INSTRUMENT
ESTALVI
POLÍTIC
EMISSIONS
B51
20,06
Sensibilització/formac
ió

A57 Altres

B58 Altres

5,50

A57 Altres

B58 Altres

20,06

A19 Altres

B11
960,04
Sensibilització/formac
ió

SECTOR

ACCIÓ

A7_Altres

34

A7_Altres

35

A7_Altres

36

A7_Altres

37

Promoure
el debat
social
sobre la
transició
energètica

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

La creació d'espais de debat
Aquestes debat es pot vehicular des del mateix
entre diversos agents de la
ajuntament amb la col·laboració de la Oficina Comarcal
societat, ja siguin ciutadania,
de Transició Energètica.
entitats públiques o empreses,
permet replanejar i revisar el
model de transició energètica
actual, recollir les diverses
opinions i buscar alternatives
adaptades a les necessitats
dels diferents territoris.
Reserva i
Per tal de reduir la
regulació
dependència energètica de
del sòl
l'exterior i fomentar la
municipal
generació d'energia local i
per la
renovable i la sobirania
transició
energètica del territori, es
energètica proposa planificar una reserva
de sòl municipal per a
instal·lacions energètiques
renovables, a través d'eines de
planificació com el POUM,
modificació del planejament
actual o nous planejaments,
entre d'altres.
Incorporar
La transició energètica i el
la Transició canvi a un model de mobilitat
Energètica i sostenible han de tenir
mobilitat en reconeixement en els
els nous
desenvolupaments urbanístics
desenvolup a desenvolupar per tal de
aments
facilitar-ne la seva implantació
urbanístics de manera ordenada.
Foment de Analitzar els incentius fiscals
l'autoconsu que es poden impulsar des del
m FV i les
municipi a les inversions en
EERR
energies renovables i eficiència
mitjançant
des del sector privat.
l'aprovació
d'ordenanc
es
reguladores
,
bonificacion
s fiscals i
subvencion

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A75 Altres

INSTRUMENT
ESTALVI
POLÍTIC
EMISSIONS
B71
192,01
Sensibilització/formac
ió

A57 Altres

B56 Normativa sobre
planificació territorial

633,42

A75 Altres

B74 Altres

192,01

A53 Energia
fotovoltaica

B56 Normativa sobre
planificació territorial

78,89
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SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

s
municipals
per
aconseguir
objectiu.

A7_Altres

38

A7_Altres

39

Indústria

40
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Incorporar
criteris
d'eficiència
energètica i
energies
renovables
en els plecs
de
contractaci
ó pública
Cessió
d’espais de
propietat
municipal
per a
projectes
privats
d'implantaci
ó
d'energies
renovables
Establir
mecanisme
s de
comunicaci
ó directa
amb
empreses
al municipi
per obtenir
dades de
consums i
emissions
associades

Promoure la contractació
pública sostenible bonificant
aquelles empreses que apostin
per les energies renovables i
l'eficiència energètica

A75 Altres

B74 Altres

19,43

L'acció consisteix en poder
cedir l'ús de teulades d'edificis
municipals, o de terrenys
municipals a tercers perquè
puguin explotar-los i així
motivar la inversió privada en
projectes d'energies
renovables.

A57 Altres

B58 Altres

39,80

En els municipis on no es
disposa de dades sobre els
consums i emissions
associades al sector industrial,
cal implantar un sistema de
comunicació entre empreses i
el sector públic per tal de poder
accedir a les dades de
consums i acompanyar les
empreses del municipi en el
procés de millora de la
sostenibilitat de la indústria.

Tecnologies de la
informació i
comunicacions

B410 Altres

3,19

SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ

INSTRUMENT
POLÍTIC

ESTALVI
EMISSIONS

a l'activitat
de les
indústries
del municipi

Indústria

41

Crear
comunitats
locals
d'energia
renovable
en el sector
industrial

Pobresa_ene
rgètica

41

Programa
de suport
als casos
de pobresa
energètica

Pobresa_ene
rgètica

42

Constituir
taules de
coordinació
per definir
una
estratègia
municipal/t
erritorial de
pobresa
energètica

L'acció consisteix en
proporcionar la informació
actualitzada a les empreses
sobre les possibilitats existents
en relació a la constitució de
comunitats locals d'energia
renovable amb l'objectiu de
que siguin creades. Les
comunitats energètiques
permeten a les empreses
generar i gestionar la seva
pròpia energia a partir de fonts
renovables i distribuïdes.
L'acció inclou diverses accions Visites d’avaluació energètica als habitatges i petites
com son les intervencions
activitats econòmiques
energètiques en llars derivades
de serveis socials per millorarne l'eficiència energètica, dur a
terme programes de formació
en eficiència energètica a
col·lectius vulnerables o
impulsar campanyes de
sensibilització.
Crear una taula de coordinació
entre tots els agents rellevants,
que poden aportar
coneixements, recursos, o
algun tipus de suport a la
identificació i gestió de la
pobresa energètica.

Energia renovable a
la indústria

B410 Altres

57,49

Acció integrada (tots
els punts anteriors)

B11
102,18
Sensibilització/formac
ió

Altres

B11
102,18
Sensibilització/formac
ió
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SECTOR

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA MUNICIPI

ÀREA
D'INTERVENCIÓ
A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

INSTRUMENT
ESTALVI
POLÍTIC
EMISSIONS
B71
51,98
Sensibilització/formac
ió

Residus

43

Millora de
la recollida
selectiva

Definir un sistema de recollida
selectiva adaptat a la realitat
de cada municipi per tal de
maximitzar-ne la seva
eficiència i fer-lo accessible a
tot tipus de col·lectius.

Residus

44

Realitzar campanyes de
sensibilització sobre els
beneficis associats a la
correcta separació dels residus
a casa.

Realitzar una campanya ciutadana de foment de
recollida selectiva i bones pràctiques

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
51,98
Sensibilització/formac
ió

Residus

45

Impulsar
campanyes
de
sensibilitza
ció correcta
selecció
residus
Fomentar
compostatg
e casolà/
comunitari

Proporcionar eines per a la
implantació de compostatge
casolà o comunitari, que
permeti aprofitar a nivell local
la fracció orgànica dels
residus. Aquesta acció
afavoreix l'economia circular a
petita escala i consciencia
sobre els beneficis de la
correcta separació de residus i
la seva reutilització.

Realitzar una campanya ciutadana de foment del
compostatge casolà a particulars, escola i grans
productors.

A72 Gestió de
residus i aigües
residuals

B71
51,98
Sensibilització/formac
ió
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7. Adaptació al canvi climàtic
7.1 Organització dels ajuntaments de la unitat del paisatge,
capacitat d’actuació dels municipis, recursos i serveis
disponibles
7.1.1 Organització dels ajuntaments
7.1.1.1

Organització de l’Ajuntament d’Aiguaviva

L’Ajuntament d’Aiguaviva està conformat pels següents càrrecs i responsabilitats:
−
−
−
−
−
−

Sr. Josep Pinsach i Riera - Alcaldia
Sra. Anna Serra Simón - Secretari/ Interventor Actal
Sr. Lluis Buch Serra - Serveis tècnics municipals
Sr. David Marcos - Assistent Social
Sra. Montserrat Barea - Educadora Social
Sr. Josep Guinart i Feliu - Jutjat de Pau / Registre civil

Les àrees dels ajuntaments són les següents:
−
−
−
−
−
−

Àrea de Governació, Urbanisme i Obres i Serveis
Àrea d’Hisenda, Sanitat, Cultura i Noves Tecnologies
Àrea de Joventut, Festes i Gent Gran
Àrea d’Educació, Serveis Socials i Promoció econòmica
Àrea de Medi Ambient i Camins
Àrea d’Esports i Turisme

Les brigades municipals disposen d’una flota de 3 vehicles.
Els sistemes de comunicació dels ajuntaments amb la ciutadania són les pàgines web dels ajuntaments
www.aiguaviva.cat, que s’actualitzen regularment i pengen notes informatives dels ajuntaments cada
mes, plafons informatius (ajuntaments, escoles, dispensaris i sales 1 d’octubre, i centres cívics), un
sistema d’avisos i comunicació per WhatsApp de lliure adhesió pels veïns i comptes de facebook
Ajuntament Aiguaviva actius.
No hi ha cap mitjà de comunicació local com ara ràdio o mitjà de comunicació digital.
Pel que fa a la cobertura de telefonia mòbil d’Aiguaviva presenta punts sense senyal o amb cobertura
baixa segons el mapa de cobertura mòbil de la Generalitat de Catalunya.
Aiguaviva també disposa d’una estació meteorològica automàtica del Servei Meteorològic de Catalunya
des de l’any 2014 (https://www.meteo.cat/observacions/xema?dia=2020-01-14T11:00Z).

7.1.1.2

Organització de l’Ajuntament de Fornells de la Selva

L’Ajuntament de Fornells de la Selva està conformat pels següents càrrecs i responsabilitats:
−
−
−

Sra. Sònia Gràcia i Xuclà - Alcaldessa / Regidora de Benestar social i Salut
Sr. Francesc Fernández Rodríguez - 1r. Tinent d’Alcalde/ Regidor d’Hisenda Urbanisme i
Promoció Econòmica
Sra. Ester Rafel Cufí - 2a. Tinent d’Alcalde/ Regidora d’Ensenyament i Participació ciutadana
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−
−
−
−

Sr. Jaume Ribas Faja - 3er. Tinent d’Alcalde / Regidor d’Obres, Serveis, Medi ambient,
sostenibilitat i mobilitat
Sr. Ivan Bohigas Cabaño - Regidor d’Esports, Noves tecnologies i Transparència
Sra. Cristina Puigdevall Martorell - Regidora de Cultura i publicacions
Sra. Laura Ortega Plaza - Regidora de Joventut, Turisme i Cooperació

Les àrees dels ajuntaments són les següents:
−
−
−
−
−
−
−

Regidoria de Benestar Social i Salut
Regidoria d’Hisenda, Urbanisme i Promoció Econòmica
Regidoria d’Ensenyament i Participació ciutadana
Regidoria d’Obres, Serveis, Medi ambient, sostenibilitat i mobilitat
Regidoria de Cultura i publicacions
Regidoria de Joventut, Turisme i Cooperació
Regidoria d’Esports, Noves tecnologies i Transparència

Les brigades municipals disposen d’una flota de 5 vehicles.
Els sistemes de comunicació dels ajuntaments amb la ciutadania són les pàgines web dels ajuntaments
www.fornellsdelaselva.cat, que s’actualitzen regularment i pengen notes informatives dels ajuntaments
cada mes, plafons informatius (ajuntaments, escoles, dispensaris i sales 1 d’octubre, i centres cívics),
un sistema d’avisos i comunicació per WhatsApp de lliure adhesió pels veïns i comptes de twitter
@fornells_cat i facebook Ajuntament de Fornells de la Selva, actius.
No hi ha cap mitjà de comunicació local com ara ràdio o mitjà de comunicació digital.
Pel que fa a la cobertura de telefonia mòbil de Fornells de la Selva presenta punts sense senyal o amb
cobertura baixa segons el mapa de cobertura mòbil de la Generalitat de Catalunya.
Fornells de la Selva també disposa d’una estació meteorològica automàtica del Servei Meteorològic de
Catalunya des de l’any 2014 (https://www.meteo.cat/observacions/xema?dia=2020-01-14T11:00Z).

7.1.1.3

Organització de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva estan conformats pels següents càrrecs i responsabilitats:
−
−
−
−
−
−
−

Sra. Montserrat Roura i Massaneda – Alcaldessa/ Àrea de Governació i Atenció a les Persones/
Àrea de Salut
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol – 1r Tinent d’Alcaldessa/ Àrea d’Hisenda/ Àrea de Territori,
obres i serveis
Sr. Josep Santamiaria – 2n Tinent d’Alcaldessa/ Àrea de Dinamització Econòmica
Sr. Gerard Fabrellas i Ciurana – Àrea de joventut i esports
Sra. Carme Camps i Goy – Àrea de pagesia i Medi Ambient
Sra. Cristina Pineda Espinosa – Àrea de Cultura/ Àrea d’Ensenyament/ Àrea de Festes i
Tradicions
Sr. Josep Santamaria Moreno - Àrea de Bon govern, transparència i processos participatius

Les àrees dels ajuntaments són les següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
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Àrea de Bon govern, transparència i processos participatius
Àrea de Dinamització Econòmica
Àrea d’Esports
Àrea de Governació i Atenció a les persones
Àrea de Joventut
Àrea de Salut
Àrea de Cultura
Àrea d’Ensenyament

−
−
−
−

Àrea de Festes i Tradicions
Àrea d’Hisenda
Àrea de Pagesia i Medi Ambient
Àrea de Territori, obres i Serveis

Les brigades municipals disposen d’una flota de 6 vehicles.
Els sistemes de comunicació dels ajuntaments amb la ciutadania són les pàgines web dels ajuntaments
www.riudellots.cat, que s’actualitzen regularment i pengen notes informatives dels ajuntaments cada
mes, plafons informatius (ajuntaments, escoles, dispensaris i sales 1 d’octubre, i centres cívics), un
sistema d’avisos i comunicació per WhatsApp de lliure adhesió pels veïns i comptes de twitter
@Riudellots i facebook @ajriudellots actius.
No hi ha cap mitjà de comunicació local com ara ràdio o mitjà de comunicació digital.
Pel que fa a la cobertura de telefonia mòbil de Riudellots de la Selva presenta punts sense senyal o
amb cobertura baixa segons el mapa de cobertura mòbil de la Generalitat de Catalunya.
Riudellots de la Selva també disposa d’una estació meteorològica automàtica del Servei Meteorològic
de Catalunya des de l’any 2014 (https://www.meteo.cat/observacions/xema?dia=2020-01-14T11:00Z).

7.1.1.4

Organització de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis

L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis estan conformats pels següents càrrecs i responsabilitats:
−
−
−
−
−
−
−

Sr. Marc Puigtió Rebollo – Alcalde / Regidories de Règim Intern, Urbanisme, Serveis, Mobilitat,
Seguretat Ciutadana, Medi Ambient i Paisatge Urbà
Pere Pujolràs Feixas – Regidor d’Educació, Cultura i Turisme
Carles Royan Salvatella – Regidor d’Hisenda i Transparència
María José González Jara – Regidora d’Esport i Salut
Sabina Caparrós Fàbrega – Regidora de Serveis Socials i Gent Gran
Marc Sayols Batlle – Regidor de Joventut i Festes
Laia Pujolràs Moreno – Regidora de Govern Obert, Participació, Promoció Econòmica,
Desenvolupament, Comunicació Local i Igualtat

Les àrees dels ajuntaments són les següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Àrea de Cultura
Àrea d’Ensenyament
Àrea d’Esports
Àrea d’Hisenda
Àrea de Joventut
Àrea de Medi Ambient
Àrea de Participació Ciutadana
Àrea de Promoció Econòmica
Àrea de Salut
Àrea de Serveis Socials
Àrea d’Urbanisme i territori
Àrea de Vigilants Municipals

Les brigades municipals disposen d’una flota de 5 vehicles.
Els sistemes de comunicació dels ajuntaments amb la ciutadania són les pàgines web dels ajuntaments
www. Santjuliaderamis.cat, que s’actualitzen regularment i pengen notes informatives dels ajuntaments
cada mes, plafons informatius (ajuntaments, escoles, dispensaris i sales 1 d’octubre, i centres cívics),
un sistema d’avisos i comunicació per WhatsApp de lliure adhesió pels veïns i comptes de twitter
@sjramis i facebook Ajuntament de Sant Julià de Ramis actius.
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No hi ha cap mitjà de comunicació local com ara ràdio o mitjà de comunicació digital.
Pel que fa a la cobertura de telefonia mòbil de Sant Julià de Ramis presenta punts sense senyal o amb
cobertura baixa segons el mapa de cobertura mòbil de la Generalitat de Catalunya.
Sant Julià de Ramis també disposa d’una estació meteorològica automàtica del Servei Meteorològic de
Catalunya des de l’any 2014 (https://www.meteo.cat/observacions/xema?dia=2020-01-14T11:00Z).

7.1.1.5

Organització de l’Ajuntament de Sarrià de Ter

L’Ajuntament de Sarrià de Ter estan conformats pels següents càrrecs i responsabilitats:
−

Sr. Narcís Fajula i Aulet – Alcaldia/ Àrea de Territori, Serveis Públics, Urbanisme, Mobilitat,
Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Taula de gestió dels impactes mediambientals
− Sra. Encarna Jiménez Yeste – 1r. Tinent d’Alcalde/ Àrea de Serveis a les Persones/ Hisenda/
Ensenyament
− Sr. Jordi Estefanell i Medina – 2n Tinent d’Alcalde/ Àrea de Cultura
− Sra. Desi Arasa i Jiménez – 3ra. Tinent d’Alcalde / Àrea de Desenvolupament Local/ Serveis
Socials, Gent Gran i Salut
− Sr. Josep M. Santiago i González – Àrea de Govern Obert/ Esports/ Tecnologies, Informació i
Comunicació
− Sra. Raquel Sala i Rodríguez – Ocupació, Promoció i Desenvolupament Local/ Joventut/ Dona
Les àrees dels ajuntaments són les següents:
− Alcaldia
− Àrea de serveis a les persones
− Àrea de desenvolupament local
− Àrea de Govern Obert
Les brigades municipals disposen d’una flota de 10 vehicles.
Els sistemes de comunicació dels ajuntaments amb la ciutadania són les pàgines web dels ajuntaments
www.sarriadeter.cat, que s’actualitzen regularment i pengen notes informatives dels ajuntaments cada
mes, plafons informatius (ajuntaments, escoles, dispensaris i sales 1 d’octubre, i centres cívics), un
sistema d’avisos i comunicació per WhatsApp de lliure adhesió pels veïns i comptes de twitter
@sarriadeter i facebook @sarriadeter actius.
Hi ha un mitjà de comunicació local en ràdio, anomenat Ràdio Sarrià.
Pel que fa a la cobertura de telefonia mòbil de Sarrià de Ter presenta punts sense senyal o amb
cobertura baixa segons el mapa de cobertura mòbil de la Generalitat de Catalunya.
Sarrià de Ter disposa d’una estació meteorològica automàtica del Servei Meteorològic de Catalunya
des de l’any 2014 (https://www.meteo.cat/observacions/xema?dia=2020-01-14T11:00Z).

7.1.1.6

Organització de l’Ajuntament de Vilablareix

L’Ajuntament de Vilablareix estan conformats pels següents càrrecs i responsabilitats:
−
−
−
−
−
−
−
−
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Sr. David Mascort Subiranas – Alcalde/ Àrea d’Hisenda, seguretat i governació
Sra. Maite Tixis Padrosa – 1ra tinent d’Alcalde/ Àrea d’Afers socials, salut i igualtat
Sr. Jordi Frigola Bubé – 2n tinent d’Alcalde/ Àrea de Serveis, espais públics, gestió
d’equipaments, entorn natural i comunicació
Sra. Sònia Ruiz Sánchez – 3ra tinent d’Alcalde/ Àrea d’Ensenyament i cultura
Sr. Pau Rovira Bonet – Regidor/ Àrea d’Urbanisme, gestió de la mobilitat i infraestructures
Sra. Imma Vilà Vendrell – Regidora/ Àrea de Promoció econòmica, participació, salut pública i
medi ambient.
Marc Avellí Muñoz – Regidor/ Àrea d’Esports, activitat física i noves tecnologies
Sra. Judit Auguet Lara – Regidora/ Àrea de Joventut i festes

−
−
−

Sra. Maribel Escaño i Redondo – Regidora
Sr. Sebastià Bartomeu Requena – Regidor
Sr. José Garcia Rodriguez - Regidor

Les àrees dels ajuntaments són les següents:
−
−
−
−
−
−
−
−

Àrea d’Afers socials, salut i igualtat
Àrea de Promoció econòmica, participació, salut pública i medi ambient
Àrea d’Hisenda, seguretat i governació
Àrea de Serveis, espais públics, gestió d’equipaments, entorn natural i comunicació
Àrea d’Ensenyament i cultura
Àrea d’Urbanisme, gestió de la mobilitat i infraestructures
Àrea d’Esports, activitat física i noves tecnologies
Àrea de Joventut i festes

Les brigades municipals disposen d’una flota de 6 vehicles.
Els sistemes de comunicació dels ajuntaments amb la ciutadania són les pàgines web dels ajuntaments
www.vilablareix.cat i la pàgina web del porta a porta www.vilablareixportaaporta.cat que s’actualitzen
regularment i es fa bustiatge setmanal d’activitats i informació rellevant, plafons informatius
(ajuntaments, escoles, dispensaris i sales 1 d’octubre, i centres cívics), un sistema d’avisos i
comunicació per WhatsApp de lliure adhesió pels veïns i comptes de twitter @vilablareix_cat i facebook
@ajuntamentdevilablareix actius. I també es disposa de dos canals de youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCcfVHIveAcyJwVPhqEhtJ7g/featured
i
https://www.youtube.com/channel/UC4mc8mHqOaiImuoGH4nCvyA
• Hi ha un mitjà de comunicació local en ràdio, anomenat Ràdio Vilablareix.
Pel que fa a la cobertura de telefonia mòbil Vilablareix presenta punts sense senyal o amb cobertura
baixa segons el mapa de cobertura mòbil de la Generalitat de Catalunya.
Vilablareix també disposa d’una estació meteorològica automàtica del Servei Meteorològic de
Catalunya des de l’any 2014 (https://www.meteo.cat/observacions/xema?dia=2020-01-14T11:00Z).

7.1.2 Serveis d’emergència i protecció civil
7.1.2.1

Serveis d’emergència i protecció civil d’Aiguaviva

Pel que fa a protecció civil, els municipis d’Aiguaviva esta obligat a redactar els següents plans, dels
que també s’indica el seu estat segons el mapa de protecció civil de Catalunya. Aiguaviva presenta un
nivell alt pel que fa al risc d’incendi forestal, de ventades, d’inundacions i de risc sísmic.
Taula 49. Taula de plans de protecció civil d’Aiguaviva
Pla d’actuació municipal i Risc
associat

Planificació i serveis
municipals
(Obligat o recomanat)
-

Homologació
?

Data

SI

15/12/2011

Obligat

SI

15/12/2011

PAM VENTCAT (Ventades)

Recomanat

SI

PAM INUNCAT (Inundacions)

Recomanat

SI

18/12/2008

PAM SISMICAT (Risc sísmic)

Obligat

SI

14/05/2008

PAM TRANSCAT (Transport
mercaderies
perilloses)
PAM NEUCAT (Nevades)

Obligat

SI

15/12/2011

Recomanat

SI

18/12/2008

PBEM (Pla bàsic d'emergència
municipal)
PAM INFOCAT (Incendis forestals)

Nivell de
risc
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Font: Estat de la planificació municipal: àmbit territorial de Girona. Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil,
2021.

