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1. El Pacte d’alcaldes  

 
El 27 de Maig de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Ripoll va aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldes. Per tal de 
vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució d’aquest Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible, l’Ajuntament ha designat el Sra Carme Arimany Raulet com a coordinador municipal del Pacte 
d’alcaldes.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són: 

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

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

 Mitjans financers i suport polític en àmbit de la Unió Europea, a través de mecanismes financers 
concrets per ajudar els signants del Pacte a complir els seus compromisos.  

 Visibilitat pública, ja que la Comissió Europea s’ha compromès a donar suport a les autoritats 

locals que participen en el Pacte a través de celebracions conjuntes amb altres territoris, etc. 
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2. Antecedents i context 

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

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

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

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

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

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

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

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

5
, que l’any 2011 va ser revisat i 

substituït pel Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020
6
. Aquest últim, a part 

d’avaluar l’eficiència de les seves propostes, estableix nous objectius per a dos horitzons: 2016 i 2020.  

                                                

1) <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php> 
2) Status of Ratification of the Kyoto Protocol - United Nations Framework Convention on Climate Change. 
3) <http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm>  
4) 
<http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.c4833b494d44967f9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=9406bb19697d6210VgnVCM1000008d0c1
e0aRCRD&vgnextchannel=9406bb19697d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default> 
5) <http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.11> 
6)  <http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle> 
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2.3. Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 

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

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

en breu, que hi ha una estreta relació entre energia i canvi climàtic, i que la planificació europea en matèria 
d'energia i clima té com a horitzó l’any 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya va decidir optimitzar 

esforços i elaborar un únic pla: el Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, els 
principals eixos estratègics del qual són:  

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4. Municipis gironins contra el canvi climàtic 

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

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

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

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

 Sensibilitzar la societat civil i difondre el manifest. 

 Compartir les experiències amb altres ens locals. 

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

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

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

 

Taula 3.1. Les etapes principals del procés del PAES. 

Fase Etapa 
Documents 
resultants  

Documents de referència  Termini 

Inici 

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

+ acord de Ple 
+ formulari 
d’adhesió 

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

- 

Planificació 

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

+ IRE de l’ àmbit 
Ajuntament 
+ SEAP Template 

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

Al cap d’un 
any  

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

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

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

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

Seguiment i 
informació 

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

+ revisió PAES 
municipal 
+ ISE 

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

Participació 

Promoure activitats i involucrar la 
ciutadania i les parts interessades  

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

Anual 
 

Organitzar activitats el Dia de l’Energia 

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

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

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

4.1. Presentació del municipi 

El municipi de Ripoll es troba situat al sector meridional de la comarca del Ripollès, en el Prepirineu català. 
El terme de Ripoll té 7370 ha de superfície i una població de 10904 habitants censats l’any 2012, la qual 
equival al 41% de la població comarcal. El seu relleu està comprès entre els 510 i 1116 m d’altitud; el nucli 
històric està a 675 m d’altitud i el de Llaers a 930m. L’envolten els municipis de Campdevànol i Ogassa, pel 
nord i pel nord-oest; Sant Joan de les Abadesses i Vallfogona del Ripollès per l’est; les Llosses per l’oest; i 
pel sud hi trobem Santa Maria de Besora i Vidrà (Osona). 

La temperatura mitjana d’uns 12ºC, amb màxims de 39ºC i mínims de -14,5ºC, que donen una amplitud 
tèrmica de 53,5ºC. Les gelades s’estenen de setembre fins abril, amb una mitjana de 82 dies. És un clima 
humit, amb una mitjana de 878,17 L/m2 i un dèficit hídric estival força petit, inferior als 100 L/m2. 

El fet de ser un nus de comunicació entre Osona, el Berguedà, la Cerdanya i la Garrotxa fa que, per les 
estretes terrasses fluvials on s’assenta la vila, hi conflueixin totes les infraestructures viàries i ferroviàries, 
algunes de les quals han estat encaixades amb prou dificultats en el relleu o a través del teixit urbà. 
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Pla d'ordenació urbanística municipal 

 

 

POBLACIÓ
7
 

Població (2005): 10.762 habitants 
Població (2012): 10.904 habitants 
Taxa de creixement: 1,31  % 
 

ACTIVITAT ECONÒMICA
8
 

 

Relació de afiliació a la seguretat social per sector (2011) 

 
 
   

 

HABITATGES I EQUIPAMENTS 
Nombre d’habitatges (2001): 5.160 
Nombre d’habitatges (2011)

9
: 5.923 

% habitatges segona residència: : 0 % 
Nombre d’equipaments municipals: 66 
 

 

CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES 
Altitud: 691 m       Superfície:  73,7  km2 
Graus dies de calefacció i refrigeració

10
: 

15/33   

 

ESTRUCTURA DE LES REGIDORIES 

 

CAPS D'ÀREA  
 
CAP D’ÀREA CENTRAL I D’HISENDA:  
CAP D’ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI:   
CAP D’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES:   
CAP D’ÀREA DE PROJECCIÓ ECONÒMICA:   

 
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
1r Tinent d’Alcalde:   
Àrea de Serveis a les persones (Salut, Benestar Social i Esports) 
 
2n Tinent d’Alcalde:   
Àrea Central i d’Hisenda Serveis econòmics i règim intern 
 
3r Tinent d’Alcalde:   
Àrea de Serveis al Territori i SOMASRSA 
 
4t Tinent d’Alcalde:   

Convivència i Seguretat Ciutadana i Participació  
 

REGIDORS I REGIDORES AMB UNA DELEGACIÓ ESPECIAL 

 
Regidora de Barris, Medi Ambient i Sostenibilitat:   
Regidor de Cultura i Educació:   
Regidor de Turisme, Festes i Joventut:   
Regidora de Comerç, Fires i Mercat:  

 

 
4.2. Documentació prèvia 

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

                                                

7) IDESCAT 
8) VAB: Valor Afegit Brut, IDESCAT 
9) IDESCAT 
10) ICAEN (graus dia 18/18) 

2% 

21% 

7% 

70% 

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis



 

 8 

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

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

Tipus de document Nom Any 

Pla Agenda 21 de Ripoll 2004 

Pla Pla d'ordenació urbanística municipal 2008 

Ordenança Ordenança municipal sobre implantació de l'energia per a usos 
tèrmics 

2006 

Ordenança Ordenança general municipal de circulació de vehicles i vianants 2006 

Ordenança Ordenança reguladora per acollir-se al programa de bon 
comportament ciutadà en al separació de residus urbans 

2011 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament. 
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5. Inventari de referència d’emissions de Ripoll 

5.1. Inventari de referència d’emissions: àmbit PAES 

El 2005, el municipi Ripoll va emetre 50.402,30 tn de CO2, que representen el 38,96 % del conjunt de la 
comarca. Les emissions van ser de 4,68 tn CO2/capita, un valor inferior a les emissions per capita de la 
comarca, que varen ser de 4,90 tn CO2/capita, i a les del conjunt de les comarques gironines, que varen ser 
de 6,39 tn CO2/capita. 

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

 
Emissions generades: 50.402,30 tnCO2 
Emissions per capita: 4,68 tnCO2/capita 
Factor d’emissió electricitat (2005): 0,2994 tnCO2 / MWh 

 

 

 

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

 

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)  

 
El sector terciari a Ripoll, com a tota la comarca té un pes específic molt important. Tot i que a diferencia 
d’altres punts de la comarca on el sector turístic té un pes específic molt important, a Ripoll al ser la capital 
de la comarca, aquest pes del sector terciari està ocupat pels comerços del municipi. De fet segons dades 
del 2001, dels 867 locals que hi havia a Ripoll, 321 corresponien a locals comercials. Aquest valor que 
suposa un 37% del total dels locals del municipi, i el percentatge més alt d’aquest a tota la comarca. Aquest 
element per tant es tradueix en un  amb un total de 6.826,21Tn de CO2 el què suposa un 13,5 % del total de 
les emissions de Ripoll associades nomes en aquest àmbit.  
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El fet que dins sector terciari, el pes més important el tingui el sector comercial, es tradueix amb el fet que la 
principal font energètica (el 81,9 % del total) d’aquest sector sigui l’energia elèctrica.  

En menor mesura, dins el sector terciari si inclou el sector turístic, que tot i no tenir tanta importància com en 
d’altres zones del Ripollès,continua essent , ja que , a Ripoll podem trobar actualment (Idescat 2013) 4 
hotels amb un total de 152 places i un càmping amb 240 places.   

 

 

Edificis residencials 

 
Segons el servei d’estadística de Catalunya (IDESCAT 2012), al municipi de Ripoll hi ha un total de 5.923 
habitatges familiars dels quals 1.223 es troben buits, i no n’hi ha de secundaris (segones residencies).  

En relació l’energia utilitzada, es comptabilitza que al municipi de Ripoll aquest sector consumeix un total de 
54.544,47 MWh. Aquest consum energètic suposa unes emissions de  13.701,22 Tn CO2, el què implica un 
27,2 % del total del total de les emissions que es generen al municipi.   

En aquest cas, i a diferència del què passava amb el cas del sector terciari, la proporció d’energia es troba 
més  equilibrada i l’energia elèctrica es combina amb els combustibles fòssils com el Gas natural i el gasoil, 
destintats ambdós a l’energia tèrmica. 

Demogràficament, el nombre d’habitants de Ripoll s’ha estancat, i presenta un creixement pràcticament 
vegetatiu en què la població es troba des de fa anys al voltant de les 11.000 persones. El relació el 
creixement urbanístic s’ha vist una tendència (habitual amb tots els municipis), en què es tendeix a una 
urbanització més horitzontal que vertical. Això suposa un augment dels combustibles fòssils i de l’electricitat 
per mantenir aquestes noves edificacions,. 

 

Transport urbà rodat: transport privat i comercial  

 
El 49,4% de les emissions del municipi són conseqüència tant del transport privat com el comercial, el què 
equival a un total de 24.909,61 Tn CO2. Aquest percentatge, si bé es elevat, es troba per sota la mitjana del 
Ripollès, ja que a la comarca el transport representa el 56% de les emissions totals a l’atmosfera. 
 
La raó per la qual aquest percentatge es tant alt, tant alt a Ripoll i  a la comarca en general (hi ha municipis 
que aquest percentatge es troba al 65%), es podria explicar per dues raons principals: 

 En primer lloc les pròpies característiques morfològiques de la comarca, amb municipis allunyats i 
amb baixa densitat i una industria dispersa. Això comporta una elevada mobilitat entre els municipis. 

 En segon lloc i no menys important, és la forta dependència del vehicle individual per realitzar els 
desplaçaments entre els municipis de la comarca, tot i la presencia al municipi de transport 
ferroviari. Aquest fet s’explica per la baixa quantitat de transports públics que podem trobar, el què 
acaba conduint a una major dependència del transport privat.  

 
Segons dades publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el 83,7% de 
desplaçaments del municipi es realitzaven en vehicle privat. Aquest element, sumat al fet que del total de 
desplaçaments realitzats al municipi un 31% siguin amb origen o destí a Ripoll, i que per tant en la majoria 
d’aquest casos s’utilitza el vehicle privat per realitzar-los.  
  
El municipi de Ripoll es troba en un enclavament estratègic on es dona la intersecció de les dues valls 
principals del Ripollès. Això sumat al fet de ser la capital de la comarca fa que d’entre l’entramat urbà, en 
destaquin les carreteres de caire comarcals,  que les que s’endinsen més en el nucli urbà, d’aquesta 
manera les més importants i més transitades són: la carretera Barcelona, la carretera d’Olot i la carretera de 
Ribes. A part d’això la xarxa viaria municipi de Ripoll es veu condicionada pel pas de dos rius pel seu terme 
municipal: el riu Freser que desemboca en el riu Ter. Un altre condicionant és el pas de les vies de tren amb 
destinació Barcelona-Puigcerdà. Aquests fets fan que en el municipi de Ripoll es generin unes trames 
urbanes pròpies d’una població que compta amb més de 10.000 habitants. 
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L’any 2012, al municipi de Ripoll hi havia un total de 1428 vehicles, dels quals un total de 895 eren Turismes 
metre que trobem 142 motocicletes. La resta de vehicles són industrials o altres. Aquest parc de vehicles on  
dominen en el parc de vehicles els turismes, combinat amb una comarca com el Ripollès, fa que els 
percentatges d’emissions associades a aquest àmbits siguin tant altes com les trobem. 
 
 
 
Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Les emissions associades a la recollida de residus eren de 4.371,41 tn CO2 (equivalent a un 8,7% del total). 
El percentatge de recollida selectiva en pes era de 23,05 %. El 3,9% era FORM; el 1,7 %, envasos; el 3,2 
%, vidre, i el 9,2  %, paper i cartró.  

Actualment aquest és un element que l’ajuntament té delegat al consell comarcal, i per tant s’escapa al 
control de l’ajuntament. Tot i això, el reciclatge, amb el temps s’ha convertit tant en una qüestió econòmica 
com de sensibilitat ambiental. És per aquest motiu, que tot i no està dins el control de l’ajuntament, es 
contemplen accions en aquest àmbit.  

5.2. Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament  

El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de Ripoll varen 
consumir  2.140,97 MWh d’energia, que van suposar 593,84 tnCO2, fet que representa un 1,2% % del total 
d’emissions del municipi. El consum d’energia respecte al 2012 ha incrementat en un 43,87 %, i les 
emissions, en un 36,00%.  

Aquest augment, s’explica ja que hi ha hagut un augment considerable de equipaments i de punts de llum al 
municipi, que ha comportat un augment tant amb la quantitat d’energia consumida com amb les emissions 
associades a aquesta. Aquest fet es contraposa amb les accions que l’ajuntament ha anat prenent al llarg 
dels anys per reduir els consums energètics-  

De fet en el cas de Ripoll, ha augmentat en 25 equipaments algun d’ells molt considerables amb uns 
consums energètics molt importants (una biblioteca, un museu i algun pavelló en son alguns exemples). 
Aquest augment també ha succeït tot i que en menor mesura amb l’enllumenat públic ja que s’han 
augmentat en 7 els enllumenats públics del 2005 al 2012 fet que ha fet augmentar-ne el consum (a pesar de 
l’esforç que s’ha realitzat també, per disminuir el consum en aquest àmbit). 

Un element interessant a tenir en compte ha estat el procés de substitució gradual de la font d’energia, ja 
que s’ha passat progressivament del gasoil  com a font d’energia tèrmica, cap al gas natural, mantenint en 
determinats equipaments el gasoil encara. Tot i això, l’electricitat continua sent la font d’energia més 
important en l’àmbit de l’ajuntament, degut segurament per la presencia dels enllumenats públics. 

 

Aquesta substitució en el combustible podria ser la causa que tot i l’augment en l’energia, no s’hagi vist un 
augment de la mateixa magnitud en les emissions, ja que l’augment d’un 17% en la utilització de l’energia es 
tradueix sols en un 5% en les emissions. El factor d’emissió del gasoil, és de 0.267 tn CO2/MWh, mentre 
que el del gas natural és de 0.202 tn CO2/MWh. 

 

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

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

Emissions 
 (tn CO2) 

Emissions  
(tn CO2 per capita) 

 2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Equipaments 1.550,32 3.784,06 432,61 831,20 0,0156 0,0421 

Electricitat 645,74 1384,61 193,36 302,77 0,0121 0,0165 

Gasoil 869,60 672,84 232,18 179,65 0,0028 0,0021 

Gas Natural 34,98 1726,62 7,07 348,78 0,0007 0,0235 

Enllumenat 
públic 

1.725,82 1.721,83 516,79 376,52 0,0502 0,0345 

Electricitat 1.725,82 1.721,83 516,79 376,52 0,0502 0,0345 

Flota municipal 481,99 377,15 128,69 100,70 0,0120 0,0092 

Gasoil 481,99 377,15 128,69 100,70 0,0120 0,0092 

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

Total 3.758,13 5.883,04 1.078,09 1.308,41 0,0777 0,0858 

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

 
 

5.2.1. Edificis i equipaments o instal·lacions municipals 

L’any 2005 hi havia un total de 41 equipaments i instal·lacions municipals. En canvi el 2012 i va haver un 
augment considerable en els equipaments municipals passant al 66 que hi ha actualment. A pesar d’això, hi 
va haver un canvi substancial en l’ús de l’energia ja que progressivament s’ha substituït el gasoil de la 
majoria dels equipaments pel gas natural. Això ha suposat que de ser una font energètica pràcticament 
residual el 2005, hagi passat a ser la principal font energètica al 2012, amb un 41% del percentatge total.   

 
En relació els canvis en l’àrea funcional, es pot observar com hi ha hagut un augment percentual important 
en el consum d’energia en l’àrea Cultural, ja que ha passat del suposar el 2005 un 7% de l’energia total 
utilitzada al municipi, al 2012 suposar un 23% del total de l’energia. Aquest fet, s’explica per la incorporació 
de dos equipaments molt importants al municipi, com són el nou museu, i la biblioteca municipal.  
 
Un element interessant és el fet que tot i l’augment del percentatge associat a l’àrea funcional, hauria de 
portar a una disminució en el percentatge de la resta de àrees funcionals. Això es  compleix amb gairebé 
totes les àrees funcionals tret amb la d’esports, que mante la proporció en un 40% del total de l’energia 
consumida a Ripoll. Aquest fet es pot explicar per la incorporació  a aquesta area funcional de diferents 
equipaments i instal·lacions esportives que han fet augmentar de manera considerable l’energia associada 
en aquest àmbit, i per tant fa mantenir el percentatge tot i l’augment de l’energia.  
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Figura 5.3.  Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments/instal·lacions munic ipals de 
l’Ajuntament de Ripoll.  
 
          Emissions generades als edificis públics (tn CO2)                                    Consum per fonts d’energia (equipaments) 
 
 
 
 
 

 Electricitat (MWh) Gasoil (MWh) Gas natural (MWh) Total (MWh) 

 2005 2012 2005 2012 2005 2012 2005 2012 

ADMINISTRATIU 45,55 22,77 30,46 13,38 0,00 9,13 76,01 45,28 

ALTRES 10,90 22,26 0,00 6,82 0,00 1,08 10,90 30,15 

ASCENSOR 0,00 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 

CARREGADOR 
VEHICLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CULTURAL 24,23 69,48 33,10 49,54 0,00 76,11 57,33 195,14 

ENSENYAMENT 27,82 28,00 168,62 99,93 0,00 15,87 196,44 143,80 

ESPORTIVA 69,66 90,41 0,00 9,98 7,07 240,79 76,72 341,18 

HABITATGE 4,94 11,24 0,00 0,00 0,00 5,79 4,94 17,03 

POLÍGONS 1,88 13,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 13,03 

RESIDÈNCIA 0,00 37,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,44 

TELECOMUNICA
CIONS 8,39 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 8,39 4,64 

Total 193,36 302,77 232,18 179,65 7,07 348,78 432,61 831,20 

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

 

Durant l’elaboració del PAES s’han analitzat de forma detallada 10 equipaments municipals. Els resultats de 
les valoracions energètiques preliminars d’edificis i equipaments/instal·lacions municipals (VEPE) s’adjunten 
a l’annex II d’aquest document. 

Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del municipi 
distribuïts en funció de la potencia. On queda pal·les en la majoria dels casos, com ha canviat al llarg dels 
anys el combustible fòssil migrant els equipament de gasoil a gas natural. Aquest fet queda clar sobre tot en 
els equipament com la piscina, que més energia necessitaven. En els equipaments Amb menys consum no 
es veu un patró que ens permeti dir amb total rotunditat que l’ajuntament  hagi augmentat l’eficiència dels 
equipaments municipals. 
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Figura 5.4. Consums dels equipament any (2005 i 2012), respectivament, de l’Ajuntament de Ripoll 

 

 

 



                        

 15 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
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5.2.2. Enllumenat públic municipal i semàfors 

El cas de Ripoll es comporta com un cas paradoxal dins els enllumenats públics municipals, ja que tot hi 
haver realitzat un important esforç amb controlar la despesa associada a aquest concepte, i per tant realitzar 
accions per millorar l’eficiència dels enllumenats, no es tradueix amb una disminució en el consum d’energia 
associat als enllumenats. Aquest fet es deu en part per l’augment de 7  enllumenats públics que hi ha hagut 
entre el 2005 i el 2012. 
 
Tot i això,  en alguns enllumenats públics existents s’han realitzat millores considerables que han suposat 
una disminució del consum en aquest punts. L’exemple més evident d’això en podria ser l’enllumenat del 
casc antic, que ha passat de consumir 290 Mwh l’any 2005 als 181 Mwh que consumia el 2012. 
 
En aquest punt, és important destacar que l’ajuntament vol dedicar una quantitat important d’esforços en la 
millora de l’enllumenat públic, ja que ha detectat en aquest àmbit d’actuació una important capacitat de 
millora tant en l’eficiència, com en l’àmbit econòmic.  
 
 
Taula 5.1. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament de Ripoll. 

 Consum d’energia 
elèctrica (MWh) 

Emissions (tn CO2) 
Emissions  

(tn CO2 per capita) 

 2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Enllumenat públic 1.692,61 1.689,12 506,84 369,36 0,05 0,03 

Semàfors 33,21 32,71 9,94 9,04 0,0031 0,0009 

TOTAL 1.725,82 1.721,83 516,79 376,52 0,0502 0,0345 

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

 
 
Figura  5.5. Consums per quadre d’enllumenat, comparativa 2005-2012.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 

 

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

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament, el consum del transport 
associat a la gestió dels residus i el consum associat al transport escolar urbà (dins del municipi).  
 
En la flota municipal, s’observa un descens en el consum d’energia ja que s’ha passat dels 481 MWh el 
2005, als 377 MWh al 2012. Aquest descens s’explica en primer lloc per la reducció d’energia associada al 
canvi de vehicle que realitza la recollida de certs productes, però també a una reducció de pràcticament 40 
MWh al parc de vehicles de l’ajuntament,  
 
Figura  5.6. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament de Ripoll. 

  

 
 Consum 

 (MWh) 
Emissions 
 (tn CO2) 

Emissions  
(tn CO2 per capita) 

 2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Parc de vehicles Ajuntament 132,28 80,78 35,32 21,57 0,0123 0,0000 

Gasoil 132,28 80,78 35,32 21,57 0,0123 0,0000 

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

Transport associat a gestió de residus 349,71 296,37 93,37 79,13 0,0087 0,0073 

Rebuig 135,29 135,29 36,12 36,12 0,0034 0,0033 

FORM 36,61 36,61 9,77 9,77 0,0009 0,0009 

Envasos 177,81 124,47 47,48 33,23 0,0044 0,0030 

Vidre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Paper i cartró 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTAL 481,99 377,15 128,69 100,70 0,021 0,007 

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

En relació el parc de vehicles de l’ajuntament, s’observa un descens en l’energia utilitzada bàsicament 
associada al fet que han disminuït el nombre de vehicles de la flota municipal, alhora que se n’han de 
substituït d’altres per més eficients.  

 
Transport associat a la gestió de residus 
 

La gestió dels residus, es realitza utilitzant la mateixa ruta des del 2005, tot i que s’observa una disminució 
en les emissions de CO2, que es podria associar al canvi de vehicle en la recollida del rebuig, i en la 
recollida del vidre. 
 

27%

73%

2005

Parc de vehicles ajuntament Transport associat a la gestió de residus

21%

79%

2012
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 A pesar d’això, del 2005 fins l’actualitat, no ha variat el sistema de recollida de residus ni la tipologia de 
tractaments de residus que es fa. Aquesta part es troba subcontractada al consell comarcal i surt de l’àmbit 
d’actuació de l’ajuntament. 

5.2.4. Transport públic urbà  

No se’n disposa 
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5.3. Producció local d’energia  

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

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

 

Ubicació 
Potència  
estimada 

(kW) 
Propietat 

Generació 
local 

d'electrici-
tat (MWh) 

Vector 
energètic 
d'entrada 

(MWh) 

Inclosa 
a l'ETS

11
 

Forma 
part de 

l'IRE 

Any d'ins- 
tal·lació 

Any 
tanca-
ment 

LA CORBA  448 Privada 2371,2  No SI <1950 - 

- EL ROIG  530 Privada 2805,2  No SI <1950 - 

AGAFALLOPS  140 Privada 824,3  No SI <1950 - 

HILATURAS 
NOGUERA 

 254 Privada 1344,4 
 No SI <1950 - 

ALIGUER  325 Privada 1720,2  No SI <1950 - 

LA ESCALA  500 Privada 2646,4  No SI <1950 - 

SURRIBES  255 Privada 1349,7  No SI <1950 - 

CAN BADIA  1058 Privada 4775,5  No SI <1950 - 

SANT QUINTI  250 Privada 1323,2  No SI <1950 - 

FABRICA TEXTIL 
FILPUR 

 140 Privada 741,0  No SI <1950 - 

CENTER 
TECNOLÓGIC 
EUARD SOLER 

 
12,5 Privada 1,8 

 No SI 2005 - 

LA ELECTRICA DE 
RIPOLL, SA 

 1,8 Privada 0,3  No SI 2006 - 

AJUNTAMENT DE 
RIPOLL 

 5 Publica 0,7 
 No SI 2008 - 

I.F. ESTACIÓ BUS 
RIPOLL 

 4,6 Privada 0,7  No SI 2008 - 

I.F. CABALLOL  37,8 Privada 5,4  No SI 2008 - 

IF CAPDEVILA 
CASA SL 

 45 Privada 6,5  No SI 2009 - 

IF ELECTRICAL 
MOTOR 

 20 Privada 2,9  No SI - - 

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

Factor de emissió 2005  0,299 

 
 

                                                

11) Sistema europeu de comerç d'emissions ETS (European Trading Scheme). 
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En què l’any 2012 és: 

FEE, factor d’emissió per a l’electricitat generada localment (tnCO2 / MWh) 
CTE, consum total d’electricitat al territori del municipi (MWh). Pel 2012 s’ha estimat un consum de 36.523,82 MWh, a partir 
de la dada real del consum pel 2005 i de l’increment de població 

PEL, producció local d’electricitat (MWh), 19919,40514 MWh 
AEE, compres d’electricitat verda per part de l’autoritat local (MWh), 0 MWh 
FEENE, factor d’emissió estatal o europeu per a l’electricitat de l’any de referència (tnCO2/MWh), 0,481  MWh//tnCO2  
CO2PLE, emissions de CO2 degudes a la producció local d’electricitat (tnCO2), 0 tnCO2 
CO2EEC, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat verda certificada adquirida per l’autoritat local (tnCO2), 0 
tnCO2 
 
 

 
 
Per tant en base la formula anteriorment esmentada i els coeficients detallats, el factor d’emissió corresponent pel 2012 al 
municipi de ripoll és: 
 

Factor de emissió 2012 0,21867160 

 

21867160,0
36.523,82

481,0)19919,4036.523,82(



FEE
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6. Pla d’acció 

6.1. Presentació del pla d’acció  

El pla d’acció del municipi de Ripoll consta de 40 accions de les quals 38 són planificades mentre que 2 ja 
s’han realitzat. Aquestes accions suposen una reducció de 10.186,57 Tn CO2 per l’any 2020 i equivalen a un 
20,21% de les emissions del 2005. 

Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques: 

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

2. Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

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

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

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

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

Sector Camp d'acció 

1. Edificis, equipaments/instal·lacions 

1.1. Edificis i equipaments/instal·lacions municipals 

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

1.3. Edificis residencials 

1.4. Enllumenat públic municipal 

2. Transport 

2.1. Flota municipal 

2.2. Transport públic 

2.3. Transport privat i comercial 

3. Producció local d'energia 

3.1. Hidroelèctrica 

3.2. Eòlica 

3.3. Fotovoltaica 

3.4. Cogeneració de calor i electricitat 

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

4.2. Xarxa de calor 

5. Planejament i ordenació del territori 

5.1. Urbanisme 

5.2. Planificació dels transports i la mobilitat 

5.3. Normes per a la renovació i expansió urbana 

6. Contractació pública de productes i 
serveis 

6.1. Requeriments d'eficiència energètica 

6.2. Requeriments d'energies renovables 

7. Participació ciutadana 

7.1. Serveis d'assessorament 

7.2. Ajudes i subvencions 

7.3. Sensibilització i creació de xarxes locals 

7.4. Formació i educació 

8. Altres sectors 
8.1. Residus 

8.2. Altres 

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

El pla integra les accions que s’han dut a terme durant el període 2005-2012, les quals es detallen a 
l’apartat 6.3 d’aquest document. 
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6.2. Objectius estratègics i quantitatius 

El PAES de Ripoll té 11 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi d’emissions de CO2 
del 20,02 %. 

 

 Promoure l'eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari 

 Millora de l'eficiència energètica en els equipaments municipals 

 Millorar la gestió energètica municipal 

 Millora de l'eficiència energètica dels edificis 

 Reduir el consum energètic i les emissions de CO2 dels edificis públics 

 Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica  

 Millorar els objectius de recollida selectiva del PROGREMIC 

 Fomentar l'ús d'energia verda al municipi.  

 Foment de la generació local d’energia amb fonts renovables. 

 Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

 Reduir el consum energètic i les emissions de CO2 en l’enllumenat públic 

6.3.  Accions realitzades (2005-2012) 

Durant el període 2005-2012 s’han realitzat i impulsat 2 accions que han contribuït a disminuir les emissions 
de GEH a l’atmosfera.  

 

Taula 6.2. Accions per línia realitzades en el període 2005-2012  

Sec- 
tor 

Camp d'acció Acció Any 

Estalvi 
estimat 

(tn CO2/any) 
(metodologia) 

1. 4.1 Millores en l’enllumenat del casc antic del municipi. 2011 30,67 (a) 

2 3.2 Afavoriment del vehicle elèctric 2011 20,71(b) 

TOTAL (2005-2012) 51,38 

 
a) ( EE Casc antic 2005 – EE Casc antic 2012 ) * FE 2012 
b) (5% parc mòbil privat *consum mig per vehicle* Fe gasoli-benzina)- (consum de vehicles  elèctrics en 5% parc mòbil * Fe 

electricitat)  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.   

 

6.4.  Accions planificades (2012-2020) 

A partir de l’anàlisi de l’inventari d’emissions dels diversos sectors, l’anàlisi dels equipaments i de 
l’enllumenat i de la participació ciutadana, pel període 2014-2020 es planifiquen 3938 accions que reduiran 
l’emissió de GEH a l’atmosfera en un 20,10% i que, sumades a les anteriors, permetran assolir per l’any 
2020 una reducció del 10135,2162 
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1.1.1. Adscriure la despesa energètica dels equipaments al pressupost de les  
àrees de l’Ajuntament de què depenen 
 

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el sector 
terciari 

Objectiu Millorar la gestió energètica municipal en tot el què implica els serveis tècnic municipals 

Descripció 
 

Adscriure els costos associats a la despesa energètica de cada equipament al pressupost de l’àrea de 

l’ajuntament de què depèn, per tal de fomentar l’estalvi energètic.  

 

Aquesta mesura contribueix a la conscienciació de tots els responsables polítics i de tot el personal de 

l’Ajuntament en la necessitat d’estalviar energia i introduir bones pràctiques en el funcionament diari dels 

equipaments. Aquesta actuació és important a tots els equipaments, però especialment en els que 

consumeixen més energia com les escoles, la residència d’avis, el poliesportiu, la llar d’avis, i les 

biblioteques.  

 

 

Cost 
  

Cost acció: - 0 € 
Cost abatiment: - 0 €/tn CO

2
  

Amortització - 0 anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual 5.505,89 MWh/any 
Estalvi 55,05 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 0  MWh 
Elèctrica 0  MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014 – 2015 Àrea de tresoreria i hisenda 

Indicadors 
seguiment 

Consum energètic dels equipaments 

Estalvi de les emissions de CO2 

1% d’estalvi en el consum d’equipaments 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

14,59 
tn CO2 /any 

S: Edificis, Equipaments/instal·lacions 
 A: Edificis municipals i equipaments 
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1.1.2. Impulsar la obtenció del certificat energètic dels equipaments municipals  

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el sector 
terciari 

Objectiu Millorar la gestió energètica municipal en tot el què implica els serveis tècnic municipals 

Descripció 
 

Aquesta mesura té caràcter exemplificador per part de l’administració, de cares a poder exigir que els 

habitatges en venda del municipi indiquin la seva qualificació energètica i informin del seu significat als 

consumidors.  

 

En l’actualitat, l’Ajuntament té el certificat de qualificació energètica de la Llar d’infants el Niu, que ha sigut 

recentment reformada (2010). Aquest equipament té qualificació energètica B.  

 

Aquesta qualificació recull el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (2006), el RITE (2007) i el Decret 

d’Ecoeficiència dels edificis, i fa una valoració de les característiques energètiques de l’edifici, pel que fa a 

l’envolupant, les fonts d’energia emprades i potències, els sistemes de calefacció i refrigeració, i la 

contribució solar, i atorga una qualificació energètica al projecte, segons la zona climàtica, el consum 

d’energia i les emissions de CO2. 

 

 

Cost 
  

Cost acció: 3.000 € 
Cost abatiment:      636,25 €/tn CO

2
  

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual 3.241.94  MWh/any 
Estalvi 16,20  MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 0  MWh 
Elèctrica 0  MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014 – 2015 Serveis tècnics municipals 

Indicadors 
seguiment 

Consum energètic dels equipaments  

 

Estalvi de les emissions de CO2 

0.5% d’estalvi en el consum d’equipaments 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

4,72 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/instal·lacions 
 A: Edificis municipals i 

equipaments 
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1.1.3. Fomentar la sostenibilitat energètica als serveis tècnics municipals   

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el sector 
terciari 

Objectiu Millorar la gestió energètica municipal en tot el què implica els serveis tècnic municipals 

Descripció 
 

Amb l’objectiu que els treballadors tinguin formació específica sobre sostenibilitat i millora de l’eficiència 

energètica es proposa que cada any hi hagi una partida de formació destinada a aquests temes. 

 

L’ Institut Català de l’Energia té a la seva pàgina web una agenda d’activitats on informa de diversos 

cursos, jornades o seminaris que es fan en relació a l’energia arreu de Catalunya 

(http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen). 

 

També es poden consultar els cursos organitzats per la Diputació de Girona, el CILMA, exemples com els 

del  el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el col·legi d’enginyers, el col·legi d’aparelladors de Girona. 

 

Els tècnics que podrien assistir a aquests cursos (en funció de la temàtica) són: arquitectes municipals, 

aparelladors, enginyers, responsables de manteniment d’equipaments (agutzil municipal), i responsables 

d’hisenda 

 

 

Cost 
  

Cost acció: 1.000 € 
Cost abatiment: 38,10 €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 5.505,90 MWh/any 
Estalvi 110,11 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 0  MWh 
Elèctrica 0  MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014 – 2015 Regidoria de Medi Ambient i paisatge i Cooperació 

Indicadors 
seguiment 

Consum total d’energia dels edificis públics 

Estalvi de les emissions de CO2 

2% d’estalvi en el consum d’equipaments i enllumenat públic 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

26,25 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/instal·lacions 
 A: Edificis municipals i 

equipaments 



                        

 27 

 

  

 

1.1.4. Nomenar un responsable energètic municipal 

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el sector 
terciari 

Objectiu Millorar la gestió energètica municipal en tot el què implica els serveis tècnic municipals 

Descripció 
 

Responsable tècnic d'implementar les mesures establertes al Pla d'acció per l'Energia Sostenible.  

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

mesures implementades.  

Control de les tasques de manteniment de les instal•lacions en general i en concret de les d'energia 

renovable.  

Control del consum de la flota municipal  

Enllumenat:  

Verificació i seguiment del bon funcionament dels reguladors de flux.  

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

En els equipaments:  

Seguiment i control dels consums i regulació del funcionament de l'encesa i aturada dels equips, i les 

seves variables d'ajust.  

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

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

 

Cost 
  

Cost acció: - 2.000  € 
Cost abatiment: - 38,10 €/tn CO2 

estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 5505,89 MWh/any 
Estalvi 220,23 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 0  MWh 
Elèctrica 0  MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014 – 2015 Serveis tècnics municipals 

Indicadors 
seguiment 

Consum total d’energia dels edificis públics 

Estalvi de les emissions de CO2 

4% d’estalvi en el consum d’equipaments i enllumenat públic 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

52,49 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/instal·lacions 
 A: Edificis municipals i 

equipaments 
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1.1.5. Petites accions a l’edifici Ajuntament  

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i 
el sector terciari 

Objectiu Reduir el consum energètic i les emissions de CO2 dels edificis públics 

Descripció Es descriuen un seguit de petites accions per millorar l’eficiència de la instal·lació. 

 

Instal·lació de 15 vàlvules termostàtiques als radiadors de les diferents estances controlades amb 

una centraleta. D’aquesta forma es pot tancar el radiador de les estances on no hi ha ningú de 

forma automàtica i reduir el consum de calefacció. 

 

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 750 € 
Cost abatiment: 7.342 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 13 anys 

 

 
Consum 

  
Consum actual 50,01  MWh/any 
Estalvi 0,5 MWh/any 

 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2014-2015 Regidor de finances 

Indicadors 
seguiment  Consum d’energia tèrmica a l’edifici. 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE= (GLP estalviat/1000) *FEGS 
    En què, 
    EE, estalvi emissions estimat, [tn CO2] 
    GLP estalviat = 500  [kWh] 
FEGLP, Factor d’emissió del gasoil. 

 

0,11 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

equipaments/ 
instal·lacions 
 A: Edificis i 

equipaments/ 
instal·lacions 

municipals 
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1.1.6. Petites accions als edificis municipals  

Línia 
 Lín1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el 

sector terciari 

Objectiu Reduir el consum energètic i les emissions de CO2 dels edificis públics 

Descripció Instal·lació d’un sistema de monitoratge del consum elèctric instantani a les capçaleres dels 

quadres elèctrics dels edificis municipals. 

 

Es planteja un sistema amb un analitzador de xarxa bàsic, que mesuri els consums elèctrics i un 

element que faci la gestió de les dades, les envií a una plataforma d’internet i permeti actuar en 

diversos element mitjançant una sortida de relè. 

D’aquesta forma, es poden encendre i apagar elements importants a distància i on-line. 

Es planteja la instal·lació a 8 edificis municipals. 

1) Museu  
2) Biblioteca 
3) Oficines de l’ajuntament 
4) Sala Eudald Graells 
5) Piscina municipal 
6) Escola Taller 
7) Arxiu comarcal 
8) Pavelló  

  
 

Cost 
  

Cost acció: 11.000 € 
Cost abatiment: 935,37 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 1,6 anys 

 

 
Consum 

  
Consum actual 785 MWh/any 
Estalvi 39,3 MWh/any 

 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2014-2015 Regidor de finances 

Indicadors 
seguiment  Consum d’energia elèctrica municipal 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE=∑(E electrica)*FEENE2005)/1000 
    En què, 
    EE, estalvi emissions estimat, [tn CO2] 
    E elèctrica, estalvi energia elèctrica, [kWh] 
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat local, 2005. 

 

11,76 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

equipaments/ 
instal·lacions 
 A: Edificis i 

equipaments/ 
instal·lacions 

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

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el sector 
terciari 

Objectiu Promoure l'eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari  

Descripció 
 

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic impulsa i dóna suport a l’establiment d’acords voluntaris amb 

organitzacions, entitats i col•lectius de Catalunya per a la reducció de les seves emissions de gasos amb 

efecte d’hivernacle (Resolució MAH/2099/2010, de 3 de juny, per la qual s’aprova el Programa d’acords 

voluntaris per a la reducció de les emissions de GEH i l’Acord d'Adhesió que formalitza la col·laboració 

entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'organització compromesa).  

 

Formar part del Programa d’Acords Voluntaris implica un seguit de drets i obligacions.  

Els drets:  

- Ser part de la pàgina web del Programa, com a col•lectiu compromès  

- Accedir a les diferents activitats de difusió i comunicació del Programa  

- Utilitzar l’etiqueta oficial que reconeix el compromís voluntari per contribuir a la reducció de  les 

emissions, un cop lliurat el primer inventari i la proposta de mesures de reducció. Aquesta  etiqueta 

pot passar a formar part de l’estratègia comunicativa de l’organització, en cas que  aquesta ho 

consideri convenient. 

Les obligacions:  

- Realitzar anualment l'inventari de les emissions de GEH, i validar-ho a excepció de les 

organitzacions que vagin pel procediment simplificat,  

- Proposar i implementar anualment mesures per reduir les emissions de com exempcions fiscals 

per les empreses que si acullin, o bé fer difusió d’aquestes a nivell municipal.  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 2.000 € 
Cost abatiment: 14,64 €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 23.901,7 MWh/any 
Estalvi 478,034 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 0  MWh 
Elèctrica 0  MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2014 – 2016 Regidoria de Medi Ambient i paisatge i Cooperació 

Indicadors 
seguiment 

Consum d'energia en el sector terciari 

Estalvi de les emissions de CO2 

EE = 20% · ne · E 
20 de l’estalvi de les empreses adherides 
Ne = Es valora que un 10% de les activitats del municipi s'hi poden adherir,  o bé un nombre 
inferior d'activitats que pel seu volum de consum energètic representin el 10% del consum del 
sector terciari. 
E = Energia associada al sector terciari 

 

136,47 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/instal·lacions 
 A: Sector terciari 
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1.2.2 Fomentar la renovació de l’enllumenat interior per enllumenat eficient i de 
baix consum en el sector terciari 

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el sector 
terciari 

Objectiu Promoure l'eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari  

Descripció  
L’objectiu d’aquesta acció és reduir el consum elèctric vinculat a la il·luminació en el sector terciari i alhora 

millorar-ne l’eficiència. 

 

S’informarà periòdicament als establiments del sector sobre ajudes en aquest àmbit (provinents de 

l’ICAEN, l’IDAE...). S’enviarà una circular informativa amb novetats en temes d’il·luminació, o fins i tot 

aprofitar la celebració de la setmana de l’energia per organitzar xerrades per informar-los.  

 

Algunes de les millores que es poden proposar als establiments són:  

- Substitució de làmpades per altres amb lluminàries de major rendiment, làmpades de major 

eficiència. 

- Instal·lació de reactàncies electròniques regulables que permetin reduir la potència instal·lada en 

l’enllumenat almenys en un 30% anual. 

- Instal·lació de sistemes de control de presència i de regulació del nivell d’enllumenat segons 

l’aportació de llum natural, aconseguint un estalvi elèctric de, almenys, un 20% anual 

respecte a la instal·lació sense control o regulació. 

- Ús de captadors de llum natural. 

- Ús de tecnologia LED per a la il·luminació dels rètols. 

- Promoure l’ús de productes locals per reduir d’aquesta manera les emissions associades als 

producte 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 2.000 € 
Cost abatiment: 17,95 €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 18.596,63 MWh/any 
Estalvi 371,93 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 0  MWh 
Elèctrica 0  MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2014 – 2016 Regidoria de Medi Ambient i paisatge i Cooperació 

Indicadors 
seguiment 

Consum d'energia en el sector terciari 

Estalvi de les emissions de CO2 

2% de les emissions derivades del consum elèctric del sector terciari  

 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

111,37 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/instal·lacions 
 A: Sector terciari 
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1.2.3 Fomentar la renovació d’electrodomèstics per adquirir-ne de classe A i/o 
bitèrmics en el sector terciari 

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el sector 
terciari 

Objectiu 
Promoure l'eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari  

 

Descripció  
Es proposa la substitució d’electrodomèstics poc eficients per d’altres més eficients. 

 

La informació sobre l’eficiència d’un electrodomèstic es facilita a través de l’etiqueta energètica, i aquesta 

va de la G a la A, essent aquests últims els més eficients. L’objectiu d’aquesta acció és fomentar la 

compra d’electrodomèstics de classe A, i cal tenir en compte que en neveres i congeladors hi ha dos 

nivells més A+ i A++. 

 

Cal informar al sector terciari de les possibilitats d’estalvi associades a aquest tipus d’electrodomèstic i 

assessorar-los de qualsevol subvenció que hi pugi haver al respecte. Aquesta informació es pot fer a 

través d’una circular, de la web del propi Ajuntament, de xerrades temàtiques. 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 2000 € 
Cost abatiment: 35,91  €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 18.596,63 MWh/any 
Estalvi 185,96 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 0  MWh 
Elèctrica 0  MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2014 – 2016 Regidoria de Medi Ambient i paisatge i Cooperació 

Indicadors 
seguiment 

Consum d'energia en el sector terciari 

Estalvi de les emissions de CO2 

1% de les emissions derivades del consum elèctric del sector terciari  

 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

55,69 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/instal·lacions 
 A: Sector terciari 
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1.3.1 Impulsar que es realitzi la certificació energètica dels habitatges al municipi 

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el sector 
terciari 

Objectiu Millora de l'eficiència energètica dels edificis residencials 

Descripció 
El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, estableix el procediment per a la certificació d'eficiència 

energètica d'edificis de nova construcció, i obliga als venedors i arrendadors dels edificis inclosos en el 

seu àmbit d'aplicació, a facilitar un certificat d'eficiència energètica als compradors.  

 

El certificat d’eficiència energètica recull el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (2006), el RITE 

(2007) i el Decret d’Ecoeficiència dels edificis, i fa una valoració de les característiques energètiques de 

l’edifici, pel que fa a l’envolupant, les fonts d’energia emprades i potències, els sistemes de calefacció i 

refrigeració, i la contribució solar, i atorga una qualificació energètica al projecte, segons la zona climàtica, 

el consum d’energia i les emissions de CO2.  

 

En aquesta acció es proposa promoure la realització de certificats energètics a aquelles llars que no el 

necessiten. D’aquesta manera es podria obtenir un retrat de la situació actual dels edificis particulars al 

municipi, i alhora, els propietaris d’aquest habitatges es podrien plantejar millores de futur per augmenta la 

categoria de l’edificació, o el què és el mateix disminuir-ne el consum .  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 1.500 € 
Cost abatiment: 18,36 €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 54.544,47 MWh/any 
Estalvi 272,72 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 0  MWh 
Elèctrica 0  MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2014 – 2016 Regidoria de Medi Ambient i paisatge i Cooperació 

Indicadors 
seguiment 

Consum d'energia en el sector residencial 

Estalvi de les emissions de CO2 

0,5% de les emissions derivades del consum energetic del sector residencial  

 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

81,67 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/instal·lacions 
 A: Sector terciari 
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1.3.2. Fomentar la instal·lació de calderes de biomassa en edificis residencials 

Línia 3. Incrementar la producció local i el consum d’energia de fonts renovables al municipi. 

Objectiu Foment de la generació local d’energia amb fonts renovables. 

Descripció El consum energètic destinat a calefacció i ACS en edificis residencials  és de més de 39.464,48  MWh 

anuals. Aquesta energia prové majoritàriament de la combustió de Gas Natural o Gasoil i , amb menys 

pes, de la combustió de GLP. 

L’aprofitament de la biomassa forestal local per poder gestionar d’una forma sostenible els boscos locals 

i alhora utilitzar aquesta biomassa com a combustible per escalfar ACS i fer funcionar el sistema de 

calefacció substituint així els combustibles fòssils, és una opció rendible tant econòmicament com 

ambientalment, per tal, es creu important promoure la instal·lació de calderes de biomassa per les 

vivendes particulars.  

Des de l’ajuntament es facilitarà la implementació d’aquest tipus d’instal·lacions mitjançant: 

- Difusió de les característiques i avantatges d’aquest tipus d’instal·lacions 

- Bonificacions en la llicència d’obres per la construcció a la instal·lació 

- Bonificacions en el pagament d’altres taxes municipals 

 

 

Cost 
  

Cost acció: 5.000 € 
Cost abatiment: 3,62 €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  
Consum actual 39.464,48 MWh/any 
Estalvi 0  MWh/any 

 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 5919,6 MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2016-2020 -   

Indicadors 
seguiment  Bonificacions  sol·licitades  

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

Cases adherides=(núm cases) * % d’adhesió 
4479 cases de primera residencia 
15 % d’adhesions 

EE = (Energia tèrmica sector residencial/núm Cases Total) * núm cases adherides 
 
 

1377,8   
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’energia 

 A: Termica 
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1.3.3. Fomentar la renovació de l’enllumenat interior per enllumenat eficient i de 
baix consum en els edificis residencials 

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el sector 

terciari 

Objectiu Millorar la eficiència energètica dels edificis residencials 

Descripció 
 
Aquesta acció pretén reduir el consum elèctric vinculat a la il·luminació en el sector domèstic (edificis 

residencials) i alhora millorar-ne l’eficiència. 

 

Es proposa fomentar la substitució de bombetes per d’altres de baix consum, per tal d’assolir en un 

estalvi d’electricitat i d’emissions de CO2. 

 

L’ajuntament planteja fer una campanya de sensibilització sobre la importància de l’ús de bombetes de 

baix consum, i els beneficis d’aquestes tant a nivell econòmic com ambiental. De totes maneres, i de 

cara a futures campanyes, es planteja la opció de comprar bombetes de baix consum i cedir-ne al 

municipi 

 

També cal informar de les possibilitat d’estalvi en enllumenat com poden ser; 

 Instal·lació de reguladors d’intensitat lluminosa de tipus electrònic. 

 Aprofitar el màxim la llum solar i utilitzar captadors solars per il·luminar garatges o magatzems 

 

 

 

Cost 
  
Cost acció: 3.500 € 
Cost abatiment: 25,83€/tn CO2  
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 15.079,98 MWh/any 

Estalvi 452,39 MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2013-2015 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment 

Consum total d’electricitat en edificis residencials 

Estalvi de les emissions de CO2 
EE = 3% de l ‘energia elèctrica residencial 
 
Font: IDAE 

 

135,5 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/instal·laci
ons 

 A: Edificis residencials  
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1.3.4. Fomentar la renovació d'electrodomèstics de classe A i/o bitèrmics en els  
edificis residencials 

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el 

sector terciari 

Objectiu Millorar l’eficiència energètica dels edificis residencials 

Descripció 
 
Es proposa la substitució d’electrodomèstics poc eficients per d’altres més eficients.  

 

La informació sobre l’eficiència d’un electrodomèstic es facilita a través de l’etiqueta energètica, i 

aquesta va de la G a la A, essent aquests últims els més eficients. L’objectiu d’aquesta acció és 

fomentar la compra d’electrodomèstics de classe A, i cal tenir en compte que en neveres i congeladors 

hi ha dos nivells més A+ i A++ 

 

Els electrodomèstics bitèrmics són aquells que tenen entrada per aigua freda i també per aigua calenta, 

que obtenen d’una font externa (escalfador o caldera), eliminant el consum necessari per escalfar-la.  

 

Redueixen el consum energètic entre un 20 i un 50%, i els més comuns són rentaplats i rentadores.  

 

Cal informar i sensibilitzar al sector domèstic de les possibilitats d’estalvi associades a aquest tipus 

d’electrodomèstics i assessorar-los de qualsevol subvenció que hi pugi haver al respecte. Aquesta 

informació es pot fer a través d’una circular, de la web del propi Ajuntament, de xerrades temàtiques, 

elaboració o difusió de guies de bones pràctiques existents, com per exemple:  

 

- ICAEN (Consells d’estalvi energètic a la llar): 

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Pub

licacions/Arxius/2011_sabies_que.pdf 

 

- IDAE (Guia pràctica de l’energia: consum eficient i responsable): 

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1161/id.542/relmenu.64  

 
 

Cost 
  

Cost acció: 1500 € 

Cost abatiment: 106,00 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 11,072 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 15.079,98 MWh/any 
Estalvi 452,399 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014 – 2016  Alcaldia 

Indicadors 
seguiment  Consum total dels edificis residencials 

Estalvi de les emissions de CO2 

3% d’estalvi en el consum elèctric del sector residencial 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

135,5 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/instal·laci
ons 

 A: Edificis residencials 
  

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacions/Arxius/2011_sabies_que.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacions/Arxius/2011_sabies_que.pdf
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1.4.1. Substitució de les làmpades de Vapor de Mercuri a Vapor de Sodi d’Alta 
pressió de l’enllumenat públic.   

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el 
sector terciari 

Objectiu Reduir el consum energètic i les emissions de CO2 en l’enllumenat públic 

Descripció El municipi està substituint de forma gradual els enllumenats amb làmpades de vapor de mercuri per 
làmpades de vapor de sodi o bé LEDS. 

Malgrat aquest canvi, continuen havent-hi moltes lluminàries amb làmpades de vapor de mercuri que es 
volen substituir.  

Es descriu el nombre de làmpades que es volen substituir així com l’estalvi corresponent.  