El parc de bombers més pròxim a Aiguaviva es troba a C/ Joan Torró i Cabratosa 15, a Girona.
Aiguaviva no disposa de policia municipal i la comissaria de mossos d’esquadra més propera és la de
la Unitat Regional de Policia Administrativa (Regió Policial Girona, Àrea Bàsica Policial Gironès – Pla
de l’Estany), al C/ Vista Alegre 5, a Girona

7.1.2.2

Serveis d’emergència i protecció civil de Fornells de la Selva

Pel que fa a protecció civil, els municipis de Fornells de la Selva esta obligat a redactar els següents
plans, dels que també s’indica el seu estat segons el mapa de protecció civil de Catalunya. Fornells de
la Selva presenta un nivell alt pel que fa al risc d’incendi forestal, de ventades, d’inundacions i de risc
sísmic.
Taula 50. Taula de plans de protecció civil de Fornells de la Selva.
Pla d’actuació municipal i Risc
associat

Nivell de
risc

Planificació i serveis
municipals
(Obligat o recomanat)
-

Homologació
?

Data

SI

27/11/2014

Obligat

SI

27/11/2014

Recomanat

-

-

PAM INUNCAT (Inundacions)

Obligat

SI

20/10/2011

PAM SISMICAT (Risc sísmic)

Obligat

SI

27/11/2014

PAM TRANSCAT (Transport mercaderies
perilloses)
PAM NEUCAT (Nevades)

Obligat

SI

27/11/2014

Recomanat

SI

20/10/2011

PBEM (Pla bàsic d'emergència municipal)
PAM INFOCAT (Incendis forestals)
PAM VENTCAT (Ventades)

Font: Estat de la planificació municipal: àmbit territorial de Girona. Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil,
2021.

El parc de bombers més pròxim a Fornells de la Selva es troba a C/ Joan Torró i Cabratosa 15, a Girona.
Fornells no disposa de policia municipal i la comissaria de mossos d’esquadra més propera és la de la
Unitat Regional de Policia Administrativa (Regió Policial Girona, Àrea Bàsica Policial Gironès – Pla de
l’Estany), al C/ Vista Alegre 5, a Girona

7.1.2.3

Serveis d’emergència i protecció civil de Riudellots de la Selva

Pel que fa a protecció civil, els municipis de Riudellots de la Selva esta obligat a redactar els següents
plans, dels que també s’indica el seu estat segons el mapa de protecció civil de Catalunya. Riudellots
de la Selva presenta un nivell alt pel que fa al risc d’incendi forestal, de ventades, d’inundacions i de
risc sísmic.
Taula 51. Taula de plans de protecció civil de Riudellots de la Selva.
Pla d’actuació municipal i Risc
associat
PBEM (Pla bàsic d'emergència municipal)
PAM INFOCAT (Incendis forestals)
PAM VENTCAT (Ventades)
PAM INUNCAT (Inundacions)
PAM SISMICAT (Risc sísmic)
PAM TRANSCAT (Transport mercaderies
perilloses)
PAM NEUCAT (Nevades)
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Nivell de
risc

Planificació i serveis
municipals
(Obligat o recomanat)
Obligat
Recomanat
Obligat
Obligat
Obligat

Homologació
?

Data

SI
SI
SI
SI
SI

06/05/2008
11/06/2015

Recomanat

SI

11/06/2015

11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015

Font: Estat de la planificació municipal: àmbit territorial de Girona. Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil,
2021.

El parc de bombers més pròxim a Riudellots de la Selva es troba a C/ Joan Torró i Cabratosa 15, a
Girona.
Riudellots de la Selva no disposa de policia municipal i la comissaria de mossos d’esquadra més
propera és la de la Unitat Regional de Policia Administrativa (Regió Policial Girona, Àrea Bàsica Policial
Gironès – Pla de l’Estany), al C/ Vista Alegre 5, a Girona

7.1.2.4

Serveis d’emergència i protecció civil de Sant Julià de Ramis

Pel que fa a protecció civil, el municipi de Sant Julià de Ramis esta obligat a redactar els següents
plans, dels que també s’indica el seu estat segons el mapa de protecció civil de Catalunya. Sant Julià
de Ramis presenta un nivell alt pel que fa al risc d’incendi forestal, de ventades, d’inundacions i de risc
sísmic.

Taula 52. Taula de plans de protecció civil de Sant Julià de Ramis.
Pla d’actuació municipal i Risc
associat

Planificació i serveis
municipals
(Obligat o recomanat)
-

Homologació?

Data

SI

21/12/2005

Obligat

SI

21/12/2005

Recomanat

-

PAM INUNCAT (Inundacions)

Obligat

SI

21/12/2005

PAM SISMICAT (Risc sísmic)

Obligat

SI

18/12/2008

PAM TRANSCAT (Transport mercaderies
perilloses)
PAM NEUCAT (Nevades)

Obligat

SI

21/12/2005

Recomanat

SI

18/12/2008

PBEM (Pla bàsic d'emergència municipal)
PAM INFOCAT (Incendis forestals)
PAM VENTCAT (Ventades)

Nivell de
risc

Font: Estat de la planificació municipal: àmbit territorial de Girona. Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil,
2021.

El parc de bombers més pròxim a Sant Julià de Ramis es troba a C/ Joan Torró i Cabratosa 15, a
Girona.
Sant Julià de Ramis no disposa de policia municipal i la comissaria de mossos d’esquadra més propera
és la de la Unitat Regional de Policia Administrativa (Regió Policial Girona, Àrea Bàsica Policial Gironès
– Pla de l’Estany), al C/ Vista Alegre 5, a Girona.
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7.1.2.5

Serveis d’emergència i protecció civil de Sarrià de Ter

Pel que fa a protecció civil, el municipi de Sarrià de Ter esta obligats a redactar els següents plans, dels
que també s’indica el seu estat segons el mapa de protecció civil de Catalunya. Sarrià de Ter presenta
un nivell alt pel que fa al risc d’incendi forestal, de ventades, d’inundacions i de risc sísmic.

Taula 53. Taula de plans de protecció civil de Sarrià de Ter.
Pla d’actuació municipal i Risc
associat

Nivell de
risc

Planificació i serveis
municipals
(Obligat o recomanat)
-

Homologació
?

Data

SI

20/12/2007

Obligat

SI

20/12/2007

Recomanat

-

PAM INUNCAT (Inundacions)

Obligat

SI

20/12/2007

PAM SISMICAT (Risc sísmic)

Obligat

SI

20/12/2007

PAM TRANSCAT (Transport
mercaderies
perilloses)
PAM NEUCAT (Nevades)

Obligat

SI

20/12/2007

Recomanat

SI

20/12/2007

PBEM (Pla bàsic d'emergència
municipal)
PAM INFOCAT (Incendis forestals)
PAM VENTCAT (Ventades)

Font: Estat de la planificació municipal: àmbit territorial de Girona. Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil,
2021.

El parc de bombers més pròxim a Sarrià de Ter es troba a C/ Joan Torró i Cabratosa 15, a Girona.
Sarrià de Ter disposa de policia municipal per nom com la Unitat Regional de Policia Administrativa
(Regió Policial Girona, Àrea Bàsica Policial Gironès – Policia Local de Sarria de Ter), al C/Major de
Sarrià, 71, Gironès.

7.1.2.6

Serveis d’emergència i protecció civil de Vilablareix

Pel que fa a protecció civil, els municipis de Vilablareix esta obligat a redactar els següents plans, dels
que també s’indica el seu estat segons el mapa de protecció civil de Catalunya. Vilablareix presenta un
nivell alt pel que fa al risc d’incendi forestal, de ventades, d’inundacions i de risc sísmic.

Taula 54. Taula de plans de protecció civil de Vilablareix.
Pla d’actuació municipal i Risc
associat
PBEM (Pla bàsic d'emergència
municipal)
PAM INFOCAT (Incendis forestals)
PAM VENTCAT (Ventades)

Nivell de
risc

Planificació i serveis
municipals
(Obligat o recomanat)

-

Homologació
?

Data

SI

25/04/2006

SI

14/09/2016

Recomanat

PAM INUNCAT (Inundacions)

Obligat

SI

14/09/2016

PAM SISMICAT (Risc sísmic)

Obligat

SI

14/09/2016

PAM TRANSCAT (Transport
mercaderies
perilloses)
PAM NEUCAT (Nevades)

Obligat

SI

14/09/2016

Recomanat

SI

14/09/2016

Font: Estat de la planificació municipal: àmbit territorial de Girona. Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil,
2021.

El parc de bombers més pròxim a Vilablareix es troba a C/ Joan Torró i Cabratosa 15, a Girona.
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Vilablareix no disposa de policia municipal i la comissaria de mossos d’esquadra més propera és la de
la Unitat Regional de Policia Administrativa (Regió Policial Girona, Àrea Bàsica Policial Gironès – Pla
de l’Estany), al C/ Vista Alegre 5, a Girona

7.1.3 . Serveis de salut
7.1.3.1

Serveis de salut d’Aiguaviva

A Aiguaviva hi ha el següent dispensaris mèdic: Consultori Local d’Aiguaviva, al C/Major s/n, i telf: 972
394 593, amb el següent horari d’obertura:
−
−

Dilluns – Divendres: 08:10h-14:30h.
Fora d'aquest horari cal adreçar-se al CAP Dr. Jordi Nadal i Fàbregas (Girona), ds. dg. i festius
de 8 a 20h o al CUAP Güell (Girona) de 20 a 8h.

Web referent als Dispensaris mèdics d’Aiguaviva: www.icsgirona.cat
Fora d'aquests horaris cal trucar al 061 CatSalut Respon o bé adreçar-se al CAP de Salt o a l'Hospital
de Santa Caterina.
Aiguaviva també disposa de farmàcia, Sendra Vives, situada al C/ Circumval·lacio, 3, i amb telèfon de
contacte 973 241 254.

7.1.3.2

Serveis de salut de Fornells de la Selva

A Fornells de la Selva ha el següent dispensari mèdic, Centre d’Atenció Primària, en C/ Vicens Vives,3
i telf: 972 47 68 02 amb el següent horari d’obertura:
−

Dilluns – Divendres: 08:00h-15:00h.

Web referent als Dispensaris mèdics de Fornells de la Selva: www.icsgirona.cat
Fora d'aquests horaris cal trucar al 061 CatSalut Respon o bé adreçar-se al CAP de Salt o a l'Hospital
de Santa Caterina.
Fornells de la Selva també disposa de farmàcia, Pararols, situada a Passeig Narcís Monturio,1 i amb
el telèfon de contacte 972 476 330.

7.1.3.3

Serveis de salut de Riudellots de la Selva

A Riudellots de la Selva hi ha els següent dispensari mèdic, Consultori Mèdic, en Plaça de l’Ajuntament,
1 i telf: 972 477 529 amb el següent horari d’obertura:
−
−

Dilluns i dimecres: 14:00h - 20:00h
Dimarts, dijous i divendres: 08:00h – 14:00h

Web referent als Dispensaris mèdics de Riudellots de la Selva: www.icsgirona.cat
Fora d'aquests horaris cal trucar al 061 CatSalut Respon o bé adreçar-se al CAP de Cassà de la Selva
o a l'Hospital de Santa Caterina.
Riudellots de la Selva també disposa de farmàcia, Anna Rosa Camps Soler, situada al C/Estació, 37 i
amb el telèfon de contacte 972 477 388.
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7.1.3.4

Serveis de salut de Sant Julià de Ramis

A Sarrià de Ter hi ha els següents dispensaris mèdics Centre d’Atenció Primària Sarrià de Ter , en C/
Mossèn Cinto Verdaguer, 3 i telf: 972 170 742 amb el següent horari d’obertura:
−

Dilluns – Diumenge: 08:00h – 20:00h

Web referent als Dispensaris mèdics de Sarrià de Ter: www.icsgirona.cat
Fora d'aquests horaris cal trucar al 061 CatSalut Respon o bé adreçar-se al Centre d’Atenció
Continuada Güell de Girona o a l'Hospital Universitari i Doctor Josep Trueta, Girona.
Sarrià de Ter també disposa de farmàcies, Pere Estudis Pont, situada a C/Major de Sarria, 56, amb telf
de contacte 972 171 688 i Ana Maria Blanco Marine, a C/Pla de l’Horta, s/n, amb telèfon de contacte
972 170 030.

7.1.3.5

Serveis de salut de Sarrià de Ter

A Sant Julià de Ramis hi ha el següent Dispensari mèdic, Medinyà CL , en C/ Sant Sadurní, 2 (Nucli
Medinyà) i amb telf: 972 498 255, amb el següent horari d’obertura:
−

Dilluns – Divendres: 08:00h – 22:00h

Web referent als Dispensaris mèdics de Sant Julià de Ramis: www.icsgirona.cat
Fora d'aquests horaris cal trucar al 061 CatSalut Respon o bé adreçar-se al CAP de Sarrià de Ter, o a
l'Hospital Universitari i Doctor Josep Trueta, Girona.
Sant Julià de Ramis també disposa de farmàcia, Farmàcia Josep Brunsó, situada a Crta/ de Banyoles,
15 amb els telèfon de contacte 972 170 493.

7.1.3.6

Serveis de salut de Vilablareix

A Vilablareix] hi ha els següent dispensari mèdic, anomenat Consultori Mèdic, situat a l’Avinguda Lluis
Companys i telèfon 972 105 447, amb el següent horari d’obertura:
−

Dilluns – Divendres: 08:00h – 15:00h

També es disposa del Centre d’Atenció Primària (CAP) al mateix municipi de Vilablareix.
Web referent als Dispensaris mèdics de Vilablareix: www.icsgirona.cat
Fora d'aquests horaris cal trucar al 061 CatSalut Respon o bé adreçar-se al CAP de Vilablareix amb
telèfon o a l'Hospital de Santa Caterina.
Vilablareix també disposa de farmàcia, anomenada Farmàcia Serra, situada a la Ctra. De Santa
Coloma, 90, i amb el telèfon de contacte 973 232 605.

7.1.3.7

Capacitat d’actuació

7.1.3.7.1 Capacitat d’actuació d’Aiguaviva
No es disposa de dades en relació als recursos per abordar temes relacionats amb el canvi climàtic i la
protecció civil des del municipi d’Aiguaviva
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7.1.3.7.2 Capacitat d’actuació de Fornells de la Selva
No es disposa de dades en relació als recursos per abordar temes relacionats amb el canvi climàtic i la
protecció civil des del municipi de Fornells de la Selva

7.1.3.7.3 Capacitat d’actuació de Riudellots de la Selva
Atenent a les dimensions del municipi de Riudellots de la Selva la seva capacitat d’actuació i d’inversió
és reduïda, tot i això es disposa dels següents recursos per abordar temes relacionats amb el canvi
climàtic i la protecció civil:
Taula 55. Recursos relacionats amb la capacitat d'actuació envers al canvi climàtic a Riudellots de la Selva

Camp d’acció

Sectors vulnerables al canvi climàtic

Edificis: municipals, residencials i
terciaris*

Transport*

Energia

Aigua

Residus*

Planificació urbanística

Agricultura i sector forestal
Medi ambient i biodiversitat

Salut

Protecció civil i emergències

Turisme
Contractació pública de productes i
serveis
Participació ciutadana

Edificis i equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis i equipaments/instal·lacions del
sector terciari (no municipals)
Edificis residencials
Infraestructures de competència municipal
Infraestructures de competència
supramunicipal
Infraestructures de subministrament de
competència municipal (enllumenat)
Infraestructures de subministrament de
competència supramunicipal (línies d’alta, mitja
i baixa tensió)
Infraestructures d’energia renovable
(públiques i privades)
Pobresa energètica
Abastament d’aigua potable (captacions,
xarxa d’abastament, demandes futures, qualitat
de l’aigua, estalvi, ETAP, infraestructures, etc.)
Sanejament d’aigües residuals (xarxa de
sanejament, reutilització d’aigües residuals,
xarxa separativa, EDAR, infraestructures, etc.)
Aigües pluvials (recollida, distribució i ús)
Consums municipals (equipaments, parcs i
jardins, hidrants, etc.)
Infraestructures, gestió i sistemes de
recollida
Planejament i ordenació territorial

L'Ajuntament hi
Entitats,
destina recursos
associacions i
És
humans o econòmics
actors del
prioritari
per a l'adaptació al
municipi
al
canvi climàtic i als relacionats amb el
municipi?
fenòmens climàtics
sector a vincular
extrems?
en el PAESC
Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Normes i ordenances

Sí

Sí

Nature Based Solutions (NBS)

No

No

Agricultura i ramaderia

Sí

Sí

Sector forestal

Sí

Sí

Medi ambient i biodiversitat

Sí

Sí

Sanitat ambiental (plagues i blooms)

Sí

Sí

Prevenció

Sí

Sí

Actuació en situacions extremes

Sí

Sí

Actuació post-pertorbació

Sí

Sí

Prevenció

Sí

Sí

Actuació en situacions extremes

Sí

Sí

Actuació post-pertorbació

Sí

Sí

Turisme de muntanya

No

No

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Turisme de costa
Requeriments d’eficiència i estalvi de
recursos
Altres requeriments
Serveis d’assessorament
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Camp d’acció

Sectors vulnerables al canvi climàtic

Ajudes i subvencions

Altres

L'Ajuntament hi
Entitats,
destina recursos
associacions i
És
humans o econòmics
actors del
prioritari
per a l'adaptació al
municipi
al
canvi climàtic i als relacionats amb el
municipi?
fenòmens climàtics
sector a vincular
extrems?
en el PAESC
Sí
Sí

Sensibilització i creació de xarxes socials

Sí

Formació i educació

Sí

Sí
Sí

Litoral i sistemes costaners

No

No

Activitats econòmiques i indústria, etc.

Sí

Sí

Font: Ajuntament de Riudellots de la Selva.

7.1.3.7.4 Capacitat d’actuació de Sant Julià de Ramis
No es disposa de dades en relació als recursos per abordar temes relacionats amb el canvi climàtic i la
protecció civil des del municipi de Sant Julià de Ramis.

7.1.3.7.5 Capacitat d’actuació de Sarrià de Ter
Atenent a les dimensions del municipi de Sarrià de Ter la seva capacitat d’actuació i d’inversió és
reduïda, tot i això es disposa dels següents recursos per abordar temes relacionats amb el canvi climàtic
i la protecció civil:
Taula 56. Recursos relacionats amb la capacitat d'actuació envers al canvi climàtic a Sarrià de Ter

Sectors vulnerables al canvi climàtic

Edificis: municipals, residencials i
terciaris*

Transport*

Energia

Aigua

Residus*

Planificació urbanística

Camp d’acció

Edificis i equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis i equipaments/instal·lacions del
sector terciari (no municipals)
Edificis residencials
Infraestructures de competència municipal
Infraestructures de competència
supramunicipal
Infraestructures de subministrament de
competència municipal (enllumenat)
Infraestructures de subministrament de
competència supramunicipal (línies d’alta, mitja
i baixa tensió)
Infraestructures d’energia renovable
(públiques i privades)
Pobresa energètica
Abastament d’aigua potable (captacions,
xarxa d’abastament, demandes futures, qualitat
de l’aigua, estalvi, ETAP, infraestructures, etc.)
Sanejament d’aigües residuals (xarxa de
sanejament, reutilització d’aigües residuals,
xarxa separativa, EDAR, infraestructures, etc.)
Aigües pluvials (recollida, distribució i ús)
Consums municipals (equipaments, parcs i
jardins, hidrants, etc.)
Infraestructures, gestió i sistemes de
recollida
Planejament i ordenació territorial

L'Ajuntament hi
Entitats,
destina recursos
associacions i
És
humans o econòmics
actors del
prioritari
per a l'adaptació al
municipi
al
canvi climàtic i als relacionats amb el
municipi?
fenòmens climàtics
sector a vincular
extrems?
en el PAESC
Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Agricultura i ramaderia

No

No

Sector forestal

Sí

Sí

Normes i ordenances
Nature Based Solutions (NBS)

Agricultura i sector forestal
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Camp d’acció

Sectors vulnerables al canvi climàtic

Medi ambient i biodiversitat

Salut

Protecció civil i emergències

Turisme
Contractació pública de productes i
serveis

Participació ciutadana

Altres

Medi ambient i biodiversitat

L'Ajuntament hi
Entitats,
destina recursos
associacions i
És
humans o econòmics
actors del
prioritari
per a l'adaptació al
municipi
al
canvi climàtic i als relacionats amb el
municipi?
fenòmens climàtics
sector a vincular
extrems?
en el PAESC
Sí
Sí

Sanitat ambiental (plagues i blooms)

Sí

Sí

Prevenció

Sí

No

Actuació en situacions extremes

Sí

Sí

Actuació post-pertorbació

Sí

Sí

Prevenció

Sí

Sí

Actuació en situacions extremes

Sí

Sí

Actuació post-pertorbació

Sí

Sí

Turisme de muntanya

No

No

No

No

Sí

Sí

Turisme de costa
Requeriments d’eficiència i estalvi de
recursos
Altres requeriments

No

No

Serveis d’assessorament

Sí

No

Ajudes i subvencions

Sí

No

Sensibilització i creació de xarxes socials

Sí

Sí

Formació i educació

Sí

No

Litoral i sistemes costaners

No

No

Activitats econòmiques i indústria, etc.

Sí

No

Font: Ajuntament de Sarrià de Ter.

7.1.3.7.6 Capacitat d’actuació de Vilablareix
Atenent a les dimensions del municipi de Vilablareix la seva capacitat d’actuació i d’inversió és reduïda,
tot i això es disposa dels següents recursos per abordar temes relacionats amb el canvi climàtic i la
protecció civil:
Taula 57. Recursos relacionats amb la capacitat d'actuació envers al canvi climàtic a Vilablareix

Sectors vulnerables al canvi climàtic

Edificis: municipals, residencials i
terciaris*

Transport*

Energia*

Aigua

Camp d’acció

Edificis i equipaments/instal·lacions
municipals
Edificis i equipaments/instal·lacions del
sector terciari (no municipals)
Edificis residencials
Infraestructures de competència municipal
Infraestructures de competència
supramunicipal
Infraestructures de subministrament de
competència municipal (enllumenat)
Infraestructures de subministrament de
competència supramunicipal (línies d’alta,
mitja i baixa tensió)
Infraestructures d’energia renovable
(públiques i privades)
Pobresa energètica
Abastament d’aigua potable (captacions,
xarxa d’abastament, demandes futures,
qualitat de l’aigua, estalvi, ETAP,
infraestructures, etc.)
Sanejament d’aigües residuals (xarxa de
sanejament, reutilització d’aigües residuals,
xarxa separativa, EDAR, infraestructures,
etc.)
Aigües pluvials (recollida, distribució i ús)

L'Ajuntament hi
Entitats,
destina recursos
associacions i
És
humans o econòmics
actors del
prioritari
per a l'adaptació al
municipi
al
canvi climàtic i als
relacionats amb el
municipi?
fenòmens climàtics
sector a vincular
extrems?
en el PAESC
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Camp d’acció

Sectors vulnerables al canvi climàtic

Consums municipals (equipaments, parcs i
jardins, hidrants, etc.)
Infraestructures, gestió i sistemes de
recollida
Planejament i ordenació territorial

Residus*

Planificació urbanística

L'Ajuntament hi
Entitats,
destina recursos
associacions i
És
humans o econòmics
actors del
prioritari
per a l'adaptació al
municipi
al
canvi climàtic i als
relacionats amb el
municipi?
fenòmens climàtics
sector a vincular
extrems?
en el PAESC
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Agricultura i ramaderia

No

No

Sector forestal

No

No

Sanitat ambiental (plagues i blooms)

Sí

Sí

Prevenció

Sí

Sí

Actuació en situacions extremes

Sí

Sí

Prevenció

Sí

Sí

Actuació en situacions extremes

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Normes i ordenances
Nature Based Solutions (NBS)

Agricultura i sector forestal
Medi ambient i biodiversitat

Salut

Medi ambient i biodiversitat

Actuació post-pertorbació
Protecció civil i emergències

Actuació post-pertorbació
Turisme de muntanya

Turisme
Contractació pública de productes i
serveis

Turisme de costa
Requeriments d’eficiència i estalvi de
recursos
Altres requeriments
Serveis d’assessorament

Participació ciutadana

Ajudes i subvencions
Sensibilització i creació de xarxes socials
Formació i educació
Litoral i sistemes costaners

Altres

Activitats econòmiques i indústria, etc.