 

- Substitució de les làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi a alta pressió.  

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 52.393,50 € 
Cost abatiment: 1.537,45€/tn CO2 estalv. 
Amortització 2,65 anys 

 

 
Consum 

  
Consum actual 1.689,12 MWh/any 
Estalvi 113,82 MWh/any 

 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2013-2015 Enginyer municipal 

Indicadors 
seguiment  Consum d’energia elèctrica als enllumenats públics 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE=∑(Eil·luminació)*FEE2005)/1000 
    En què, 
    EE, estalvi emissions estimat, [tn CO2] 
    Eil·luminació, estalvi energia en il·luminació,113.821,6 kWh 

FEE, Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005.(0,2994) 

 

34,08 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

equipaments/ 
instal·lacions 

 A: Enllumenat públic 
municipal 

  

Uts. P. Unit. [W] hores any E. Anual [kWh] Uts. P. Unit. [W] E. Anual [kWh] Preu ut. [€] Inversió [€]

6 80 2920 1.401,60         6 50 876,00             69,75 418,5

340 125 2920 124.100,00     340 70 69.496,00       93,75 31875

134 250 2920 97.820,00       134 100 39.128,00       150 20100

Total 223.321,60 109.500,00 52.393,50

Proposta inicial Proposta substitució

-       Substitució de les 

làmpades de VM per 

làmpades tipus 

VSAP.  
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1.4.2. Substitució de les reactàncies electromagnètiques de les làmpades per 
reactàncies electròniques amb regulador de nivell.   

Línia 
 1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el 
sector terciari 

Objectiu Reduir el consum energètic i les emissions de CO2 en l’enllumenat públic 

Descripció Es contempla que el municipi substituirà totes les làmpades que queden de vapor de mercuri per 

làmpades de VSAP.  

El fluxe lumínic màxim que pot donar la làmpada no és necessari durant totes les hores que dura la nit, 

és per això que es proposa la instal·lació de reactàncies elèctròniques amb selector manual de nivell. 

D’aquesta forma es pot programar manualment cada làmpades els horaris que es vol que actui i amb 

quin fluxe es vol que ho faci. Aquesta operació només cal fer-la en el moment de la instal·lació, però si 

mai es vol canviar la programació també es pot fer. 

 
Reactància tipus proposada per substituir les actuals (font: Philips) 

Amb aquest tipus de sistemes és possible reduir considerablement el consum elèctric dels equips 

d’il·luminació exterior, ja que es poden crear escenes d’il·luminació segons l’horari i l’època de l’any. 

També és important saber que fan una funció de protecció de les làmpades per a millorar-ne la seva 

vida útil. Cal tenir en compte que el rang de regulació d’aquesta reactància en làmpades SON-150 és de 

100% a 35% en potència i 100% al 20% en flux. 

En el municipi de Ripoll cadria substituir 2.700 reactàncies. 

 

Cost 
  

Cost acció: 283.500  € 
Cost abatiment: 1.869,13€/tn CO2 estalvi 
Amortització 3,23 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 1.689,12 MWh/any 
Estalvi 506,60 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2015-2020 Enginyer municipal 

Indicadors 
seguiment  Consum d’energia elèctrica als enllumenats públics 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE=∑(Eil·luminació)*FEE)/1000 
    En què, 
    EE, estalvi emissions estimat, [tn CO2] 
    Eil·luminació, estalvi energia en il·luminació,506.600 kWh 

FEE, Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005.(0,2994) 

 

151,67 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

equipaments/ 
instal·lacions 

 A: Enllumenat públic 
municipal 
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2.3.1 Crear una borsa local per compartir cotxe 

Línia 2. Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Descripció 
 

Una borsa local per compartir cotxe té com a objectiu principal fomentar entre la població un ús més 

racional del cotxe, reduint el consum de combustibles fòssils i el cost associat. 

 

Aquest servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle 

privat a l'hora de fer un viatge (per anar a l’institut, als polígons industrials, a les urbanitzacions, etc.) Hi 

ha diverses pàgines web que fan aquest servei i la feina que caldria fer des de l’ajuntament és 

promocionar-les, donar a conèixer els avantatges que suposa el seu ús. Alguns exemples:  

 

- www.blablacar.es  

- www.compartir.org  

- http://www.fesedit.cat/portaludg.jsp (concreta per anar a la UdG)  

 

També es podria dinamitzar des del Consell Comarcal i crear un espai de referència on la gent de la 

comarca sabés que allí hi ha les ofertes i demandes i així afegir-hi una component més local. 

  

Per tal de fer-ho saber, es podria enviar una carta informativa a les cases, penjar cartells amb una 

imatge identificativa de la campanya i sobretot transmetre la importància de l’estalvi en la reducció de 

tones de CO2 emeses a l’atmosfera i els beneficis pel medi ambient en general que això suposa. També 

es pot aprofitar la celebració de la Setmana per una Mobilitat Sostenible per fer-ne difusió. 

 

 

Cost 
  

Cost acció: 3.000 € 
Cost abatiment: 10,24 €/tn CO2 estalviada 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual 95.194,48 MWh/any 

Estalvi 2.855,83 MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014-2016 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment 

Consum de combustibles fòssils en el sector transport 

Estalvi de les emissions de CO2 

Reducció d’un 3% en el sector transports 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

722,5 
tn CO2 /any 

S: Transports 
A: Transport privats i 

comercial 
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2.3.3. Renovar el parc de vehicles del municipi, substituint vehicles amb altes 
emissions per vehicles de baixes emissions (A) 

Línia 2. Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Descripció 
 
Amb el pas dels anys, l’augment del preu dels carborans i les millores tecnològiques, tant en els valors 

de consums com el valor de les emissions dels vehicles han baixat de manera considerable . Si això  si 

suma que  en general la flota de vehicles a l’estat espanyol es troba relativament envellida, és lògic 

pensar que d’aquí al 2020, hi haurà una substitució gradual dels vehicles.  

 

Si s’assumeix que aquesta substitució es realitza per vehicles classificats com a A, suposa un estalvi del 

25% de les emissions dels vehicles respecta la mitjana. 

 

Es creu oportú que dels 8.246 vehicles que hi havia al municipi de Ripoll, es canviaran d’aquí al 2020, 

tots els turismes anteriors al 1992 , que es preveu que n’hi ha 1218 de gasolina i 108 de gasoil (dades 

obtingudes en base el número de vehicles i l’IRE de les comarques gironines)  

 
 

 

Cost 
  
Cost acció: 2.341.501 € 

Cost abatiment: 10.576,27 €/tn CO2  

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  
Consum actual 95.194,48 MWh/any 
Estalvi ------   MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2015-2020 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment 

Consum total d’energia del parc de vehicles de propietat privada 

Estalvi de les emissions de CO2 
EE = E vehicle convencional – E vehicle baix consum * núm de vehicles subsitituits 

 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

 

221,39  
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/instal·laci
ons 

 A: Edificis municipals i 
equipaments 
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2.3.4. Introduir nous elements per pacificar el trànsit rodat i promoure l’ús dels 
carrers per bicicleta i vianants 

Línia 2. Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Descripció 
 
Definir tot el nucli urbà com a zona 30, establir elements reductors de la velocitat com esquenes d’ase, 

passos de vianants, senyalització d’infants a peu, o preferència dels usuaris de bicicletes 

Aquest elements han de propiciar la realització de desplaçaments dins del municipi a peu o ne bicicleta, 

en determinat del vehicle privat. 

 

Recollint les propostes del Pla de participació,  proposa estudiar la possibilitat de fer camins escolars 

compartides per tal d’evitar descalçaments rodats 

 
 

 

Cost 
  
Cost acció: 150.000 € 

Cost abatiment: 311,43 €/tn CO2 estalv. 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  
Consum actual 95.194,48  MWh/any 
Estalvi  1.903,88 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2015-2020 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment 

Consum total d’energia del parc de vehicles de propietat privada 

Estalvi de les emissions de CO2 
2 % de les emissions dels vehicles rodats 

 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

 

498,19 
tn CO2 /any 

S: Transports 
A: Transport privats i 

comercial 
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2.3.5. Promoció del teletreball i l’administració electrònica 

Línia 2. Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Descripció 
 
Aquesta acció consisteix en potenciar aquells eixos d'actuació que incideixen en reduir de manera 

indirecta els desplaçaments dels particulars i les empreses en la seva mobilitat obligada, vinculada al 

treball i les gestions administratives. En aquest sentit es considera que hi ha tres línies de treball 

bàsiques:  

 

- Fer arribar la fibra òptica al municipi per millorar la xarxa de telecomunicacions i potenciar el 

treball i els tràmits on-line, aprofitant altres obres del municipi: xarxa de  gas natural, carril bici, 

etc.  

- Promoure l'administració electrònica (A@), facilitant tots els tràmits administratius de  

l'Ajuntament on-line i per correu electrònic.  

- Promoure la cultura del teletreball i el compliment d'objectius com a mesura de la  productivitat, 

enlloc de la permanència horària en el lloc de treball. Aquesta mesura  alhora aporta beneficis 

en la conciliació familiar.  

- Promoure la comunicació entre l'Ajuntament i les altres administracions públiques a  través de 

la plataforma EACAT.  

-  

 
 

 

Cost 
  
Cost acció: 2.500 € 

Cost abatiment: 20,76 €/tn CO2 estalviades. 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  
Consum actual 95.194,48  MWh/any 
Estalvi  475.972 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2015-2020 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment 

Consum total d’energia del parc de vehicles de propietat privada 

Estalvi de les emissions de CO2 
0.5 % de les emissions dels vehicles rodats 

 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

 

124,55 
tn CO2 /any 

S: Transports 
A: Transport privats i 

comercial 
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3.1.1. Instal·lar sistemes d'energia solar fotovoltaica en règim d'autoconsum al 
municipi 

Línia 3. Incrementar la producció local i el consum d’energia de fonts renovables al municipi. 

Objectiu Foment de la generació local d’energia amb fonts renovables. 

Descripció  

En aquesta acció es preveu la generació de un 5% de l’energia al municipi d’aquí al 2020 en regim 

d’autoconsum. D’aquesta manera es disminuirà la dependència exterior en relació a l’energia elèctrica i es 

millorarà la sostenibilitat municipal.  

El 18 de novembre de 2011 va sortir el RD 1699/2011 sobre la connexió a xarxa d'instal·lacions de petita 

potència 

Aquest Real Decret deroga l'anterior RD 1663/2000 sobre la connexió a xarxa d'instal·lacions 

fotovoltaiques de baixa tensió, ampliant el seu àmbit d'aplicació i simplificant el procediment per a les 

instal·lacions inferiors de 10kW . Així com excloent del règim d'autorització administrativa les inferiors de 

100kW.  

 

S'està a l'espera de la pròxima regulació del règim d'autoconsum, el que es coneix com a “balanç net”. 

Que regula el subministrament de l'energia elèctrica produïda a l'interior de la xarxa d'un consumidor per 

al seu propi consum. 

 

Per a l'execució d'aquesta acció es recomana revalorar el potencial un cop estigui plenament regulat 

règim d'autoconsum. 

 

El cost es podria estipular amb 0.17346 €/kWh produït per tant i assumint el 5% de la producció es podria 

estipular el cost total en 320.000 € aproximadament 
 

Cost 
  

Cost acció: - 320.000€ 
Cost abatiment: - €/tn CO2  
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  
Consum actual 33.676,62  MWh/any 
Estalvi 0  MWh/any 

 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 

Elèctrica 1.840,12   MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2016-2020 Alcaldia.  

Indicadors 
seguiment  Producció d’energia elèctrica 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE= EE * % de generació * FEE 
        EE = Energia elèctrica utilitzada al municipi 
        FEE = Factor d’emissió elèctric local 2005 
       * S’estima que es generarà un 5% de l’energia elèctrica del municipi 
 

504,21 
tn CO2 /any 

S: Producció local  
d'energia 

 A: fotovoltaica 



 

 44 

  

 

 
3.1.2. Instal·lació d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum a 
diversos equipaments municipals 

Línia 3. Incrementar la producció local i el consum d’energia de fonts renovables al municipi. 

Objectiu Foment de la generació local d’energia amb fonts renovables. 

Descripció  

Es proposa l'aprofitament de l'energia solar mitjançant el muntatge d'instal·lacions fotovoltaiques en 

règim d'autoconsum a alguns  equipaments municipals.  

- Biblioteca  30 kWp  

- Museu  5kWp  

El 18 de novembre de 2011 va sortir el RD 1699/2011 sobre la connexió a xarxa d'instal·lacions de 

petita potència.  

Aquest Real Decret deroga l'anterior RD 1663/2000 sobre la connexió a xarxa d'instal·lacions 

fotovoltaiques de baixa tensió, ampliant el seu àmbit d'aplicació i simplificant el procediment per a les 

instal·lacions inferiors de 10kW . Així com excloent del règim d'autorització administrativa les inferiors 

de 100kW.  

S'està a l'espera de la pròxima regulació del règim d'autoconsum, el que es coneix com a “balanç 

net”. Que regula el subministrament de l'energia elèctrica produïda a l'interior de la xarxa d'un 

consumidor per al seu propi consum.  

Per a l'execució d'aquesta acció es recomana revalorar el potencial un cop estigui plenament regulat 

règim d'autoconsum.  
 

 

Cost 
  

Cost acció: 70.000 € 
Cost abatiment: 5505  €/tn CO2 estalviada 
Amortització 9,5 anys 

 

 
Consum 

  
Consum actual 248,04 MWh/any 
Estalvi - MWh/any 

 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica 45,5 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2014-2016 Regidor de medi ambient 

Indicadors 
seguiment  Producció d’electricitat mitjançant les instal·lacions solars.  

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE=[(Psolar) * FEE2005]/1000 
    En què, 
    EE, estalvi emissions estimat, [tn CO2] 
    Psolar, Producció solar , 45,5 MWh/any 
FEENE2005, Factor d’emissió municipal de l’electricitat 
 

13,62 
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’energia 

 A: Fotovoltaica 
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4.2.1. Instal·lació d’una caldera de biomassa per l’escola Joan Maragall.  
   

Línia  3. Incrementar la producció local i el consum d’energia de fonts renovables al municipi. 

Objectiu Foment de la generació local d’energia amb fonts renovables. 

Descripció L’aprofitament de la biomassa forestal local per poder gestionar d’una forma sostenible els boscos 

locals i alhora utilitzar aquesta biomassa com a combustible per escalfar l’acs i fer funcionar el sistema 

de calefacció substituint així els combustibles fòssils.  

La previsió és dotar el nou col·legi d’una caldera de biomassa, substituint d’una forma total el consum 

actual de les calderes de gasoil per consum de biomassa forestal d’origen local. 

La potència inicial de disseny és de 200kW i es preveu la instal·lació mitjançant un mòdul annexe a 

l’escola que inclogui l’espai per la sitja i l’espai per la sala de calderes.  

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 111.711  € 
Cost abatiment: 1.707 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 7,60 anys 

 

 
Consum 

  
Consum actual 245 MWh/any 
Estalvi 43,2 MWh/any 

 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 201,76  MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014-2015 Alcalde 

Indicadors 
seguiment  Consum de biomassa  

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE=[(CJM) * FEGN]/1000 
    En què, 
    EE, estalvi emissions estimat, [tn CO2] 
     CJM, Consum de biomassa a JM, 202 MWh/any 
FEGS, Factor d’emissió del Gasoil  

 

65,41 
tn CO2 /any 

S: Calefacció i 
refrigeració urbanes 

 A: Xarxa de calor  
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4.2.2. Instal·lació d’una caldera de biomassa per la piscina municipal 
   

Línia 3. Incrementar la producció local i el consum d’energia de fonts renovables al municipi. 

Objectiu Foment de la generació local d’energia amb fonts renovables. 

Descripció L’aprofitament de la biomassa forestal local per poder gestionar d’una forma sostenible els boscos locals 
i alhora utilitzar aquesta biomassa com a combustible per escalfar l’acs i fer funcionar el sistema de 
calefacció substituint així els combustibles fòssils.  

La previsió és dotar la d’una caldera de biomassa, substituint d’una forma parcial el consum actual de 
les calderes de gas natural per consum de biomassa forestal d’origen local. Es projecta una sola caldera 
que cobreixi el 80% de les necessitats tèrmiques i el 20% restant es generaria amb gas natural  

La potència inicial de disseny és de 300kW i es preveu la instal·lació mitjançant un mòdul annexe a la 
piscina que inclogui l’espai per la sitja i l’espai per la sala de calderes.  

 

 

 

 

 

Cost 
  

Cost acció: 260.000  € 
Cost abatiment: 1287,13 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 10,40 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 1000 MWh/any 
Estalvi - MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 844,44  MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014-2015 Alcalde 

Indicadors 
seguiment  Consum de biomassa  

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE=[(Cpiscina) * FEGN]/1000 
    En què, 
    EE, estalvi emissions estimat, [tn CO2] 
     Cpiscina, Consum de biomassa a la piscina, 844 MWh/any 
FEGS, Factor d’emissió del Gas Natural  

 

 

161,6 
tn CO2 /any 

S: Calefacció i 
refrigeració urbanes 

 A: Xarxa de calor  
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4.2.3. Instal·lació d’una caldera de biomassa per les escoles Ramon Surinyach i 
Tomas Raguer.  
   

Línia 3. Incrementar la producció local i el consum d’energia de fonts renovables al municipi. 

Objectiu Foment de la generació local d’energia amb fonts renovables. 

Descripció L’aprofitament de la biomassa forestal local per poder gestionar d’una forma sostenible els boscos locals 
i alhora utilitzar aquesta biomassa com a combustible per escalfar l’acs i fer funcionar el sistema de 
calefacció substituint així els combustibles fòssils.  

La previsió és dotar els col·legis d’una caldera de biomassa, substituint d’una forma total el consum 
actual de les calderes de gasoil per consum de biomassa forestal d’origen local. Es projecta una sola 
caldera i realitzar mitjançant una microxarxa comunicar els dos edificis. 

La potència inicial de disseny és de 200kW i es preveu la instal·lació mitjançant un mòdul annexe a 
l’escola que inclogui l’espai per la sitja i l’espai per la sala de calderes.  

 

 

 

 

 

Cost 
  

Cost acció: 121.611,60  € 
Cost abatiment: 1731,84 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 7,71 anys 

 

 
Consum 

  
Consum actual 263 MWh/any 
Estalvi 46,41 MWh/any 

 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 216,59  MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

 Alta  2014-2015  Alcalde 

Indicadors 
seguiment  Consum de biomassa  

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE=[(CTR-RS) * FEGN]/1000 
    En què, 
    EE, estalvi emissions estimat, [tn CO2] 
     CTR-RS, Consum de biomassa TR-RS, 217 MWh/any 
FEGS, Factor d’emissió del Gasoil  

 

 

70,22 
tn CO2 /any 

S: Calefacció i 
refrigeració urbanes 

 A: Xarxa de calor  
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4.2.4. Instal·lació d’una xarxa de calor alimentada amb biomassa pels edificis 
municipals de l’ajuntament, església de St. Pere i Museu 
   

Línia  3. Incrementar la producció local i el consum d’energia de fonts renovables al municipi. 

Objectiu Foment de la generació local d’energia amb fonts renovables. 

Descripció L’aprofitament de la biomassa forestal local per poder gestionar d’una forma sostenible els boscos locals 
i alhora utilitzar aquesta biomassa com a combustible per escalfar l’acs i fer funcionar el sistema de 
calefacció substituint així els combustibles fòssils.  

La previsió és dotar la d’una caldera de biomassa central i distribuir mitjançant una xarxa de calor aigua 
calenta als diferents edificis municipals. L’ajuntament i el museu ja disposen d’instal·lacions existents 
però l’església de  St. Pere està en fase de remodelació. 

La potència inicial de disseny és de 300kW, tot i queda per definir la potència final necessària per 
l’esglèsia de St. Pere. 

 

                                                    
 

Cost 
  

Cost acció: 350.000  € 
Cost abatiment: 5.376 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 24 anys 

 

 
Consum 

  
Consum actual 343 MWh/any 
Estalvi - MWh/any 

 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 343  MWh 
Elèctrica - MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014-2015 Alcalde 

Indicadors 
seguiment  Consum de biomassa  

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE=[(CM * FEENE2005)/COP)+(Csp*FEGS)+(Caj*FEGN)]/1000 
    En què, 
    EE, estalvi emissions estimat, [tn CO2] 
    CM, Consum de biomassa al museu 
    COP, COP dels equips del museu 
    Csp, Consum de biomassa a l’església de St Pere 
    Caj, Consum de biomassa a l’ajuntament 
    FEGN = 0,202 
    FEGS = 0,267 
    FEE2005 = 0,29944 
 
 
 

158,37 
tn CO2 /any 

S: Calefacció i 
refrigeració urbanes 

 A: Xarxa de calor  
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6.2.1. Contractació del 50 % d'energia verda per al subministrament elèctric 
municipal    



 

 50 

 

Línia 3. Incrementar la producció local i el consum d’energia de fonts renovables al municipi. 

Objectiu Fomentar l'ús d'energia verda al municipi 

Descripció 
 

Promoure la contractació d'una o vàries comercialitzadores d'energia elèctrica que certifiquin  que el 50% 

del consum elèctric de l'ens local s'ha abastit amb energia d'origen 100% renovable. Els certificats han de 

ser emesos per la Comissió Nacional d'Energia, que és l'òrgan competent a tal efecte. 

 

Aquesta mesura té l'efecte d'estirar la demanda, i per tant la producció, d'energia d'origen renovable en el 

mercat elèctric nacional. L'efectivitat real d'aquestes mesures rau en l'efecte acumulatiu que té l'agregació 

d'aquestes demandes d'energia verda certificada, per forçar l'oferta d'aquesta font d'energia. Les 

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

 

Actualment, les companyies que ofereixen aquest servei no subministren aquest tipus d’energia per a 

l’enllumenat públic, ni a determinats equipaments de serveis bàsics. Així doncs, caldrà veure com 

evoluciona el mercat i fer les sol•licituds pertinents perquè quedi constància de les demandes i avançar 

progressivament en aquest sentit 

 
 

Cost 
  

Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/tn CO2  
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  
Consum actual 3106,44  MWh/any 
Estalvi 0  MWh/any 

 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -MWh 
Elèctrica - MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2016-2020 Alcaldia.  

Indicadors 
seguiment  Consum de biomassa  

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE = (Ce2005*FE2005) - (Ce2005*FEr 2005)  
 En què,  
 Ce, és el consum elèctric del municipi l’any 2005  
 FE2005, factor 0,2994 tn de CO2/MWh  
 FEr2005, 0,305 tn de CO2/MWh, 50% renovable.  
 

465,10 
tn CO2 /any 

S:Contractació pública 
de béns i serveis  
 A : Requeriments  

d'energia renovable 

 

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

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

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

Es proposa la reforma de l'Impost de vehicles de tracció mecànica o impost de circulació, de manera que 

paguin més els vehicles més contaminants i menys els de baixes emissions de CO2, de manera que 

s'afavoreixi l'elecció de vehicles de baixes emissions per part del sector domèstic i terciari, o els vehicles 

elèctrics.  

En aquest sentit es proposa per exemple que els vehicles elèctrics o que emetin menys de 120 gr 

CO2/km estiguin exempts de pagar l'IVTM, i que s'incrementi l'impost pels vehicles que emetin més de 

200 gr CO2/km. Caldria però establir una gradació de l'impost segons el tipus de vehicle i el rang 

d'emissions.  

Es proposa també bonificar una anualitat de l'Impost de circulació als titulars que assisteixin al curs de 

conducció eficient promogut anualment per l'Ajuntament (sessió de 2 hores). Altres mesures de caràcter 

impositiu que es poden dur a terme per a afavorir en concret el vehicle elèctric són l'exempció de 

pagament en els aparcaments de zona blava. Donat que la implantació de zona blava a Ripoll és molt 

limitada, no es quantifica aquesta acció, però es recomana de dur-la a terme per visualitzar els avantatges 

per a aquests vehicles.  

 

Cost 
  

Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/tn CO2  
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  
Consum actual 95194,48MWh/any 

Estalvi -   MWh/any 
 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica -MWh 
Elèctrica - MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2016-2020 Àrea Central i d’Hisenda Serveis econòmics i règim intern 

Indicadors 
seguiment  Nombre de titulars que es beneficien dels diversos tipus de bonificacions 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

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

sobre 200gr). Representa aproximadament el 5% del sector del transport privat i comercial. 

1204,10  
tn CO2 /any 

S:Participació ciutadana  
 A : Ajuts i subvencions 
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7.3.1. Realitzar una campanya ciutadana per l'estalvi energètic: Cens de 
col·laboradors contra el canvi climàtic i telèfon/mail d'informació 

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el 
sector terciari 

Objectiu Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica  

Descripció 
 

Es proposa que des de l'Ajuntament es realitzi una intensa campanya inicial adreçada a tota la 

ciutadania, per informar del Pacte d'Alcaldes contra el canvi climàtic, els efectes del canvi climàtic, la 

contribució dels diversos sectors en les emissions de CO2, la necessitat de corresponsabilització de tota 

la societat, les mesures a dur a terme per reduir el consum energètic, la contribució de les energies 

renovables, i les mesures preses per l'Ajuntament per al desenvolupament del Pla: reforma de l'Impost 

de Béns Immobles com a impost ecològic, la reforma de l'Impost de vehicles de tracció per afavorir el 

vehicle elèctric i els vehicles amb menys emissions, la Xarxa de comerços respectuosos amb el medi 

ambient, les visites d'avaluació energètica, etc.  

 

Aquesta campanya s'articularà al voltant de materials de difusió com tríptics i cartells, i  

reunions informatives per a les entitats i les associacions de veïns i comerciants.  

 

Es proposa oferir dos eines de promoció i difusió contínues de l'estalvi energètic: un telèfon/mail 

d'informació i consultes, i l'elaboració d'un Cens de col·laboradors contra el canvi climàtic, en el qual 

s'inscriuran les persones, famílies i empreses que adoptin mesures importants d'estalvi energètic o 

producció d'energies renovables: per exemple: que s'instal·lin calderes de biomassa, que s'instal·lin un 

mínim de kWp fotovoltaics, que adquireixin un vehicle elèctric, etc. Les persones inscrites en aquest 

cens es beneficiaran de certes promocions comercials i de l'Ajuntament: per exemple, un tiquet gratuït 

per algun àpat popular, descomptes en l'adquisició de bicicletes, etc. (campanya a negociar amb els 

establiments comercials del municipi).  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 6000 € 
Cost abatiment: 43,79 €/tn CO2 estalvia 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual 54.544,46 MWh/any 

Estalvi 545,44 MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014-2016 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment - Nombre de persones, entitats i comerços que participen en les activitats de difusió  

Estalvi de les emissions de CO2 

1% del consum del sector domèstic  
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

137,0 
tn CO2 /any 

S: Participació 
ciutadana 

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

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el 
sector terciari 

Objectiu Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica  

Descripció 
 

- Fer una campanya de sensibilització i bones pràctiques d'estalvi energètic per als usuaris dels 

equipaments, treballadors municipals i concessionaris, i facilitar la informació periòdica dels consums 

municipals.  

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

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

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

- Realitzar un protocol d'assignació d'espais per a cada tipus d'activitat racionalitzant el consum 

energètic: analitzar els usuaris i les activitats de cada equipament per a racionalitzar l'ús dels 

espais d'acord amb el seu consum energètic. Per exemple: no utilitzar el teatre en la fase de 

lectura del guió de les obres, doncs es pot fer en una sala o aula i així s'estalvia els llums de focus i 

la calefacció del teatre a l'hivern; no fer servir espais massa grans a l'hivern per a activitats 

puntuals, el que comporta grans despeses de calefacció per poc temps: l'hora del conte o altres 

activitats; establir la sectorització necessària de focus segons el tipus d'activitat al poliesportiu; 

regular la potència dels focus del camp de futbol segons si es tracta d'entrenaments o partits 

oficials, etc.  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 3500 € 
Cost abatiment: 410,364  €/tn CO2 estalvia 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual 3124,44 MWh/any 

Estalvi 31,24 MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014-2016 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment 

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

Estalvi de les emissions de CO2 

1% del consum dels equipaments  
 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

8,5 
tn CO2 /any 

S: Participació 
ciutadana 

A: Sensibilització i 
creació de xarxes locals 
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7.3.3. Promoure la creació d'una Xarxa de comerços respectuosos amb el medi 
ambient 

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el 
sector terciari 

Objectiu 
Promoure l'eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari 

 

Descripció 
 

Es proposa crear una Xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient, amb els comerços i 

establiments que apliquin determinades mesures d'estalvi energètic, prevenció de residus i recollida 

selectiva.  

Aquests comerços han de disposar d'un logotip identificatiu a la porta, de manera que els consumidors 

puguin identificar-los i adquireixin així visibilitat i rellevància en el mercat.  

Les mesures mínimes per a pertànyer a la xarxa fan referència a: 

  Il·luminació amb LED o bombetes de baix consum del local i l'aparador.  

  Aparadors amb llums tancats a la nit.  

  Decoració nadalenca amb llums LED o sense llum.  

  Portes tancades de la botiga a l'hivern (amb obertura automàtica si es vol) per no perdre 

climatització; i a l'estiu també si es disposa de refrigeració.  

  Manteniment de la refrigeració a màxim 25ºC i de la calefacció a 20ºC.  

  Eliminació d'estufes d'efecte joule.  

  Prevenció de residus: eliminació de les bosses de plàstic i dels embalatges superflus.  

  Recollida selectiva de totes les fraccions de brossa que produeix l'establiment.  

 

L'Ajuntament prioritzarà la visibilitat d'aquests establiments en aquelles activitats en que sigui possible: 

per exemple, en l'edició del programa de la festa major, en el patrocini d'activitats, etc. i avaluarà la 

viabilitat de bonificar un 5% l'IBI o altres impostos que els atenyin per tal d'afavorir-los fiscalment 

 

Cost 
  

Cost acció: 6000 € 
Cost abatiment: 94,60  €/tn CO2 estalvia 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual 20.968,18 MWh/any 

Estalvi 209,68  MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2014-2016 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment 

- Nombre d'establiments adherits a la Xarxa de comerços respectuosos amb el medi  
ambient  

 
Estalvi de les emissions de CO2 

1% del consum del sector serveis  
 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

63,42 
tn CO2 /any 

S: Participació 
ciutadana 

A: Sensibilització i 
creació de xarxes locals 
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7.3.4. Organitzar jornades d'estalvi i eficiència energètica adreçades al sector  
terciari del municipi 

 

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el 
sector terciari 

Objectiu Promoure l'eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari 

Descripció 
Promoure un cicle bianual de xerrades informatives adreçades al sector terciari del municipi, per tal 

d'informar d'aquelles mesures pràctiques d'eficiència energètica i energies renovables, que contribueixin 

a estalviar costos de les empreses a mig termini i per tant, que els ajudin a augmentar la seva 

competitivitat.  

Aquestes jornades s'han de treballar amb estreta col·laboració amb les associacions de comerciants, 

d'hostaleria i els altres sectors de l'àmbit serveis del municipi, per recollir les seves necessitats i 

inquietuds i garantir-ne la participació. Alguns dels temes a treballar poden ser:  

-  Estalvi en il·luminació: llums LED, dispositius per al control de presència, etc.  

-  Estalvi en calefacció: calderes de biomassa per al sector terciari, calderes de condensació de 

gas natural.  

-  Estalvis en refrigeració: elements de protecció envers la radiació solar incident, ventilació 

natural, ventiladors de sostre, i bombes de calor.  

-  Producció d'electricitat fotovoltaica per a l'autoconsum.  

-  Flotes de vehicles elèctrics, i de baix consum.  

-  Bones pràctiques en el sector terciari: protocols de funcionament energètic i formació dels 

treballadors.  

És molt interessant difondre exemples concrets d'accions que hagin implementat algunes activitats del 

propi municipi, per tal de fer-ne difusió i poder-ne parlar en primera persona dels avantatges que han 

comportat, les limitacions, els costos, l'amortització, etc. Aquestes jornades poden ser un fòrum del 

sector per sumar esforços i compartir experiències. 

 

Cost 
  

Cost acció: 6000 € 
Cost abatiment: 94,60 €/tn CO2 estalvia 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual 20.968 MWh/any 

Estalvi 209,68 MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2013-2015 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment - Jornades organitzades i nombre d'assistents que hi han participat 

Estalvi de les emissions de CO2 

Reducció d’un 1% en el consum del sector terciari 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

63,42 
tn CO2 /any 

S: Participació 
ciutadana 

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

Línia 2. Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Descripció 
 

Per tal de fomentar una mobilitat sostenible que permeti estalviar combustibles líquids es proposa 

impulsar una iniciativa que promogui l’ús de mitjans de transport que siguin sostenibles i no consumeixin 

energia i facilitar un canvi d’hàbits. 

 

La campanya pot contemplar diverses activitats formatives, xerrades, fulletons, cartells i/o anuncis que 

impliquin una acció educativa i informativa a la ciutadania per a incentivar a la població dels paràmetres 

que comporten l’assoliment d’una mobilitat sostenible: disminució del vehicle privat en detriment de l’ús 

del transport públic o vehicle compartit, augment dels trasllats a peu i en bicicleta, etc. 

 

Aquesta campanya pot incloure la promoció de la borsa per compartir cotxe, i l’adhesió anual a la 

campanya de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (es realitza a tot Catalunya a finals de 

setembre) que inclou l’organització d’una pedalada popular contra el canvi climàtic, entre d’altres. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 3000 € 
Cost abatiment: 6,02  €/tn CO2 estalviada 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual 95.194,48  MWh/any 

Estalvi  1.903,88   MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2014-2016 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment  Consum de combustibles fòssils en el sector transport 

Estalvi de les emissions de CO2 

Reducció d’un 2% en el sector tranposrts 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

498,19 
tn CO2 /any 

S: Transports 
A: Transport privats i 

comercial 
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7.3.6 Realitzar una campanya d’estalvi energètic a la llar 

Línia 
1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el 
sector terciari 

Objectiu Educar en estalvi i eficiència energètica 

Descripció 
Aquesta acció contempla: 

- Informació sobre energia i estalvi a la web de l’Ajuntament i repartiment de tríptics a les llars 

- Enllaç a una calculadora d’emissions 

Es proposa col·locar en un espai de la pàgina web de l’Ajuntament una secció d’estalvi energètic amb 

consells pràctics que tots els ciutadans poguessin aplicar en el seu dia a dia. Alguns exemples de guies 

d’estalvi energètic són: 

- Guia per a l’estalvi energètic (Ajuntament de Barcelona) 

http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/estalvi_energetic.pdf 

- Guia pràctica de l’energia. Consum eficient i responsable (IDAE) 

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_11046_Guia_

Practica_Energia_3_Ed.rev_y_actualizada_A2011_01c2c901.pdf 

- Informació de l’ICAEN sobre “L’energia a la llar” 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.0e77dd7d3736725fc644968bb0c0e1a0/?vg

nextoid=71a0c77be417c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=71a0c77be417c

110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

També es podria afegir una calculadora de CO2 d’aquesta manera cada ciutadà podria calcular les 

emissions que emet i prendre més consciència de la importància de la seva reducció. Aquesta 

aplicación es pot enllaçar des de la pàgina: www.ceroco2.org, una iniciativa d’Acció Natura i Ecología y 

Desarrollo que permet calcular les emissions de CO2 que generen les activitats del dia a dia i fins i tot 

compensarles. 

Altres calculadores: 

- Govern Balear: http://canviclimatic.caib.es/www/calculadoraCO2/calculadora_cat_content.html 

- Calculadora específica pels trams fets amb bicicleta (BACC, Bicicleta Club de Catalunya) 

http://www.bacc.info/calculadora/_WEB%20BICIAT.html 
 

Cost 
  

Cost acció: 3000 € 
Cost abatiment: 21,89 €/tn CO2 estalvia 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual 54.544,46 MWh/any 

Estalvi 545,44  MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2013-2015 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment - Nombre de persones, entitats i comerços que participen en les activitats de difusió 

Estalvi de les emissions de CO2 

Reducció d’un 1% en el consum del sector domestic 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

137,0 
tn CO2 /any 

S: Participació 
ciutadana 

A: Sensibilització i 
creació de xarxes locals 
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7.4.1. Promoure el projecte Euronet 50/50 en les escoles del municipi 

 

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

Objectiu Millora de l'eficiència energètica en els equipaments municipals 

Descripció 
 

El projecte Euronet 50/50 pretén fer participar els centres educatius d’arreu d'Europa en l'objectiu comú 

de reduir el consum energètic i incrementar els nivells de coneixement i conscienciació sobre els efectes 

del canvi climàtic. Això pot suposar una reducció significativa d'emissions de CO2 contribuint a l'objectiu 

fixat per la Unió Europea: 20% menys de gasos d'efecte hivernacle pel 2020.  

 

Aquest projecte vol involucrar la comunitat educativa i canviar els hàbits de consum energètic dels 

centres educatius, promovent la corresponsibilitat: ajuntament - alumnes i professors, de manera que el 

50% de l'estalvi aconseguit és retornat al centre escolar mitjançant el corresponent increment del 

pressupost per a l'any següent, i l'altre 50% esdevé un estalvi per a l'Ajuntament en les factures 

energètiques.  

 

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

 

 

Cost 
  

Cost acció: -  € 

Cost abatiment: -  €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 580,88 MWh/any 

Estalvi 92,940 MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2013-2015 Alcaldia 
Indicadors 
seguiment  Consum energètic de les escoles 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
  
Estalvi= 16% de consum tots els equipaments on s'aplica el projecte * Fe corresponent  
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

24,27 
tn CO2 /any 

S: Transports 
A: Transport privats i 

comercial 
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7.4.2. Promoure el projecte Euronet 50/50 en altres equipaments del municipi 

 

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

Objectiu Millora de l'eficiència energètica en els equipaments municipals 

Descripció 
 

El projecte Euronet 50/50 pretén fer participar els centres educatius d’arreu d'Europa en l'objectiu comú 

de reduir el consum energètic i incrementar els nivells de coneixement i conscienciació sobre els efectes 

del canvi climàtic. Això pot suposar una reducció significativa d'emissions de CO2 contribuint a l'objectiu 

fixat per la Unió Europea: 20% menys de gasos d'efecte hivernacle pel 2020.  

 

Aquest projecte vol involucrar la comunitat educativa i canviar els hàbits de consum energètic dels 

centres educatius, promovent la corresponsibilitat: ajuntament - alumnes i professors, de manera que el 

50% de l'estalvi aconseguit és retornat al centre escolar mitjançant el corresponent increment del 

pressupost per a l'any següent, i l'altre 50% esdevé un estalvi per a l'Ajuntament en les factures 

energètiques.  

 

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

 

Tot i que aquest projecte està bàsicament destinat a escoles, es creu oportú, traslladar la metodologia 

en d’altres equipaments de l’ajuntament per treure’n resultats similars. En aquest cas es creu oportú 

estima que almenys  50% dels equipaments, Esportius, d’administració, residencies i Polígons poden 

entrar dins el projecte.  

 

 

Cost 
  

Cost acció: -  € 

Cost abatiment: -  €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 2.953,48 MWh/any 

Estalvi 236,31 MWh/any 
 

  
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2013-2015 Alcaldia 
Indicadors 
seguiment  Assistents als cursos de conducció eficient 

Estalvi de les emissions de CO2 

Estalvi= 16% de consum tots els equipaments on s'aplica el projecte * Fe corresponent  
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

55,85 
tn CO2 /any 

S: Transports 
A: Transport privats i 

comercial 
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7.4.3. Organitzar cursos de conducció eficient a la ciutadania i a treballadors 
d’empreses del municipi 

Línia 2. Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Educar en estalvi i eficiència energètica 

Descripció 
 

Fer un bon ús del vehicle suposa reduir significativament el consum d’energia. Els cursos de conducció 

eficient permeten adaptar la pràctica de la conducció del vehicle als diversos tipus de motors actuals, 

que ja estan preparats per consumir menys energia. 

 

Una conducció eficient permet estalviar fins un 20% de carburant (ICAEN). 

 

Amb el foment de la participació de la ciutadania i les empreses del municipi es podrien modificar els 

hàbits de conducció de manera que el consum total associat al sector transportes reduís. Cal informar 

de les avantatges que suposa la realització d’aquests cursos, com són: la reducció del cost de 

manteniment dels vehicles, el risc d’accidents, les emissions de CO2 i la contaminació acústica. 

Des de l’any 2005 l’ICAEN subvenciona aquests cursos i n’hi ha de dos tipus, per a turismes i per a 

vehicles industrials. També difon un manual de conducció eficient per cada un: 

- Per a conductors de turismes: 

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_

Publicacions/Arxius/2009_conduccio%20eficient%20turismes.pdf 

- Per a conductors de vehicles industrials: 

 http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_ 

Publicacions/Arxius/2009_conduccio%20eficient%20vehicles%20industrials.pdf 

 

 

Cost 
  

Cost acció: 15.000 € 
Cost abatiment: 30,10 €/tn CO2 estalviada 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual 95.194,48 MWh/any 

Estalvi  1.903,88 MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2013-2015 Alcaldia 
Indicadors 
seguiment  Assistents als cursos de conducció eficient 

Estalvi de les emissions de CO2 

Estalvi d'un 20% del combustible per part dels participants  
Participació: 10% dels titulars de vehicles  
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

498,19 
tn CO2 /any 

S: Transports 
A: Transport privats i 

comercial 
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8.1.1. Incrementar la recollida del paper i cartró, els envasos lleugers i MO 

Línia 4. Disminuir les emissions associades al tractament de residus 

Objectiu Millorar els objectius de recollida selectiva del PROGREMIC 

Descripció 
 

Assolir la recuperació del 80% dels envasos lleugers i del paper i cartró comercial.  

 

En general el municipi de Ripoll tenia el 2005 baixos  índexs de reciclatge de residus. El reciclatge 

d'algunes fraccions de residus estaven per sota ja els objectius del PROGREMIC,  com és el cas de la 

fracció orgànica (4% de reciclatge), o els voluminosos i residus de  deixalleria. Altres fraccions com el 

vidre  tampoc compleixen els objectius del Progremic,  com el paper i cartró que es troba molt per sota 

dels objectius (un 3,19% respecte un  75% d'objectiu Progremic). El reciclatge d'envasos per la seva 

part és del 1,67%, el que tampoc supera l'objectiu molt poc ambiciós del Progremic respecte aquesta 

fracció (25%). 

 

Per aquests motius, l'objectiu d'aquesta mesura serà establir els mitjans de sensibilització,  recollida, 

seguiment, inspecció i si convé sanció, per incrementar la recollida selectiva, d'origen domèstic i 

comercial (llars, bars i restaurants, botigues, etc.) al 75% de  la seva generació. 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 

Estalvi - MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2016-2020 Alcaldia 
Indicadors 
seguiment  % de recollida sel·lectiva 

Estalvi de les emissions de CO2 

 
EE Mo  = %reciclatge actual MO - %progrematic)*kg Residu * FE Residu  
EE paper i Cartró = %reciclatge actual Paper i cartró - %progrematic)*kg Residu * FE Residu  
EE Vidre = %reciclatge actual Vidre - %progrematic)*kg Residu * FE Residu 
EE Envasos = %reciclatge actual Envasos lleugers - %progrematic)*kg Residu * FE Residu 
 
EE total = EE MO + EE  paper i Cartró + EE Vidre + EE Envasos 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

1.344,5 
tn CO2 /any 

S: Altres sectors  
A: Residus 
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8.1.2. Establir el sistema de pagament per generació de la fracció rebuig 

Línia 4. Disminuir les emissions associades al tractament de residus 

Objectiu Millorar els objectius de recollida selectiva del PROGREMIC 

Descripció 
 

Aprofitar el sistema de recollida porta a porta per avançar cap al pagament de la taxa d'escombraries en 

funció de la generació de residus.  

Inicialment es proposa que el sistema de pagament per generació atenyi a la fracció de rebuig, per 

promoure indirectament també la recollida selectiva de les altres fraccions, i perquè en certa mesura, les 

possibilitats dels ciutadans de reduir certes fraccions de residus com els envasos i embolcalls són 

limitades, donades les condicions del mercat.  

 

 

El pagament per generació es pot fer a través de diversos sistemes; a continuació se'n descriuen dos:  

 

a) Que l'Ajuntament estableixi un tipus de bossa diferent en la que s'hagi d'aportar el rebuig, de 

manera que no es reculli si no és a través d'aquest tipus de bossa, i establint un preu per 

l'adquisició de cada bossa que equivalgui al cost del tractament del rebuig a l'abocador (amb 

aquest sistema s'hauria de descomptar el cost de tractament de la taxa de residus). L'Ajuntament 

hauria de controlar per tant la distribució de bosses per al rebuig.  

b) Que l'Ajuntament distribueixi etiquetes amb codi de barres per a cada habitatge, de manera 

que només es recullin les bosses de rebuig amb etiqueta, i es faci lectura amb lector de barres de 

cada bossa de rebuig aportada per cada habitatge, de manera que la taxa d'escombraries 

repercuteixi el nombre de bosses de rebuig que s'hagin recollit per habitatge. Aquest sistema pot 

encarir el servei de recollida per l'increment de temps que requereix la lectura de les etiquetes 

bossa a bossa.  

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 

Amortització - anys 
 

 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 

Estalvi - MWh/any 
 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2016-2020 Alcaldia 
Indicadors 
seguiment  % de recollida sel·lectiva 

Estalvi de les emissions de CO2 

 
EE Rebuig = % Rebuig objectiu * Tn Rebuig * FE Rebuig 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES. Diputació de Girona CILMA 

 

724,5 
tn CO2 /any 

S: Altres sectors  
A: Residus 
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6.5. Taula resum 

Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada 

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS 

Edificis i equipaments/ 
instal·lacions municipals 

1.1.1.Adscriure la despesa energètica dels equipaments al 
pressupost de les  àrees de l’Ajuntament de què depenen 

Àrea Central i 
d’Hisenda Serveis 
econòmics i règim 

intern 

2014 - 2016 - 55,05 0 14,59 

1.1.2. Impulsar la obtenció del certificat energètic dels equipaments 
municipals 

Serveis tècnics 
municipals 

2014 - 2016 3.300 16,20 0 4,72 

1.1.3.Fomentar la sostenibilitat energètica els servies tècnics 
municipals 

Serveis tècnics 
municipals 

2014 - 2016 1.000 110,11 0 26,25 

1.1.4.Nomenar un responsable energètic municipal 
Serveis tècnics 

municipals 
2014 - 2016 - 220,23 0 52,49 

1.1.5.Petites accions a l’edifici Ajuntament 

Àrea Central i 
d’Hisenda Serveis 
econòmics i règim 

intern 

2014 - 2016 1.750 0,5 0 0,11 

1.1.6.Petites accions als edificis municipals 

Àrea Central i 
d’Hisenda Serveis 
econòmics i règim 

intern 

2014 - 2016 11.000 39,3 0 11,76 

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

1.2.1.Promoure l'adhesió de les empreses al Programa d'Acords 
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2015 - 2020 2000 478,03 0 
136,47 

1.2.2.Fomentar la renovació de l’enllumenat interior per enllumenat 
eficient i de baix consum en el sector terciari Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 2000 371,93 0 
111,37 

1.2.3.Fomentar la renovació d’electrodomèstics per adquirir-ne de 
classe A i/o bitèrmics en el sector terciari Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 2000 185,96 0 
55,69 

Edificis residencials 
1.3.1.Promoura  la qualificació energètica dels habitatge al municipi 
més enllà de les obligacions  Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 1500 272,72 0 
81.67 

 

1.3.2.Fomentar la instal·lació de calderes de biomassa en edificis 
residencials Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 5000 0 5.919,67 
1.377,84 

1.3.3.Fomentar la renovació de l’enllumenat interior per enllumenat 
eficient i de baix consum en els edificis residencials Regidora de Comerç, 

Fires i Mercat 2016 - 2020  452,39 0 
135,47 
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada 

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

1.3.4.Fomentar la renovació d’electrodomèstics per adquirir-ne de 
classe A i/o bitèrmics en els edificis residencials Regidora de Comerç, 

Fires i Mercat 2014 - 2016 1.500 452,39 0 
135,47 

Enllumenat públic 

1.4.1.Substitució de les làmpades de Vapor de Mercuri a Vapor de 
Sodi d’Alta pressió de l’enllumenat públic Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 52.393,5 113,82  
34,08 

1.4.2.Substitució de les reactàncies electromagnètiques de les 
làmpades per reactàncies electròniques amb regulador de nivell.   Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 283.500 506,6  
151,67 

Millores en l’enllumenat del casc antic del municipi. 
Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 
2011 

   
30,67 

TRANSPORT 

Flota municipal        

Transport públic        

Transport privat i 
comercial 

2.3.1.Crear una borsa local per a compartir cotxe Barris, Medi Ambient i 
Sostenibilitat 2014 - 2016 3000 2855,834528 0 

722,46 

2.3.3.Renovar el parc de vehicles del municipi, substituint vehicles 
amb altes emissions per vehicles de baixes emissions  Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2016 - 2020 2.341.501,772 0 0 
221,39 

2.3.4.Introduir elements per pacificar el trànsit rodat i promoure l’ús 
dels carrers per bicicleta i vianants Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2016 - 2020 150.000 1903,889686  
498,19 

2.3.5.Promoció del teletreball i l’administració electrònica Barris, Medi Ambient i 
Sostenibilitat 2014 - 2016 2.500 475,9724214  

124,55 

 Promoció del cotxe elèctric 
Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2011    
20,71 

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT 

Hidroelèctrica        

Eòlica        

Fotovoltaica 

3.1.1.Instal•lar sistemes d'energia solar fotovoltaica en règim 
d'autoconsum al municipi Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2016 - 2020 -  1683,83 
504,21 

3.1.2.Instal·lació d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum 
a diversos equipaments municipals Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 70.000  45,5 
13,62 

Cogeneració de calor i 
electricitat 

       

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ URBANA 
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada 

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

Cogeneració de calor i 
electricitat 

       

Xarxa de calor 

4.2.1.Instal·lació d’una caldera de biomassa per l’escola Joan 
Maragall.  Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 111.711 Formula 223 
65,41 

4.2.2.Instal·lació d’una caldera de biomassa per les escoles Ramon 
Surinyach i Tomas Raguer.  Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 121.611   
70,22 

4.2.3.Instal·lació d’una caldera de biomassa per la piscina municipal Barris, Medi Ambient i 
Sostenibilitat 2014 - 2016 260.000 Formula 784 

161.60 

4.2.4.Instal·lació d’una xarxa de calor alimentada amb biomassa 
pels edificis municipals de l’ajuntament, església de St. Pere i 
Museu Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 350.000 Formula 343 
158,37 

PLANEJAMENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

Urbanisme        

Planificació dels transports 
i la mobilitat 

       

Normes per a la renovació 
i expansió urbana 

       

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS 

Requeriments d’eficiència 
energètica 

6.2.1.Contractació del 50% d'energia verda per al subministrament 
elèctric Municipals 

Àrea Central i 
d’Hisenda Serveis 
econòmics i règim 

intern 2014 - 2016 - 0 0 
465,1 

Requeriments d’energies 
renovables 

       

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Serveis d’assessorament        

Ajudes i subvencions 7.2.1.Reformular l'impost dels vehicles per afavorir els menys 
contaminants 

Àrea Central i 
d’Hisenda Serveis 
econòmics i règim 

intern 2016 - 2020    
1.245,5 

Sensibilització i creació de 
xarxes locals 

7.3.1.Realitzar una campanya ciutadana per l'estalvi energètic: Cens 
de col·laboradors contra el canvi climàtic i telèfon/mail d'informació Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 6.000 545,444669  
137,01 

7.3.2.Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis 
municipals Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 3.500 31,2444  
8,53 
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada 

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

7.3.3.Promoure la creació d'una Xarxa de comerços respectuosos 
amb el medi ambient Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 6.000 209,68189 0 
63,42 

7.3.4.Organitzar jornades d'estalvi i eficiència energètica adreçades 
al sector terciari del municipi Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 6.000 209,68189 0 
63,42 

7.3.5.Realitzar una campanya de comunicació i sensibilització per 
una mobilitat sostenible Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 3.000 1.903,889686 0 
498,19 

7.3.6.Realitzar una campanya d’estalvi energètic a la llar Barris, Medi Ambient i 
Sostenibilitat 2014 - 2016 3.000 545,444669  

137,01 

Formació i educació 

7.4.1.Promoure el projecte Euronet 50/50 en les escoles del 
municipi Regidor de Cultura i 

Educació: 2015 - 2016    
24,27 

7.4.2.Ampliar la iniciativa Euronet 50/50 a altres equipaments Regidor de Cultura i 
Educació: 2016 - 2016    

55,85 

7.4.3.Realització de cursos de conducció eficient per als veïns i 
empreses del municipi Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2016 - 2020 15.000 1.903,889686  
498,19 

ALTRES SECTORS 

Residus 

8.1.1. Incrementar la recollida del paper i cartró i els envasos 
lleugers Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2016 - 2020 - - - 
1.344,54 

8.1.2.Establir el sistema de pagament per generació de la fracció 
rebuig  Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2016 - 2020 - - - 
724,50 
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7. Pla de participació i comunicació 

7.1.  Actors implicats 

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

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

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

Tipologia de 
persones i/o 
organismes 

Actors 
Convocat 
al taller 

Participació 
al taller 

Ajuntament  

Carme Arimany (Cap de serveis al territori) Si Si 

Fina Gix (regidora) Si Si 

Ferriol Hereu (enginyer municipal) Si Si 

Joan Pericàs (cap de la brigada municipal) Si Si 

Ass. Leader 
Ripollès Ges 
Bisaura  

Francesc Llach Casals 
Si Si 

Consell Comarcal 
del Ripollès  

Elisabet Muntadas, 
Si Si 

Concordi Ripollès 
Desenvolupamet  

Jordi Faus Colome Si Si 

Albert Puigvert Toneu Si Si 

Carina Creixans Tenas Si Si 

   

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

 

7.2. Taller de participació - Planificació 

El taller de participació es va realitzar el dia 04 de Març del 2014, amb una duració de 1,5 hores. Es 
varen convocar, a través de l’ajuntament, tots els actors indicats anteriorment.   