Font: Ajuntament de Vilablareix

7.2 Gestió municipal de l’aigua
[Nota: Si cap ajuntament lliura les dades de gestió de l’aigua, aquest apartat no es contemplarà a nivell
d’unitat de paisatge. En el cas, que alguns ajuntaments de la unitat de paisatge lliurin aquestes dades,
s’hauran de tenir en compte i l’apartat es podrà simplificar segons les dades facilitades. O sigui, aquest
apartat 7.2 i els següents 7.3 i 7.4, només s’han adaptat per omplir com a municipi]

7.2.1 Escala municipal
A continuació s’inclouen les dades de la gestió municipal de l’aigua dels municipis els ajuntaments dels
quals han proporcionat informació.

7.2.1.1

Escala municipal d’Aiguaviva

El servei d’abastament d’aigua potable del municipi no és una gestió externalitzada, és de gestió pública
i directa de l’Ajuntament. Per tant, no es disposen dades per aquest punt.
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7.2.1.2

Escala municipal de Fornells de la Selva

El servei d’abastament d’aigua potable del municipi no és una gestió externalitzada, és de gestió pública
i directa de l’Ajuntament. Per tant, no es disposen dades per aquest punt.

7.2.1.3

Escala municipal de Riudellots de la Selva

Proveïments d’Aigua, SA (PRODAISA) és l’empresa subministradora de l’aigua potable del municipi en
data inici concessió per 19/12/2019 i data final concessió per 19/12/2034. La xarxa d’abastament
d’aigua és de gestió externalitzada, malgrat no constar-ne dades.
Pel que fa a les fonts d’abastament, es disposa de 1 pou petit i 1 pou gros subterranis i duna captació
en alta l’artèria CCB, de tipus superficial.
Taula 58. Taula de les captacions municipals d’aigua.

Nom del pou o captació Tipus de captació

Ubicació (UTM) o
topònim

Pou petit

Subterrània

483245,4 - 4639451

Pou gros

Subterrània

483341 - 4639454

connexió en alta l'artèria
CCB

Superficial

488201 - 4638314

Nuclis
que
abasteix

Riudellots

Problemes que
Població
presenta
aproximada que
(quantitat, qualitat,
abasteix
distància,etc.)

2000 persones

Font: Ajuntament de Riudellots de la Selva.

7.2.1.4

Escala municipal de Sant Julià de Ramis

Proveïments d’Aigua, SA (PRODAISA) és l’empresa subministradora de l’aigua potable del municipi de
Sant Julià de Ramis, en data inici concessió per 11/06/2003, on no figura la data final de la concessió.
La xarxa d’abastament d’aigua és de gestió externalitzada.
Segons dades de PRODAISA, el consum mitjà per dia al municipi de Sant Julià de Ramis se situa als
721,00 m3/dia, amb un total facturat al 2019 de 180.583,00 m3/any.
Taula 59. Consum d’aigua en el municipi de Sant Julià de Ramis, 2019
2019
3

Volum facturat (m /any). Tram 1, 2 i 3

180.583,00

Nombre total d'abonats

1.373,00
3

Consum mig d'aigua per dia (m /dia)

721,00

3

Volum dels dipòsits (m )

1.270,00

Dies d'autonomia d'emmagatzematge

1,76
3

Consum mig d'aigua per dia a l'estiu (m /dia)
3

Consum mig d'aigua per dia a l'hivern (m /dia)
3

953,00
699,00

Volum consumit per ús domèstic xarxa (m )*

n.d.

Volum consumit per activitats econòmiques i fonts pròpies (m3)*

n.d.

Volum consumit total al municipi (m³/any)*

0,00

Població IDESCAT (nombre d'habitants)**

3.576,00

Dotació domèstica (litres/habitant.dia) (només ús domèstic)

n.d.

*Els volums consumits facilitats per l’ACA inclouen el volum d’incontrolats
Font: PRODAISA i Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
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El sistema d’abastament d’aigua de Sant Julià de Ramis disposa d’un volum de dipòsits amb una
capacitat de 1.270 m3. És a dir, que el municipi té una autonomia d’emmagatzematge d’entre 1 i 2 dies,
segons el consum d’aigua facturat actualment, a partir del volum d’aigua bombejada de fonts pròpies i
comprada en alta. Segons la taula presentada a continuació, s’evidencia com el volum d’aigua comprat
en alta anual supera el volum d’aigua de fonts pròpies en un 22,38%.
Taula 60. Volum total d’aigua del municipi segons l’origen (fonts pròpies o compra en alta).
2019
3

Volum d'aigua comprat en alta anual (m )

210.703

3

Volum d'aigua de fonts pròpies anual (m )

60.746

3

Volum d'aigua total anual (m )

271.449

Volum d'aigua comprat en alta anual (%)

77,62

Font: PRODAISA

L'abastament d’aigua disposa d'un sistema de telegestió que inclou les instal·lacions del dipòsit de les
Comes, dipòsit Golf Girona, dipòsit de Medinyà i els comptadors d'aigua en alta de Sant Julià de Ramis.
Malgrat disposar d’un sistema de telegestió i un programa de manteniment i reparació d’avaries àgil, la
xarxa d’aigua potable presenta un índex d’incontrolats (fuites i pèrdues) elevat, del 33% a Sant julià
de Ramis, del 26% a al Golf Girona, i del 37% a Medinyà, dades de 2019.
El volum d’aigua incontrolada depèn dels següents punts:
•
•
•
•
•
•
•

Pèrdues pròpies de la xarxa
Errors per subcontatge dels aparells de mesura
Preses no controlades
Frau directe/indirecte
Pèrdues per filtracions de dipòsits o per neteges
Pèrdues d’instal·lacions de bombeig
Utilització dels hidrants

Figura 69. Percentatge d’incontrolats del municipi (2019)

Incontrolats, fuites i pèrdues de la xarxa (%)
100
80

%

60
40
20
0
Sant Julià de Ramis

2019
Golf Girona

Medinyà

Font: PRODAISA, 2019

Pel que fa a les fonts d’abastament, es disposa d’1 pou, anomenat Pou Medinyà, amb una captació de
tipus subterrània, que abasteix el nucli de Medinyà.
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Taula 61. Captacions municipals d’aigua al municipi de Sant Julià de Ramis
Nom del pou o
captació

Tipus de
captació

Ubicació
(UTM) o
topònim

Nuclis que
abasteix

Pou Medinyà

Subterrània

42.049129,
2.86339

Medinyà

Població aproximada que
abasteix

Problemes que
presenta (quantitat,
qualitat,
distància,etc.)

Font: Ajuntament de Sant Julià de Ramis i PRODAISA.

7.2.1.5

Escala municipal de Sarrià de Ter

Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter és l’empresa subministradora de l’aigua potable del municipi de
Sarrià de Ter. La xarxa d’abastament d’aigua és de gestió externalitzada.
Segons dades de Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter, el consum mitjà per dia al municipi de Sarrià
de Ter se situa als 681,789 m3/dia, amb un total facturat al 2017 de 248.853 m3/any.
Taula 62. Consum històric d’aigua en el municipi de Sarrià de Ter
2017

2016

2015

2014

2013

248853,00

238126,00

243923,00

239492,00

235151,00

Nombre total d'abonats

2313,00

2302,00

2277,00

2224,00

2161,00

Consum mig d'aigua per dia (m3/dia)

681,79

652,40

668,28

656,14

644,25

988,00

988,00

988,00

988,00

988,00

1,45

1,51

1,48

1,51

1,53

71227,00

67683,00

67995,00

65816,00

64039,00

60804,00

60063,00

63907,00

59465,00

60995,00

199460,00

188667,00

199931,00

197897,00

195979,00

49393,00

49459,00

43992,00

41595,00

39172,00

248853,00

238126,00

243923,00

239492,00

235151,00

5052,00

5035,00

4973,00

4937,00

4892,00

Dotació domèstica (litres/habitant.dia)
108,17
102,66
(només ús domèstic)
*Els volums consumits facilitats per l’ACA inclouen el volum d’incontrolats

110,15

109,82

109,76

Volum facturat (m3/any). Tram 1, 2 i 3

3

Volum dels dipòsits (m )
Dies d'autonomia d'emmagatzematge
Consum mig d'aigua per dia a l'estiu
(m3/dia)
Consum mig d'aigua per dia a l'hivern
(m3/dia)
Volum consumit per ús domèstic xarxa
(m3)*
Volum consumit per activitats
econòmiques i fonts pròpies (m3)*
Volum consumit total al municipi
(m³/any)*
Població IDESCAT (nombre d'habitants)**
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Històric del consum d'aigua al municipi

Dotació domèstica (L/hab.dia)

250966

242066

239492

235151

243923

238126

122
248853
117
112

182948

107
102
97
92
87
82

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

77
2019

Volum total consumit al municipi (m3/any): per ús domèstic i per activitats econòmiques i fonts pròpies
Dotació domèstica (L/hab.dia)
Font: Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter i Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

7.2.1.6

Escala municipal de Vilablareix

Proveïments d’Aigua, SA (PRODAISA) és l’empresa subministradora de l’aigua potable del municipi de
Vilablareix, amb data d’inici de la concessió per 11/11/1991, sense constància de la data de finalització
de la concessió. La xarxa d’abastament d’aigua és de gestió externalitzada.
Segons dades de PRODAISA, el consum mitjà per dia al municipi de Vilablareix se situa als 486,00
m3/dia, amb un total facturat al 2019 de 131.377,00 m3/any.
Taula 63. Consum històric d’aigua en el municipi.

3

Volum facturat (m /any). Tram 1, 2 i
3
Nombre total d'abonats
3

Consum mig d'aigua per dia (m /dia)

2019

2017

2016

2015

2014

2013

131.377,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1.248,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

486,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Volum dels dipòsits (m3)

0,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Dies d'autonomia
d'emmagatzematge
Consum mig d'aigua per dia a l'estiu
(m3/dia)
Consum mig d'aigua per dia a
l'hivern (m3/dia)
Volum consumit per ús domèstic
xarxa (m3)*
Volum consumit per activitats
econòmiques i fonts pròpies (m3)*
Volum consumit total al municipi
(m³/any)*
Població IDESCAT (nombre
d'habitants)**
Dotació domèstica
(litres/habitant.dia) (només ús
domèstic)

0,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

605,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

453,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

107.393,00

96.309,00

93.385,00

72.695,00

85.706,00

106.234,00

38.655,00

43.169,00

41.614,00

26.160,00

27.905,00

30.467,00

146.048,00

139.478,00

134.999,00

98.855,00

113.611,00

136.701,00

2.897,00

2.691,00

2.636,00

2.559,00

2.529,00

2.492,00

101,56

98,05

97,06

77,83

92,85

116,79

*Els volums consumits facilitats per l’ACA inclouen el volum d’incontrolats
Font: PRODAISA i Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Figura 70. Consum d’aigua del municipi de Vilablareix.
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Històric del consum d'aigua al municipi
136.701,00

134.999,00

139.478,00

146.048,00

140
120

Dotació domèstica (L/hab.dia)

113.611,00
100

98.855,00

80
60
40
20
0
2013

2014

2015

2016

2017

2019

Volum total consumit al municipi (m3/any): per ús domèstic i per activitats econòmiques i fonts
pròpies
Dotació domèstica (L/hab.dia)
Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

El sistema d’abastament d’aigua de Vilablareix no disposa fonts pròpies, és a dir, no conté cap registre
de captacions municipals pròpies. Per això, el total de l’aigua prové de d’aigua comprada en alta anual.
Taula 64. Volum total d’aigua del municipi segons l’origen (fonts pròpies o compra en alta).
2019
3

Volum d'aigua comprat en alta anual (m )

182.344

Volum d'aigua de fonts pròpies anual (m3)

0

Volum d'aigua total anual (m3)

182.344

Volum d'aigua comprat en alta anual (%)

100,00

Font: PRODAISA

L'abastament d’aigua disposa d'un sistema de telegestió, SITCAB (Sistema Integral de Telegestió i
Control d'Abastament) que consisteix en automatitzar el procés i disposar d'una eina eficaç de
supervisió i control de l'abastament d'aigua. Aquest sistema disposa d'una estació central que processa
tota la informació que rep i mostra en tot moment l'estat dels paràmetres establerts. L'estació està
constituïda per un autòmat programable, equips de comunicacions, sensors i mesuradors, quadre
elèctric, central de dades i un programa SCADA.
Malgrat disposar d’un sistema de telegestió i un programa de manteniment i reparació d’avaries àgil, la
xarxa d’aigua potable presenta un índex d’incontrolats (fuites i pèrdues) elevat, del 21,8% % a
Vilablareix dades de 2019.
El volum d’aigua incontrolada depèn dels següents punts:
•
•
•
•
•
•
•

Pèrdues pròpies de la xarxa
Errors per subcontatge dels aparells de mesura
Preses no controlades
Frau directe/indirecte
Pèrdues per filtracions de dipòsits o per neteges
Pèrdues d’instal·lacions de bombeig
Utilització dels hidrants
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Pel que fa a les fonts d’abastament, no es disposa de cap captació municipal pròpia.

7.2.2 Escala ajuntament
El consum d’aigua de l’ajuntament correspon al reg dels espais verds, a les fonts públiques d’aigua
potable, als hidrants, a l’aigua dels equipaments municipals i altres usos.

7.2.2.1

Escala ajuntament àmbit: PAESC

A continuació s’inclouen les dades de la gestió municipal de l’aigua dels municipis els ajuntaments dels
quals han proporcionat informació

7.2.2.2

Escala ajuntament d’Aiguaviva

No es disposa de dades.

7.2.2.3

Escala ajuntament de Fornells de la Selva

No es disposa de dades.

7.2.2.4

Escala ajuntament de Riudellots de la Selva

No es disposa de dades.

7.2.2.5

Escala ajuntament de Sant Julià de Ramis

El consum d’aigua de l’ajuntament correspon a equipaments, reg de verd urbà i fonts públiques.
La relació de pòlisses d’aigua i el seu consum és el següent:
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Taula 65.. Taula i gràfics dels consums de les pòlisses municipals d’aigua a Sant Julià de Ramis (2019)
Consum en volum (m3)

AJUNTAMENT

181

ESCOLA CEIP CASTELLUM

2057

FONT

5

FONT

38

FONT

1

FONT PAVELLO

21

FONT PISTA ESPORTIVA

0

FONT PLAÇA

23

LLAR D'INFANTS

368

LOCAL LECTURA I CORREUS

20

PAVELLO

511

PAVELLO VELL

178

REG

1429

REG ROTONDA

153

REG ROTONDA A.FRANÇA

0

ZONA 1 REG (DAVANT PEPSI)

0

ZONA 2 REG (CAP AL PAVELLO)

153

Consums anuals dels equipaments
municipals (m3)
1.400
1.200
1.000
800

m3

Nom de l'edifici públic

600
400
200
0
2019

PAVELLO

JARDI LES MORERES

FONT PARC

FONT

FONT

FONT
ESCOLA

FONT PARC INFANTIL

1

ANTI-INCENDIS PAVELLO

0

BRIGADA AJUNTAMENT

31

ESCOLA I CONSULTORI

CEMENTIRI

103

AJUNTAMENT

ESCOLA

794

ESCOLA I CONSULTORI

76

FONT

12

FONT

29

FONT

8

FONT PARC

8

JARDI LES MORERES

0

PAVELLO

Consums municipals en funció
dels usos principals (m3)

105
TOTAL

7.000

6305
6.000
5.000

Equipaments

Consum en volum
(m3)
2019
4424

Reg de verd urbà

1735

Fonts públiques

146
TOTAL

6305

Font: Dades proporcionades per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis.

m3

4.000
Usos principals

3.000
2.000
1.000
0
2019
Equipaments

Reg de verd urbà

Hidrants

Neteja viària

Fonts públiques

Altres
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7.2.2.6

Escala ajuntament de Sarrià de Ter

El consum d’aigua de l’ajuntament correspon a equipaments, reg de verd urbà i fonts públiques.
La relació de pòlisses d’aigua i el seu consum és el següent:
Taula 66. Taula i gràfics dels consums de les pòlisses municipals d’aigua a Sarrià de Ter (2017)
Nom de l'edifici públic

Consum en volum
(m3)
4488

880365 AJUNTAMENT DE SARRIA DE TER - CTRA. SARRIA DE DALT
880223 AJ.SARRIA DE TER - AFORES SN

2027

880841 AJ.SARRIA DE TER - RAFAEL MASO SN

1722

880225 AJ.SARRIA DE TER - AFORES S-N,

1567

880816 AJ.SARRIA DE TER - PASSEIG CAPELLADES SN

904

880575 AJ.SARRIA DE TER - LLOSES SN,

776

880853 AJ. SARRIA DE TER - GELIDA SN,

639

880574 AJ.SARRIA DE TER - AFORES S/N

617

880819 AJ.SARRIA DE TER - FLAÇA SN,

590

880741 AJ.SARRIA DE TER - PASSEIG MN. CINTO VERDAGUER SN,

550
TOTAL

Usos principals

13880

Consum en volum (m3)
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Equipaments

11910

11951

11989

10234

9699

6071

6033

8370

Reg de verd
urbà
Fonts
públiques
TOTAL

6134

3112

3112

3069

346

597

726

1073

675

618

410

-

-

-

-

-

18719

15681

15511

13303

10045

6668

6759

9443

Consums anuals dels equipaments municipals (m3)
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2010

2011

2012
Equipaments

2013

2014

Reg de verd urbà

Font: Dades proporcionades per l’Ajuntament de Sarrià de Ter
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2015
Fonts públiques

2016

2017

7.2.2.7

Escala ajuntament de Vilablareix

El consum d’aigua de l’ajuntament correspon als equipaments, reg de verd urbà i fonts públiques
La relació de pòlisses d’aigua i el seu consum és el següent:
Taula 67.. Taula i gràfics dels consums de les pòlisses municipals d’aigua a Vilablareix (2019)
Nom de l'edifici públic
AJUNTAMENT I CORREUS
BIBLIOTECA CAN BALLI
CAM DE FUTBOL
REG CAN GRUART
CASAL D'AVIS
CENTRE CULTURAL CAN GRUART
ESCOLA
FONT ZONA VERDA PARC RASET
LLAR D'INFANTS
MÒDULS ESCOLA
LOCAL MUNICIPAL
CAN RIBOTIC
MENJADOR ESCOLA
MAGATZEM MUNICIPAL
PAVELLO
PISCINA
REG CARRER MARROC
REG LLUÍS COMPANYS
REG CARRER PIRINEUS
REG PLAÇA CATALUNYA
REG CARRER BASSEGODA
REG MARROC II
REG ROTONDA LLUÍS COMPANYS
REG PARC
REGADIO CARRER PONENT
TOTAL

Usos principals
Equipaments

Consums municipals en funció
dels usos principals (m3)

Consum en volum
(m3)
8810

Reg de verd urbà
Fonts públiques

12.000

2247

10.000

14
11.071

8.000

m3

TOTAL

Consum en
volum (m3)
247
19
4037
2724
152
46
432
14
213
612
3
58
102
82
56
27
160
13
320
7
6
44
160
1435
102
11071

6.000
4.000
2.000
0

Font: Ajuntament de Vilablareix.

2019
Equipaments

Reg de verd urbà

Hidrants

Neteja viària

Fonts públiques

Altres
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7.2.3 Consum d’aigua al sector domèstic, primari i terciari
7.2.3.1

Consum d’aigua al sector domèstic, primari i terciari: àmbit PAESC

Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la
mitjana de la dotació d’aigua per ús domèstic del Pla de
Girona al 2019 és de 243,35 litres/dia i habitant. Aquest
volum consumit inclou les pèrdues i incontrolats de la xarxa.

Figura 71. Gràfic dels usos de l’aigua del
municipi al conjunt del Pla de Girona

Volum consumit per ús

El volum consumit al 2019 per activitats econòmiques i fonts
pròpies va ser de 3.185.531 m3/any, dades també de l’ACA.
El 32% del volum consumit total al municipi és per ús
domèstic de xarxa, i el 68% restant per activitats
econòmiques i fonts pròpies (captacions particulars i
agrícoles).

32%

68%

Domèstic Xarxa

Activitats Econom.
i Fonts Pròpies

Font: ACA (2019)

7.2.3.2

Consum d’aigua al sector domèstic, primari i terciari d’Aiguaviva

Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la
mitjana de la dotació d’aigua per ús domèstic de Aiguaviva
al 2019 és de 3.221,50 litres/dia i habitant. Aquest volum
consumit inclou les pèrdues i incontrolats de la xarxa.

Figura 72. Gràfic dels usos de l’aigua del
municipi d’Aiguaviva

17%

El volum consumit al 2019 per activitats econòmiques i fonts
pròpies va ser de 948.659 m3/any, dades també de l’ACA.
El 52% del volum consumit total al municipi és per ús
domèstic de xarxa, i el 48% restant per activitats
econòmiques i fonts pròpies (captacions particulars i
agrícoles).

83%

Domèstic Xarxa

Activitats Econom.
i Fonts Pròpies

Font: ACA (2019)

7.2.3.3

Consum d’aigua al sector domèstic, primari i terciari de Fornells de la Selva

Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la
mitjana de la dotació d’aigua per ús domèstic de Fornells de
la Selva al 2019 és de 118,88 litres/dia i habitant. Aquest
volum consumit inclou les pèrdues i incontrolats de la xarxa.
El volum consumit al 2019 per activitats econòmiques i fonts
pròpies va ser de 75.747 m3/any, dades també de l’ACA.