Al taller, hi varen assistir 9 persones. 

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

 
Taula 7.2. Proposta d’accions inicials àmbit ajuntament. 

Proposta 
Incorporació al 

PAES? 
Justificació 

Insistir el transport públic, amb freqüència i preus  No  S’escapa de l’àmbit 
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del propi PAES però 
es interessant 

plantejar la proposta 
en un possible 

PAES 
supramunicipal 

Font: Elaboració pròpia. 
 

 

Posteriorment a la sessió, es va facilitar als assistents a la reunió l’informe de retorn del taller de 
participació, en què s’incorporen els resultats del qüestionari d’avaluació del taller de participació 
(adjunt com a annex IV d’aquest document). 

7.3.  Comunicació 

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

 

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

FASE ETAPA 
GRAU 

 IMPLICACIÓ 

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ/COMUNICACIÓ 

Instrument Objectiu 

Inici 

Compromís polític i signatura 
del Pacte 

x 

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

Adaptació de les estructures 
administratives 
municipals 

x 

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

Aconseguir el suport de les 
parts interessades 

Planificació 

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

x x Presentar els resultats de l’IRE a la 
ciutadania. 

x x Presentar els resultats de l’IRE als 
actors implicats. 

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

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

Aprovació i presentació del 
pla 

x x 

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

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

Cal destacar que, un cop aprovat el PAES per Ple, caldrà fer difusió de les actuacions que 
l’ajuntament desenvolupi. Per tal de donar visibilitat als projectes executats en l’àmbit de totes les 
comarques gironines, caldrà informar la Diputació de Girona i el CILMA de les actuacions. A més, 
l’ajuntament també haurà de fer difusió de les actuacions i dels resultats a través dels seus canals de 
difusió habituals. 
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L’Ajuntament de Ripoll, com a signatari del Pacte d’alcaldes, es compromet a organitzar cada any 
accions pel Dia de l’Energia, i a promoure activitats i involucrar-hi la ciutadania i les parts 
interessades. 
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8. Pla de seguiment 

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

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

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

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

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

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

Taula 8.1. Proposta d’indicadors.  

Sector Indicador 

Transport 

Nombre de passatgers a l’any que utilitzen el transport públic 

Km de carril bici 

Km de vies per a vianants / km de vies municipals 

Consum total d’energia del parc de vehicles propietat de l’ajuntament 

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

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

% de població que viu dins d’un radi inferior a 400 m d’una parada 
d’autobús 

Tones de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts en una 
selecció d’estacions de servei representatives 

Edificis, equipaments/instal·lacions 

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

Consum total d’energia dels edificis públics 

Consum total d’electricitat en edificis residencials 

Consum total de combustibles fòssils en edificis residencials 

Consum total d’electricitat en edificis del sector terciari 

Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari 

Producció local d’energia Electricitat produïda en instal·lacions locals 

Calefacció i refrigeració urbanes 
Nombre d’edificis residencials que utilitzen xarxa de calor 

Nombre d’edificis del sector terciari que utilitzen xarxa de calor 

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

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

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

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

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

Aquest pla d’inversions identifica, pel període 2012-2020, les accions que caldrà dur a terme per tal 
d’assolir l’objectiu i el cost associat. Les accions es divideixen en dos períodes: curt termini (2013-
2016) i llarg termini (2016-2020). L’informe d’implantació del PAES haurà d’actualitzar aquest pla 
d’inversions.  
 
La taula següent recull les accions identificades pel PAES en funció de la previsió del seu període 
d’implantació. 
 
Taula 9.1. Síntesi del pla d’inversions.  

Termini 
Nombre 

d’accions 
Cost inversió 

privada (€) 
Cost  

Ajuntament (€) 
Cost total (€) 

Curt termini (2014-2016) 27 0 1.311.965,5 1.311.965,5 

Llarg termini (2016- 2020) 
11 2.661.501,77 170.500 2.832.001,7 

Font: Elaboració pròpia. 

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

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

 
Curt termini (2013-2015) 
 

Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amortització 

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost inversió 
privada  

(€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost total  
(€) 

1.1.1.Adscriure la despesa 
energètica dels equipaments 
al pressupost de les  àrees de 
l’Ajuntament de què depenen 0  -  

  

0 0 

1.1.2. Impulsar la obtenció del 
certificat energètic dels 
equipaments municipals 753,1086897  -  

  
3.000 3.000 

1.1.3.Fomentar la 
sostenibilitat energètica els 
servies tècnics municipals 453,68   

  
1.000 1.000 

1.1.4.Nomenar un responsable 
energètic municipal 

58,46699578  -  

Pressupost 
ordinari de 

l’ajuntament 
 

2.000 2.000 

1.1.5.Petites accions a l’edifici 
Ajuntament 

7342 13 

ICAEN, Oficina 
Catalana del 

canvi Climàtic 
 

750 750 

1.1.6.Petites accions als 
edificis municipals 935,3741497 1,6 

  
11.000 11.000 
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1.2.2.Fomentar la renovació 
de l’enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de baix 
consum en el sector terciari 16,52095463  -  

  

2.000 2.000 

1.2.3.Fomentar la renovació 
d’electrodomèstics per 

adquirir-ne de classe A i/o 
bitèrmics en el sector terciari 33,04190927  -   

  

2.000 2.000 

1.3.1.Promoura  la qualificació 
energètica dels habitatge al 

municipi més enllà de les 
obligacions 66,43596599   

  

1.500 1.500 

1.3.2.Fomentar la instal·lació 
de calderes de biomassa en 

edificis residencials 3,628872324   
  

5.000 5.000 

1.3.4.Fomentar la renovació 
d’electrodomèstics per 

adquirir-ne de classe A i/o 
bitèrmics en els edificis 

residencials 106 11,072661 

  

1.500 1.500 

1.4.1.Substitució de les 
làmpades de Vapor de Mercuri 
a Vapor de Sodi d’Alta pressió 

de l’enllumenat públic 1537,45 2,65 

Diputació de 
Girona, 

Generalitat de 
Catalunya 

 

52.393,5 52.393,5 

1.4.2.Substitució de les 
reactàncies 

electromagnètiques de les 
làmpades per reactàncies 

electròniques amb regulador 
de nivell. 1869,13 3,23 

Diputació de 
Girona, 

Generalitat de 
Catalunya 

 

283.500 283.500 

2.3.1.Crear una borsa local per 
a compartir cotxe 

10,24   

Direcció 
general de 

Transit 
 

3.000 3.000 

2.3.5.Promoció del teletreball i 
l’administració electrònica 20,76234974   

  
2.500 2.500 

3.1.2.Instal·lació d’energia 
solar fotovoltaica en règim 
d’autoconsum a diversos 
equipaments municipals 5505 9,5 

  

70.000 70.000 

4.2.1.Instal·lació d’una caldera 
de biomassa per l’escola Joan 

Maragall. 

1707 7,6 

Centre 
Tecnològic 
Forestal de 
Catalunya, 
Contractes 
amb ESES 

 

111.711 111.711 

4.2.2.Instal·lació d’una caldera 
de biomassa per les escoles 
Ramon Surinyach i Tomas 

Raguer. 
1.287,13 10,4 

Centre 
Tecnològic 
Forestal de 
Catalunya, 
Contractes 
amb ESES 

 

260.000 260,000 
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4.2.3.Instal·lació d’una caldera 
de biomassa per la piscina 

municipal 

1.731,84 7,71 

Centre 
Tecnològic 
Forestal de 
Catalunya, 
Contractes 
amb ESES 

 

121.611 121,611 

4.2.4.Instal·lació d’una xarxa 
de calor alimentada amb 

biomassa pels edificis 
municipals de l’ajuntament, 
església de St. Pere i Museu 

5376 24 

Centre 
Tecnològic 
Forestal de 
Catalunya, 
Contractes 
amb ESES 

 

350.000 350.000 

6.2.1.Contractació del 20% 
d'energia verda per al 

subministrament elèctric 
Municipals - - 

  

- - 

7.3.1.Realitzar una campanya 
ciutadana per l'estalvi 

energètic: Cens de 
col·laboradors contra el canvi 

climàtic i telèfon/mail 
d'informació 43,79171912   

Consell 
Comarcal del 

Ripollès 
 

6.000 6.000 

7.3.2.Impulsar una campanya 
de bones pràctiques en els 

edificis municipals 410,3646383   

Consell 
Comarcal del 

Ripollès 
 

3.500 3.500 

7.3.3.Promoure la creació 
d'una Xarxa de comerços 

respectuosos amb el medi 
ambient 82,28915714   

Consell 
Comarcal del 

Ripollès 
 

6.000 6.000 

7.3.4.Organitzar jornades 
d'estalvi i eficiència energètica 
adreçades al sector terciari del 

municipi 82,28915714   

Consell 
Comarcal del 

Ripollès 
 

6.000 6.000 

7.3.5.Realitzar una campanya 
de comunicació i 

sensibilització per una 
mobilitat sostenible 6,228704921   

Consell 
Comarcal del 

Ripollès 
 

3.000 3.000 

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

21,89585956   

Consell 
Comarcal del 

Ripollès 
 

3.000 3.000 

Total 930736,11 

 
 
 

Llarg termini (2015-2020) 
 

Acció 
Cost d’abatiment (€/tn 

CO2 estalviada) 

Període 
d’amortització 

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost inversió 
privada 

(€) 

Cost 
ajuntament 

(€) 

Cost total 
(€) 

1.2.1.Promoure l'adhesió 
de les empreses al 
Programa d'Acords 

Voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya 14,64941254 

 
Oficina del 

canvi Climàtic 
de Catalunya 

  2.000 2.000 
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1.3.3.Fomentar la 
renovació de l’enllumenat 

interior per enllumenat 
eficient i de baix consum 
en els edificis residencials 

25,836209 

 

IDAE, o ICAEN 
plans per 
millorar 

l’eficiència 
energètica de 

la llar   3.500 3.500 

2.3.3.Renovar el parc de 
vehicles del municipi, 

substituint vehicles amb 
altes emissions per 
vehicles de baixes 

emissions 1.0576,27944 

“Plan PIVE”  

2.341.501,772 0 2.341.501,772 

2.3.4. Introduir elements 
per pacificar el trànsit 

rodat i promoure l’ús dels 
carrers per bicicleta i 

vianants 311,435246 

  

  150.000 150.000 

3.1.1.Instal•lar sistemes 
d'energia solar 

fotovoltaica en règim 
d'autoconsum al municipi  -  

  

320.000   -  320.000 

7.2.1.Reformular l'impost 
dels vehicles per afavorir 
els menys contaminants   

  
      

7.4.1.Promoure el 
projecte Euronet 50/50 en 

les escoles del municipi  -  

Diputació de 
Girona 

 
   -   -  

7.4.2.Ampliar la iniciativa 
Euronet 50/50 a altres 

equipaments  -  

Diputació de 
Girona 

 
   -   -  

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

municipi 31,1435246 

Servei general 
de transit, 

ICAEN 
 

  15.000 15.000 

8.1.1. Incrementar la 
recollida del paper i cartró 

i els envasos lleugers 
  

Consell 
Comercal del 

Ripolles, 
ECOEMBES 

 

     -  

8.1.2.Establir el sistema de 
pagament per generació 

de la fracció rebuig 
  

Consell 
Comercal del 

Ripolles, 
ECOEMBES 

 

    - 

Total 2.832.000 

 

 

 



                                               

                        

 

                                  
Annex  I – SEAP Template 



1) Overall CO2 emission reduction target 20,21 (%)    by 2020

Please tick the corresponding box:

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

3) Organisational and financial aspects 

Create the energy manager position and appoint a SEAP coordinator

Environmental Project Manager as SEAP Coordinator

Government team, Facilities managers, industrial sector

Diputació de Girona, Catalan Energy Institute (ICAEN), Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), FESCO2, Intelligent Energy Europe, Life +, FP7

The staff will deliver a report every two years.

Foreseen financing sources for the investments within your action plan

Instructions

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

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

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

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

OVERALL STRATEGY

Absolute reduction

Per capita reduction

More information: www.eumayors.eu.

Planned measures for monitoring and follow up

Involvement of stakeholders and citizens

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

4.143.967

Coordination and organisational structures created/assigned

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

Staff capacity allocated

Overall estimated budget

? 

http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/SEAP_template_instructions.pdf
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/


1) Inventory year 2005

2) Emission factors

Please tick the corresponding box:

Emission reporting unit

Please tick the corresponding box:

Standard emission factors in line with the IPCC principles

LCA (Life Cycle Assessment) factors

CO2 emissions

CO2 equivalent emissions

For Covenant signatories who calculate their CO2 emissions per capita, please precise here the number of inhabitants during the inventory year: 10762

BASELINE EMISSION INVENTORY

   Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

Instructions? 

http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/SEAP_template_instructions.pdf


3) Key results of the Baseline Emission Inventory

Green cells are compulsory fields

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

fuels
Plant oil Biofuel 

Other 

biomass

Solar 

thermal
Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities 645,74 34,98 869,60 1550,32

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities 18596,63 2936,51 500,78 248,85 22282,76

Residential buildings 15079,99 18848,07 3157,44 17458,97 54544,47

Municipal public lighting 1725,82 1725,82

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 

scheme - ETS) 0,00
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 36048,18 0,00 21819,56 3658,22 18577,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103,37

TRANSPORT:
Municipal fleet 481,99153 481,99
Public transport 0,00

Private and commercial transport  73677,71 21034,78 94712,49

Subtotal transport 0 0 0 0 0 74159,702 21034,78 0 0 0 0 0 0 0 0 95194,48

Total 36048,18 0 21819,56 3658,22 18577,41 74159,70 21034,78 0 0 0 0 0 0 0 0 175297,85

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

CO2 emission factor for certified green electricity purchases (for 

LCA approach):

B. CO2 or CO2 equivalent emissions

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

fuels
Biofuel Plant oil

Other 

biomass

Solar 

thermal
Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:  
Municipal buildings, equipment/facilities 193,36 7,07 0,00 232,18 432,61

Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities 5568,67 593,17 113,68 66,44 6341,96

Residential buildings 4515,63 3807,31 716,74 4661,54 13701,22

Municipal public lighting 516,79 516,79

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 

scheme - ETS) 0,00
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 10794,45 0,00 4407,55 830,42 4960,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.992,58

TRANSPORT:
Municipal fleet 128,69174 128,69
Public transport 0,00

Private and commercial transport  19671,949 5237,661 24.909,61

Subtotal transport 0 0 0 0 0 19800,64 5237,661 0 0 0 0 0 0 0 0 25.038,30

OTHER:
Waste management 4.371,41

Waste water management

Please specify here your other emissions 

Total 10794,45 0,00 4407,55 830,42 4960,17 19800,64 5237,66 0 0 0 0 0 0 0 0 50.402,30

Corresponding CO2-emission factors in [t/MWh] 0,299 0,202 0,227 0,267 0,267 0,249

CO2 emission factor for electricity not produced locally [t/MWh] 0,481

A. Final energy consumption

 

Total

Category

FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

Total

Category

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

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

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

Grey fields are non editable

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



C. Local electricity production and corresponding CO2 emissions

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal

Wind power

Hydroelectric power 13590,2

Photovoltaic 16,3

Combined Heat and Power

Other

Please specify: _________________                        

Total 13606,5

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

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal

Combined Heat and Power

District Heating plant(s)

Other

Please specify: _________________

Total

4) Other CO2 emission inventories

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

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

Other 

biomass

Locally generated heat/cold

Locally 

generated 

heat/cold  

[MWh]

  Energy carrier input [MWh]
CO2 / CO2-

eq 

emissions 

[t]

Corresponding CO2-

emission factors for 

heat/cold production in 

[t/MWh]

Locally generated electricity                                                                  

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

Locally 

generated 

electricity 

[MWh]

  Energy carrier input [MWh]
CO2 / CO2-

eq 

emissions 

[t]

Corresponding CO2-

emission factors for 

electricity production in 

[t/MWh]

other

Other 

renewable
other

Fossil fuels
Waste Plant oil

Other 

biomass

Other 

renewable

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

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

Fossil fuels
Steam Waste Plant oil

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

More information: www.eumayors.eu.

http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/


1) Title of your Sustainable Energy Action Plan  

Date of formal approval Authority approving the plan

2)

Green cells are compulsory fields

SECTORS

& fields of action

Expected 

energy 

saving per 

measure

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per 

measure

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per 

measure 

[t/a]

Energy 

saving 

target

per sector 

[MWh]

in 2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target

per sector 

[MWh]

in 2020

CO2 

reduction 

target

per sector [t]

in 2020

BUILDINGS, EQUIPMENT / FACILITIES & INDUSTRIES: 3275,29 5919,67 2360,3

Municipal buildings, equipment/facilities

55,05

16,20

110,11

220,23

0,5

39,3

0

0

0

0

0

0

14,59

4,72

26,25

52,49

0,11

11,76

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

478,03

371,93

185,96

0

0

0

136,47

111,37

55,69

Residential buildings

272,72

0

452,39

452,39

0

5.919,67

0

0

81,67

1377,84

135,47

135,47

Municipal public lighting

113,82

506,6

*

34,08

151,67

*30,67

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 

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

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

TRANSPORT: 5235,69 1587,34

Municipal fleet

Estimated costs

per action/measure

Instructions

Key elements of your Sustainable Energy Action Plan

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 

department, person or 

company (in case of 

involvement of 3rd 

parties)

Implementation [start 

& end time]

Major

Action Plan for Sustainable Energy Ogassa

1.1.1 . Ascribe the energy facilities to budget areas that depend City Council

1.1.2 . Get the energy certificate of municipal facilities

1.1.3 . Promoting energy sustainability serves municipal

1.1.4 . Appoint a responsible municipal energy

1.1.5 . Small actions in the building council

1.1.6 . Small actions in municipal buildings 

Treasury and Finance

Municipal services

Municipal services

Municipal services

Councillor finances

Councillor finances

¨85

 - 

3300

1000

 - 

1750

11000

1.2.1 . Promote adherence of companies to Voluntary Agreements Program of the 

Government of Catalonia

1.2.2 . Encourage the renewal of indoor lighting to efficient lighting and low 

consumption in the tertiary sector

1.2.3 . Encourage the renewal of appliances acquire Class A and / or bithermal in 

the tertiary sector

Environment Area

Department of Environment and 

landscape and Cooperation

Department of Environment and 

landscape and Cooperation

2015 - 2020 

2014 - 2016

2014 - 2016

2000

2000

2000

1.3.1 . Promote energy rating of the house in the village beyond the obligations

1.3.2 . • Encourage install installation of biomass boilers in residential buildings

1.3.3 . Encourage the renewal of indoor lighting to efficient lighting and low 

consumption in residential buildings

1.3.4 . Encourage the renewal of appliances acquire Class A and / or bithermal in 

residential buildings

Department of Environment and 

landscape and Cooperation

Department of Environment and 

landscape and Cooperation

Department of Environment and 

landscape and Cooperation

Department of Environment and 

landscape and Cooperation

2014 - 2016

2014 - 2016

 - 

2014 - 2016 

1500

5000

0

1500

1.4.1.Substitució lamps mercury vapor , high pressure sodium street lighting

1.4.2.Substitució of electromagnetic ballasts for lamps with electronic ballasts 

regulatory level .

**Improved lighting of the old town 

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

*Neighborhood , Environment and 

Sustainability

2014 - 2016

2014 - 2016

2011

52.393,5

283.500

   Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

Grey fields are non editable

SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN

? 

http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/SEAP_template_instructions.pdf


Public transport

2855,83

 - 

1903,88

475,972

1903,88

0

0

722,5

221,4

498,19

124,55

* 20,71

Private and commercial transport

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION: 0 1729,33 517,83

Hydroelectric power

Wind power

Photovoltaic

1683,83

45,5

504,21

13,6

Combined Heat and Power

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

LOCAL DISTRICT HEATING / COOLING, CHPs: 0 1605,79 455,6

Combined Heat and Power

District heating plant

201,76

844,44

216,59

343

65,4

70,22

161,60

158,4

Other - please specify:__________________________________

______________________________________________________

2.3.1 . Create a local exchange for sharing

2.3.3 . Renewing the fleet of the municipality , replacing vehicles with high 

emissions for low emission vehicles

2.3.4 . Introduce elements to pacify the traffic and promote the use of bicycle and 

pedestrian streets

2.3.5 . Promoting teleworking and e-government

* Favouring electric vehicles 

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

Neighborhood , Environment and 

Sustainability 

*Neighborhood , Environment and 

2016 - 2020

2016 - 2020

2014 - 2016

2016 - 2020

*2011

2341501,77

-

-

-

3000

3.1.1 . Installing solar photovoltaic systems under the municipality of 

consumption

3.1.2 . Installation of solar photovoltaic system for various municipal consumption

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

Neighborhood , Environment and 

Sustainability 

2016 - 2020

2014 - 2016

   -

70000

4.2.1 . Install installation of a biomass boiler for the school Joan Maragall.

4.2.2 . Install installation of a biomass boiler for schools Surinyach Ramon and 

Tomas Raguer .

4.2.3 . Install installation of a biomass boiler for the municipal pool

4.2.4 . Install installation of a biomass heating network fueled by municipal 

buildings City Hall , Church of St. Peter and Museum

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

Neighborhood , Environment and 

Sustainability 

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

Neighborhood , Environment and 

Sustainability 

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

111711

121611

260000

350000



LAND USE PLANNING:

Strategic urban planning

Transport / mobility planning

Standards for refurbishment and new development

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

PUBLIC PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES: 0 0 465,1

Energy efficiency requirements/standards 0 0 465,1

Renewable energy requirements/standards

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

WORKING WITH THE CITIZENS AND STAKEHOLDERS: 5687,52 0 2731,4

Advisory services

Financial support and grants

1245,5

Awareness raising and local networking

545,44

31,244

209,68

209,68

1903,88

545,44

0

0

0

137,01

8,53

63,42

63,42

498,19

137,0

Training and education

92,94

236,31

1903,88

24,27

55,85

481,6

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

OTHER SECTOR(S) - Please specify: _____________________ 2069

waste management

 - 

 - 

 - 

 - 

1344,5

724,5

14198,5 9254,79 10186,57

3)

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

6.2.1 . Hiring 50% green energy for municipal power supply

Department of Finance and Central 

Budget and Internal Services

2014 - 2016  - 

7.2.1 . Reformulate the tax vehicle to encourage less polluting

Àrea Central i d’Hisenda Serveis econòmics i règim intern2016  - 2020

7.3.1 . Make a citizens' campaign to save energy : • Census workers collective 

climate change and phone / mail information

7.3.2 . A campaign to promote best practices in municipal buildings

7.3.3 . To promote the creation of a network of businesses that respect the 

environment

7.3.4 . Organise workshops savings and energy efficiency aimed at tertiary 

municipality

7.3.5 . Conduct a media campaign and awareness for sustainable mobility

7.3.6 . Perform a campaign to save energy at home

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

Neighborhood , Environment and 

Sustainability 

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

Neighborhood , Environment and 

Sustainability 

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

6000

3500

6000

6000

3000

3000

7.4.1 . Promote Euronet 50/50 project in the schools of the municipality

7.4.2 . Expand the initiative to other facilities Euronet 50/50

7.4.3 . Making efficient driving courses for the residents and businesses of the 

town

Councillor for Culture and 

Education:

Councillor for Culture and 

Education:

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

2015 - 2016

2016 - 2016

2016 - 2020 15000

TOTAL:

Web address

 - 

 - 

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

More information: www.eumayors.eu.

8.1.1 . Increasing the collection of paper and cardboard and light packaging

8.1.2 . Establish payment system generation refuse fraction Neighborhood , Environment and 

Sustainability

Neighborhood , Environment and 

Sustainability

2016 - 2020

2016 - 2020

http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/
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Número 5

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric

Gas natural

3

3

3

4

0

3

1

0

Ajuntament

DADES BÀSIQUES

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

Data de la visita: 19/02/2014

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gasoil ------ caldera gasoil

Consum elèctric

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

La calefacció està regulada mitjançant controlador horari. L'edifici té els tancaments de la cara sud amb doble 

vidre i la cara nord amb vidre simple. El sistema de calefacció es distribueix amb 1 circuit per planta sense 

termostat ambient. Els tancaments d'alumini no estan en massa bon estat i suposen unes pèrdues tèrmiques 

importants.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat fluorescent

Ús de llum natural mitjà

Sistema de regulació manual

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

Hi ha fluorescents a la majoria d'estances.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

IGGC 

IIUC 

IGOA IE 

ITC 

IGC 

IIU ITE 



Equips calefacció Equips refrigeració Equips ACS Ús llum natural

----- ------ ------ ------ ------

molt baix molt baixa caldera gasoil split termoacumulador elèctric baix

baix baixa caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural mitjà

mitjà mitjana caldera GLP bomba de calor geotèrmicacaldera GLP alt

alt alta caldera pèl·let adsorció caldera gasoil

molt alt molt alta caldera estella caldera pèl·let

bomba de calor caldera estella

radiador elèctric

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 3

x 0

x 1

x 1

3 nre. respostes

Calefacció Refrigeració ITC 0 0 ITC calef. ITC ref.