Figura 73. Gràfic dels usos de l’aigua del
municipi de Fornells de la Selva

48%
52%

El 40% del volum consumit total al municipi és per ús
domèstic de xarxa, i el 60% restant per activitats
econòmiques i fonts pròpies (captacions particulars i
agrícoles).

Domèstic Xarxa

Activitats Econom.
i Fonts Pròpies

Font: ACA (2019)
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7.2.3.4

Consum d’aigua al sector domèstic, primari i terciari de Riudellots de la
Selva

Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la
mitjana de la dotació d’aigua per ús domèstic de Riudellots de
la Selva al 2019 és de 104,99 litres/dia i habitant. Aquest
volum consumit inclou les pèrdues i incontrolats de la xarxa.

Figura 74. Gràfic dels usos de l’aigua del
municipi de Riudellots de la Selva
7%

El volum consumit al 2019 per activitats econòmiques i fonts
pròpies va ser de 1.021.241 m3/any, dades també de l’ACA.
El 7% del volum consumit total al municipi és per ús domèstic
de xarxa, i el 93% restant per activitats econòmiques i fonts
pròpies (captacions particulars i agrícoles).

93%

Domèstic Xarxa

Activitats Econom.
i Fonts Pròpies

Font: ACA (2019)

7.2.3.5

Consum d’aigua al sector domèstic, primari i terciari de Sant Julià de
Ramis

Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la
mitjana de la dotació d’aigua per ús domèstic de Sant Julià de
Ramis al 2019 és de 103,63 litres/dia i habitant. Aquest volum
consumit inclou les pèrdues i incontrolats de la xarxa.
El volum consumit al 2019 per activitats econòmiques i fonts
pròpies va ser de 65.841 m3/any, dades també de l’ACA.

Figura 75. Gràfic dels usos de l’aigua del
municipi de Sant Julià de Ramis.

33%

El 33% del volum consumit total al municipi és per ús domèstic
de xarxa, i el 67% restant per activitats econòmiques i fonts
pròpies (captacions particulars i agrícoles).

67%

Domèstic Xarxa

Activitats Econom.
i Fonts Pròpies

Font: ACA (2019)

7.2.3.6

Consum d’aigua al sector domèstic, primari i terciari de Sarrià de Ter

Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la
mitjana de la dotació d’aigua per ús domèstic de Sarrià de Ter
al 2019 és de 101,67 litres/dia i habitant. Aquest volum
consumit inclou les pèrdues i incontrolats de la xarxa.

Figura 76. Gràfic dels usos de l’aigua del
municipi de Sarrià de Ter

16%

El volum consumit al 2019 per activitats econòmiques i fonts
pròpies va ser de 1.035.388 m3/any, dades també de l’ACA.
El 16% del volum consumit total al municipi és per ús domèstic
de xarxa, i el 84% restant per activitats econòmiques i fonts
pròpies (captacions particulars i agrícoles).

84%

Domèstic Xarxa

Activitats Econom.
i Fonts Pròpies

Font: ACA (2019)
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7.2.3.7

Consum d’aigua al sector domèstic, primari i terciari de Vilablareix

Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la
mitjana de la dotació d’aigua per ús domèstic de Vilablareix al
2019 és de 101,56 litres/dia i habitant. Aquest volum consumit
inclou les pèrdues i incontrolats de la xarxa.

Figura 77. Gràfic dels usos de l’aigua del
municipi de Vilablareix

El volum consumit al 2019 per activitats econòmiques i fonts
pròpies va ser de 38.655 m3/any, dades també de l’ACA.

26%

El 26% del volum consumit total al municipi és per ús
domèstic de xarxa, i el 74% restant per activitats econòmiques
i fonts pròpies (captacions particulars i agrícoles).

74%

Domèstic Xarxa

Activitats Econom.
i Fonts Pròpies

Font: ACA (2019)

7.3 Sistema de sanejament d’aigües residuals
7.3.1 Sistema de sanejament d’aigües residuals: àmbit PAESC
El sistema de sanejament del Pla de Girona compta amb dues estacions depuradores d’aigües
residuals (EDAR) i la xarxa de sanejament. Ambdues es troben construïdes i posades en marxa abans
del 2000, essent la més antiga l’EDAR de Girona, l’any 1986, malgrat haver patit modificacions.
D’una banda, existeix l’EDAR que abasteix el municipi de Riudellots de la Selva, l’entitat gestora n’és
el Consell Comarcal i respon a una població sanejada de 4.000 habitants. D’altra banda, existeix l’EDAR
de Girona, la qual l’entitat gestora n’és TRARGISA. Aquesta, dona servei als municipis com ara Girona,
Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Aiguaviva, part de Fornells de la Selva, i també Vilablareix
Figura 78. Depuradores al Pla de Girona

Font: Hipermapa, 2017.
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7.3.2 Sistema de sanejament d’aigües residuals a Aiguaviva
No es disposa de dades pel sistema de sanejament d’aigües residuals al municipi d’Aiguaviva.

7.3.3 Sistema de sanejament d’aigües residuals a Fornells de la Selva
PAESC
No es disposa de dades pel sistema de sanejament d’aigües residuals a Fornells de la Selva.

7.3.4 Sistema de sanejament d’aigües residuals a Riudellots de la
Selva
El sistema de sanejament de Riudellots de la Selva compta amb l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) i la xarxa de sanejament. L’EDAR es va posar en marxa l’any 1997 i s’ubica al Carrer Onyar,
s/n, ocupant una superfície aproximada de 6.800 m2. L’entitat gestora d’aquesta n’és el Consell
Comarcal de la Selva.
El sistema de sanejament està format per un bombament i un km de col·lector, on el punt d’abocament
és el Riu Onyar. El sistema dona recull i tracta les aigües residuals generades al municipi de Riudellots
de la Selva, el polígon industrial Polingesa de Riudellots i el polígon industrial Ferreries de Campllong.
Respon a una població sanejada de 4.000 habitants. Es va dissenyar per tractar un cabal de 1.612
m3/dia.
El procés de la planta és de tipus biològic, d’aeració perllongada, té una sola línia de pretractament i
està dissenyada per eliminar nitrogen i fòsfor.

Taula 68. Estat de la xarxa i dels sistemes de sanejament de Riudellots de la Selva.

Nuclis

Connectat al sistema de
sanejament municipal

Disposa de sistema de
sanejament propi

Disposa de xarxa
separativa d'aigües
pluvials i residuals

(si/no)

Riudellots

Sí

Connectat a EDAR

Sí

CIM selva

Sí

Altres

Sí

Font: Ajuntament de Riudellots de la Selva

7.3.5 Sistema de sanejament d’aigües residuals a Sant Julià de
Ramis
No es disposen dades pel sistema de sanejament d’aigües residuals a Sant Julià de Ramis.

7.3.6 Sistema de sanejament d’aigües residuals a Sarrià de Ter
No es disposen dades pel sistema de sanejament d’aigües residuals a Sarrià de Ter.
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7.3.7 Sistema de sanejament d’aigües residuals a Vilablareix
El sistema de sanejament de Vilablareix compta amb l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) i
la xarxa de sanejament. L’EDAR de Girona es va posar en marxa l’any 1986 i s’ubica al Disseminat de
Campdorà 28, ocupant una superfície aproximada de 6.800 m2. L’entitat gestora d’aquesta n’és
TRARGISA (Tractament de Residus i Aigües Residuals del Sistema de Girona S.A).
El sistema de sanejament de Girona està constituït per una xarxa de col·lectors que recullen aigües
residuals pluvials de diversos municipis com ara Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis,
Aiguaviva, part de Fornells de la Selva, i també Vilablareix. La xarxa de col·lectors té una longitud
aproximada de 50 Km.
El procés està equipada amb tractament biològic i digestió anaeròbia de fangs, i té una capacitat de
tractament inicial de 55.000 m3/dia .
A més, es disposa d’un sistema de reaprofitament de l’aigua regenerada en la mateixa depuradora. La
mateixa aigua regenerada s’aprofita per a un ús intern de la pròpia depuradora.

Taula 69. Estat de la xarxa i dels sistemes de sanejament de Vilablareix.

Nuclis
Vilablareix

Connectat al sistema de
sanejament municipal
(si/no)

Disposa de sistema de
sanejament propi

Disposa de xarxa
separativa d'aigües
pluvials i residuals

Sí

Connectat a EDAR

Parcialment

Font: Ajuntament de Vilablareix.

7.4 Aprofitament d’aigües pluvials
7.4.1 Aprofitament d’aigües pluvials: àmbit PAESC
Només es disposa de dades sobre els sistemes d’aprofitament d’aigües pluvials per al municipi de
Vilablareix, les quals es descriuen a continuació.

7.4.2 Aprofitament d’aigües pluvials a Aiguaviva
No es disposen dades per l’aprofitament d’aigües pluvials a Aiguaviva.

7.4.3 Aprofitament d’aigües pluvials a Fornells de la Selva
No es disposen dades per l’aprofitament d’aigües pluvials a Fornells de la Selva.

7.4.4 Aprofitament d’aigües pluvials a Riudellots de la Selva
No es disposen dades per l’aprofitament d’aigües pluvials a Riudellots de la Selva.
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7.4.5 Aprofitament d’aigües pluvials a Sant Julià de Ramis
No es disposen dades per l’aprofitament d’aigües pluvials a Sant Julià de Ramis.

7.4.6 Aprofitament d’aigües pluvials a Sarrià de Ter
No es disposen dades per l’aprofitament d’aigües pluvials a Sarrià de Ter

7.4.7 Aprofitament d’aigües pluvials a Vilablareix
Al municipi de Vilablareix hi ha 3 equipaments amb capacitat de sistema de recollida i aprofitament de
les aigües pluvials, essent el pavelló l’edifici amb major volum d’aigua recollida, seguit del magatzem i,
en darrer lloc, del camp d’esports.

Taula 70. Sistemes d'aprofitament d'aigües pluvials a Vilablareix.

2019

Nom de l'edifici
públic

Pavelló
Magatzem
Camp d'esports
TOTAL

Any
d'implantaci
ó

Superfície de
recollida de
pluvials (m2)

2009
2009
2012

2620
550
318
3.488

Ús de l'aigua pluvial
recollida

Precipitaci
ó anual
(mm)**

Reg de parcs i jardins
Reg de parcs i jardins
Altres

520
520
520

Volum
d'aigua
pluvial
anual
recollida
(m3)
1.362,40
286,00
165,36
1.813,76

Recollida i aprofitament d'aigües pluvials en equipaments públics
(m3)
Pavelló

Magatzem

Camp d'esports

1.600
1.400

m3

1.200
1.000
800
600
400
200
0
Font: Ajuntament de Vilablareix
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7.5 Projeccions climàtiques 2040-2060 RCP4.5
Les projeccions climàtiques pels municipis del Pla de Girona, considerades en l’anàlisi de vulnerabilitat
del projecte ECTAdapt, són les previsions recollides en el cinquè informe IPCC per a l’escenari RCP4.5
i horitzó 2040-206019.

Taula 71. Projeccions climàtiques per als municipis del Pla de Girona (2040-2060 RCP4.5)
Aiguaviva

Fornells de
la Selva

Riudellots
de la Selva

Sant Julià
de Ramis

Sarrià de
Ter

Vilablareix

Increment de la
temperatura màxima
mitjana anual

21,61ºC
(+15,67%)

21,46ºC
(+13,08%)

21,55ºC
(+15,20%)

21,84ºC
(+11,73%)

21,73ºC
(+12,85%)

21,65ºC
(+14,92%)

Increment de la
temperatura màxima
mitjana estival

30,43 ºC
(+11,21%)

30,14 ºC
(+9,07%)

30,26 ºC
(+10,80%)

30,70 ºC
(+8,12%)

30,63 ºC
(+9,09%)

30,66 ºC
(+10,97%)

Nombre anual de dies
amb temperatura
mínima major de 20ºC

30,28 dies
(+170,81%)

32,42 dies
(+170,61%)

30,58 dies
(+171,07%)

37,08 dies
(+160,76%)

34,41 dies
(+164,32%)

30,68 dies
(+170,31%)

Temperatura mínima
anual *

10,42ºC

10,55ºC

10,42ºC

10,86ºC

10,71ºC

10,50ºC

Temperatura mínima
hivernal *

4,35 ºC

4,45 ºC

4,34 ºC

4,66 ºC

4,56 ºC

4,43 ºC

Precipitació total

-10,35%
(654,12L)

-10,97%
(634,20L)

-10,56%
(640,96L)

-11,64%
(610,99L)

-10,86%
(641,28L)

-10,18%
(677,52L)

Màxim núm. De dies
consecutius sense
precipitació

36,20 dies
(+20,70%)

37,73 dies
(+22,05%)

36,66
(+19,40%)

39,00 dies
(+22,70%)

37,65 dies
(+21,35%)

35,87 dies
(+18,66%)

Número anual de dies
amb precipitació >20 L

6,25 dies

5,88 dies

6,14 dies

5,68 dies

5,97 dies

6,33 dies

Precipitació màxima en
24h.

66,10 L

63,85 L

64,83 L

64,18 L

65,86 L

68,47 L

Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)
*Valor futur absolut

7.6 Avaluació dels riscos i vulnerabilitats als impactes del canvi
climàtic
L’avaluació de riscos i vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic està basada en l’anàlisi de
vulnerabilitat al canvi climàtic dels municipis de l’Espai Català Transfronterer (ECT) realitzada en el
marc del projecte ECTAdapt del Departament dels Pirineus Orientals (CD66), la Diputació de Girona
(DDGI) i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA).
Aquest treball es va finalitzar el mes de juny de 2019 i inclou una fitxa d’anàlisi de la vulnerabilitat als
impactes i riscos al canvi climàtic per a cada un dels 447 municipis de l’Espai Català Transfronterer.
Els impactes i riscos considerats són els que s’estableixen a la iniciativa del Pacte de les Alcaldies pel
Clima i l’Energia.

19)
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http://www.ipcc.ch/reports/

•

Onades de calor (calor extrema)

Es preveu un augment significatiu de la temperatura mitjana anual. Aquest augment serà acusat en
període estival, amb un increment de les temperatures màximes, dels episodis d’onada de calor i de
les nits tropicals.
Les onades de calor afecten principalment a la salut ciutadana (sobretot a la població més vulnerable
al manteniment d’infraestructures i equipaments, a l’agricultura i al sector forestal, i a l’increment del
consum energètic per climatització.
D’acord amb la cartografia termogràfica dels municipis20 les zones urbanes del Pla de Girona que
podrien tenir problemes per acumulació de calor (illes de calor) són Aiguaviva, Riudellots de la Selva i
Vilablareix.
•

Onades de fred (fred extrem)

Es preveu una major exposició als canvis previstos en les temperatures mínimes i la presència
d’episodispuntuals d’onada de fred fruit del desajustament climàtic global.
Les onades de fred afecten principalment a la salut ciutadana, al manteniment d’infraestructures i
equipaments, a l’agricultura i al sector forestal, i a l’increment del consum energètic per climatització.
Segons les dades de la Fitxa d’anàlisi de la vulnerabilitat dels municipis al canvi climàtic al Pla de
Girona, s’espera una Temperatura mínima mitjana a l’hivern (2040-2060 | RCP4.5) d’entre 4,34 i 4,66
ºC, en funció del municipi.
•

Sequeres i escassetat d’aigua

Els canvis previstos en el règim de precipitacions (en volum i en intensitat) poden implicar canvis en la
disponibilitat d’aigua (tant superficial com subterrània) i en la seva qualitat. Aquest fenomen afectarà
l’abastament d’aigua per ús domèstic, però també a les activitats econòmiques com l’agricultura, la
ramaderia, la industria i el turisme.
Les sequeres també afecten els boscos amb unes vulnerabilitats diferents per a cada espècie. Segons
el projecte VulneMap (CREAF i Diputació de Girona - 2019)21 les pinedes de pi blanc dels municipis del
Pla de Girona, presenten valors de vulnerabilitat baixa en escenaris de sequera lleu, moderada i
severa.En canvi el faig o els roures caduficolis, també presents en els municipis, tenen una vulnerabilitat
alta amb escenaris de sequera lleu i mitja/alta en escenaris de sequera lleu, moderada i severa..
Les sequeres afecten principalment a la disponibilitat d’aigua, a la salut ciutadana, a l’agricultura i sector
forestal, al medi ambient i la biodiversitat, al turisme i a les activitats econòmiques i indústria.
•

Risc d’incendi

L’augment de temperatura i els canvis en el règim de pluviometria i els períodes de sequera previstos
en el context de canvi climàtic, més extrems i llargs, suposaran un increment del risc d’incendi forestal,
així com incendis fora de l’època i de les àrees de risc habituals.
Els incendis forestals afecten principalment a l’agricultura i sector forestal, al medi ambient i biodiversitat
i a la protecció civil.

20)
21)

https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/docs/ANALISI_TERMOGRAFIA.PDF
http://www.creaf.cat/ca/mapa-de-la-vulnerabilitat-dels-boscos-de-catalunya
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El risc d’incendi forestal dels municipis del Pla de Girona està classificat com a risc molt alt per Sant
Julià de Ramis, alt per Fornells de la Selva i Sarrià, mitjà per Riudellots de la Selva, i baix per Aiguaviva
i Vilablareix en el seu Pla especial d’emergència per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) i les
projeccions climàtiques preveuen un augment d’aquest risc.
•

Precipitació extrema i inundacions

Es preveu un augment dels episodis de precipitacions extremes incrementant el risc d’inundacions i de
riuades i disminuint el període de retorn d’aquests episodis.
Els municipis del Pla de Girona es troben influenciats per la presència del rius Onyar i Ter i Güell (afluent
del Ter), els quals conflueixen dins de la ciutat de Girona. Aquests rius defineixen les característiques
geogràfiques i naturals de la unitat de paisatge. Aquests rius han provocat episodis de grans riuades i
inundacions al llarg dels segles.
El risc d’inundacions és molt alt per Fornells de a Selva, alt per Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter, baix
per Riudellots de la Selva i molt baix per Aiguaviva ,Vilablareix.
Les inundacions afecten principalment a la planificació urbanística i infraestructures, a la protecció civil
i emergències, a l’erosió del sòl, l’agricultura i el sector forestal, al medi ambient i biodiversitat i a la
disponibilitat d’aigua d’abastament.
•

Increment del nivell del mar

La pujada del nivell del mar implica la pèrdua de platges i deltes (medi ambient i biodiversitat), afecta a
determinades infraestructures (transport, planificació urbanística i protecció civil) i augmenta la intrusió
salina en els aqüífers.
Cap municipi del Pla de Girona té municipis costaners.
•

Tempestes i ventades

Els municipis inclosos en el Pla de Girona són municipis afectats per vents d’origen de tramuntanamestral i l’any 2018 van presentar ratxes properes als 60 km/h en el mes de març, amb una velocitat
mitjana anual de 1,4 m/s.
Amb el canvi climàtic es poden donar fenòmens extrems de ventades i tempestes que afecten a edificis
i infraestructures, a la protecció civil i emergències, a l’erosió de les platges i a la disponibilitat d’aigua
d’abastament.
La redacció del pla VENTCAT és recomanada a tots els municipis de la unitat de paisatge, però cap
d’ells el té obligatorietat.
•

Esllavissades i erosió

Les esllavissades i l’erosió es veuran incrementades amb el canvi climàtic i afecten principalment a la
protecció civil, a l’agricultura i sector forestal, al medi ambient i biodiversitat i a les infraestructures i
edificis.
Només el 32,71% de la superfície del Pla de Girona és forestal i un 42,17% és superfície agrícola,
municipis agrícoles amb un 42,17% de superfície conreada.
No obstant l’indicador d’erosió del ForESmap (Cartografia dels Serveis Ecosistèmics dels boscos de
Catalunya del CREAF) és baix.
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•

Canvis en el patró de nivació

Els canvis en les precipitacions de neu afecten principalment al medi ambient i biodiversitat, a
l’agricultura i sector forestal i al turisme.
Els municipis inclosos en el Pla de Girona no són municipis de muntanya on hi nevi regularment.

Indicadors de vulnerabilitat:
La vulnerabilitat és el grau en què un sistema és susceptible o incapaç d'afrontar els efectes adversos
del canvi climàtic, incloent-hi la variabilitat i els extrems climàtics. El grau de vulnerabilitat depèn del
caràcter, la magnitud i la rapidesa de les variacions climàtiques i de les fluctuacions a què està exposat
el municipi, i també de la seva sensibilitat i capacitat d'adaptació
El concepte de vulnerabilitat s’avalua a partir de subindicadors d’Exposició, Sensibilitat i Capacitat
adaptativa de cada municipi de la següent manera:

VULNERABILITAT D’UN TERRITORI = EXPOSICIÓ x SENSIBILITAT – CAPACITAT ADAPTATIVA

L’Exposició inclou tots aquells indicadors i paràmetres climàtics i les seves projeccions en un determinat
territori. Per exemple: Tª màxima estival, increment dels dies/any sense precipitació, etc.
La Sensibilitat són totes aquelles característiques intrínseques del municipi i que el fan vulnerable al
canvi climàtic. Per exemple: ubicació en relació amb les inundacions o incendis, índex d’envelliment de
la població, infraestructures, etc.
La Capacitat adaptativa és el potencial d’un territori, sistema o sector socioeconòmic per ajustar-se als
impactes del canvi climàtic, moderar els danys previstos, aprofitar les oportunitats i fer front a les
conseqüències del canvi climàtic. Per exemple: disponibilitat d’un aqüífer al municipi en bon estat
quantitatiu i qualitatiu, recursos sanitaris per habitant, espais naturals protegits al municipi, capacitat
d’inversió i endeutament de l’ajuntament, etc.
Els subindicadors d’exposició, sensibilitat i capacitat adaptativa es classifiquen en rangs: alt (3), mig
(2) i baix (1). Aplicant aquests valors a la fórmula anterior l’índex de vulnerabilitat oscil·la entre -2 i 8.
Per tal de facilitar la lectura intuïtiva dels valors resultants se suma 2 i s’obté una escala de
vulnerabilitat entre 0 i 10, de poc vulnerable a molt vulnerable.
Els indicadors utilitzats analitzen la vulnerabilitat que tindran els diferents municipis tenint en compte
les projeccions de les variables climàtiques per l’escenari RCP4,5 (escenari moderat) i l’horitzó 20402060. Pel que fa als indicadors d’exposició, aquests tenen en compte l’increment de la variable de les
projeccions climàtiques existents, per exemple: increment de la temperatura màxima anual.

7.6.1 Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic d’Aiguaviva
Taula 72. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic d’Aiguaviva

Indicadors associats als impactes
Codi climàtics o riscos calculats en el marc del
projecte ECTAdapt
1.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
1
INCREMENT DE LA MORTALITAT
ASSOCIADA A LA CALOR
2

1.2. INCREMENT DE LA DEMANDA
D’ENERGIA PER EMPITJORAMENT DEL

Exposició
(E)

Sensibilitat
(S)

Capacitat
adaptativa
(CA)

Vulnerabilitat
(V)

3

2

2

6

3

3

2

9
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CONFORT TÈRMIC I DEL FENOMEN ILLA
DE CALOR

3

1.3. AFECTACIÓ A
INFRAESTRUCTURES (DETERIORAMENT
DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I
INCREMENT DELS COSTOS DE
MANTENIMENT)

2

3

3

5

4

1.4. MENOR DURADA I EXTENSIÓ DE
LES ZONES INNIVADES

2

0

1

0

5

2.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
INCREMENT DE LA MORTALITAT
ASSOCIADA AL FRED

2

2

2

4

2

2

3

3

6

3.1. MAJOR RISC D’INCENDI FORESTAL

7

3.2. PROBLEMES D’ABASTAMENT
(QUANTITAT I QUALITAT DE L’AIGUA)

2

3

2

6

8

3.3. CANVIS EN ELS CULTIUS I EN LA
PRODUCTIVITAT AGRÍCOLA

2

3

3

5

9

3.4. ASSECATGE I PÈRDUA DE ZONES
HUMIDES

2

0

1

0

2

1

2

2

10

4.1. INUNDACIONS I RIUADES

11

5.1. AFECTACIÓ A
INFRAESTRUCTURES, EDIFICIS,
PLATGES I DUNES

0

0

1

0

12

5.2. MAJOR INTRUSIÓ SALINA EN
AQÜÍFERS COSTANERS

0

0

2

0

Font: Projecte ECTAadapt (fulla de càlcul: TRASLLAT_DE_VULNERABLILITAT_AL_SECAP_Template_CAT)

Figura 79. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi d’Aiguaviva

263

Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)

Els indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic permeten prioritzar les accions d’adaptació al municipi.
Tal com s’observa dels resultats de l’anàlisi de la vulnerabilitat, Aiguaviva és especialment vulnerable
a:
-

Increment de la demanda d’energia per empitjorament del confort tèrmic i del fenomen illa de
calor.
Afectació a la població i increment de la mortalitat associada a la calor.
Problemes d’abastament (quantitat i qualitat de l’aigua).
Afectació a infraestructures (deteriorament de materials de construcció i increment dels costos
de manteniment)
Canvis en els cultius i en la productivitat agrícola

En resum, s’han classificat els impactes climàtics d’Aiguaviva de forma semafòrica: els impactes
climàtics que suposen un major increment de la vulnerabilitat i els riscos s’indiquen de color vermell,
mentre que els que suposen un menor increment s’indiquen de color verd.
Taula 73. Resultats de l’avaluació de la vulnerabilitat al canvi climàtic d’Aiguaviva.

Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)
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Per tant, es pot concloure que Aiguaviva té una vulnerabilitat ALTA a les onades de calor (calor extrema)
i per tant caldrà planificar accions d’adaptació al canvi climàtic en aquest sentit per tal d’esdevenir un
municipi suficientment resilient.

7.6.2 Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Fornells de la
Selva
Taula 74. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Fornells de la Selva.

Capacitat
Indicadors associats als impactes climàtics o Exposició Sensibilitat
Vulnerabilitat
adaptativa
Codi riscos calculats en el marc del projecte ECTAdapt
(E)
(S)
(V)
(CA)
1

1.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
INCREMENT DE LA MORTALITAT ASSOCIADA A
LA CALOR

2

1

2

2

2

1.2. INCREMENT DE LA DEMANDA D’ENERGIA
PER EMPITJORAMENT DEL CONFORT TÈRMIC I
DEL FENOMEN ILLA DE CALOR

2

3

2

6

3

1.3. AFECTACIÓ A INFRAESTRUCTURES
(DETERIORAMENT DE MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ I INCREMENT DELS COSTOS
DE MANTENIMENT)

2

3

3

5

4

1.4. MENOR DURADA I EXTENSIÓ DE LES
ZONES INNIVADES

3

0

1

0

5

2.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
INCREMENT DE LA MORTALITAT ASSOCIADA
AL FRED

2

1

2

2

3

2

2

6

6

3.1. MAJOR RISC D’INCENDI FORESTAL

7

3.2. PROBLEMES D’ABASTAMENT
(QUANTITAT I QUALITAT DE L’AIGUA)

2

3

2

6

8

3.3. CANVIS EN ELS CULTIUS I EN LA
PRODUCTIVITAT AGRÍCOLA

2

3

3

5

9

3.4. ASSECATGE I PÈRDUA DE ZONES
HUMIDES

2

0

1

0

2

3

1

7

10

4.1. INUNDACIONS I RIUADES

11

5.1. AFECTACIÓ A INFRAESTRUCTURES,
EDIFICIS, PLATGES I DUNES

0

0

1

0

12

5.2. MAJOR INTRUSIÓ SALINA EN AQÜÍFERS
COSTANERS

0

0

2

0

Font: Projecte ECTAadapt (fulla de càlcul: TRASLLAT_DE_VULNERABLILITAT_AL_SECAP_Template_CAT).

Figura 80. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi de Fornells de la Selva.
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Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)

Els indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic permeten prioritzar les accions d’adaptació al municipi.
Tal com s’observa dels resultats de l’anàlisi de la vulnerabilitat, Fornells de la Selva és especialment
vulnerable a:
-

Inundacions i riuades
Increment de la demanda d’energia per empitjorament del confort tèrmic i del fenomen illa de
calor
Major risc d’incendi forestal
Problemes d’abastament (quantitat i qualitat de l’aigua)
Afectació a les infraestructures (deteriorament de materials de construcció i increment dels
costos de manteniment)
Canvis en els cultius i en la productivitat agrícola

En resum, s’han classificat els impactes climàtics de Fornells de la Selva de forma semafòrica: els
impactes climàtics que suposen un major increment de la vulnerabilitat i els riscos s’indiquen de color
vermell, mentre que els que suposen un menor increment s’indiquen de color verd.
Taula 75. Resultats de l’avaluació de la vulnerabilitat al canvi climàtic de Fornells de la Selva.

Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)
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Per tant, es pot concloure que Fornells de la Selva té una vulnerabilitat ALTA als riscos d’incendis i
precipitacions extremes i inundacions i per tant caldrà planificar accions d’adaptació al canvi climàtic en
aquest sentit per tal d’esdevenir un municipi suficientment resilient.

7.6.3 Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Riudellots de la
Selva
Taula 76. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Riudellots de la Selva

Indicadors associats als impactes
Codi climàtics o riscos calculats en el marc del
projecte ECTAdapt
1.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
1
INCREMENT DE LA MORTALITAT
ASSOCIADA A LA CALOR
1.2. INCREMENT DE LA DEMANDA
D’ENERGIA PER EMPITJORAMENT DEL
2
CONFORT TÈRMIC I DEL FENOMEN ILLA
DE CALOR
1.3. AFECTACIÓ A
INFRAESTRUCTURES (DETERIORAMENT
3
DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I
INCREMENT DELS COSTOS DE
MANTENIMENT)

Exposició
(E)

Sensibilitat
(S)

Capacitat
adaptativa
(CA)

Vulnerabilitat
(V)

2

1

2

2

3

3

2

9

2

3

2

6

4

1.4. MENOR DURADA I EXTENSIÓ DE
LES ZONES INNIVADES

2

0

1

0

5

2.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
INCREMENT DE LA MORTALITAT
ASSOCIADA AL FRED

2

1

2

2

2

2

2

4

6

3.1. MAJOR RISC D’INCENDI FORESTAL

7

3.2. PROBLEMES D’ABASTAMENT
(QUANTITAT I QUALITAT DE L’AIGUA)

2

3

2

6

8

3.3. CANVIS EN ELS CULTIUS I EN LA
PRODUCTIVITAT AGRÍCOLA

2

3

3

5

9

3.4. ASSECATGE I PÈRDUA DE ZONES
HUMIDES

2

0

1

0

2

2

3

3

10

4.1. INUNDACIONS I RIUADES

11

5.1. AFECTACIÓ A
INFRAESTRUCTURES, EDIFICIS,
PLATGES I DUNES

0

0

1

0

12

5.2. MAJOR INTRUSIÓ SALINA EN
AQÜÍFERS COSTANERS

0

0

2

0

Font: Projecte ECTAadapt (fulla de càlcul: TRASLLAT_DE_VULNERABLILITAT_AL_SECAP_Template_CAT)
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Figura 81. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi de Riudellots de la Selva

Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)

Els indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic permeten prioritzar les accions d’adaptació al municipi.
Tal com s’observa dels resultats de l’anàlisi de la vulnerabilitat, Riudellots de la Selva és especialment
vulnerable a:
-

Increment de la demanda d’energia per empitjorament del confort tèrmic i del fenomen illa de
calor
Afectació a infraestructures (deteriorament de materials de construcció i increment dels costos
de manteniment)
Problemes d’abastament (quantitat i qualitat de l’aigua)
Canvis en els cultius i en la productivitat agrícola

En resum, s’han classificat els impactes climàtics de Riudellots de la Selva de forma semafòrica: els
impactes climàtics que suposen un major increment de la vulnerabilitat i els riscos s’indiquen de color
vermell, mentre que els que suposen un menor increment s’indiquen de color verd.
Taula 77. Resultats de l’avaluació de la vulnerabilitat al canvi climàtic de Riudellots de la Selva.

Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)

Per tant, es pot concloure que Riudellots de la Selva té una vulnerabilitat ALTA a les onades de calor
(calor extrema) i per tant caldrà planificar accions d’adaptació al canvi climàtic en aquest sentit per tal
d’esdevenir un municipi suficientment resilient.
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7.6.4 Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Sant Julià de
Ramis
Taula 78. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Sant Julià de Ramis

Indicadors associats als impactes
Codi climàtics o riscos calculats en el marc del
projecte ECTAdapt
1.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
1
INCREMENT DE LA MORTALITAT
ASSOCIADA A LA CALOR
1.2. INCREMENT DE LA DEMANDA
D’ENERGIA PER EMPITJORAMENT DEL
2
CONFORT TÈRMIC I DEL FENOMEN ILLA
DE CALOR
1.3. AFECTACIÓ A
INFRAESTRUCTURES (DETERIORAMENT
3
DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I
INCREMENT DELS COSTOS DE
MANTENIMENT)

Exposició
(E)

Sensibilitat
(S)

Capacitat
adaptativa
(CA)

Vulnerabilitat
(V)

2

2

2

4

2

3

3

5

2

3

2

6

4

1.4. MENOR DURADA I EXTENSIÓ DE
LES ZONES INNIVADES

3

0

1

0

5

2.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
INCREMENT DE LA MORTALITAT
ASSOCIADA AL FRED

2

2

2

4

3

3

3

8

6

3.1. MAJOR RISC D’INCENDI FORESTAL

7

3.2. PROBLEMES D’ABASTAMENT
(QUANTITAT I QUALITAT DE L’AIGUA)

2

3

2

6

8

3.3. CANVIS EN ELS CULTIUS I EN LA
PRODUCTIVITAT AGRÍCOLA

2

2

2

4

9

3.4. ASSECATGE I PÈRDUA DE ZONES
HUMIDES

2

0

1

0

2

2

1

5

10

4.1. INUNDACIONS I RIUADES

11

5.1. AFECTACIÓ A
INFRAESTRUCTURES, EDIFICIS,
PLATGES I DUNES

0

0

1

0

12

5.2. MAJOR INTRUSIÓ SALINA EN
AQÜÍFERS COSTANERS

0

0

2

0

Font: Projecte ECTAadapt (fulla de càlcul: TRASLLAT_DE_VULNERABLILITAT_AL_SECAP_Template_CAT)
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Figura 82. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi de Sant Julià de Ramis

Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)

Els indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic permeten prioritzar les accions d’adaptació al municipi.
Tal com s’observa dels resultats de l’anàlisi de la vulnerabilitat, Sant Julià de Ramis és especialment
vulnerable a:
-

Major risc d’incendi forestal
Afectació a les infraestructures (deteriorament de materials de construcció i increment dels
costos de manteniment)
Problemes d’abastament (quantitat i qualitat de l’aigua)
Increment de la demanda d’energia per empitjorament del confort tèrmic i del fenomen illa de
calor
Inundacions i riuades

En resum, s’han classificat els impactes climàtics de Sant Julià de Ramis de forma semafòrica: els
impactes climàtics que suposen un major increment de la vulnerabilitat i els riscos s’indiquen de color
vermell, mentre que els que suposen un menor increment s’indiquen de color verd.
Taula 79. Resultats de l’avaluació de la vulnerabilitat al canvi climàtic de Sant Julià de Ramis.

Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)
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Per tant, es pot concloure que Sant Julià de Ramis té una vulnerabilitat ALTA als riscos d’incendis i a
la precipitació extrema i les inundacions, i per tant caldrà planificar accions d’adaptació al canvi climàtic
en aquest sentit per tal d’esdevenir un municipi suficientment resilient.

7.6.5 Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Sarrià de Ter
Taula 80. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Sarrià de Ter

Indicadors associats als impactes
Codi climàtics o riscos calculats en el marc del
projecte ECTAdapt
1.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
1
INCREMENT DE LA MORTALITAT
ASSOCIADA A LA CALOR
1.2. INCREMENT DE LA DEMANDA
D’ENERGIA PER EMPITJORAMENT DEL
2
CONFORT TÈRMIC I DEL FENOMEN ILLA
DE CALOR
1.3. AFECTACIÓ A
INFRAESTRUCTURES (DETERIORAMENT
3
DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I
INCREMENT DELS COSTOS DE
MANTENIMENT)

Exposició
(E)

Sensibilitat
(S)

Capacitat
adaptativa
(CA)

Vulnerabilitat
(V)

2

1

1

3

2

3

1

7

1

3

1

4

4

1.4. MENOR DURADA I EXTENSIÓ DE
LES ZONES INNIVADES

2

0

1

0

5

2.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
INCREMENT DE LA MORTALITAT
ASSOCIADA AL FRED

1

1

1

2

2

3

2

6

6

3.1. MAJOR RISC D’INCENDI FORESTAL

7

3.2. PROBLEMES D’ABASTAMENT
(QUANTITAT I QUALITAT DE L’AIGUA)

3

3

2

9

8

3.3. CANVIS EN ELS CULTIUS I EN LA
PRODUCTIVITAT AGRÍCOLA

3

2

3

5

9

3.4. ASSECATGE I PÈRDUA DE ZONES
HUMIDES

3

0

1

0

1

2

3

1

10

4.1. INUNDACIONS I RIUADES

11

5.1. AFECTACIÓ A
INFRAESTRUCTURES, EDIFICIS,
PLATGES I DUNES

0

0

1

0

12

5.2. MAJOR INTRUSIÓ SALINA EN
AQÜÍFERS COSTANERS

3

2

2

6

Font: Projecte ECTAadapt (fulla de càlcul: TRASLLAT_DE_VULNERABLILITAT_AL_SECAP_Template_CAT)

Figura 83. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi de Sarrià de Ter
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Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)

Els indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic permeten prioritzar les accions d’adaptació al municipi.
Tal com s’observa dels resultats de l’anàlisi de la vulnerabilitat, Sarrià de Ter és especialment vulnerable
a:
-

Major risc d’incendi forestal
Problemes d’abastament (quantitat i qualitat de l’aigua)
Increment de la demanda d’energia per empitjorament del confort tèrmic i del fenomen illa de
calor
Afectació a infraestructures (deteriorament de materials de construcció i increment dels costos
de manteniment)
Inundacions i riuades

En resum, s’han classificat els impactes climàtics de Sarrià de Ter de forma semafòrica: els impactes
climàtics que suposen un major increment de la vulnerabilitat i els riscos s’indiquen de color vermell,
mentre que els que suposen un menor increment s’indiquen de color verd.
Taula 81. Resultats de l’avaluació de la vulnerabilitat al canvi climàtic de Sarrià de Ter.

Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)
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Per tant, es pot concloure que Sarrià de Ter té una vulnerabilitat ALTA als riscos d’incendis i
precipitacions extremes i inundacions i per tant caldrà planificar accions d’adaptació al canvi climàtic en
aquest sentit per tal d’esdevenir un municipi suficientment resilient.

7.6.6 Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Vilablareix
Taula 82. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Vilablareix

Codi

1

2

3

Indicadors associats als impactes climàtics
Exposició
o riscos calculats en el marc del projecte
(E)
ECTAdapt
1.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
INCREMENT DE LA MORTALITAT
3
ASSOCIADA A LA CALOR
1.2. INCREMENT DE LA DEMANDA
D’ENERGIA PER EMPITJORAMENT DEL
3
CONFORT TÈRMIC I DEL FENOMEN ILLA
DE CALOR
1.3. AFECTACIÓ A
INFRAESTRUCTURES (DETERIORAMENT
DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I
2
INCREMENT DELS COSTOS DE
MANTENIMENT)

Sensibilitat
(S)

Capacitat
adaptativa
(CA)

Vulnerabilitat
(V)

1

2

3

3

2

9

3

2

6

4

1.4. MENOR DURADA I EXTENSIÓ DE
LES ZONES INNIVADES

2

0

1

0

5

2.1. AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ I
INCREMENT DE LA MORTALITAT
ASSOCIADA AL FRED

2

1

2

2

2

2

3

3

6

3.1. MAJOR RISC D’INCENDI FORESTAL

7

3.2. PROBLEMES D’ABASTAMENT
(QUANTITAT I QUALITAT DE L’AIGUA)

2

3

2

6

8

3.3. CANVIS EN ELS CULTIUS I EN LA
PRODUCTIVITAT AGRÍCOLA

2

3

2

6

9

3.4. ASSECATGE I PÈRDUA DE ZONES
HUMIDES

2

0

1

0

2

1

3

1

10

4.1. INUNDACIONS I RIUADES

11

5.1. AFECTACIÓ A
INFRAESTRUCTURES, EDIFICIS,
PLATGES I DUNES

0

0

1

0

12

5.2. MAJOR INTRUSIÓ SALINA EN
AQÜÍFERS COSTANERS

0

0

2

0

Font: Projecte ECTAadapt (fulla de càlcul: TRASLLAT_DE_VULNERABLILITAT_AL_SECAP_Template_CAT)

273

Figura 84. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi de Vilablareix

Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)

Els indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic permeten prioritzar les accions d’adaptació al municipi.
Tal com s’observa dels resultats de l’anàlisi de la vulnerabilitat, Vilablareix és especialment vulnerable
a:
-

Increment de la demanda d’energia per empitjorament del confort tèrmic i del fenomen illa de
calor
Afectació a infraestructures (deteriorament de materials de construcció i increment dels costos
de manteniment)
Problemes d’abastament (quantitat i qualitat de l’aigua)
Canvis en els cultius i en la productivitat agrícola

En resum, s’han classificat els impactes climàtics de Vilablareix de forma semafòrica: els impactes
climàtics que suposen un major increment de la vulnerabilitat i els riscos s’indiquen de color vermell,
mentre que els que suposen un menor increment s’indiquen de color verd.
Taula 83. Resultats de l’avaluació de la vulnerabilitat al canvi climàtic de Vilablareix.

Font: Projecte ECTAadapt (Annex II – Fitxa d’anàlisis de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic)
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Per tant, es pot concloure que Vilablareix té una vulnerabilitat ALTA a onades de calor (calor extrema)
i per tant caldrà planificar accions d’adaptació al canvi climàtic en aquest sentit per tal d’esdevenir un
municipi suficientment resilient.

8. Pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic
8.1 Objectius estratègics per a l’adaptació
Els objectius estratègics d’adaptació al canvi climàtic del Pla de Girona són els següents:
•

[llistar-los]

•
Les accions d’adaptació al canvi climàtic es classifiquen en diversos sectors i camps d’actuació.
Taula 84. Classificació de les accions d’adaptació al canvi climàtic
Sector
Edificis: municipals,
residencials i terciaris
Transport
Energia

Aigua

Residus
Planificació urbanística

Agricultura i sector forestal
Medi ambient i biodiversitat
Salut

Protecció civil i emergències

Turisme
Captació pública de productes
i serveis
Participació ciutadana

Altres
Font: COMO
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Camp d’acció
Edificis i equipaments/instal·lacions municipals
Edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari (no municipal)
Edificis residencials
Infraestructures de competència municipal
Infraestructures de competència supramunicipal
Infraestructures de subministrament de competència municipal (enllumenat)
Infraestructures de subministrament de competència supramunicipal (línies d’alta, mitja i
baixa tensió))
Infraestructures d’energia renovable (públiques i privades)
Pobresa energètica
Abastament d’aigua potable (captacions, xarxa d’abastament, demandes futures, qualitat
de l’aigua, estalvi, ETAP,
Sanejament d’aigües residuals (xarxa de sanejament, reutilització d’aigües residuals, xarxa
separativa, EDAR, infraestructures, etc)
Aigües pluvials (recollida, distribució i ús)
Consums municipals (equipaments, parcs i jardins, hidrants, etc)
Infraestructures, gestió i sistemes de recollida
Planejament i ordenació territorial
Normes i ordenances
Nature Based Solutions (NBS)
Agricultura i ramaderia
Sector forestal
Medi ambient i biodiversitat
Sanitat ambiental (plagues i blooms)
Prevenció
Actuacions en situacions extremes
Actuació post-pertorbació
Prevenció
Actuacions en situacions extremes
Actuació post-pertorbació
Turisme de muntanya
Turisme de costa
Requeriments d’eficiència i estalvi de recursos
Altres requeriments
Serveis d’assessorament
Ajudes i subvencions
Sensibilització i creació de xarxes socials
Formació i educació
Litoral i sistemes costaners
Activitats econòmiques i indústria, etc

8.2 Accions realitzades (2005-2019)
Els ajuntaments del Pla de Girona ja han realitzat diverses actuacions en matèria d'adaptació al canvi
climàtic durant el període 2005-2019.
A continuació es llisten les diferents accions realitzades i el sector vulnerable sobre el qual incideixen.

8.2.1 Ajuntament d’Aiguaviva
Taula 85. Accions realitzades en matèria d’adaptació al canvi climàtic durant el període 2005-2019

Nom de l’acció

Sector de vulnerabilitat

Aigua

Medi ambient i biodiversitat

Protecció civil i emergències

Agricultura i sector forestal

Any

Legalitzar totes les captacions d'abastament municipal
(periòdica)

2005-2019

Controlar la qualitat de l'aigua de les fonts de concurrència
pública (periòdica)

2005-2019

Instal·lar comptadors d'aigua (a la sortida dels dipòsits de
distribució, en piscines municipals i equipaments esportius,
etc.)