   

   

   

x 3 3  

   

3

Cas analitzat IEE nre. respostes 1

 

 

 

x 3

 

3

Sí No IGOA

x 1,33

x 1,33

x 1,33

4

Cas analitzat IIUC nre. respostes 1

x 0

 

 

0

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 3

x 1

x 0

x 1

3

Cas analitzat ITE nre. respostes 1

 

x 1

 

 

 

1

Cas analitzat IIU nre. respostes 1

x 0

 

 

 

0

ÚS INTERN PER AL FULL DE CÀLCUL; NO HO ESBORREU

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes de climatització (IGGC)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en climatització?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en climatització?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en climatització?

Indicador del grau de gestió i control climatització (IGGC)

Indicador tecnologia de climatització (ITC)

Climatització amb aprofitament d'energia renovable

Combustió de gas natural

Sistemes de bomba de calor i split

Combustió de gasoil, GLP

Climatització mitjançant producció de calor per efecte Joule 

Indicador de la tecnologia de climatització (ITC)

Indicador de l'envolupant (IE)

Edifici dissenyat amb criteris d’arquitectura sostenible

Edifici modern, que incorpora aspectes o solucions eficients

Edifici estàndard

Edifici amb característiques que dificulten la climatització estable

Edifici amb focus d’ineficiència molt importants, condicions molt dolentes per a la climatització

Indicador de l'envolupant (IE)

Indicador del grau d'operació automatitzat (IGOA)

Hi ha un control de temperatura (termòstat) individualitzat per a l’estança?

Hi ha un sistema de desconnexió automàtica dels equips de climatització fora d’hores laborals o per obertura de finestres?

La temperatura de consigna està limitada a l’interval 20-26 ºC?

Indicador del grau d’operació automatitzat

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

Climatització puntual

Climatització en horaris laborals

Climatització permanent / Temperatura controlada

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

--------------------------------------------------------------------------------ENLLUMENAT-------------------------------------------------------------------------------

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes d'enllumenat (IGGE)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en enllumenat?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en enllumenat?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en enllumenat?

Indicador del grau de gestió i control enllumenat (IGGE)

Indicador de tecnologia d'enllumenat (ITE)

Díodes emissors de llum (LED)

Fluorescent amb balast ferromagnètic

Fluorescent compacte / Fluorescent amb balast electrònic / Descàrrega d'alta intensitat (iodur metàl·lic; vapor de sodi alta pressió)

Incandescent halògena

Enllumenat en horari laboral diürn (< 8 hores)

Enllumenat en horari laboral diürn i nocturn (< 15 hores)

Enllumenat permanent o fora d'horari laboral

Enllumenat puntual al llarg del dia (< 3 hores)

Indicador de l'envolupant (IE)

Incandescent convencional / Reflectora / Descàrrega d'alta intensitat - Vapor de mercuri a alta pressió

Indicador de tecnologia d'enllumenat

Indicador intensitat d’ús dels equips d’enllumenat (IIU)



Número 1

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric

Gas natural

3

1,5

3

3

2

3

1

1,33

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Canvi a led de les lluminàries de més ús. Ampliar el nombre d'enceses.

Descripció

Fluorescents tubulars separats en varies enceses. Els fluorescents perimetrals tenen una sola encesa. Les sales 

de lectura són amb iluminació permanent.

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Ús de llum natural mitjà

Sistema de regulació manual

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat fluorescent

S'observen les tuberies calefacció sense aïllar. Falta sistema de control automatic temperatura.

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Es disposa d'una cortina d' aire a l' entrada que es refrigera/escalfa amb aigua.  La calefacció es realitza 

mitjançant terra radiant. No hi ha climatitzacio. A nivell constructiu, hi ha un doble sostre de  metacrilat al centre 

de la biblioteca, provoca un fort escalfament a l' estiu. Existeix un sistema d'impulsió d'aire exterior sense 

climatitzar però no hi ha extracció.  Els vidres exteriors estan dotats de lames protecció solar. S'observa poca 

estanqueïtat en els  tancaments exteriors. La planta superior funciona amb radiadors funcionant amb una caldera 

independent.

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gas natural ------ caldera gas natural

Consum elèctric

19/02/2014

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

Data de la visita:

Biblioteca

DADES BÀSIQUES

Superfície:

Any de construcció:

IGGC 

IIUC 

IGOA IE 

ITC 

IGC 

IIU ITE 



Equips calefacció Equips refrigeració Equips ACS Ús llum natural

----- ------ ------ ------ ------

molt baix molt baixa caldera gasoil split termoacumulador elèctric baix

baix baixa caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural mitjà

mitjà mitjana caldera GLP bomba de calor geotèrmicacaldera GLP alt

alt alta caldera pèl·let adsorció caldera gasoil

molt alt molt alta caldera estella caldera pèl·let

bomba de calor caldera estella

radiador elèctric

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 3

x 1

x 0

X 1

3 nre. respostes

Calefacció Refrigeració ITC 0 0 ITC calef. ITC ref.

   

x 1 1  

x 2  2

   

   

1,5

Cas analitzat IEE nre. respostes 1

 

 

 

x 3

 

3

Sí No IGOA

x 1,33

x 1,33

x 0

3

Cas analitzat IIUC nre. respostes 1

 

x 2

 

2

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 3

x 1

x 0

X 1

3

Cas analitzat ITE nre. respostes 1

 

x 1

 

 

 

1

Cas analitzat IIU nre. respostes 1

 

X 1,33

 

 

1,33

Incandescent convencional / Reflectora / Descàrrega d'alta intensitat - Vapor de mercuri a alta pressió

Indicador de tecnologia d'enllumenat

Indicador intensitat d’ús dels equips d’enllumenat (IIU)

Enllumenat en horari laboral diürn (< 8 hores)

Enllumenat en horari laboral diürn i nocturn (< 15 hores)

Enllumenat permanent o fora d'horari laboral

Enllumenat puntual al llarg del dia (< 3 hores)

Indicador de l'envolupant (IE)

Incandescent halògena

Indicador de tecnologia d'enllumenat (ITE)

Díodes emissors de llum (LED)

Fluorescent amb balast ferromagnètic

Fluorescent compacte / Fluorescent amb balast electrònic / Descàrrega d'alta intensitat (iodur metàl·lic; vapor de sodi alta pressió)

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en enllumenat?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en enllumenat?

Indicador del grau de gestió i control enllumenat (IGGE)

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

--------------------------------------------------------------------------------ENLLUMENAT-------------------------------------------------------------------------------

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes d'enllumenat (IGGE)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en enllumenat?

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

Climatització puntual

Climatització en horaris laborals

Climatització permanent / Temperatura controlada

Hi ha un control de temperatura (termòstat) individualitzat per a l’estança?

Hi ha un sistema de desconnexió automàtica dels equips de climatització fora d’hores laborals o per obertura de finestres?

La temperatura de consigna està limitada a l’interval 20-26 ºC?

Indicador del grau d’operació automatitzat

Indicador de l'envolupant (IE)

Indicador del grau d'operació automatitzat (IGOA)

Edifici amb característiques que dificulten la climatització estable

Edifici amb focus d’ineficiència molt importants, condicions molt dolentes per a la climatització

Indicador de la tecnologia de climatització (ITC)

Indicador de l'envolupant (IE)

Edifici dissenyat amb criteris d’arquitectura sostenible

Edifici modern, que incorpora aspectes o solucions eficients

Edifici estàndard

Combustió de gas natural

Sistemes de bomba de calor i split

Combustió de gasoil, GLP

Climatització mitjançant producció de calor per efecte Joule 

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en climatització?

Indicador del grau de gestió i control climatització (IGGC)

Indicador tecnologia de climatització (ITC)

Climatització amb aprofitament d'energia renovable

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes de climatització (IGGC)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en climatització?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en climatització?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

ÚS INTERN PER AL FULL DE CÀLCUL; NO HO ESBORREU



Número 4

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric

Gas natural

4

1,5

2

4

0

3

1

0

Pavelló l'Avellaneda

DADES BÀSIQUES

Superfície: 3600

Any de construcció: 2011

Ocupació mitjana: baixa

Cost (IVA incl.)

Data de la visita: 19/02/2014

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gas natural ------ caldera gas natural

Consum elèctric

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Tota la paret que dóna al vessant sud són portes d'emergència que presenten una permeabilitat a l'aire molt 

gran dificultant la climatització. La distribució de l'aire de climatització no és l'adequada i provoca que no 

s'utititzi massa.

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat fluorescent

Ús de llum natural mitjà

Sistema de regulació manual

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

Els vestuaris s'escalfen mitjançant fancoils, mentre la pista s'escalfa mitjançant dues  climatitzadores. Es 

disposa de cortines aire electriques a les portes. El sistema de climatització de l'aire no fa una distribució de 

l'aire correcte, molesta als usuaris. El gimnàs es climatitza amb un Split. A la sala del spa, l'aigua  s'escalfa 

amb resistències elèctriques, (18-20 
o
C) ambient  30 

o
C  aigua

Recomanacions

Aïllar les bombes de calefacció. Substituir el sistema de calefacció del Spa per calefacció.

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

Energia Solar tèrmica 20 m
2 2011

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

IGGC 

IIUC 

IGOA IE 

ITC 

IGC 

IIU ITE 



Equips calefacció Equips refrigeració Equips ACS Ús llum natural

----- ------ ------ ------ ------

molt baix molt baixa caldera gasoil split termoacumulador elèctric baix

baix baixa caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural mitjà

mitjà mitjana caldera GLP bomba de calor geotèrmicacaldera GLP alt

alt alta caldera pèl·let adsorció caldera gasoil

molt alt molt alta caldera estella caldera pèl·let

bomba de calor caldera estella

radiador elèctric

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

x 1

4 nre. respostes

Calefacció Refrigeració ITC 0 0 ITC calef. ITC ref.

x  0  

x 1 1  

x 2  2

   

   

1,5

Cas analitzat IEE nre. respostes 1

 

 

x 2

 

 

2

Sí No IGOA

x 1,33

x 1,33

x 1,33

4

Cas analitzat IIUC nre. respostes 1

x 0

 

 

0

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 3

x 1

x 0

x 1

3

Cas analitzat ITE nre. respostes 1

 

x 1

 

 

 

1

Cas analitzat IIU nre. respostes 1

x 0

 

 

 

0

ÚS INTERN PER AL FULL DE CÀLCUL; NO HO ESBORREU

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes de climatització (IGGC)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en climatització?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en climatització?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en climatització?

Indicador del grau de gestió i control climatització (IGGC)

Indicador tecnologia de climatització (ITC)

Climatització amb aprofitament d'energia renovable

Combustió de gas natural

Sistemes de bomba de calor i split

Combustió de gasoil, GLP

Climatització mitjançant producció de calor per efecte Joule 

Indicador de la tecnologia de climatització (ITC)

Indicador de l'envolupant (IE)

Edifici dissenyat amb criteris d’arquitectura sostenible

Edifici modern, que incorpora aspectes o solucions eficients

Edifici estàndard

Edifici amb característiques que dificulten la climatització estable

Edifici amb focus d’ineficiència molt importants, condicions molt dolentes per a la climatització

Indicador de l'envolupant (IE)

Indicador del grau d'operació automatitzat (IGOA)

Hi ha un control de temperatura (termòstat) individualitzat per a l’estança?

Hi ha un sistema de desconnexió automàtica dels equips de climatització fora d’hores laborals o per obertura de finestres?

La temperatura de consigna està limitada a l’interval 20-26 ºC?

Indicador del grau d’operació automatitzat

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

Climatització puntual

Climatització en horaris laborals

Climatització permanent / Temperatura controlada

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

--------------------------------------------------------------------------------ENLLUMENAT-------------------------------------------------------------------------------

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes d'enllumenat (IGGE)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en enllumenat?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en enllumenat?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en enllumenat?

Indicador del grau de gestió i control enllumenat (IGGE)

Indicador de tecnologia d'enllumenat (ITE)

Díodes emissors de llum (LED)

Fluorescent amb balast ferromagnètic

Fluorescent compacte / Fluorescent amb balast electrònic / Descàrrega d'alta intensitat (iodur metàl·lic; vapor de sodi alta pressió)

Incandescent halògena

Enllumenat en horari laboral diürn (< 8 hores)

Enllumenat en horari laboral diürn i nocturn (< 15 hores)

Enllumenat permanent o fora d'horari laboral

Enllumenat puntual al llarg del dia (< 3 hores)

Indicador de l'envolupant (IE)

Incandescent convencional / Reflectora / Descàrrega d'alta intensitat - Vapor de mercuri a alta pressió

Indicador de tecnologia d'enllumenat

Indicador intensitat d’ús dels equips d’enllumenat (IIU)



Número 6

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric

Gas natural

4

3

4

4

2

4

2

1,33

Escola Joan Maragall

DADES BÀSIQUES

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana: baixa

Cost (IVA incl.)

Data de la visita: 19/02/2014

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gasoil ------ caldera gasoil

Consum elèctric

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

L'edifici té els tancaments en molt mal estats. El sistema de calefacció es distribueix amb 2 circuits per tota 

l'escola.  La caldera de gasoil està en molt mal estat.

Recomanacions

Millorar l'estanqueitat dels tancaments. Substituir la caldera de gasoil per una de biomassa.

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat fluorescent

Ús de llum natural mitjà

Sistema de regulació manual

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

Hi ha fluorescents a la majoria d'estances.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

IGGC 

IIUC 

IGOA IE 

ITC 

IGC 

IIU ITE 



Equips calefacció Equips refrigeració Equips ACS Ús llum natural

----- ------ ------ ------ ------

molt baix molt baixa caldera gasoil split termoacumulador elèctric baix

baix baixa caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural mitjà

mitjà mitjana caldera GLP bomba de calor geotèrmicacaldera GLP alt

alt alta caldera pèl·let adsorció caldera gasoil

molt alt molt alta caldera estella caldera pèl·let

bomba de calor caldera estella

radiador elèctric

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

x 1

4 nre. respostes

Calefacció Refrigeració ITC 0 0 ITC calef. ITC ref.

   

   

   

x 3 3  

   

3

Cas analitzat IEE nre. respostes 1

 

 

 

 

x 4

4

Sí No IGOA

x 1,33

x 1,33

x 1,33

4

Cas analitzat IIUC nre. respostes 1

 

x 2

 

2

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

x 1

4

Cas analitzat ITE nre. respostes 1

 

 

x 2

 

 

2

Cas analitzat IIU nre. respostes 1

 

x 1,33

 

 

1,33

ÚS INTERN PER AL FULL DE CÀLCUL; NO HO ESBORREU

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes de climatització (IGGC)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en climatització?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en climatització?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en climatització?

Indicador del grau de gestió i control climatització (IGGC)

Indicador tecnologia de climatització (ITC)

Climatització amb aprofitament d'energia renovable

Combustió de gas natural

Sistemes de bomba de calor i split

Combustió de gasoil, GLP

Climatització mitjançant producció de calor per efecte Joule 

Indicador de la tecnologia de climatització (ITC)

Indicador de l'envolupant (IE)

Edifici dissenyat amb criteris d’arquitectura sostenible

Edifici modern, que incorpora aspectes o solucions eficients

Edifici estàndard

Edifici amb característiques que dificulten la climatització estable

Edifici amb focus d’ineficiència molt importants, condicions molt dolentes per a la climatització

Indicador de l'envolupant (IE)

Indicador del grau d'operació automatitzat (IGOA)

Hi ha un control de temperatura (termòstat) individualitzat per a l’estança?

Hi ha un sistema de desconnexió automàtica dels equips de climatització fora d’hores laborals o per obertura de finestres?

La temperatura de consigna està limitada a l’interval 20-26 ºC?

Indicador del grau d’operació automatitzat

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

Climatització puntual

Climatització en horaris laborals

Climatització permanent / Temperatura controlada

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

--------------------------------------------------------------------------------ENLLUMENAT-------------------------------------------------------------------------------

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes d'enllumenat (IGGE)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en enllumenat?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en enllumenat?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en enllumenat?

Indicador del grau de gestió i control enllumenat (IGGE)

Indicador de tecnologia d'enllumenat (ITE)

Díodes emissors de llum (LED)

Fluorescent amb balast ferromagnètic

Fluorescent compacte / Fluorescent amb balast electrònic / Descàrrega d'alta intensitat (iodur metàl·lic; vapor de sodi alta pressió)

Incandescent halògena

Enllumenat en horari laboral diürn (< 8 hores)

Enllumenat en horari laboral diürn i nocturn (< 15 hores)

Enllumenat permanent o fora d'horari laboral

Enllumenat puntual al llarg del dia (< 3 hores)

Indicador de l'envolupant (IE)

Incandescent convencional / Reflectora / Descàrrega d'alta intensitat - Vapor de mercuri a alta pressió

Indicador de tecnologia d'enllumenat

Indicador intensitat d’ús dels equips d’enllumenat (IIU)



Número 3

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric

Gas natural

4

1

3

4

0

4

0

0

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Descripció

La potència en lluminària es centra a la sala d'exposicions i els focus són amb làmpades LED.

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Ús de llum natural baix

Sistema de regulació manual

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat fluorescent

Es podria millorar el sistema de clima traient les caixes dels aerotermos

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Es disposa d'un vidre doble encarat a pati interior cara nord a la zona del bar, fet que dificulta l'escalfament del 

local. La calefacció de les zones es realitza amb aerotermos que s'alimenten a partir d'una caldera de gas. Els 

aerotèrmos estan recoberts d'un embellidor metàl·lic que dificulta la distribució de l'aire.

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gas natural ------ caldera gas natural

Consum elèctric

19/02/2014

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

Data de la visita:

La Lira

DADES BÀSIQUES

Superfície:

Any de construcció:

IGGC 

IIUC 

IGOA IE 

ITC 

IGC 

IIU ITE 



Equips calefacció Equips refrigeració Equips ACS Ús llum natural

----- ------ ------ ------ ------

molt baix molt baixa caldera gasoil split termoacumulador elèctric baix

baix baixa caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural mitjà

mitjà mitjana caldera GLP bomba de calor geotèrmicacaldera GLP alt

alt alta caldera pèl·let adsorció caldera gasoil

molt alt molt alta caldera estella caldera pèl·let

bomba de calor caldera estella

radiador elèctric

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

X 1

4 nre. respostes

Calefacció Refrigeració ITC 0 0 ITC calef. ITC ref.

   

x 1 1  

   

   

   

1

Cas analitzat IEE nre. respostes 1

 

 

 

x 3

 

3

Sí No IGOA

x 1,33

x 1,33

x 1,33

4

Cas analitzat IIUC nre. respostes 1

x 0

 

 

0

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

X 1

4

Cas analitzat ITE nre. respostes 1

x 0

 

 

 

 

0

Cas analitzat IIU nre. respostes 1

x 0

 

 

 

0

Incandescent convencional / Reflectora / Descàrrega d'alta intensitat - Vapor de mercuri a alta pressió

Indicador de tecnologia d'enllumenat

Indicador intensitat d’ús dels equips d’enllumenat (IIU)

Enllumenat en horari laboral diürn (< 8 hores)

Enllumenat en horari laboral diürn i nocturn (< 15 hores)

Enllumenat permanent o fora d'horari laboral

Enllumenat puntual al llarg del dia (< 3 hores)

Indicador de l'envolupant (IE)

Incandescent halògena

Indicador de tecnologia d'enllumenat (ITE)

Díodes emissors de llum (LED)

Fluorescent amb balast ferromagnètic

Fluorescent compacte / Fluorescent amb balast electrònic / Descàrrega d'alta intensitat (iodur metàl·lic; vapor de sodi alta pressió)

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en enllumenat?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en enllumenat?

Indicador del grau de gestió i control enllumenat (IGGE)

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

--------------------------------------------------------------------------------ENLLUMENAT-------------------------------------------------------------------------------

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes d'enllumenat (IGGE)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en enllumenat?

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

Climatització puntual

Climatització en horaris laborals

Climatització permanent / Temperatura controlada

Hi ha un control de temperatura (termòstat) individualitzat per a l’estança?

Hi ha un sistema de desconnexió automàtica dels equips de climatització fora d’hores laborals o per obertura de finestres?

La temperatura de consigna està limitada a l’interval 20-26 ºC?

Indicador del grau d’operació automatitzat

Indicador de l'envolupant (IE)

Indicador del grau d'operació automatitzat (IGOA)

Edifici amb característiques que dificulten la climatització estable

Edifici amb focus d’ineficiència molt importants, condicions molt dolentes per a la climatització

Indicador de la tecnologia de climatització (ITC)

Indicador de l'envolupant (IE)

Edifici dissenyat amb criteris d’arquitectura sostenible

Edifici modern, que incorpora aspectes o solucions eficients

Edifici estàndard

Combustió de gas natural

Sistemes de bomba de calor i split

Combustió de gasoil, GLP

Climatització mitjançant producció de calor per efecte Joule 

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en climatització?

Indicador del grau de gestió i control climatització (IGGC)

Indicador tecnologia de climatització (ITC)

Climatització amb aprofitament d'energia renovable

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes de climatització (IGGC)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en climatització?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en climatització?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

ÚS INTERN PER AL FULL DE CÀLCUL; NO HO ESBORREU



Número 1

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric

Gas natural

2

1,5

3

3

4

3

0

1,33

Museu Etnològic

DADES BÀSIQUES

Plaça de l'Abat Oliba, s/n

Superfície: 1597

Any de construcció: 1901 (reformat 2.011)

Ocupació mitjana: molt baixa

Cost (IVA incl.)

Data de la visita: 19/02/2014

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural

Consum elèctric

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Aïllament parets i vidres precari. Entra molta calor de fora. L'escala fa l'efecte xemeneia, pujant tota l'escalfor cap 

a les plantes superiors. Hi ha problemes de condensació a les obertures.

Recomanacions

Instal·lació d'elements de proteccio solar passiva a les finestres.

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat led

Ús de llum natural baix

Sistema de regulació Det. Presència

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

Museu amb sistema de detecció de presència per obrir i tancar llums. Enllumenat basat amb làmpades LED i 

algunes sales amb fluorescents

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

IGGC 

IIUC 

IGOA IE 

ITC 

IGC 

IIU ITE 



Equips calefacció Equips refrigeració Equips ACS Ús llum natural

----- ------ ------ ------ ------

molt baix molt baixa caldera gasoil split termoacumulador elèctric baix

baix baixa caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural mitjà

mitjà mitjana caldera GLP bomba de calor geotèrmicacaldera GLP alt

alt alta caldera pèl·let adsorció caldera gasoil

molt alt molt alta caldera estella caldera pèl·let

bomba de calor caldera estella

radiador elèctric

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 2

X 0

x 0

X 1

2 nre. respostes

Calefacció Refrigeració ITC 0 0 ITC calef. ITC ref.

   

x 1 1  

x 2  2

   

   

1,5

Cas analitzat IEE nre. respostes 1

 

 

 

x 3

 

3

Sí No IGOA

x 0

x 1,33

X 1,33

3

Cas analitzat IIUC nre. respostes 1

 

 

x 4

4

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 3

x 1

x 0

X 1

3

Cas analitzat ITE nre. respostes 1

x 0

 

 

 

 

0

Cas analitzat IIU nre. respostes 1

 

X 1,33

 

 

1,33

ÚS INTERN PER AL FULL DE CÀLCUL; NO HO ESBORREU

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes de climatització (IGGC)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en climatització?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en climatització?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en climatització?

Indicador del grau de gestió i control climatització (IGGC)

Indicador tecnologia de climatització (ITC)

Climatització amb aprofitament d'energia renovable

Combustió de gas natural

Sistemes de bomba de calor i split

Combustió de gasoil, GLP

Climatització mitjançant producció de calor per efecte Joule 

Indicador de la tecnologia de climatització (ITC)

Indicador de l'envolupant (IE)

Edifici dissenyat amb criteris d’arquitectura sostenible

Edifici modern, que incorpora aspectes o solucions eficients

Edifici estàndard

Edifici amb característiques que dificulten la climatització estable

Edifici amb focus d’ineficiència molt importants, condicions molt dolentes per a la climatització

Indicador de l'envolupant (IE)

Indicador del grau d'operació automatitzat (IGOA)

Hi ha un control de temperatura (termòstat) individualitzat per a l’estança?

Hi ha un sistema de desconnexió automàtica dels equips de climatització fora d’hores laborals o per obertura de finestres?

La temperatura de consigna està limitada a l’interval 20-26 ºC?

Indicador del grau d’operació automatitzat

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

Climatització puntual

Climatització en horaris laborals

Climatització permanent / Temperatura controlada

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

--------------------------------------------------------------------------------ENLLUMENAT-------------------------------------------------------------------------------

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes d'enllumenat (IGGE)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en enllumenat?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en enllumenat?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en enllumenat?

Indicador del grau de gestió i control enllumenat (IGGE)

Indicador de tecnologia d'enllumenat (ITE)

Díodes emissors de llum (LED)

Fluorescent amb balast ferromagnètic

Fluorescent compacte / Fluorescent amb balast electrònic / Descàrrega d'alta intensitat (iodur metàl·lic; vapor de sodi alta pressió)

Incandescent halògena

Enllumenat en horari laboral diürn (< 8 hores)

Enllumenat en horari laboral diürn i nocturn (< 15 hores)

Enllumenat permanent o fora d'horari laboral

Enllumenat puntual al llarg del dia (< 3 hores)

Indicador de l'envolupant (IE)

Incandescent convencional / Reflectora / Descàrrega d'alta intensitat - Vapor de mercuri a alta pressió

Indicador de tecnologia d'enllumenat

Indicador intensitat d’ús dels equips d’enllumenat (IIU)



Número 10

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric

Gas natural

3

2,5

2

1

4

4

1

2,66

Piscina i pavelló poliesportiu

DADES BÀSIQUES

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

Data de la visita: 19/02/2014

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gas natural ------ caldera gas natural

Consum elèctric

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

El pavelló no es climatitza degut a què les UTAs instal·lades estan avariades, a part, el conducte que les 

alimenta està infradimensionat. La piscina té una despesa molt gran d'energia degut a que mensualment es 

renoven 400,000 lts d'aigua, suposant una despesa energètica d'aproximadament 105.000 kwh

Recomanacions

Instal·lar un sistema de biomassa i instalar un sistema de recuperació de calor en l'aigua que s'ha de renovar.