2005-2019

Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament
(periòdica)

2005-2019

-

-

Realització de les franges de protecció perimetral per incendis
forestals (periòdica)

2005-2019

Campanyes pel control de plagues que afecten a la salut
pública (mosquit tigre, vespa asiàtica, etc.) (periòdica)

2005-2019

-

-

8.2.2 Ajuntament de Fornells de la Selva
Taula 86. Accions realitzades en matèria d’adaptació al canvi climàtic durant el període 2005-2019

Nom de l’acció

Sector de vulnerabilitat

Any

Legalitzar totes les captacions d'abastament municipal

2005-2019

Controlar la qualitat de l'aigua de les fonts de concurrència
pública (periòdica)

2005-2019

Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d’abastament.
Aigua
Instal·lar comptadors d'aigua (a la sortida dels dipòsits de
distribució, en piscines municipals i equipaments esportius,
etc.)
Telegestió de l’aigua d’abastament i del reg urbà (periòdica)
Medi ambient i biodiversitat

-

Protecció civil i emergències

Campanyes pel control de plagues que afecten a la salut
pública (mosquit tigre, vespa asiàtica, etc.) (periòdica)

2005-2019
2005-2019
2005-2019
2005-2019
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Nom de l’acció

Sector de vulnerabilitat
Agricultura i sector forestal

-

Any
-

8.2.3 Ajuntament de Riudellots de la Selva
Taula 87. Accions realitzades en matèria d’adaptació al canvi climàtic durant el període 2005-2019

Nom de l’acció

Sector de vulnerabilitat

Aigua

2005-2019

Controlar la qualitat de l'aigua de les fonts de concurrència
pública (periòdica)

2005-2019

Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d’abastament
(periòdica)

2005-2019

Instal·lar comptadors d'aigua (a la sortida dels dipòsits de
distribució, en piscines municipals i equipaments esportius,
etc.)

2005-2019

Ordenança de la gestió de l’aigua
Medi ambient i biodiversitat

Protecció civil i emergències

Agricultura i sector forestal

Any

Legalitzar totes les captacions d'abastament municipal
(periòdica)

2005-2019

Utilització de plantes autòctones adaptades a estrès hídric
(periòdica).

2005-2019

Redacció i revisió del Document Únic de Protecció Civil
Municipal

2015

Campanyes pel control de plagues que afecten a la salut
pública (mosquit tigre, vespa asiàtica, etc.) (periòdica)

2005-2019

-

-

8.2.4 Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Taula 88. Accions realitzades en matèria d’adaptació al canvi climàtic durant el període 2005-2019

Nom de l’acció

Sector de vulnerabilitat

Aigua

2005-2019

Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament
(periòdica)

2005-2019

Legalitzar totes les captacions d'abastament municipal

2005-2019

Medi ambient i biodiversitat

-

-

Protecció civil i emergències

-

-

-

-

Agricultura i sector forestal

8.2.5 Ajuntament de Sarrià de Ter
Taula 89. Accions realitzades en matèria d’adaptació al canvi climàtic durant el període 2005-2019

277

Any

Controlar la qualitat de l'aigua de les fonts de concurrència
pública (periòdica)

Nom de l’acció

Sector de vulnerabilitat

Aigua

Any

Assumir la gestió del servei d’abastament d’aigua per part de
l’Ajuntament.

2005-2019

Inventariar les captacions i les fonts del municipi, públiques i
privades (en cas de sequera, contaminació dels aqüífers,...).
(periòdica)

2005-2019

Legalitzar totes les captacions d'abastament municipal

2005-2019

Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d’abastament
(periòdica)

2005-2019

Controlar la qualitat de l'aigua de les fonts de concurrència
pública (periòdica)

2005-2019

Instal·lar comptadors d'aigua (a la sortida dels dipòsits de
distribució, en piscines municipals i equipaments esportius,
etc.)

2005-2019

Medi ambient i biodiversitat

-

-

Protecció civil i emergències

-

-

-

-

Agricultura i sector forestal

8.2.6 Ajuntament de Vilablareix
Taula 90. Accions realitzades en matèria d’adaptació al canvi climàtic durant el període 2005-2019

Nom de l’acció

Sector de vulnerabilitat

Aigua

Legalitzar totes les captacions d'abastament municipal

2005-2019

Manteniment de la piscina amb aigua salada

2018-2019

Controlar la qualitat de l'aigua de les fonts de concurrència
pública (periòdica)

2005-2019

Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d’abastament
(periòdica)

2005-2019

Medi ambient i biodiversitat

-

Protecció civil i emergències

Redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal

Agricultura i sector forestal

Any

-

2016
-

8.3 Accions planificades (2019-2030)
El PAESC del Pla de Girona comptabilitza un total de [núm actuacions] actuacions planificades en
matèria d’adaptació al canvi climàtic. A continuació es presenten les fitxes descriptives de les accions
planificades:
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Núm.

Títol

Sector

[...]

Impactes climàtics
tractats

[...]

Estat

[No iniciada, en curs]

Origen

[...]

Descripció

[Descripció de l’acció.]

Any d’inici

Any de
finalització

Organisme
responsable

[...]

[...]

[...]

Parts
interessades

[...]

Contribueix a
mitigació
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[si/no]

És una acció
clau?

[si/no]

Cost d’inversió
(€)

[...]

Cost sense
inversió (€)

[...]

Cost total (€)

[...]
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8.4 Taula resum
8.4.1 Taula resum accions supramunicipals
Taula 91. Accions d’adaptació supramunicipals.
Sector

Acció

Descripció
Els Plans de prevenció d’incendis a escala supramunicipal amb instruccions d’execució a escala municipal i dotació
pressupostària són instrument ja previstos en el marc legislatiu actual.
La Llei de Protecció Civil de Catalunya (article 50, punt 4) indica que: ‘Correspon als consells comarcals d'elaborar i
aprovar els plans d'assistència i suport en matèria de protecció civil, per als municipis de llur àmbit. Aquests plans
han d'ésser homologats per la Comissió de protecció civil de Catalunya i han de respectar els plans municipals de
protecció civil’.
Concretament el Pla d'Assistència i Suport (PAS) és un pla d'ajuda i recolzament als municipis, abans, durant o
després d'una emergència o situació de risc (incendis, inundacions, nevades, accidents amb matèries perilloses,
etc.). Així doncs el Pla estableix les actuacions que pot realitzar el Consell Comarcal per tal de donar suport als
municipis en matèria de protecció civil i, al mateix temps, de gestió dels seus propis serveis.
El Pla no suposa en cap cas el traspàs de competències municipals en matèria de protecció civil al Consell Comarcal
o a un òrgan supracomarcal. Els alcaldes/ses dels municipis són els responsables màxims de la gestió de
l’emergència en el seu territori i hauran de seguir els protocols establerts en els seus propis plans d’emergència
municipals.
Redactar un Pla supramunicipal per l'ús de la biomassa forestal que analitzi el volum de fusta disponible al territori, la
demanda al municipi i la viabilitat tècnica i econòmica d’explotar-la per tal que la biomassa generi economia local
(negoci i llocs de treball) i permeti mantenir els boscos nets. L’objectiu és incentivar la gestió forestal sostenible, la
protecció del sòl i les conques, etc.

Gestió forestal

1

Pla de prevenció d’incendis a
escala supramunicipal amb
instruccions d’execució municipals i
dotació pressupostària.

Gestió forestal

2

Conservació de la
biodiversitat

3

Pla d’ordenació forestal
supramunicipal per a l’aprofitament
de biomassa forestal i potenciar
l'acció, si cal, amb la creació d'un
Consorci Privat de Gestió Forestal.
Protecció d’espais naturals
d’interès locals

Aigua

4

Planificació dels recursos hídrics.

Aigua

5

Plans de prevenció / actuació en
cas de sequeres.

Turisme

6

Manual de bones pràctiques per a
comerços, turisme rural i hotels o
altres sectors econòmics d'interès.
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Protegir adequadament els espais naturals d’interès local del municipi i apostar per una gestió activa que en potenciï
els seus valors i n’asseguri la conservació. Regulació conjunta de l’accés a zones sensibles i molt freqüentades del
medi natural
La planificació dels recursos hídrics disponibles al territori permet conèixer l'estat de les aigües i la disponibilitat
potencial i del present a fi de poder-los gestionar i explotar d'una forma eficient i sostenible.
Els Plans de prevenció i d'actuació per a risc de sequeres té per objectiu desenvolupar accions per prevenir i
anticipar-se a possibles situacions de sequera i, en cas d'episodi establir aquelles accions d'actuació que permetin
pal·liar-ne les seves conseqüències. Aquestes accions se centren en sensibilització i comunicació a la ciutadania i
accions concretes per a l'estalvi d'aigua en serveis o activitats que més consum generen, entre d'altres.
Realitzar campanyes específiques pels agents del sector turisme, tant adreçades als propis establiments turístics
com als turistes (xerrades informatives al carrer, fullets informatius, etc.) per
tal de sensibilitzar-los sobre l'estalvi de recursos (aigua, energia, materials i residus, etc.), els impactes i riscos
derivats del canvi climàtic i la necessitat d’adaptació al seus efectes. Es proposen: ús eficient i sostenible de l'aigua;
ús de recursos hídrics alternatius; ús eficient i sostenible de l’energia; energies renovables (biomassa, solar, eòlica,
etc.) i aspectes legals; correcta gestió de residus; reducció del consum i reducció de la generació de residus;

Sector

Acció

Descripció
adaptació als cops de calor; turisme sostenible; biodiversitat; risc d’inundació i pla d’evacuació, risc d’incendi i pla
d’evacuació; etc.

Episodis extrems

7

Creació d’una xarxa de refugis
climàtics a nivell supramunicipal.

Un dels efectes previstos del canvi climàtic és l’increment del nombre, freqüència i intensitat de les onades de calor i
de fred, el que pot afectar la salut de tota la ciutadania (epidèmies de grip, cops de calor, síncopes, etc.), i
especialment dels col·lectius més vulnerables (infants, gent gran, persones amb malalties cardiovasculars i
respiratòries, persones en situació de pobresa energètica, etc.).
En aquest sentit, dissenyar una xarxa de refugis climàtics al municipi per reduir la vulnerabilitat de la ciutadania, i
sobretot de la més vulnerable, als riscos en la salut per onades de calor. Un refugi climàtic és un edifici públic amb
climatització on la ciutadania pot accedir per ‘refugiar-se’ de la calor o de la fred. Per exemple obrir les escoles
durant el període estival com a instal·lacions d’oci refrescants per a tota la ciutadania.
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8.4.2 Taula resum accions municipals
Taula 92. Accions d’adaptació municipals.
Sector
Títol
1

2

3

4
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Aigua

Aigua

Aigua

Aigua

Assumir la gestió del
servei d'abastament
d'aigua per part de
l'Ajuntament

Legalitzar totes les
captacions d'abastament
municipal

Inventariar les captacions
i les fonts del municipi,
públiques i privades (en
cas de sequera,
contaminació dels
aqüífers, etc.)

Controlar la qualitat de
l'aigua de les fonts de
concurrència pública

Descripció mini
Amb aquesta acció es pretén
municipalitzar la gestió del servei de
subministrament de l'aigua (un cop la
concessió vigent caduqui), i per tant que
aquesta gestió sigui pública i no a través
d'una empresa privada.
Aquesta acció va dirigida a assegurar
des de l'Ajuntament que totes les
captacions d’aigua d'abastament
municipal estiguin controlades i
legalitzades, per tal d’assegurar-ne la
seva protecció i continuïtat, i conèixer
amb exactitud les quantitats d’aigua
extretes. La legalització dels
aprofitaments d’aigua permet evitar
problemes ambientals i atorga als la
protecció administrativa de les
respectives captacions davant l’obertura
de nous pous propers (perímetres i
protecció i compliment de la distància
mínima de separació).
La captació no autoritzada d'aigua
planteja problemes importants a l'hora de
comptabilitzar l'aigua i gestionar-ne
l'extracció, i pot portar a la
sobreexplotació dels aqüífers i provocar
intrusió salina als aqüífers de la costa en
el cas de captacions d’aigua subterrània
per exemple. Aquesta acció va dirigida a
inventariar totes les captacions d'aigua al
municipi, així com les fonts d'aigua tant
privades com públiques
El Reial decret 140/2003 estableix que
l'ens local és responsable que es
realitzin controls de qualitat de l’aigua en
les aixetes utilitzades pels consumidors.
Els punts on es prenen les mostres han
de ser representatius de cadascuna de
les zones de subministrament del terme
municipal i s’han d’escollir entre els

Aiguaviva

X

Fornells
de la
Selva

X

X

X

Riudellots
de la Selva

X

Sant
Julià de
Ramis

Sarrià de
Ter

Vilablareix

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sector
Títol

Descripció mini

Aiguaviva

Fornells
de la
Selva

Riudellots
de la Selva

Sant
Julià de
Ramis

Sarrià de
Ter

Vilablareix

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X S'inclou
per regar la
gespa del
camp de
futbol.

establiments públics o privats i els
domicilis particulars.
5

6

7

Aigua

Aigua

Aigua

Identificar i arreglar les
fuites en la xarxa
d'abastament

Telegestió de la xarxa
d'abastament

Recollir i reutilitzar les
aigües pluvials. Dipòsits
en equipaments públics.

Percentatges d’incontrolats i pèrdues a la
xarxa d’abastament superiors al 20%
indiquen que és necessària la millora de
l’eficiència de la xarxa.
Per tal d’obtenir aquests percentatges
cal instal·lar comptadors a la sortida dels
dipòsits d’abastament o a les escomeses
d’entrada dels diferents nuclis o sectors
del municipi.
Monitoritzar i millorar el control i la gestió
de la xarxa d’abastament permet
optimitzar el consum d'aigua i
d'electricitat i per tant redueix la
vulnerabilitat del municipi a la sequera i
escassetat d'aigua, i n’incrementa la
seva disponibilitat i garantia.
En aquest sentit, instal·lar un sistema de
telegestió/telecontrol a les
infraestructures d'abastament d'aigua
permet, entre altres, optimitzar els cicles
de treball de les bombes d'aigua, i per
tant reduir el consum elèctric associat,
detectar avaries i fuites que provoquen
un major consum elèctric per l'excés
d'hores de funcionament, i permet també
el tractament de les dades històriques
dels equips de telegestió per crear
alarmes en cas de detecció de consums
anòmals (fora de ratis establerts) i altres.
L'aigua recollida degudament
emmagatzemada i filtrada es pot utilitzar
per regar, per a la recàrrega de cisternes
de WC, o per tasques de neteja entre
altres usos. L’aigua s’ha
d’emmagatzemar amb les millors
garanties de qualitat per poder ser
utilitzada per als usos designats, (les
cisternes soterrades ofereixen una millor
conservació de l’aigua al estar protegida
de la llum i la calor). També serà
important disposar d’un registre per a
les tasques de neteja i manteniment dels

X

X

X

X (interès
en
rehabilitar
un dipòsit
de 24.000 l.
de la
cooperativa)
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Sector
Títol

8

9

Aigua

Aigua

Instal·lar comptadors
d'aigua (a la sortida dels
dipòsits de distribució, en
piscines municipals i
equipaments esportius,
etc.)

Ordenança municipal per
a l'estalvi d'aigua que
inclogui els sectors
domèstic, industrial,
serveis i agrícola

10

Aigua

Pla de contingència per a
l’abastament d’aigua

11

Aigua

Selecció d'espècies
vegetals autòctones amb
baix requeriment hídric
per jardineria municipal
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Descripció mini
dipòsits.
En aquesta acció es valora la instal·lació
de dipòsits d’aigua a teulades, jardins,
soterrats o altres espais municipals per
recollir aigua i reutilitzar-la als
equipaments, per reg, neteja i/o altres
usos.
Controlar el consum d'aigua a tots els
dipòsits de distribució, equipaments
municipals, dutxes i altres instal·lacions
consumidores d’aigua mitjançant la
instal·lació de comptadors d’aigua a la
xarxa de distribució, per poder portar a
terme un seguiment, detectar fuites,
proposar mesures correctores i d’estalvi,
sensibilitzar als usuaris i a la població,
etc. i d’aquesta manera reduir el consum
d’aigua i les pèrdues en xarxa, disminuint
així la vulnerabilitat del municipi als
riscos de sequera i escassetat d'aigua.
L'ordenança establirà una base
normativa que permeti el correcte ús i
estalvi d’aquest recurs al municipi
fomentant l’ús racional dels recursos
hídrics, l’aprofitament de recursos
alternatius i la protecció de les xarxes
d’abastament i de sanejament, tot
estipulant en quins casos i/o situacions la
utilització de sistemes d’estalvi i
reaprofitament d’aigua serà obligatòria,
amb la qualitat i característiques que
corresponguin a l’ús que se’n vol fer.
Entre altres, estudiar els aqüífers i de la
disponibilitat d’aigua subterrània del
municipi, els recursos hídrics alternatius
per assegurar el servei (extensiu al
sector Privat)
L'augment de la temperatura i de la
intensitat i nombre de sequeres tindrà un
impacte directe sobre les zones verdes
urbanes i les espècies de jardineria o
ornamentals amb alts requeriments
hídrics. En el context de canvi climàtic,
també es preveu que proliferin les
espècies exòtiques i invasores (sovint
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Aigua
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Telegestió del reg del
verd urbà

Telegestió de la xarxa de
sanejament

Descripció mini
tropicals) en detriment de les autòctones
(mediterrànies o atlàntiques). Per tal de
reduir la vulnerabilitat a aquests riscos, i
reduir el consum d'aigua de les zones
enjardinades, identificar, i substituir
progressivament les zones verdes i les
espècies no adequades per espècies de
jardineria autòctones, amb baixos
requeriments hídrics (xerojardineria) i
resistents a les plagues més adequades
pel municipi, per tal que s'adaptin a les
noves condicions climàtiques i continuïn
proveint al municipi de les funcions
ecològiques, ambientals i socials, si
s’escau, regulant-ho mitjançant un “Pla
director del verd urbà”.
Implantar un sistema de control del verd
urbà que permeti controlar
informàticament el reg i reduir així el
consum d’aigua (ja sigui de xarxa,
depurada o regenerada) i la vulnerabilitat
al risc de sequeres. Aquest sistema
consisteix en instal·lar programadors de
reg que controlen diferents zones de reg,
de manera que aquest programari de
gestió es comunica amb uns equips
remots mitjançant un equip
concentrador. Al programari de gestió
s'hi pot accedir des de qualsevol
dispositiu amb connexió a internet (PC
de taula, portàtil, PDA, telèfon mòbil...),
fet que facilita una gestió ràpida i eficaç
del reg i contribueix a reduir el
desplaçament de personal per tal de dur
a terme tasques com les de canvis de
programació, aturada o encesa dels
programadors, etc.
Millorar la gestió de la xarxa de
sanejament permet identificar les fuites i
optimitzar el consum d'electricitat reduint
la vulnerabilitat del municipi a la
contaminació dels aqüífers, i a les
inundacions.
En aquest sentit, instal·lar un sistema de
telegestió/telecontrol a les
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Aigua

15

Aigua

16

Aigua

287

Descripció mini

infraestructures de sanejament
d'aiguapermet, entre altres, optimitzar els
cicles de treball de les bombes d'aigua, i
per tant reduir el consum elèctric
associat, detectar fuites i avaries que
provoquen un major consum elèctric per
l'excés d'hores de funcionament, i
permet també el monitoratge i tractament
de les dades històriques dels equips de
telegestió per crear alarmes en cas de
detecció de valors anòmals (fora de ratis
establerts) i altres. A més, els
analitzadors de xarxa instal·lats
permeten una comunicació ràpida i
eficaç ja que al sistema de gestió s'hi pot
accedir des de qualsevol dispositiu amb
connexió a internet (PC de taula, portàtil,
PDA, telèfon mòbil...).
Pla director de
El desconeixement de la xarxa de
clavegueram
clavegueram municipal és un dels majors
problemes de gestió de la via pública, i
en concret per les fuites al medi i la
concessió de noves llicències als
habitatges construïts. En les zones on la
urbanització és més antiga, a part de no
conèixer el traçat en planta per la
inexistència de pous de registre, tampoc
es coneixen característiques bàsiques de
la xarxa com els diàmetres, la profunditat
de pas, els pendents o els materials
emprats. Cosa que provoca indefensió a
l’hora de preveure noves connexions,
dificulta les reparacions i impedeix la
planificació d’actuacions de millora de la
xarxa.
Neteja de lleres per evitar Limitar l’antropització de les lleres i ferinundacions
ne el manteniment com a prevenció
Millorar els sistemes de
tractament d’aigua
potable i de depuració de
les i dotar d’una EDAR
als nuclis que encara no
en tenen

Una estació depuradora d'aigües
residuals (EDAR) és una instal·lació on
l'aigua residual se sotmet a un
tractament per eliminar-ne la càrrega
contaminant i així poder tornar-la al medi
o reutilitzar-la (si es sotmet a un
tractament terciari).
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Davant el context de canvi climàtic i els
impactes derivats de sequera i episodis
d'escassetat d'aigua, aquesta acció va
dirigida a la millora del funcionament de
les EDARS i a la la realització d'un
estudi per construir EDARs, dipòsits de
decantació amb tractament secundari o
mini-EDARs als municipis que encara no
disposin del servei de sanejament.
Protecció dels cursos
Els àmbits fluvials són indrets d'interès
pluvials
estratègic per a la conservació de la
connectivitat ecològica. Concentren una
gran diversitat biològica, amb la
presència d'hàbitats i espècies d'alt
interès, i canalitzen els moviments de
molts animals que utilitzen els rius i les
seves lleres com a zones segures de
desplaçament a través del paisatge, i en
les quals troben refugi i aliment.
Preservar el bon estat dels cursos
fluvials permet la conservació de molta
biodiversitat i permet seguir aprofitant el
seu recurs hídric de qualitat.
Instal·lar mecanismes per Implementar mesures de millora del
reduir la incidència del
confort tèrmic a l’estiu en edificis
sol en edificis i
residencials i equipaments municipals
equipaments
com cortines, persianes, tendals i altres
mecanismes per reduir la incidència del
sol. Aquestes mesures redueixen la
vulnerabilitat sobretot a les onades de
calor extrema derivades del canvi
climàtic, i per tant als impactes en la
salut (com els cops de calor).
Ordenança municipal per Regular l´’us dels productes fitosanitaris
ser un municipi lliure de
glifosat en zona urbana i
per a un ús responsable
dels fitosanitaris
Adequació dels horaris i
Modificar els horaris i la freqüència de
freqüència de recollida
recollida de residus, principalment
dels residus a la
orgànics, de manera que s’adeqüin a
temperatura (onades de
l’increment de temperatura i onades de
calor)
calor.
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L’autocompostatge comunitari (o
compostatge comunitari) és un procés
senzill que pot ser complementari al
servei de recollida de residus orgànics
habitual, ja que permet gestionar la
matèria orgànica en una zona pròxima al
punt de generació. Aquesta pràctica
evita que la matèria orgànica i les restes
vegetals s’hagin de gestionar per mitjà
dels sistemes de recollida municipal,
cosa que redueix les entrades a les
plantes de tractament, estalviant alhora
consum energètic i reduint emissions.
Instruments d'ordenació
Els instruments d'ordenació forestal
forestal (IOF) en els
(IOF) són la denominació sota la qual
boscos públics i
s'engloben diverses figures d'ordenació
promoure’ls en els privats en la planificació forestal: Projecte
d'ordenació (per forests públiques), Pla
tècnic de gestió i millora forestal i Pla
simple de gestió forestal (per forests
privades).
Mitjançant els instruments d'ordenació
forestal es planifiquen les actuacions que
cal dur a terme en una finca forestal en
un termini superior als deu anys, durant
els quals cal assolir uns objectius bàsics
proposats pel titular o representant legal
i/o gestor. Aquests plans incorporen
mesures per minimitzar els riscos
d'erosió i d'incendi, augmentar la
resiliència dels boscos, preservar la
biodiversitat, fer-los més productibles i
sostenibles, etc.
Pla de gestió forestal
L'acció s'adreça a la realització del Pla
municipal per la gestió
de gestió forestal municipal, que abasti la
sostenible i l’aprofitament totalitat dels terrenys forestals del
de la biomassa local
municipi per a una gestió global, amb
múltiples objectius: reduir el risc de grans
incendis forestals, millorar la producció
de fusta i, en general, el conjunt de
funcions del bosc, tot incrementant les
capacitats d’adaptació al canvi climàtic i
potenciant l’aprofitament sostenible de
recursos forestals. Els boscos
gestionats, amb neteja selectiva del
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Pla de prevenció
d’incendis a escala
municipal