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Halogenurs

Ús de llum natural mitjà

Sistema de regulació manual

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

La il·luminació es realitza bàsicament amb làmpades d'halogenurs metàl·lics.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

IGGC 

IIUC 

IGOA IE 

ITC 

IGC 

IIU ITE 



Equips calefacció Equips refrigeració Equips ACS Ús llum natural

----- ------ ------ ------ ------

molt baix molt baixa caldera gasoil split termoacumulador elèctric baix

baix baixa caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural mitjà

mitjà mitjana caldera GLP bomba de calor geotèrmicacaldera GLP alt

alt alta caldera pèl·let adsorció caldera gasoil

molt alt molt alta caldera estella caldera pèl·let

bomba de calor caldera estella

radiador elèctric

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 3

x 1

x 0

x 1

3 nre. respostes

Calefacció Refrigeració ITC 0 0 ITC calef. ITC ref.

   

x 1 1  

   

   

x 4  4

2,5

Cas analitzat IEE nre. respostes 1

 

 

x 2

 

 

2

Sí No IGOA

x 0

x 1,33

x 0

1

Cas analitzat IIUC nre. respostes 1

 

 

x 4

4

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

x 1

4

Cas analitzat ITE nre. respostes 1

 

x 1

 

 

 

1

Cas analitzat IIU nre. respostes 1

 

 

x 2,66

 

2,66

ÚS INTERN PER AL FULL DE CÀLCUL; NO HO ESBORREU

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes de climatització (IGGC)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en climatització?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en climatització?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en climatització?

Indicador del grau de gestió i control climatització (IGGC)

Indicador tecnologia de climatització (ITC)

Climatització amb aprofitament d'energia renovable

Combustió de gas natural

Sistemes de bomba de calor i split

Combustió de gasoil, GLP

Climatització mitjançant producció de calor per efecte Joule 

Indicador de la tecnologia de climatització (ITC)

Indicador de l'envolupant (IE)

Edifici dissenyat amb criteris d’arquitectura sostenible

Edifici modern, que incorpora aspectes o solucions eficients

Edifici estàndard

Edifici amb característiques que dificulten la climatització estable

Edifici amb focus d’ineficiència molt importants, condicions molt dolentes per a la climatització

Indicador de l'envolupant (IE)

Indicador del grau d'operació automatitzat (IGOA)

Hi ha un control de temperatura (termòstat) individualitzat per a l’estança?

Hi ha un sistema de desconnexió automàtica dels equips de climatització fora d’hores laborals o per obertura de finestres?

La temperatura de consigna està limitada a l’interval 20-26 ºC?

Indicador del grau d’operació automatitzat

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

Climatització puntual

Climatització en horaris laborals

Climatització permanent / Temperatura controlada

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

--------------------------------------------------------------------------------ENLLUMENAT-------------------------------------------------------------------------------

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes d'enllumenat (IGGE)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en enllumenat?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en enllumenat?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en enllumenat?

Indicador del grau de gestió i control enllumenat (IGGE)

Indicador de tecnologia d'enllumenat (ITE)

Díodes emissors de llum (LED)

Fluorescent amb balast ferromagnètic

Fluorescent compacte / Fluorescent amb balast electrònic / Descàrrega d'alta intensitat (iodur metàl·lic; vapor de sodi alta pressió)

Incandescent halògena

Enllumenat en horari laboral diürn (< 8 hores)

Enllumenat en horari laboral diürn i nocturn (< 15 hores)

Enllumenat permanent o fora d'horari laboral

Enllumenat puntual al llarg del dia (< 3 hores)

Indicador de l'envolupant (IE)

Incandescent convencional / Reflectora / Descàrrega d'alta intensitat - Vapor de mercuri a alta pressió

Indicador de tecnologia d'enllumenat

Indicador intensitat d’ús dels equips d’enllumenat (IIU)



Número 9

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric

Gas natural

4

4

2

1

4

4

1

4

Pis CTE

DADES BÀSIQUES

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

Data de la visita: 19/02/2014

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent radiador elèctric ------ caldera gas natural

Consum elèctric

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

L'edifici té unes sales grans i dificulten la climatització. L'orientació de l'edifici és nord i tot i tenir uns tancament 

moderns, no disposen de trencament de pont tèrmic i provoquen que entri molt fred dins l'edifici. Els radiadors 

elèctrics existents no són suficients per mantenir el confort tèrmic a l'edifici mentre la factura energètica és molt 

gran.

Recomanacions

Substituir els radiadors elèctrics per radiadors d'aigua i instalar una caldera de gas natural.

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat fluorescent

Ús de llum natural mitjà

Sistema de regulació manual

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

Hi ha fluorescents a la majoria d'estances.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

IGGC 

IIUC 

IGOA IE 

ITC 

IGC 

IIU ITE 



Equips calefacció Equips refrigeració Equips ACS Ús llum natural

----- ------ ------ ------ ------

molt baix molt baixa caldera gasoil split termoacumulador elèctric baix

baix baixa caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural mitjà

mitjà mitjana caldera GLP bomba de calor geotèrmicacaldera GLP alt

alt alta caldera pèl·let adsorció caldera gasoil

molt alt molt alta caldera estella caldera pèl·let

bomba de calor caldera estella

radiador elèctric

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

x 1

4 nre. respostes

Calefacció Refrigeració ITC 0 0 ITC calef. ITC ref.

   

   

   

   

x 4  4

4

Cas analitzat IEE nre. respostes 1

 

 

x 2

 

 

2

Sí No IGOA

x 0

x 1,33

x 0

1

Cas analitzat IIUC nre. respostes 1

 

 

x 4

4

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

x 1

4

Cas analitzat ITE nre. respostes 1

 

x 1

 

 

 

1

Cas analitzat IIU nre. respostes 1

 

 

 

x 4

4

ÚS INTERN PER AL FULL DE CÀLCUL; NO HO ESBORREU

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes de climatització (IGGC)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en climatització?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en climatització?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en climatització?

Indicador del grau de gestió i control climatització (IGGC)

Indicador tecnologia de climatització (ITC)

Climatització amb aprofitament d'energia renovable

Combustió de gas natural

Sistemes de bomba de calor i split

Combustió de gasoil, GLP

Climatització mitjançant producció de calor per efecte Joule 

Indicador de la tecnologia de climatització (ITC)

Indicador de l'envolupant (IE)

Edifici dissenyat amb criteris d’arquitectura sostenible

Edifici modern, que incorpora aspectes o solucions eficients

Edifici estàndard

Edifici amb característiques que dificulten la climatització estable

Edifici amb focus d’ineficiència molt importants, condicions molt dolentes per a la climatització

Indicador de l'envolupant (IE)

Indicador del grau d'operació automatitzat (IGOA)

Hi ha un control de temperatura (termòstat) individualitzat per a l’estança?

Hi ha un sistema de desconnexió automàtica dels equips de climatització fora d’hores laborals o per obertura de finestres?

La temperatura de consigna està limitada a l’interval 20-26 ºC?

Indicador del grau d’operació automatitzat

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

Climatització puntual

Climatització en horaris laborals

Climatització permanent / Temperatura controlada

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

--------------------------------------------------------------------------------ENLLUMENAT-------------------------------------------------------------------------------

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes d'enllumenat (IGGE)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en enllumenat?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en enllumenat?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en enllumenat?

Indicador del grau de gestió i control enllumenat (IGGE)

Indicador de tecnologia d'enllumenat (ITE)

Díodes emissors de llum (LED)

Fluorescent amb balast ferromagnètic

Fluorescent compacte / Fluorescent amb balast electrònic / Descàrrega d'alta intensitat (iodur metàl·lic; vapor de sodi alta pressió)

Incandescent halògena

Enllumenat en horari laboral diürn (< 8 hores)

Enllumenat en horari laboral diürn i nocturn (< 15 hores)

Enllumenat permanent o fora d'horari laboral

Enllumenat puntual al llarg del dia (< 3 hores)

Indicador de l'envolupant (IE)

Incandescent convencional / Reflectora / Descàrrega d'alta intensitat - Vapor de mercuri a alta pressió

Indicador de tecnologia d'enllumenat

Indicador intensitat d’ús dels equips d’enllumenat (IIU)



Número 8

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric

Gas natural

4

3

2

3

2

4

1

1,33

Escola Tomas Raguer

DADES BÀSIQUES

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

Data de la visita: 19/02/2014

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gasoil ------ caldera gasoil

Consum elèctric

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

L'edifici té els tancaments reformats i es troba en bon estat.

Recomanacions

Substituir la caldera de gasoil per una de biomassa.

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat fluorescent

Ús de llum natural mitjà

Sistema de regulació manual

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

Hi ha fluorescents a la majoria d'estances.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

IGGC 

IIUC 

IGOA IE 

ITC 

IGC 

IIU ITE 



Equips calefacció Equips refrigeració Equips ACS Ús llum natural

----- ------ ------ ------ ------

molt baix molt baixa caldera gasoil split termoacumulador elèctric baix

baix baixa caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural mitjà

mitjà mitjana caldera GLP bomba de calor geotèrmicacaldera GLP alt

alt alta caldera pèl·let adsorció caldera gasoil

molt alt molt alta caldera estella caldera pèl·let

bomba de calor caldera estella

radiador elèctric

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

x 1

4 nre. respostes

Calefacció Refrigeració ITC 0 0 ITC calef. ITC ref.

   

   

   

x 3 3  

   

3

Cas analitzat IEE nre. respostes 1

 

 

x 2

 

 

2

Sí No IGOA

x 1,33

x 1,33

x 0

3

Cas analitzat IIUC nre. respostes 1

 

x 2

 

2

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

x 1

4

Cas analitzat ITE nre. respostes 1

 

x 1

 

 

 

1

Cas analitzat IIU nre. respostes 1

 

x 1,33

 

 

1,33

ÚS INTERN PER AL FULL DE CÀLCUL; NO HO ESBORREU

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes de climatització (IGGC)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en climatització?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en climatització?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en climatització?

Indicador del grau de gestió i control climatització (IGGC)

Indicador tecnologia de climatització (ITC)

Climatització amb aprofitament d'energia renovable

Combustió de gas natural

Sistemes de bomba de calor i split

Combustió de gasoil, GLP

Climatització mitjançant producció de calor per efecte Joule 

Indicador de la tecnologia de climatització (ITC)

Indicador de l'envolupant (IE)

Edifici dissenyat amb criteris d’arquitectura sostenible

Edifici modern, que incorpora aspectes o solucions eficients

Edifici estàndard

Edifici amb característiques que dificulten la climatització estable

Edifici amb focus d’ineficiència molt importants, condicions molt dolentes per a la climatització

Indicador de l'envolupant (IE)

Indicador del grau d'operació automatitzat (IGOA)

Hi ha un control de temperatura (termòstat) individualitzat per a l’estança?

Hi ha un sistema de desconnexió automàtica dels equips de climatització fora d’hores laborals o per obertura de finestres?

La temperatura de consigna està limitada a l’interval 20-26 ºC?

Indicador del grau d’operació automatitzat

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

Climatització puntual

Climatització en horaris laborals

Climatització permanent / Temperatura controlada

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

--------------------------------------------------------------------------------ENLLUMENAT-------------------------------------------------------------------------------

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes d'enllumenat (IGGE)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en enllumenat?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en enllumenat?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en enllumenat?

Indicador del grau de gestió i control enllumenat (IGGE)

Indicador de tecnologia d'enllumenat (ITE)

Díodes emissors de llum (LED)

Fluorescent amb balast ferromagnètic

Fluorescent compacte / Fluorescent amb balast electrònic / Descàrrega d'alta intensitat (iodur metàl·lic; vapor de sodi alta pressió)

Incandescent halògena

Enllumenat en horari laboral diürn (< 8 hores)

Enllumenat en horari laboral diürn i nocturn (< 15 hores)

Enllumenat permanent o fora d'horari laboral

Enllumenat puntual al llarg del dia (< 3 hores)

Indicador de l'envolupant (IE)

Incandescent convencional / Reflectora / Descàrrega d'alta intensitat - Vapor de mercuri a alta pressió

Indicador de tecnologia d'enllumenat

Indicador intensitat d’ús dels equips d’enllumenat (IIU)



Número 6

Adreça:

Consum 2012 Energia

Elèctric

Gas natural

4

3

2

3

2

4

1

1,33

Escola Tomas Raguer

DADES BÀSIQUES

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

Data de la visita: 19/02/2014

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gasoil ------ caldera gasoil

Consum elèctric

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

L'edifici té els tancaments reformats i es troba en bon estat.

Recomanacions

Substituir la caldera de gasoil per una de biomassa.

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat fluorescent

Ús de llum natural mitjà

Sistema de regulació manual

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

Hi ha fluorescents a la majoria d'estances.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

IGGC 

IIUC 

IGOA IE 

ITC 

IGC 

IIU ITE 



Equips calefacció Equips refrigeració Equips ACS Ús llum natural

----- ------ ------ ------ ------

molt baix molt baixa caldera gasoil split termoacumulador elèctric baix

baix baixa caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural mitjà

mitjà mitjana caldera GLP bomba de calor geotèrmicacaldera GLP alt

alt alta caldera pèl·let adsorció caldera gasoil

molt alt molt alta caldera estella caldera pèl·let

bomba de calor caldera estella

radiador elèctric

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

x 1

4 nre. respostes

Calefacció Refrigeració ITC 0 0 ITC calef. ITC ref.

   

   

   

x 3 3  

   

3

Cas analitzat IEE nre. respostes 1

 

 

x 2

 

 

2

Sí No IGOA

x 1,33

x 1,33

x 0

3

Cas analitzat IIUC nre. respostes 1

 

x 2

 

2

Sí No IGGC nre. respostes

x 1 4

x 1

x 1

x 1

4

Cas analitzat ITE nre. respostes 1

 

x 1

 

 

 

1

Cas analitzat IIU nre. respostes 1

 

x 1,33

 

 

1,33

ÚS INTERN PER AL FULL DE CÀLCUL; NO HO ESBORREU

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes de climatització (IGGC)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en climatització?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en climatització?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en climatització?

Indicador del grau de gestió i control climatització (IGGC)

Indicador tecnologia de climatització (ITC)

Climatització amb aprofitament d'energia renovable

Combustió de gas natural

Sistemes de bomba de calor i split

Combustió de gasoil, GLP

Climatització mitjançant producció de calor per efecte Joule 

Indicador de la tecnologia de climatització (ITC)

Indicador de l'envolupant (IE)

Edifici dissenyat amb criteris d’arquitectura sostenible

Edifici modern, que incorpora aspectes o solucions eficients

Edifici estàndard

Edifici amb característiques que dificulten la climatització estable

Edifici amb focus d’ineficiència molt importants, condicions molt dolentes per a la climatització

Indicador de l'envolupant (IE)

Indicador del grau d'operació automatitzat (IGOA)

Hi ha un control de temperatura (termòstat) individualitzat per a l’estança?

Hi ha un sistema de desconnexió automàtica dels equips de climatització fora d’hores laborals o per obertura de finestres?

La temperatura de consigna està limitada a l’interval 20-26 ºC?

Indicador del grau d’operació automatitzat

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

Climatització puntual

Climatització en horaris laborals

Climatització permanent / Temperatura controlada

Indicador Intensitat d'Ús de Climatització (IIUC)

--------------------------------------------------------------------------------ENLLUMENAT-------------------------------------------------------------------------------

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes d'enllumenat (IGGE)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en enllumenat?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en enllumenat?

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?

Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en enllumenat?

Indicador del grau de gestió i control enllumenat (IGGE)

Indicador de tecnologia d'enllumenat (ITE)

Díodes emissors de llum (LED)

Fluorescent amb balast ferromagnètic

Fluorescent compacte / Fluorescent amb balast electrònic / Descàrrega d'alta intensitat (iodur metàl·lic; vapor de sodi alta pressió)

Incandescent halògena

Enllumenat en horari laboral diürn (< 8 hores)

Enllumenat en horari laboral diürn i nocturn (< 15 hores)

Enllumenat permanent o fora d'horari laboral

Enllumenat puntual al llarg del dia (< 3 hores)

Indicador de l'envolupant (IE)

Incandescent convencional / Reflectora / Descàrrega d'alta intensitat - Vapor de mercuri a alta pressió

Indicador de tecnologia d'enllumenat

Indicador intensitat d’ús dels equips d’enllumenat (IIU)



                                               

                        

 

                                  

Annex  III – Resultats de 
l’anàlisi dels quadres de llum 



Codi quadre electric Tipus Intensitat Encesa Codi_compt Cod_interuptor Tipus Intesitat Núm_punts_llum_1 Tipus_lamp_1 GAS_1 Color_1 Pot_unitaria_1

qp.01,001 Trifàsic 25A Programador Astronòmic 3286458 qp.01,001.L1 Trifàsic 16A 27 VSAP 150

qp.01,001 Trifàsic 25A Programador Astronòmic 3286458 qp.01,001.L2 Trifàsic 16A 2 OA SODI 150

qp.01,001 Trifàsic 25A Programador Astronòmic 3286458 qp.01,001.L2 Trifàsic 16A 13 STR Sodi 150

qp.01,002 Trifàsic 30A Rellotge Astronòmic 6443297-97 QP.01.002.L1 Trifàsic 20A 16 Qs 250

QP.01-003 Trifàsic 20A Cèl·lula QP.01.003.L1 Trifàsic 10A 4 QSA 250

QP.01-003 Trifàsic 20A Cèl·lula QP.01.003.L2 trifàsic 16A 4 QSA 250

QP.01-004 Trifàsic 32A ProgramadorAstronòmic 91723343 QP.01.004 L1 Trifàsic 16A 12 Sodi 250

QP.01-004 Trifàsic 32A Programador Astronòmic 91723343 QP.01.004 L2 Trifàsic 16A 10 Sodi 250

QP.01-004 Trifàsic 32A Programador Astronòmic 91723343 QP.01.004L3 Trifàsic 16A 11 Sodi 250

QP.01-004 Trifàsic 32A Programador Astronòmic 91723343 QP.01.004 L4 Trifàsic 16A 6 Sodi 250

Qp.01-005 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 2755478 Qp.01.005 L1 Trifàsic 10A 12 Sodi 250

QP.01-005 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 2755478 QP.01-005 L2 Trifàsic 10A 9 Sodi 250

QP.01-005 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 2755478 QP.01-005 L3 Trifàsic 10A 20 Sodi 250

QP.01-005 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 2755478 QP.01-005 L4 Trifàsic 10A 8 Sodi 250

QP.01-006 Trifàsic 30A Rellotge Astronòmic 89098128 QP.01-006 L1 Trifàsic 25A 28 Mercuri 250

QP.01-007 Trifàsic 35A Cèl·lula 89045985 QP.01-007 L1 Trifàsic 16A 27 Sodi 150

QP.01-007 Trifàsic 35A Cèl·lula 89045985 QP.01-007 L2 Trifàsic 16A 27 Sodi 150

QP.01-007 Trifàsic 35A Cèl·lula 89045985 QP.01-007 l3 Trifàsic 16A 27 Mercuri 125

QP.01-007 Trifàsic 35A Cèl·lula 89045985 QP.01-007 L4 Trifàsic 16A 27 Mercuri 125

QP.01-008 Trifàsic 15A Astronòmic 3397440 QP.01-008 L1 Trifàsic 10A 11 Sodi 150  petit 70 

QP.01-008 Trifàsic 15A Astronòmic 3397440 QP.01-008 L2 Trifàsic 10A 17 Sodi 150  petit 70 

QP.01-009 Trifàsic 63A Astronòmic 89609431 QP.01-009 L1 Trifàsic 16A 12 Sodi 70

QP.01-009 Trifàsic 63A Astronòmic 89609431 Qp.01-009 L2 Trifàsic 16A 18 Sodi 70

QP.01-009 Trifàsic 63A Astronòmic 89609431 QP.01-009 L3 Trifàsic 16A 9 Sodi 70

QP.01-010 Trifàsic 10A Astronòmic 89609429 QP.01-010 L1 Trifàsic 10A 14 Sodi 250

QP.01-011 Trifàsic 40A Astronòmic 5803604 QP.01-011 L1 Trifàsic 32A 47 Sodi 100  i 250 

QP.01-011 Trifàsic 40A Astronòmic 5803604 QP.01-011 L2 Trifàsic 20A 22 Sodi 100  i 250 

QP.01-012 Trifàsic 20A Cèl·lula 89046029 QP.01-012 L1 Trifàsic 25A 18 Mercuri 250

QP.01-012 Trifàsic 20A Cèl·lula 89046029 QP.01-012 L1 Trifàsic 25A 3 Sodi 125

QP.01-012 Trifàsic 25A Cèl·lula 89046029 QP.01-012 L2 Trifàsic 15A 21 Sodi 70

QP.01-012 Trifàsic 25A Cèl·lula 89046029 QP.01-012 L2 Trifàsic 15A 3 Focus Sodi 250

QP.01-013 Trifàsic 47A Astronòmic 56245 QP,01-013 L1 Trifàsic 25A 14 Mercuri 250

QP.01-013 Trifàsic 47A Astronòmic 56245 QP,01-013 L1 Trifàsic 25A 3 Sodi 100

QP.01-013 Trifàsic 47A Astronòmic 56245 QP,01-013 L1 Trifàsic 25A 7 Sodi 125

QP.01-014 Trifàsic 63A Cèl·lula 95393642 QP.01-014 L1 Trifàsic 25A 29 Sodi 100

QP.01-014 Trifàsic 63A Cèl·lula 95393642 QP.01-014 L2 Trifàsic 25A 18 Sodi 150

QP.01-014 Trifàsic 63A Cèl·lula 95393642 QP.01-014 L2 Trifàsic 25A 13 Mercuri 125

QP.01-015 Trifàsic 63A Cèl·lula 5803600 QP.01-015 L1 Trifàsic 10A 6 Sodi 250

QP.01-015 Trifàsic 63A Cèl·lula 5803600 QP.01-015 L2 Trifàsic 40A 20 Sodi 250

QP.01-015 Trifàsic 63A Cèl·lula 5803600 QP.01-015 L2 Trifàsic 40A 9 Sodi 100

QP.01-015 Trifàsic 63A Cèl·lula 5803600 QP.01-015 L2 Trifàsic 40A 5 Mercuri 125

QP.01-015 Trifàsic 63A Cèl·lula 5803600 QP.01-015 L2 Trifàsic 40A 5 Sodi 70

QP.01-016 Trifàsic 40A Astronòmic 55015764 QP.01-016 L1 Trifàsic 20A 20 Sodi 125

QP.01-016 Trifàsic 40A Astronòmic 55015764 QP.01-016 L1 Trifàsic 20A 8 Sodi 100

QP.01-016 Trifàsic 40A Astronòmic 55015764 QP.01-016 L1 Trifàsic 20A 6 Mercuri 70

QP.01-016 Trifàsic 40A Astronòmic 55015764 QP.01-016 L1 Trifàsic 20A 2 Mercuri 150

QP.01-016 Trifàsic 40A Astronòmic 55015764 QP.01-016 L2 Trifàsic 25A 15 Sodi 250

QP.01-017 Trifàsic 25A Cèl·lula 89098130 QP.01-017 L1 Trifàsic 20A 26 Sodi 150

QP.01-017 Trifàsic 25A Cèl·lula 89098130 QP.01-017 L2 Trifàsic 20A 5 Mercuri 125

QP.01-018 Trifàsic 40A Astronòmic 528594 QP.01-018 L1 Trifàsic 25A 7 Sodi 250

QP.01-018 Trifàsic 40A Astronòmic 528594 QP.01-018 L1 Trifàsic 25A 7 Fluorescent 56

QP.01-018 Trifàsic 40A Astronòmic 528594 QP.01-018 L2 Trifàsic 25A 18 Sodi 250

QP.01-018 Trifàsic 40A Astronòmic 528594 QP.01-018 L2 Trifàsic 25A 6 Focus Sodi 400

QP.01-019 Trifàsic 63A Astronòmic 528599 QP.01-019 L1 Trifàsic 47A 25 Sodi 250

QP.01-019 Trifàsic 63A Astronòmic 528599 QP.01-019 L1 Trifàsic 47A 17 Fluorescent 56

QP.01-020 Trifàsic 15A Astronòmic 11361227 QP.01-020 L1 Trifàsic 50A 18 Mercuri 125

QP.01-020 Trifàsic 15A Astronòmic 11361227 QP.01-020 L1 Trifàsic 50A 8 Sodi 250

QP.01-020 Trifàsic 15A Astronòmic 11361227 QP.01-020 L1 Trifàsic 50A 2 Sodi 150

QP.01-021 Trifàsic 63A Cèl·lula 528595 QP.01-021 L1 Trifàsic 50A 21 Sodi 250

QP.01-021 Trifàsic 63A Cèl·lula 528595 QP.01-021 L1 Trifàsic 50A 13 Mercuri 100

QP.01-021 Trifàsic 63A Cèl·lula 528595 QP.01-021 L2 Trifàsic 47A 29 Mercuri 250

QP.01-021 Trifàsic 63A Cèl·lula 528595 QP.01-021 L2 Trifàsic 47A 4 Baix consum 105

QP.01-022 Trifàsic 40A Cèl·lula 528589 QP.01.022 L1 Trifàsic 25A 10 Mercuri 125

QP.01-022 Trifàsic 40A Cèl·lula 528589 QP.01.022 L2 Trifàsic 25A 12 Sodi 100

QP.01-023 Trifàsic 10A Rellotge Astronòmic 10044225 QP.01-023 L1 Trifàsic 6A 17 Sodi 100

QP.01-023 Trifàsic 10A Rellotge Astronòmic 10044225 QP.01-023 L2 Trifàsic 6A 4 Sodi 150

QP.01-024 Trifàsic 40A QP.01-024 L1 Trifàsic 16A 13 Sodi 100

QP.01-024 Trifàsic 40A QP.01-024 L1 Trifàsic 16A 4 Baix consum 15

QP.01-024 Trifàsic 40A QP.01-024 L2 Trifàsic 16A 24 Sodi 100

QP.01-025 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 99590074 QP.01--025 L1 Trifàsic 10A 25 Sodi 100

QP.01-025 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 99590074 QP.01--025 L2 Trifàsic 10A 14 Sodi 100

QP.01-026 Trifàsic 30A Cèl·lula 89098129 QP.01-026 L1 Trifàsic 10A 20 Mercuri 125

QP.01-026 Trifàsic 30A Cèl·lula 89098129 QP.01-026 L2 Trifàsic 10A 4 Mercuri 125

QP.01-026 Trifàsic 30A Cèl·lula 89098129 QP.01-026 L2 Trifàsic 10A 5 Sodi 100

QP.01-026 Trifàsic 30A Cèl·lula 89098129 QP.01-026 L3 Trifàsic 10A 12 Sodi 100

QP.01-026 Trifàsic 30A Cèl·lula 89098129 QP.01-026 L3 Trifàsic 10A 5 Mercuri 125

QP.01-026 Trifàsic 30A Cèl·lula 89098129 QP.01-026 L4 Trifàsic 10A 4 Mercuri 125

QP.01-026 Trifàsic 30A Cèl·lula 89098129 QP.01-026 L4 Trifàsic 10A 25 Sodi 100

QP.01-027 Trifàsic 25A Astronòmic Pc 528087 QP.01-027 L1 Trifàsic 16A 10 Sodi 150

QP.01-027 Trifàsic 25A Astronòmic Pc 528087 QP.01-027 L2 Trifàsic 16A 11 Sodi 150

QP.01-027 Trifàsic 25A Astronòmic Pc 528087 QP.01-027 L3 Trifàsic 16A 13 Sodi 150

QP.01-028 Trifàsic 25A Astronòmic Pc 527957 QP.01-028 L1 Trifàsic 16A 10 Sodi 150



QP.01-028 Trifàsic 25A Astronòmic Pc 527957 QP.01-028 L2 Trifàsic 10A 10 Sodi 150

QP.01-028 Trifàsic 25A Astronòmic Pc 527957 QP.01-028 L3 Trifàsic 16A 7 Sodi 150

QP.01-028 Trifàsic 25A Astronòmic Pc 527957 QP.01-028 L4 Trifàsic 16A 19 Sodi 150

QP.01-029 Trifàsic 35A Astronòmic 56258 QP.01-029 L1 Trifàsic 25A 10 Sodi 150

QP.01-030 Trifàsic 47A Cèl·lula 217913 QP.01-030 L1 Trifàsic 32A 24 Sodi 250

QP.01-030 Trifàsic 47A Cèl·lula 217913 QP.01-030 L1 Trifàsic 32A 6 Focus 400

QP.01-030 Trifàsic 47A Cèl·lula 217913 QP.01-030 L1 Trifàsic 32A 4 Mercuri 150

QP.01-030 Trifàsic 47A Cèl·lula 217913 QP.01-030 L2 Trifàsic 16A ?? ?? ??