Descripció mini
sotabosc, amb la selecció de tanys i
aclarides pertinents són millors
embornals de carboni que els boscos no
gestionats i són menys vulnerables al
canvi climàtic (sequeres i onades de
calor). Per tal de dur a terme una gestió
sostenible dels boscos una possible
destinació dels productes fusters i
biomassa forestal que contribueix a la
rendibilitat de les masses forestals és
l’energia. Així mateix, l’aprofitament de
biomassa forestal com a font d’energia –
o dendroenergia- es perfila com a
alternativa amb major potencial en
relació a altres renovables més
explorades com la solar o l’eòlica.
L'obtenció de fusta dels boscos locals és
també un aprofitament i gestió sostenible
del bosc, que a banda de beneficis
econòmics, aporta beneficis com la
prevenció d'incendis i l’adaptació al canvi
climàtic de les masses forestals (un bosc
gestionat és menys vulnerable a les
sequeres i onades i calor, i és un millor
embornal de carboni).
L'acció s'adreça a la realització del Pla
de gestió forestal municipal, que abasti la
totalitat dels terrenys forestals del
municipi per a una gestió global, amb
múltiples objectius: reduir el risc de grans
incendis forestals, millorar la producció
de fusta i, en general, el conjunt de
funcions del bosc, tot incrementant les
capacitats d’adaptació al canvi climàtic i
potenciant l’aprofitament sostenible de
recursos forestals. Els boscos
gestionats, amb neteja selectiva del
sotabosc, amb la selecció de tanys i
aclarides pertinents són millors
embornals de carboni que els boscos no
gestionats i són menys vulnerables al
canvi climàtic (sequeres i onades de
calor).
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Elaboració, actualització i
revisió del DUPROCIM
(Document únic de
protecció civil municipal)
tenint en consideració les
projeccions i impactes
associats al canvi climàtic
i garantint els sistemes
d’alerta adients

El Document Únic de Protecció Civil
Municipal (DUPROCIM) és el document
que estableix el marc orgànic i funcional
previst per a un municipi, amb l’objecte
de prevenir i controlar els riscos sobre
les persones i els béns i donar resposta
adequada a les possibles situacions
d’emergència del municipi, sota
responsabilitat del titular del pla i
garantint la integració d’aquestes
actuacions amb el sistema autonòmic de
protecció civil.
L'acció es dirigeix a actualitzar el PCS,
que incorpora totes les anàlisis dels
riscos que afecten el seu municipi i que
anteriorment s’incloïen separadament en
els Plans d’Actuació Municipals.
Segons la Llei 4/1997 de Protecció Civil
de Catalunya, (1) Els ciutadans i
ciutadanes tenen dret a ésser informats
dels riscos col·lectius greus que els
poden afectar i de les mesures públiques
per a afrontar-los i (2) Les persones que
es poden veure afectades per situacions
de risc greu han de rebre informació i
instruccions de manera àmplia, precisa i
eficaç sobre les mesures de seguretat a
prendre i la conducta a seguir en cas
d'emergència o evacuació.
Aquesta acció es dirigeix a optimitzar,
revisar i millorar els sistemes existents
de notificació d'alerta a la població en
cas de risc/emergència, per posar en
pràctica les mesures d'autoprotecció com
el confinament o l’evacuació. Per tal
d’informar la població en situacions de
risc climàtic al municipi, desenvolupar
una aplicació mòbil per alertar la
població en casos de risc.
Estudi d'identificació de riscos geològics
al municipi i Pla d'acció (despreniments,
esllavissades, erosió, fluxos torrencials,
allaus, esfondraments i subsidències)

Optimitzar, revisar i
millorar els sistemes
d'alerta i comunicació
amb la població

Pla d'acció contra riscos
geològics
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emergències
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Campanyes pel control
de plagues que afecten a
la salut pública (mosquit
tigre, vespa asiàtica,
meduses, etc.)

Les formigues, mosques, mosquits,
escarabats, rates, ratolins, meduses, les
espècies invasores (com el mosquit tigre,
la vespa asiàtica o el bernat marbrejat),
etc. es veuen afavorits per alguns
impactes climàtics com les onades de
calor i les sequeres, i poden esdevenir
una plaga i causar problemes de salut o
molèsties importants a les persones.
En aquest sentit, realitzar campanyes
d’informació i alerta a la població i un
protocol pel control i detecció precoç de
plagues que afecten a la salut, com són
el mosquit tigre, la vespa asiàtica, etc.,
que poden veure’s agreujades pel canvi
climàtic. Fer difusió de les campanyes
del Departament de Salut (ex. Canal
Salut, Agència de la Salut Pública, etc.).
Per tal de reduir la vulnerabilitat a les
onades de calor i de fred dels
treballadors municipals, dels escolars i
de la ciutadania, ajustar els horaris dels
serveis municipals així com de les
activitats i uniformes dels treballadors a
condicions climàtiques i a l’època de
l’any.
Un dels efectes previstos del canvi
climàtic és l’increment del nombre,
freqüència i intensitat de les onades de
calor i de fred, el que pot afectar la salut
de tota la ciutadania (epidèmies de grip,
cops de calor, síncopes, etc.), i
especialment dels col·lectius més
vulnerables (infants, gent gran, persones
amb malalties cardiovasculars i
respiratòries, persones en situació de
pobresa energètica, etc.).
En aquest sentit, dissenyar una xarxa de
refugis climàtics al municipi per reduir la
vulnerabilitat de la ciutadania, i sobretot
de la més vulnerable, als riscos en la
salut per onades de calor. Un refugi
climàtic és un edifici públic amb
climatització on la ciutadania pot accedir
per "refugiar-se" de la calor o de la fred.

Ajustar els horaris dels
serveis municipals,
activitats i uniformes a les
condicions climàtiques

Xarxa o identificació dels
Refugis climàtics: posar a
disposició de la
ciutadania i dels
col·lectius vulnerables els
equipaments públics amb
climatització
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31

Protecció civil i
emergències

Instal·lació de pèrgoles
solars

32

Protecció civil i
emergències

Espais urbans amb
ombra i aigua per
refrescar-se (refugis
d’aigua) per disminuir el
fenomen d’illa de calor

33

Protecció civil i
emergències

Campanyes específiques
per a l'estalvi de recursos
i l'adaptació al canvi
climàtic

34

Protecció civil i
emergències

Campanyes específiques
per la prevenció de
residus

Descripció mini
Per exemple obrir les escoles durant el
període estival com a instal·lacions d’oci
refrescants per a tota la ciutadania.
Es tracta de pèrgoles que a més a més
d'ampliar les zones d'ombra i disminuir la
incidència solar permeten generar
energia fotovoltaica.
Les estratègies urbanístiques dedicades
a vetllar pel confort tèrmic del ciutadà i la
salut pública contemplen la creació de
refugis climàtics. Alguns d’aquets espais
urbans es preveuen en equipaments que
concentren població més vulnerable com
ara escoles o centres de dia.
L’adequació de la infraestructura verda
urbana com espais de refugi climàtic n’és
un altra opció.
Realitzar campanyes específiques pels
agents del sector turisme, tant adreçades
als propis establiments turístics com als
turistes (xerrades informatives al carrer,
fullets informatius, etc.) per tal de
sensibilitzar-los sobre l'estalvi de
recursos (aigua, energia, materials i
residus, etc.), els impactes i riscos
derivats del canvi climàtic i la necessitat
d’adaptació al seus efectes
L'objectiu es pot concretar en l’adhesió a
la setmana europea de
residusorganitzant accions de
sensibilització sobre la prevenció de
residus.
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Una Setmana Europea per:
Donar a conèixer estratègies de reducció
de residus i la política de la Unió
Europea i dels seus Estats membres en
aquesta matèria.
Fomentar accions sostenibles per reduir
els residus arreu d'Europa.
Fer públic les tasques dutes a terme pels
diversos actors mitjançant exemples
concrets de reducció de residus.
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Fer canviar el comportament quotidià
dels europeus (consum, producció).
35

Altres

38

Altres

Revisar les pòlisses
d’assegurances
contractades per
l’ajuntament i garantir
que donen cobertura als
riscos associats al canvi
climàtic (sequeres,
inundacions, tempestes,
etc.)

La probabilitat que es produeixin
fenòmens meteorològics extrems
augmentarà en el context de canvi
climàtic pel que fa al risc d'inundacions,
tempestes i ventades, sequeres,
esllavissades, pluges torrencials, pujada
del nivell del mar, onades de calor i de
fred, etc. que podrien causar danys a
béns (edificis, equipaments,
infraestructures, mobiliari urbà, etc.) i
persones.
En aquest sentit, és necessari que des
de l’Ajuntament es revisin les pòlisses
d’assegurances contractades per tal de
detectar deficiències i garantir que es
disposa de cobertura pels fenòmens
climàtics extrems previstos en les
projeccions climàtiques del municipi.
Línia d'ajudes i
Per tal de reduir la vulnerabilitat al canvi
subvencions per poder
climàtic, i alhora ajudar a persones en
executar mesures
situació de pobresa energètica i de major
d'adaptació al canvi
vulnerabilitat (per edat, salut, situació
climàtic segons criteris de econòmica, etc.) obrir una línia d’ajuts i
prioritat(pobresa
subvencions a les quals la ciutadania
energètica, aigua, etc.)
podria optar per executar mesures
d'adaptació al canvi climàtic (estalvi
d’aigua, instal·lació de sistemes de
recollida de pluvials, d’energies
renovables, millora d’aïllaments i
climatització, etc.), en base als criteris de
prioritat establerts pel municipi.
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9. Pobresa energètica
Segons el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), la pobresa energètica és causada per una
combinació de tres factors: baixos ingressos, una qualitat de construcció inadequada i alts preus
de l'energia. Tanmateix, les necessitats energètiques específiques d'una família, expressades
per circumstàncies demogràfiques com la mida de la llar, el sexe, l'ocupació o la classe social,
també tenen un paper important.
Les principals mesures que es desenvolupen per fer front a la pobresa energètica són l’aplicació
de mesures pal·liatives. També s’intenta evitar la seva expansió i fer visible la problemàtica entre
la població. Els efectes directes de la pobresa energètica són els problemes de salut de les
persones que la pateixen; el desenvolupament de malalties físiques i mentals (asma,
artritis, reumatisme, depressió o ansietat). Aquestes malalties derivades de la pobresa
energètica tenen major impacte en els col·lectius vulnerables a nivell de salut: infants,
adolescents i gent gran.
Les directives europees 2009/72/CE i 2009/73/CE recullen la protecció dels consumidors
vulnerables en el marc dels mercats interns de l’electricitat i el gas respectivament. A més a més,
a Catalunya hi ha vigent la Llei 24/2015 que recull les mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
La Diputació de Girona ofereix un programa de pal·liació i prevenció de la pobresa energètica
adreçat a les administracions públiques dels municipis i les comarques de la província, com ara
ajuntaments, consells comarcals, escoles o centres sociosanitaris.
Al desembre de 2017 la Diputació de Girona va publicar la diagnosi de la pobresa energètica de
la demarcació de Girona22, que té una visió transversal del problema i incorpora actuacions en
quatre dels àmbits més rellevants: atenció social, salut, habitatge i consum.
A les comarques gironines el 61% de les llars declaren dificultats per arribar a final de mes, un
percentatge superior respecte el 57% del total de les comarques de Catalunya. Una altra dada
significativa i que respon més directament a la pobresa energètica és la incapacitat de mantenir
l’habitatge a una temperatura adient, a les comarques gironines representa un 18% de la
població, en relació amb el 13% de la mitjana de Catalunya.
És destacable que més d’un 20 % de les llars declarin tenir problemes d’humitat, goteres o
podridura a l’habitatge, tot i que no s’allunya del percentatge registrat en el total de Catalunya.
Es preveu iniciar i realitzar una tasca més activa de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica
en els municipis.
Les accions relacionades amb la prevenció i pal·liació de la pobresa energètica incloses en el
PAESC del Pla de Girona són les següents:

22)
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Dur a terme intervencions energètiques a llars
derivades de serveis socials per millorar
l'eficiència energètica de les llars vulnerables

Sector

Edificis residencials

Àrea
d’intervenció

Acció
integrada
(tots els
punts
anteriors)

Estat

No iniciada

Origen

Diversos

Instrument
polític

Gestió
d'energia

Descripció
Segons la el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), la pobresa energètica "és
causada per una combinació de tres factors: baixos ingressos, una qualitat de construcció inadequada i
alts preus de l'energia”. Tanmateix, les necessitats energètiques específiques d'una família, expressades
per circumstàncies demogràfiques com la mida de la llar, el sexe, l'ocupació o la classe, també tenen un
paper important. Tradicionalment, al nostre país aquest problema s‟ha tractat a base d‟ajuts a les famílies
per pagar factures. No obstant, aquest tipus de solucions d‟urgència no solucionen el problema
estructural i és necessari avançar en mesures que permetin pal·liar les causes i prevenir l‟augment o la
cronificació de la pobresa energètica.
L‟acció consisteix en millorar l‟eficiència de les llars vulnerables a través d'intervencions energètiques a
llars en situació de pobresa o vulnerabilitat energètica, derivades de serveis socials. Durant les
intervencions a les llars es realitzaran accions de baix cost enfocades a disminuir la despesa energètica
de les llars i a augmentar el seu confort. Per a la seva implementació, cal:
1 – Establir els circuits adequat amb els serveis socials: Col·laborar amb Serveis Socials per a que
identifiquin les persones que es troben en situacions pobresa energètica. És important consensuar els
criteris de les llars que es beneficiaran de l‟acció, tenint en compte tant criteris socioeconòmics i culturals,
com energètics, de manera que és necessari posar en comú el coneixement d‟aquests diferents àmbits
del municipi. Finalment, cal definir el model d‟implementació i les responsabilitats de cadascuna de les
fases d‟implementació.
2 – Definir el format i els materials necessaris de la intervenció energètica: hi ha molts nivells d‟actuació
i dependrà dels recursos i les prioritats de cada municipi posar més èmfasi en un aspecte o en un altre,
decidir el nombre de visites a realitzar, o si es vol monitoritzar el consum o no. Tenint en compte
l‟experiència d‟altres municipis pioners en aquest tipus d‟intervencions, una de les mesures que té més
impacte econòmic per a les famílies és l‟assessorament i gestió tarifària. Tampoc cal oblidar la
importància d‟incidir en els hàbits de les persones usuàries. És a dir, per assegurar l‟impacte i la
sostenibilitat de l‟acció és important que la intervenció no es limiti a la instal·lació d‟uns quants materials
d‟eficiència.
3 - Contacte amb els usuaris: Trucar o visitar a la persona per oferir el servei d‟auditoria energètica.
Aquesta trucada pot servir per fer una primera avaluació de la situació energètica a la llar, de manera
que la persona que faci la visita ja pugui dur els materials i documents necessaris el dia de la intervenció.
4 –Visita: Dur a terme la intervenció energètica a les llars derivades de serveis socials que compleixen
els criteris definits prèviament. Durant les intervencions a les llars es recomana realitzar almenys 4 tipus
d‟accions:
-Instal·lació de materials d'eficiència de baix cost: LED, regletes, virets, sota-portes, reductors de cabal,
etc. a la llar. Aquesta acció es pot aprofitar per fer pedagogia amb les famílies, ja que són materials que
es poden trobar a qualsevol ferreteria i que es poden instal·lar ells mateixos en un futur.
-Assessorament tarifari: identificar si la persona titular del contracte pot demanar el bo social, si la
potència és la que realment es necessita, si el tipus de contracte és adequat, si es podria estalviar amb
la modalitat de discriminació horària.
-Consells personalitzats per optimitzar l'ús d'energia a la llar: explicar de quina manera es pot fer un
ús òptim de l‟energia a la llar tenint en compte les seves característiques i equipaments específics
-Identificació de potencials reformes o mesures de més cost amb impacte significatiu, per tal de poder
anar més enllà si es disposa de pressupost.
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Aquestes accions es poden realitzar en 1 sola visita, en 2 o en 3, depenent del format. Si es monitoritza
per observar millor la potència necessària, caldrà fer 1 primera visita per instal·lar l‟aparell de mesura. I
si es vol mesurar l‟impacte de l‟acció, s‟haurà d‟afegir una tercera visita per poder comparar l‟escenari
inicial amb el de després de la intervenció.
Els resultats esperats d‟aquesta acció són:
-Augment de l‟eficiència energètica dirigit a augmentar el confort a la llar
-Apoderament de les persones vulnerables en energia
-Reducció econòmica degut a canvi de tarifa
Cal tenir en compte que aquestes intervencions moltes vegades no produeixen un estalvi energètic, ja
que les persones en situació de pobresa energètica acostumen a consumir energia per sota de les seves
necessitats, i el que es fa és augmentar el confort.
Cost (€)

Cost d’abatiment
(tCO2/€)

350 €/visita

Estalvi
d’energia
(MWh/any)

Producció
d’energia
renovable
(MWh/any)

-

-

Any d’inici

Any de
finalització

Organisme
responsable

2005

2030

Diversos

-

Estalvi d’emissions de CO2

Valor absolut 550,971
tCO2/any

Detall dels municipis que se sumen a l’acció i d’estalvi d’emissions corresponent (tCO2/any)

Aiguaviva

X

Fornells de la Selva

X

Riudellots de la Selva
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32,073

Sant Julià de
Ramis

X

159,890

Sarrià de Ter

X

250,268

Vilablareix

Dur a terme programes de formació per
col·lectius vulnerables en eficiència energètica
a la llar

2

Sector

Edificis
residencials

Àrea
d’intervenció

Modificació
d'hàbits

Estat

No iniciada

Origen

Diversos

Instrument
polític

Sensibilització
/ formació

Descripció
El mercat de l‟energia és un mercat complex, tant per l‟alta especialització, com per la
terminologia tècnica que s‟utilitza, i per la mateixa estructura del mercat. Això fa que la majoria de
consumidors no tinguin eines per prendre decisions informades sobre quines modalitats de contractació
els convenen més, quines solucions energètiques poden aplicar a casa seva, o què poden fer davant de
pràctiques comercials agressives. Entendre el mercat elèctric o el que pot fer cada consumidor que reduir
el preu que paga és actualment un repte per a molts consumidors, i especialment per aquells que estan
en una situació de major vulnerabilitat. Proporcionar informació clara i transparent constitueix un recurs
més per protegir els consumidors en aquest àmbit.
L‟acció consisteix en fer formació a col·lectius vulnerables en eficiència energètica a la llar, tarifes
elèctriques, mercat elèctric, com millorar el confort, i drets dels consumidors, per tal d‟apoderar-los com
a consumidors d‟energia.
Cal identificar els serveis i les entitats que treballen amb col·lectius vulnerables per veure per quins canals
es pot arribar als destinataris i definir l‟estratègia de difusió de les formacions. Després caldrà definir els
continguts i el format de la formació segons el perfil dels usuaris. Alguns elements bàsics de la formació
són:
- conceptes bàsics d‟energia;
- comprensió de les factures energètiques d‟electricitat i gas;
- com abaixar la potència;
- què cal fer per contractar la modalitat de discriminació horària i sol·licitar el bo social;
- consells per reduir el consum energètic;
- drets i deures que tenen com a consumidors d‟energia.
És recomanable fer la formació en format taller, de manera que es faciliti la participació dels beneficiaris,
que puguin exposar els seus dubtes, i es faciliti un millor aprenentatge. Sempre que sigui possible, també
és recomanable fer el taller en grups de persones ja organitzats per fomentar la participació. Per exemple,
fer els tallers en associacions de veïns i veïnes, de persones nouvingudes, associacions de pares i mares
de barris deprimits del municipi, entitats que atenen a la gent gran, etc. Aquests tallers acostumen a ser
més útils quan s‟aprofiten els vincles de confiança i els mateixos afectats poden explicar la seva
experiència i/o ajudar els seus coneguts o familiars en la gestió energètica.
Els resultats esperats d‟aquesta acció són:
-Apoderament de les persones en gestió energètica a la llar i en la tria i la relació amb els serveis
energètics.
-Foment de la creació de xarxes de suport mutu.

Cost (€)

350 €/taller

Cost d’abatiment
(tCO2/€)

-

Estalvi
d’energia
(MWh/any)

Any d’inici

Producció
d’energia
renovable
(MWh/any)

-

Any de
finalització

-

Organisme
responsable
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2005

2030

Diversos

Estalvi d’emissions de CO2

Valor absolut 300,703
tCO2/any

Detall dels municipis que se sumen a l’acció i d’estalvi d’emissions corresponent (tCO2/any)

Aiguaviva

X

Fornells de la Selva

X

Riudellots de la Selva

299

32,073

Sant Julià de
Ramis
Sarrià de Ter
Vilablareix

X

159,890

3

Impulsar programes de formació per
professionals que treballen amb col·lectius
vulnerables

Sector

Edificis residencials

Àrea
d’intervenció

Altres

Estat

No iniciada

Origen

Diversos

Instrument
polític

Sensibilització
/ formació

Descripció
La pobresa energètica és un fenomen complex i multidimensional que afecta a diferents
àmbits: la salut, l‟economia, l‟habitatge, i el medi ambient, entre d‟altres. Malgrat això, tradicionalment la
pobresa energètica s‟ha tractat només des dels serveis socials, i per tant l‟enfocament utilitzat no té en
compte àmbits de coneixement que serien útils per abordar les causes estructurals del problema. Alhora,
no tothom que pateix pobresa energètica va a serveis socials, a vegades per desconeixement, per no
volerse identificar com a “pobre energètic”, o per por a l‟estigmatització. Això fa que pràcticament l‟únic
canal d‟identificació de casos siguin els serveis socials, fet que deixa fora a part de les persones que
pateixen pobresa energètica. Tots aquells professionals que atenen col·lectius vulnerables o estan en
contacte amb persones potencialment vulnerables haurien de ser capaços d‟identificar quan es troben
davant d‟algú que pateix pobresa energètica i saber quins serveis i recursos poden oferir-los des del
municipi.
Formar professionals dels Serveis Socials, les Oficines Municipals d‟Informació al Consumidor, les
Oficines d‟Atenció al Ciutadà, les Oficines Locals d‟Habitatge, els Centres de Salut, els Centres
Educatius, els equipaments socioculturals, etc., pot millorar la identificació i la gestió dels casos de
pobresa energètica als municipis, i alhora fomentar el coneixement transversal en la resposta que es
dóna a aquest problema des del municipi.
L‟acció consisteix en realitzar jornades tècniques, cursos de formació o tallers per a professionals que
atenen col·lectius potencialment vulnerables perquè siguin capaços de detectar i, si escau, gestionar els
casos, entendre les implicacions de la problemàtica i plantejar vies d‟actuació.
Primer cal identificar el personal a qui s‟adreçaran les formacions per adequar els continguts específics
a cada col·lectiu professional. Després s‟han de definir els circuits d‟actuació: identificar els circuits
existents al municipi/comarca, així com els agents rellevants, i consensuar el circuit d‟actuació amb tots
ells. Per exemple, en la Diagnosi de la situació de pobresa energètica de la Demarcació de Girona
realitzada al 2017, les persones que van respondre a l‟enquesta realitzada entre Oficines d‟Informació
al Consumidor i Centres de Salut manifestava que es sentia capaç d‟identificar casos de pobresa
energètica. D‟aquesta manera es podrien incorporar nous actors al circuit existent i millorar així la
detecció de casos.
Finalment cal definir els continguts en funció del públic objectiu: Definir els continguts tenint en compte
les necessitats de cada grup destinatari. Els continguts no seran els mateixos si el taller s‟adreça a
professionals de l‟habitatge que si és per a professionals de l‟àmbit de la salut, de manera que s‟han de
dissenyar uns continguts que permetin a cada col·lectiu professional adquirir els coneixements que li
faltin en aquest àmbit.
Alguns aspectes rellevants a considerar per al contingut de les formacions són:
-Formació per a la detecció: Elements de detecció; Indicadors de pobresa energètica; Circuits i vies
d‟actuació al municipi
-Formació per a la intervenció: Conceptes bàsics d‟energia; Comprensió de les factures de llum i gas:
donar a conèixer quines opcions hi ha en la contractació, reducció de la potència, discriminació horària i
bo social.
-Drets del consumidor d‟energia
-Claus per la implementació de la Llei 24/2015 i normativa vigent
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Cost (€)

Cost d’abatiment
(tCO2/€)

800-2.000
€/formació

Estalvi
d’energia
(MWh/any)

Producció
d’energia
renovable
(MWh/any)

-

Any d’inici

Any de
finalització

Organisme
responsable

2005

2030

Diversos

-

Estalvi d’emissions de CO2

Valor absolut 0
tCO2/any

Detall dels municipis que se sumen a l’acció i d’estalvi d’emissions corresponent (tCO2/any)
Sant Julià de
Ramis

Aiguaviva
Fornells de la Selva
Riudellots de la Selva

301

X

0

Sarrià de Ter
Vilablareix

-

Impulsar campanyes de sensibilització, a
col·lectius vulnerables energèticament,
identificats a través de Serveis Socials

4

Sector

Edificis
residencials

Àrea
d’intervenció

Modificació
d'hàbits

Estat

No iniciada

Origen

Diversos

Instrument
polític

Sensibilització /
formació

Descripció
Els esdeveniments socials presenten una bona oportunitat per a transmetre coneixement
de manera amena. Per a dur a terme un canvi primer s‟ha de tenir coneixement sobre la situació i què
cal canviar. Si bé hi ha un sector de la població que és conscient de la seva situació de pobresa
energètica; hi ha un sector que no n‟és conscient. Les campanyes de sensibilització ajuden a crear
consciència a la part de la població que viu en pobresa energètica però que no n‟és conscient. Cal
recordar que la prevenció és la millor eina per afrontar la pobresa energètica, ja que les situació de les
persones pot canviar, i divulgar informació rellevant pot ajudar a moltes famílies a protegir-se de la
vulnerabilitat.
L‟acció consisteix en implementar campanyes de sensibilització a la ciutadania sobre el fenomen de la
pobresa energètica i les seves implicacions.
Caldrà definir el públic objectiu i els canals de comunicació perquè tingui incidència a la població, així
com definir el contingut i els objectius específics de la campanya. La campanya pot tenir continguts
diferents, com per exemple donar a conèixer les eines existents per a les persones amb dificultats per
pagar les factures, difondre els serveis municipals on es poden adreçar les persones que pateixen
pobresa energètica, o sensibilitzar en l‟estalvi energètic a la llar. També pot ser una campanya específica
per donar a conèixer el bo social, ja que moltes de les famílies que podrien acollir-s‟hi no el
tenen, o conscienciar sobre els perill de les campanyes comercials agressives.
El cost és molt variable depenent de l‟abast de la campanya
Cost (€)

Cost d’abatiment
(tCO2/€)

3.000 6.000 €

Estalvi
d’energia
(MWh/any)

Producció
d’energia
renovable
(MWh/any)

-

Any d’inici

Any de
finalització

Organisme
responsable

2005

2030

Diversos

-

-

Estalvi d’emissions de CO2

Valor absolut
1295,853
tCO2/any

Detall dels municipis que se sumen a l’acció i d’estalvi d’emissions corresponent (tCO2/any)
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Aiguaviva

X

Fornells de la Selva

X

Riudellots de la Selva

303

119,431

Sant Julià de
Ramis

X

Sarrià de Ter

X

Vilablareix

802,034

Impulsar programes de coneixement del parc
d'habitatges

5

Sector

Edificis residencials

Àrea
d’intervenció

Altres

Estat

No iniciada

Origen

Diversos

Instrument
polític

Planificació
territorial

Descripció
Impulsar programes de coneixement del parc d'habitatges per identificar el potencial de
millora per zona, tipus d'edifici, perfil socioeconòmic, etc. que serveixi per dissenyar programes de millora
del parc incorporant la perspectiva de les persones vulnerables.
Una de les causes estructurals de la pobresa energètica és la baixa qualitat en l‟edificació. Caracteritzar
les diferents zones del municipi, els tipus d‟edificis o les mesures prioritàries específiques pot permetre
dur a terme estratègies que tinguin la incidència necessària en la pobresa energètica, alhora que pot ser
útil per fer un càlcul econòmic de les mesures més rentables energètica i econòmicament si es vol
dissenyar una línia de subvencions específica, per exemple.
L‟acció consisteix en caracteritzar i prioritzar els edificis a rehabilitar i quin tipus de rehabilitació pot ser
més efectiva en cada cas (aïllament de la façana o l‟interior, pal·liació d‟humitats, canvis en els
tancaments, millora dels sistemes de calefacció, etc.). Un cop fet l‟anàlisi, per a la implementació de les
millores es poden definir diversos mecanismes de finançament per a poder dur-les a terme. Per exemple:
- Donar ajuts a fons perdut a les persones que compleixin uns criteris establerts
- Donar ajuts o préstecs en les quals el percentatge de finançament públic o de l‟interès del préstec variï
segons el grau de vulnerabilitat de la persona.
- Que les persones paguin un import similar al que pagarien per les factures d‟energia, i el gestor
energètic de l‟edifici faci servir l‟estalvi generat per finançar les millores.
- Si les persones de la llar no poden assumir cap cost, permetre que la inversió feta per l‟Ajuntament en
la millora quedi inscrita al registre de propietat i es retorni en el moment de venda de l‟habitatge o en el
moment en què l‟habitatge es traspassi per herència.
- Altres aspectes a valorar segons recursos i característiques de cada municipi.
Com que en molts immobles hi ha un esquema de propietat horitzontal, amb diferents propietaris per
edifici, algunes mesures de rehabilitació que impliquin el conjunt de l‟edifici poden veure‟s bloquejades
per falta d‟acord o dificultats en la presa de decisions. Per aquest motiu, pot ser interessant oferir
programes de mediació a comunitats de veïns d‟edificis potencialment vulnerables per a fomentar la
millora del parc d‟habitatges privat.
Els resultats esperats de l‟acció són:
- Es dota de dades la planificació estratègica del municipi en relació a la millora del parc d‟habitatges,
incorporant la perspectiva dels habitatges vulnerables.
- S‟incideix directament en la demanada energètica de l‟edifici, que és la millor manera de reduir la
vulnerabilitat, ja que les necessitats energètiques disminuiran.
- Tenint en compte que la pobresa energètica cronifica malalties respiratòries, cardiovasculars, i
desordres mentals, cal tenir en compte que la inversió en millora del confort a la llar pot reduir en el mig
termini la despesa en salut al municipi.
- Augmentar el nivell d‟intervencions per poder planificar accions conjuntes i aprofitar economies d‟escala
Cost (€)

15.000 40.000 €

Estalvi
d’energia
(MWh/any)

-

Producció
d’energia
renovable
(MWh/any)

-
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Cost d’abatiment
(tCO2/€)

Any d’inici

Any de
finalització

Organisme
responsable

2005

2030

Diversos

-

Estalvi d’emissions de CO2

Valor absolut 749,373
tCO2/any

Detall dels municipis que se sumen a l’acció i d’estalvi d’emissions corresponent (tCO2/any)

Aiguaviva

X

32,073

Sant Julià de
Ramis

X

159,890

Fornells de la Selva

X

96,220

Sarrià de Ter

X

250,268

Riudellots de la Selva

X

96,220

Vilablareix

X

102,182

305

6

Constituir taules de coordinació per definir una
estratègia municipal de pobresa energètica

Sector

Edificis residencials

Àrea
d’intervenció

Altres

Estat

No iniciada

Origen

Diversos

Instrument polític

Planificació
territorial

Descripció
La pobresa energètica afecta a diversos àmbits de coneixements i competències dels municipis:
atenció social, educació, salut, habitatge, i consum. No obstant, generalment la resposta dels municipis contra
la pobresa energètica es canalitza a través de serveis socials de forma gairebé exclusiva, mentre que hi ha
diversos actors que podrien enriquir la manera com es detecten i es gestionen els casos. De la mateixa manera,
hi ha entitats del tercer sector o plataformes socials que també tracten amb persones vulnerables, i que poden
tenir un paper en la resposta municipal per afrontar la problemàtica.
L‟acció consisteix en crear un Taula de Coordinació entre tots els agents rellevants, que poden aportar
coneixements, recursos, o algun tipus de suport a la identificació i gestió de la pobresa energètica. Es recomana
que la Taula serveixi per definir una estratègia de gestió de la pobresa energètica incorporant la informació,
perspectiva i necessitats de tots els agents rellevants. Es poden seguir els següents passos:
1. Identificar els agents rellevants del municipi/territori i convidar-los a la Taula
2. Elaborar un diagnòstic participatiu entre tots els agents per obtenir una fotografia de la pobresa energètica al
municipi amb la perspectiva de tots els agents rellevants
3. Identificar els punts forts i les barreres
4. Definir estratègies i accions per afrontar les dificultats i enfortir la resposta contra la pobresa energètica al
municipi
5. Definir els protocols d‟actuació i comunicar-los a tots els departaments i agents rellevants
Cost (€)

Cost d’abatiment
(tCO2/€)

1.000 - 3.000
€

Estalvi
d’energia
(MWh/any)

Producció
d’energia
renovable
(MWh/any)

-

Any d’inici

Any de
finalització

Organisme
responsable

2005

2030

Diversos

-

-

Estalvi d’emissions de CO2

Valor absolut 0
tCO2/any
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Detall dels municipis que se sumen a l’acció i d’estalvi d’emissions corresponent (tCO2/any)

Aiguaviva

X

0

Sant Julià de Ramis

X

0

Fornells de la Selva

X

0

Sarrià de Ter

X

0

Riudellots de la Selva

X

0

Vilablareix

X

0
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10. Pla de participació i comunicació
10.1 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 PAESC és necessària per poder
proposar les accions i dur-les a terme.
La taula següent identifica els actors rellevants en el procés d’elaboració del PAESC, segons si han
estat convocats i han assistit o no al taller de participació del procés d’elaboració del PAESC dels
municipis de [nom de la unitat del paisatge]:
Taula 93. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAESC.
Tipologia de
Convocat
Participació
persones i/o
Actors
al taller
al taller
organismes
[Indiqueu càrrec: responsables de la gestió energètica dels equipaments
municipals (director/a de centre educatiu, conserge, etc.), responsables del
[...]
[...]
manteniment d’instal·lacions, etc.]
[Indiqueu càrrec: representants polítics]
[...]
[...]
Ajuntament
[Indiqueu càrrec: companyies energètiques municipals]
[...]
[...]
[Indiqueu càrrec: representant de l’empresa responsable de la gestió de
[...]
[...]
residus]
[Indiqueu càrrec: representant de l’empresa responsable del transport
[...]
[...]
públic urbà]
[Indiqueu càrrec: empreses de serveis energètics (ESE)]
[...]
[...]
[Indiqueu càrrec: inversors privats del municipi]
[...]
[...]
[Indiqueu càrrec: representants del sector de la construcció]
[...]
[...]
[Indiqueu quines: juntes/administradors de les urbanitzacions privades]
[...]
[...]
[Indiqueu quines: associacions de comerciants]
[...]
[...]
Sector privat
[Indiqueu quines: associacions de turisme]
[...]
[...]
[Indiqueu càrrec: representants del sector terciari que tinguin un pes
[...]
[...]
rellevant en l’economia del municipi]
[Indiqueu càrrec: instal·ladors, electricistes, etc.]
[...]
[...]
[Indiqueu càrrec: representants d’empreses de transport privat]
[...]
[...]
[Indiqueu quines: ONG i altres representats de la societat civil]
[...]
[...]
[...]
[...]
Representants de [Indiqueu quines: associacions de veïns]
la societat civil
[Indiqueu quines: estructures ja existents (p.ex. Agenda 21)]
[...]
[...]
[Indiqueu quants: ciutadans amb un interès concret]
[...]
[...]
Altres
[Indiqueu càrrec: experts (consultors, etc.)]
[...]
[...]
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.

10.2 Taller de participació
El taller de participació es va realitzar el [indiqueu dia, lloc i durada]. Es varen convocar, a través dels
ajuntaments, tots els actors indicats anteriorment.
Al taller, hi varen assistir [nombre persones assistents] persones.
A continuació, es presenten les propostes d’accions identificades al taller i que s’han incorporat al
PAESC. 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.

A continuació, es recullen les diferents propostes i compromisos que van sorgir en el taller de
participació i que s’han considerat a l’hora de redactar el PAESC.
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A més a més, es va activar durant la setmana posterior al taller de participació el mateix qüestionari del
taller via web.
Es pot consultar la resta d’informació referent al taller de participació a l’Annex III – Retorn taller de
participació ciutadana.
Taula 94. Propostes, idees i compromisos sorgits durant el taller de participació.
Descripció

Àmbit

Sector

Actors
implicats

Font: Elaboració pròpia.

10.3 Comunicació
La taula següent indica les accions de comunicació que s’han dut a terme durant el procés d’elaboració
dels PAESC en la fase inicial i de planificació.
Taula 95. Instruments de participació i comunicació durant la fase d’inici i planificació del PAESC.
FASE

ETAPA

GRAU
IMPLICACIÓ

Compromís polític i signatura
del Pacte

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ/COMUNICACIÓ
Instrument
Notícia al web i notes
informatives de
l’ajuntament.

Objectiu
Informar la ciutadania de la signatura
del Pacte de les Alcaldies per l’energia
i el clima i de l’inici dels treballs.

Març 2019
Inici

Adaptació de les estructures
administratives
municipals

Informació i
educació
No

Aconseguir el suport de les
parts interessades

Planificació

Avaluació del marc actual,
que inclou l’anàlisi de la
vulnerabilitat al canvi climàtic
del municipi

Informació i
educació

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

Participació i
consultes

Aprovació i presentació del
pla

Informació i
educació

Notícia al web.
Pendent

Informar els treballadors municipals i
responsables polítics de la signatura
del Pacte de les Alcaldies per l’energia
i el clima dels compromisos adquirits,
afavorir la recollida de dades, guanyar
legitimitat i involucrar les persones
amb poder de decisió.
Presentar els resultats de l’anàlisi de
la vulnerabilitat al canvi climàtic a la
ciutadania i principals sectors
involucrats

Taller de participació
presencial i on-line.
Octubre 2019

Pendent

Informar la ciutadania i validar les
accions de mitigació i adaptació al
canvi climàtic. Implicar les persones
clau en medi ambient i cultura del
municipi en la presa de decisions.
Guanyar legitimitat i suport polític.

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.

Cal destacar que, un cop aprovat el PAESC pels Plens, caldrà fer difusió de les actuacions que els
ajuntaments desenvolupin. Per tal de donar visibilitat als projectes executats en l’àmbit de totes les
comarques gironines, caldrà informar la Diputació de Girona de les actuacions. A més, els ajuntaments
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també hauran de fer difusió de les actuacions i dels resultats a través dels seus canals de difusió
habituals.
Els ajuntaments de [nom de la unitat del paisatge], com a signataris del Pacte de les Alcaldies per
l’energia i el clima, es comprometen a organitzar cada any accions pel Dia de l’Energia, i a promoure
activitats i involucrar-hi la ciutadania i les parts interessades.
Es preveu donar a conèixer entre la ciutadania i les diverses entitats dels municipis el desenvolupament
del Pla d’acció per l’energia i el clima de [nom de la unitat del paisatge] i les accions de mitigació i
adaptació al canvi climàtic recollides.
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11. Pla de seguiment
Els signataris del Pacte de les Alcaldies per l’energia i el clima es comprometen a presentar:
1) Un informe d’implantació del PAESC 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
PAESC 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 PAESC cada quatre anys.
Aquest informe contindrà la informació indicada per a l’informe d’implantació del PAESC 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 PAESC s’han identificat els indicadors següents per a
cada sector de mitigació i adaptació.
Taula 96. Proposta d’indicadors per a mitigació.
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Sector
A1.Edificis,
equipaments/instal·lacions
municipals, residencials i terciaris

Indicador
Consum d’energia dels equipaments municipals
Consum d’energia dels sector terciari
Consum d’energia dels sector residencial
Nombre d’equipaments municipals amb el consum d'energia monitoritzats

A2. Enllumenat públic

Consum elèctric i estalvi energètic aconseguit del sistema d’enllumenat públic del
municipi
Nombre d’actuacions de millora realitzades

A3. Indústria

Nombre d’activitats industrials del municipi
Tipologia d’indústria present al municipi

A4. Transport

Consum d’energia del sector transport
Consum d’energia de la flota municipal
Nombre de vehicles elèctrics per a la flota municipal, km recorreguts i kWh elèctrics
consumits
Consum elèctric dels carregadors públics de vehicle elèctric, nombre d’usuàries i
característiques dels serveis
Nombre de vehicles elèctrics en el municipi
Mesures implementades per a la mobilitat elèctrica i sostenible

A5. Producció local d'electricitat

Producció elèctrica de les instal·lacions municipals d'autoconsum FV
Nombre d’instal·lacions d’autoconsum FV registrades en el municipi i potència
instal·lada

A6. Calefacció i refrigeració locals

Evolució del consum de biomassa de la xarxa de calor
Actuacions de millora realitzades

A7. Altres

Percentatge de recollida selectiva, FORM i rebuig del municipi
Nombre de campanyes municipals de prevenció de residus i nombre de participants
Nombre d’establiments adherits al Programa d’Acords Voluntaris de l’OCCC
Participació i seguiment de la campanyes ciutadanes
Estalvi energètic comptabilitzat en el projecte 50-50 de l'escola
Nombre de formacions rebudes i participació en jornades per part de tècnics
municipals
Nombre de cursos de conducció eficient rebuts per part de tècnics municipals
Nombre de cursos de conducció eficient per a la ciutadania realitzats i nombre
d'assistents
Grau d’utilització de plataformes de compartició de vehicles pels veïns del municipi
Nombre de compres d’equipaments eficients
Nombre de tallers mediambientals i de sostenibilitat energètica realitzats a l’escola
Nombre de visitants i expositors de la Fira i activitat econòmica relacionada

Font: Elaboració pròpia

Taula 97. Proposta d’indicadors per adaptació.
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Sector

Indicador
Evolució del consum d’aigua del sector primari, terciari i domèstic del municipi

Aigua

Consum d’aigua dels equipaments municipals
Percentatge d’incontrolats de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi
Volum d’aigua pluvial recuperada en el municipi
Índexs de qualitat de l’aigua dels aqüífers i fonts existents al terme municipal
Nombre d’explotacions agrícoles i ramaderes ecològiques

Agricultura i sector forestal

Boscos afectats per episodis de sequera moderada i severa
Medi ambient i biodiversitat

Zones urbanes lliures de Glifosat

Protecció civil i emergències

Episodis d’emergència registrats
Episodis d’onada de calor i nombre i tipus d’intervencions realitzades
Percentatge de veïns inclosos en els canals de comunicació directes
Actuacions de millora i augment de la cobertura mòbil del municipi realitzades
Nombre de punts/zones sense o baixa cobertura mòbil del municipi
Nombre i tipus d’activitats sobre canvi climàtic relacionades en el municipi

Participació ciutadana
Font: Elaboració pròpia

12. Pla d’inversions
Aquest pla d’inversions identifica, pel període 2019-2030, les accions que caldrà dur a terme per tal
d’assolir l’objectiu i el cost associat. Les accions es divideixen en mitigació i adaptació i segons si estan
en curs o no iniciades.
Per a cada acció s’indiquen els aspectes clau següents:
•

Inici i fi d’execució de l’acció

•

Període d’amortització (anys)

•

Cost d’abatiment (€/tn CO2 estalviat)

•

Cost total (IVA inclòs)

•

Cost de la inversió privada (IVA inclòs)

•

Cost de l’ajuntament (IVA inclòs)

Taula 98. Llistat resum de les accions de mitigació.

Codi Acció
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Inici

Fi

Cost inversió
privada (€)

Cost
Ajuntament (€)

Cost
Període d’amortització
total (€)
(anys)

Cost abatiment
(€/tn CO2)

TOTAL

Font: Elaboració pròpia

Taula 99. Llistat resum de les accions d’adaptació
Nº

Sector

Grau
d’execució

Acció

Costos (€)
Inversió No-actuar

Font: Elaboració pròpia

Taula 100. Llistat resum de les accions de pobresa energètica
Nº Acció

Període d’execució
Inici

Costos (€)
Inversió

Fi

TOTAL

Font: Elaboració pròpia
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