QP.01-031 Trifàsic 25A Astronòmic 2179123 QP.01-031 L1 Trifàsic 16A 7 Sodi 250

QP.01-031 Trifàsic 25A Astronòmic 2179123 QP.01-031 L1 Trifàsic 16A 7 Mercuri 250

QP.01-031 Trifàsic 25A Astronòmic 2179123 QP.01-031 L2 Trifàsic 16A 14 Focus 400

QP.01-031 Trifàsic 25A Astronòmic 2179123 QP.01-031 L2 Trifàsic 16A 4 Sodi 250

QP.01-032 Trifàsic 40A Cèl·lula 2514732 QP.01-032L1 Trifàsic 16A 3 Sodi 100

QP.01-032 Trifàsic 40A Cèl·lula 2514732 QP.01-032L1 Trifàsic 16A 5 F Sodi 150

QP.01-033 Trifàsic 25A Cèl·lula 528590 QP,01-033 L1 Trifàsic 25A 19 Sodi 100

QP.01-034 Trifàsic 20A Cèl·lula 10044224 QP.01-034 L1 Trifàsic 20A 5 Sodi 100

QP.01-034 Trifàsic 20A Cèl·lula 10044224 QP.01-034 L2 Trifàsic 20A 12 Mercuri 100

QP.01-035 Trifàsic 32A Cèl·lula 528592 QP.01-035 L1 Trifàsic 25A 8 Sodi 100

QP.01-035 Trifàsic 32A Cèl·lula 528592 QP.01-035 L2 Trifàsic 25A 30 Sodi 100

QP.01-036 Trifàsic ? Cèl·lula 04022---? QP.01-036 L1 Trifàsic 60A 19 Sodi 100

QP.01-036 Trifàsic ? Cèl·lula 04022---? QP.01-036 L1 Trifàsic 60A 6 Fluorescent

QP.01-037 Trifàsic 40A Cèl·lula 2180631 QP.01-037 L1 Trifàsic 10A 14 Sodi 100

QP.01-037 Trifàsic 40A Cèl·lula 2180631 QP.01-037 L2 Trifàsic 10A 6 Sodi 100

QP.01-037 Trifàsic 40A Cèl·lula 2180631 QP.01-037 L2 Trifàsic 10A 3 Sodi 100

QP.01-037 Trifàsic 40A Cèl·lula 2180631 QP.01-037 L3 Trifàsic 20A 10 Sodi 250

QP.01-038 Trifàsic 20A Rellotge Astronòmic 10058113 QP.01-038 L1 Trifàsic 15A 7 Sodi 150

QP.01-038 Trifàsic 20A Rellotge Astronòmic 10058113 QP.01-038 L1 Trifàsic 15A 1 Mercuri 120

QP.01-038 Trifàsic 20A Rellotge Astronòmic 10058113 QP.01-038 L2 Trifàsic 20A 5 Sodi 150

QP.01-039 Trifàsic ? Rellotge Astronòmic 2156529 QP.01-039 L1 Trifàsic 80A 31 Sodi 100

QP.01-039 Trifàsic ? Rellotge Astronòmic 2156529 QP.01-039 L2 Trifàsic 80A 24 Sodi 250

QP.01-039 Trifàsic ? Rellotge Astronòmic 2156529 QP.01-039 L2 Trifàsic 80A 7 Mercuri 125

QP.01-039 Trifàsic ? Rellotge Astronòmic 2156529 QP.01-039 L3 Trifàsic 80A 13 Sodi 250

QP.01-039 Trifàsic ? Rellotge Astronòmic 2156529 QP.01-039 L3 Trifàsic 80A 4 Sodi 100

QP.01-039 Trifàsic ? Rellotge Astronòmic 2156529 QP.01-039 L3 Trifàsic 80A 2 Focus 150

QP.01-039 Trifàsic ? Rellotge Astronòmic 2156529 QP.01-039 L3 Trifàsic 80A 1 Focus 400

QP.01-039 Trifàsic ? Rellotge Astronòmic 2156529 QP.01-039 L4 Trifàsic 80A 5 Sodi 100

QP.01-040 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 2178323 QP.01-040 L1 Trifàsic 16A 11 Sodi 250

QP.01-040 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 2178323 QP.01-040 L2 Trifàsic 16A 30 Sodi 100

QP.01-040 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 2178323 QP.01-040 L2 Trifàsic 16A 2 150

QP.01-041 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 5172965 QP.01-041 L1 Trifàsic 5A 3 Sodi 250

QP.01-041 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 5172965 QP.01-041 L2 Trifàsic 5A 3 Sodi 250

QP.01-041 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 5172965 QP.01-041 L3 Trifàsic 5A 3 Sodi 250

QP.01-041 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 5172965 QP.01-041 L4 Trifàsic 5A 3 Sodi 250

QP.01-041 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 5172965 QP.01-041 L5 Trifàsic 5A 3 Sodi 250

QP.01-041 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 5172965 QP.01-041 L6 Trifàsic 5A 4 Sodi 250

QP.01-042 Trifàsic 63A Cèl·lula 5134650 QP.01-042 L1 Trifàsic 10A 6 Sodi 150

QP.01-042 Trifàsic 63A Cèl·lula 5134650 QP.01-042 L2 Trifàsic 15A 6 Sodi 150

QP.01-042 Trifàsic 63A Cèl·lula 5134650 QP.01-042 L2 Trifàsic 15A 5 Mercuri 125

QP.01-043 Trifàsic 20A Rellotge Astronòmic 51002929 QP.01-043 L1 Trifàsic 10A 7 Sodi 150

QP.01-043 Trifàsic 20A Rellotge Astronòmic 51002929 QP.01-043 L2 Trifàsic 10A 7 Sodi 150

QP.01-043 Trifàsic 20A Rellotge Astronòmic 51002929 QP.01-043 L3 Trifàsic 10A 7 Sodi 150

QP.01-044 Trifàsic 10A Rellotge Astronòmic 11361224 QP.01-044 L1 Trifàsic 10A 5 Sodi 150

QP.01-044 Trifàsic 10A Rellotge Astronòmic 11361224 QP.01-044 L2 Trifàsic 10A 7 Sodi 150

QP.01-044 Trifàsic 10A Rellotge Astronòmic 11361224 QP.01-044 L3 Trifàsic 10A 11 Sodi 150

QP.01-044 Trifàsic 10A Rellotge Astronòmic 11361224 QP.01-044 L4 Trifàsic 10A 2 Sodi 150

QP.01-045 Trifàsic 15A Cèl·lula 4491750 QP.01-045 L1 Trifàsic 10A 4 Sodi 150

QP.01-046 Trifàsic 10A Cèl·lula 41833313 QP.01-046 L1 Trifàsic 10A 3 Sodi 150

QP.01-047 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 896669428 QP.01-047 L1 Trifàsic 32A 6 Sodi 100

QP.01-047 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 896669428 QP.01-047 L1 Trifàsic 32A 27 Sodi 250

QP.01-048 Trifàsic 40A Cèl·lula 89609428 QP.01-048 L1 Trifàsic 25A 8 Sodi 100

QP.01-048 Trifàsic 40A Cèl·lula 89609428 QP.01-048 L1 Trifàsic 25A 1 Sodi 125

QP.01-048 Trifàsic 40A Cèl·lula 89609428 QP.01-048 L2 Trifàsic 25A 34 Sodi 100

QP.01-049 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 99224176 QP.01-049 L1 Trifàsic 16A 3 Mercuri 250

QP.01-049 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 99224176 QP.01-049 L1 Trifàsic 16A 10 Mercuri 125

QP.01-049 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 99224176 QP.01-049 L1 Trifàsic 16A 15 LED

QP.01-049 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 99224176 QP.01-049 L2 Trifàsic 10A 10 Mercuri 125

QP.01-050 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 5354333 QP.01-050 L1 Trifàsic 10A 12 Sodi 150

QP.01-050 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 5354333 QP.01-050 L1 Trifàsic 10A 13 Fluorescent

QP.01-050 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 5354333 QP.01-050 L2 Trifàsic 10A 7 Sodi 100

QP.01-050 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 5354333 QP.01-050 L3 Trifàsic 10A 1 Sodi 150

QP.01-050 Trifàsic 15A Rellotge Astronòmic 5354333 QP.01-050 L4 Trifàsic 10A 14 Sodi 150

QP.01-051 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 56259 QP.01-051 L1 Trifàsic 25A 15 Sodi 150

QP.01-052 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 388816647 QP.01-052 L1 Trifàsic 10A 9 Sodi 250

QP.01-052 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 388816647 QP.01-052 L1 Trifàsic 10A 1 Sodi 250

QP.01-052 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 388816647 QP.01-052 L2 Trifàsic 10A 7 Sodi 150

QP.01-052 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 388816647 QP.01-052 L2 Trifàsic 10A 1 Sodi 250

QP.01-052 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 388816647 QP.01-052 L3 Trifàsic 10A 5 Focus Sodi  400

QP.01-052 Trifàsic 25A Rellotge Astronòmic 388816647 QP.01-052 L4 Trifàsic 10A 15 Focus Sodi 400

QP.01-053 Trifàsic 30A Cèl·lula 290198218 QP.01-053 L1 Trifàsic 10A 15 Mercuri 125

QP.01-054 Trifàsic 20A Astronòmic     0900-0002 QP.01-054 L1 Trifàsic 10A 3 Mercuri 125

QP.01-054 Trifàsic 20A Astronòmic     0900-0002 QP.01-054 L1 Trifàsic 10A 20 Sodi 100

QP.01-054 Trifàsic 20A Astronòmic     0900-0002 QP.01-054 L2 Trifàsic 10A 9 Sodi 100

QP.01-054 Trifàsic 20A Astronòmic     0900-0002 QP.01-054 L2 Trifàsic 10A ?? Mercuri 125



QP.01-055 Trifàsic 80A Cèl·lula 4877142 QP.01-055 L1 Trifàsic 63A 34 Mercuri 125

QP.01-055 Trifàsic 80A Cèl·lula 4877142 QP.01-055 L1 Trifàsic 63A 7 Sodi 150

QP.01-055 Trifàsic 80A Cèl·lula 4877142 QP.01-055 L1 Trifàsic 63A 7 Sodi 150

QP.01-055 Trifàsic 80A Cèl·lula 4877142 QP.01-055 L1 Trifàsic 63A 7 Sodi 150

QP.01-055 Trifàsic 80A Cèl·lula 4877142 QP.01-055 L2 Trifàsic 63A 24 Sodi 150

QP.01-056 Trifàsic 38A Astronòmic 6205323 QP.01-056 L1 Trifàsic 25A 17 Mercuri 150

QP.01-056 Trifàsic 38A Astronòmic 6205323 QP.01-056 L1 Trifàsic 25A 4 Focus 250

QP.01-056 Trifàsic 38A Astronòmic 6205323 QP.01-056 L1 Trifàsic 25A 20 Focus ??

QP.01-057 Trifàsic 40A Cèl·lula 101724732 QP.01-057 L1 Trifàsic 10A 10 Baix consum 70

QP.01-057 Trifàsic 40A Cèl·lula 101724732 QP.01-057 L1 Trifàsic 10A 4 Sodi 100

QP.01-058 Trifàsic 20A Cèl·lula 89097072 QP.01-058 L1 Trifàsic 10A 6 Sodi 150

QP.01-059 Trifàsic 10A Rellotge Astronòmic 1336389613QP.01-059 L1 QP.01-059 L1 Trifàsic 6A 9 Fluorescent 11

QP.01-059 Trifàsic 10A Rellotge Astronòmic 1336389613QP.01-059 L1 QP.01-059 L2 Trifàsic 6A 5 Sodi 100

QP.01-060 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 528601 QP.01-060 L1 Trifàsic 10A 5 Halogenur 150

QP.01-060 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 528601 QP.01-060 L2 Trifàsic 10A 2 Halogenur 150

QP.01-060 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 528601 QP.01-060 L2 Trifàsic 10A 2 Mercuri 125

QP.01-061 Trifàsic 25A Cèl·lula 36316326 QP.01-061 L1 Trifàsic ? 19 Mercuri 125

QP.01-061 Trifàsic 25A Cèl·lula 36316326 QP.01-061 L1 Trifàsic ? 8 Halogenur 150

QP.01-062 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 101724735 QP.01-062 L1 Trifàsic 10A 10 Sodi 100

QP.01-062 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 101724735 QP.01-062 L1 Trifàsic 10A 3 Mercuri 250

QP.01-062 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 101724735 QP.01-062 L1 Trifàsic 10A 2 Halogenur 150

QP.01-063 Trifàsic ? Cèl·lula 4895156 QP.01-063 L1 Trifàsic 63A 6 Sodi 100

QP.01-063 Trifàsic ? Cèl·lula 4895156 QP.01-063 L1 Trifàsic 63A 6 Mercuri 125

QP.01-063 Trifàsic ? Cèl·lula 4895156 QP.01-063 L2 Trifàsic 63A 16 Mercuri 125

QP.01-063 Trifàsic ? Cèl·lula 4895156 QP.01-063 L2 Trifàsic 63A 2 Sodi 150

QP.01-063 Trifàsic ? Cèl·lula 4895156 QP.01-063 L3 Trifàsic 63A 25 Sodi 100

QP.01-063 Trifàsic ? Cèl·lula 4895156 QP.01-063 L3 Trifàsic 63A 12 Sodi 250

QP.01-064 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 11361226 QP.01-064 L1 Trifàsic 16A 6 Mercuri 250

QP.01-064 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 11361226 QP.01-064 L1 Trifàsic 16A 1 Halogenur 250

QP.01-064 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 11361226 QP.01-064 L2 Trifàsic 16A 4 Fluorescent 56

QP.01-064 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 11361226 QP.01-064 L2 Trifàsic 16A 3 Halogenur 250

QP.01-064 Trifàsic 40A Rellotge Astronòmic 11361226 QP.01-064 L2 Trifàsic 16A 9 Ulls de bou ?

QP.01-065 SENSE CUADRU ES DINTRE L'AJUNTAMENT QP.01-065 L1 Trifàsic ? 4 Sodi 250

QP.01-066 Trifàsic 20A Rellotge Astronòmic ? QP.01-066 L1 Trifàsic 10A 8 Sodi 150

QP.01-066 Trifàsic 20A Rellotge Astronòmic ? QP.01-066 L2 Trifàsic 10A 6 Sodi 150

QP.01-066 Trifàsic 20A Rellotge Astronòmic ? QP.01-066 L3 Trifàsic 10A 2 Sodi 150

QP.01-067 Trifàsic 32A Rellotge Astronòmic 34902372 QP.01-067 L1 Trifàsic 10A 6 Sodi 150

QP.01-067 Trifàsic 32A Rellotge Astronòmic 34902372 QP.01-067 L2 Trifàsic 10A 4 Halogenur 150

QP.01-067 Trifàsic 32A Rellotge Astronòmic 34902372 QP.01-067 L3 Trifàsic 10A 5 Sodi 150

QP.01-067 Trifàsic 32A Rellotge Astronòmic 34902372 QP.01-067 L4 Trifàsic 10A 4 Sodi 150

QP.01-067 Trifàsic 32A Rellotge Astronòmic 34902372 QP.01-067 L5 Trifàsic 10A 6 LED ?

QP.01-068 Trifàsic 15A Cèl·lula 7983626 QP.01-068 L1 Trifàsic 10A 9 Baix consum

QP.01-068 Trifàsic 15A Cèl·lula 7983626 QP.01-068 L2 Trifàsic 10A 10 Baix consum

QP.01-068 Trifàsic 15A Cèl·lula 7983626 QP.01-068 L2 Trifàsic 10A 1 Focus 150

QP.01-069 Trifàsic 63A Rellotge Astronòmic 528588 QP.01-069 L1 Trifàsic 63A

QP.01-070 Trifàsic 40A Cèl·lula 11343596 QP.01-070 L1 Trifàsic 10A 13 LED

QP.01-070 Trifàsic 40A Cèl·lula 11343596 QP.01-070 L1 Trifàsic 10A 3 Sodi 100

QP.01-070 Trifàsic 40A Cèl·lula 11343596 QP.01-070 L1 Trifàsic 10A 3 Baix consum 63

QP.01-070 Trifàsic 40A Cèl·lula 11343596 QP.01-070 L2 Trifàsic 6A 20 Fluorescent 11

QP.01-070 Trifàsic 40A Cèl·lula 11343596 QP.01-070 L3 Trifàsic 12A 20 Fluorescent 11

QP.01-070 Trifàsic 40A Cèl·lula 11343596 QP.01-070 L3 Trifàsic 12A 6 LED 11

QP.01-070 Trifàsic 40A Cèl·lula 11343596 QP.01-070 L3 Trifàsic 12A 6 Baix consum 65

QP.01-070 Trifàsic 40A Cèl·lula 11343596 QP.01-070 L3 Trifàsic 6A 18 Fluorescent 11

QP.01-071 Trifàsic 40A Cèl·lula 528598 QP.01-071 L1 Trifàsic 10A 8 Mercuri 125

QP.01-071 Trifàsic 40A Cèl·lula 528598 QP.01-071 L2 Trifàsic 20A 27 Baix consum 85

QP.01-071 Trifàsic 40A Cèl·lula 528598 QP.01-071 L2 Trifàsic 20A 11 Fluorescent 11

QP.01-071 Trifàsic 40A Cèl·lula 528598 QP.01-071 L3 Trifàsic 25A 14 Baix consum 85

QP.01-071 Trifàsic 40A Cèl·lula 528598 QP.01-071 L4 Trifàsic 16A 5 Focus Sodi 400

QP.01-072 Trifàsic 40A PC 501002554 QP.01-072 L1 Trifàsic 7 LED

QP.01-072 Trifàsic 40A PC 501002554 QP.01-072 L2 Trifàsic 5 LED

QP.01-072 Trifàsic 40A PC 501002554 QP.01-072 L3 Trifàsic 12 LED

QP.01-072 Trifàsic 40A PC 501002554 QP.01-072 L4 Trifàsic 8 LED

QP.01-072 Trifàsic 40A PC 501002554 QP.01-072 L4 Trifàsic 2 Focus LED

QP.01-072 Trifàsic 40A PC 501002554 QP.01-072 L5 Trifàsic 20 LED

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L1 Trifàsic 63A 8 Fluorescent 11

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L1 Trifàsic 63A 34 Mercuri 125

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L1 Trifàsic 63A 3 LED

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L2 Trifàsic 63A 28 LED

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L2 Trifàsic 63A 13 Mercuri

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L3 Trifàsic 63A 9 Focus

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L3 Trifàsic 63A 6 Sodi 150

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L3 Trifàsic 63A 28 Mercuri 250

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L4 Trifàsic 63A 4 Halogenur 150

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L4 Trifàsic 63A 22 Sodi 100

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L4 Trifàsic 63A 13 Fluorescent 250

QP.01-073 Trifàsic Cèl·lula 95614005 QP.01-073 L4 Trifàsic 63A 3 Focus Mercuri 250

QP.01-074 Trifàsic 50A Rellotge Astronòmic ZMD120AR44 QP.01-074 L1 Trifàsic 20A 6 Mercuri 125

QP.01-074 Trifàsic 50A Rellotge Astronòmic ZMD120AR44 QP.01-074 L1 Trifàsic 20A 2 Sodi 100

QP.01-074 Trifàsic 50A Rellotge Astronòmic ZMD120AR44 QP.01-074 L2 Trifàsic 20A 12 Mercuri 125

QP.01-074 Trifàsic 50A Rellotge Astronòmic ZMD120AR44 QP.01-074 L2 Trifàsic 20A 13 Sodi 250

QP.01-074 Trifàsic 50A Rellotge Astronòmic ZMD120AR44 QP.01-074 L3 Trifàsic 20A 26 Mercuri 125

QP.01-075 Trifàsic 32A Cèl·lula 4876039 QP.01-075 L1 Trifàsic 32A 4 Focus Halogenur 150

QP.01-075 Trifàsic 32A Cèl·lula 4876039 QP.01-075 L1 Trifàsic 32A 7 Mercuri 125



QP.01-075 Trifàsic 32A Cèl·lula 4876039 QP.01-075 L1 Trifàsic 32A 3 Fluorescent 11

QP.01-075 Trifàsic 32A Cèl·lula 4876039 QP.01-075 L1 Trifàsic 32A 7 Focus Sodi 150

QP.01-075 Trifàsic 32A Cèl·lula 4876039 QP.01-075 L1 Trifàsic 32A 5 Sodi 100

QP.01-076 Trifàsic 30A Rellotge Astronòmic 3307082 QP.01-076 L1 Trifàsic 15A 30 Fluorescent 11

QP.01-076 Trifàsic 30A Rellotge Astronòmic 3307082 QP.01-076 L2 Trifàsic 15A 3 Sodi 100

QP.01-076 Trifàsic 30A Rellotge Astronòmic 3307082 QP.01-076 L3 Trifàsic 15A 32 Fluorescent 11

QP.01-076 Trifàsic 30A Rellotge Astronòmic 3307082 QP.01-076 L3 Trifàsic 15A 6 Mercuri 125

QP.01-076 Trifàsic 30A Rellotge Astronòmic 3307082 QP.01-076 L3 Trifàsic 15A 4 Sodi 100

QP.01-076 Trifàsic 30A Rellotge Astronòmic 3307082 QP.01-076 L4 Trifàsic 15A 5 Sodi 250

QP.01-076 Trifàsic 30A Rellotge Astronòmic 3307082 QP.01-076 L4 Trifàsic 15A 4 Halogenur 400

QP.01-076 Trifàsic 30A Rellotge Astronòmic 3307082 QP.01-076 L4 Trifàsic 15A 5 Sodi 100

QP.01-076 Trifàsic 30A Rellotge Astronòmic 3307082 QP.01-076 L4 Trifàsic 15A Mercuri 250
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PLA D’ACCIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA DE RIPOLL 
TALLER DE PARTICIPACIÓ - QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ 

04 de Març del 2014 

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

VALORACIÓ DE LA SESSIÓ 
 1 2 3 4 

Adequació dels canals utilitzats per a la convocatòria     

Claredat dels objectius de la sessió     

Interès dels objectius de la sessió     

Rigor dels conceptes explicats     

Ritme i mètode participatiu     

Adequació de l’horari i durada de la sessió     

Qualitat dels materials emprats     

VALORACIÓ DE L’EQUIP DE TREBALL 

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

Claredat de les explicacions      

VALORACIÓ GENERAL 

Valoració general de la sessió     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA DE RIPOLL 
TALLER DE PARTICIPACIÓ - QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ 

04 de Març del 2014 

 
 
Prioritat: 1 Baixa, 4 Alta 

 
 

Cost (€) 
Estalvi 

[tnCO2/any] 
    

EDIFICIS I EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

1.1.1.Adscriure la despesa energètica dels equipaments al pressupost de les  àrees 
de l’Ajuntament de què depenen 

- 
13,6 

    

1.1.2.Obtenir el certificat energètic dels equipaments municipals 3300 
4,3 

    

1.1.3.Fomentar la sostenibilitat energètica els servies tècnics municipals 1000 
29,8 

    

1.1.4.Nomenar un responsable energètic municipal - 
59,5 

    

1.1.5.Petites accions a l’edifici Ajuntament 750 
0,1 

    

1.1.6.Petites accions als edificis municipals 11000 
11,76 

    

EDIFICIS I EQUIPAMENTS/ INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIARI (NO MUNICIPALS 

1.2.1.Promoure l'adhesió de les empreses al Programa d'Acords Voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya 2000 145,8     

1.2.2.Fomentar la renovació de l’enllumenat interior per enllumenat eficient i de baix 
consum en el sector terciari 2000 90,3     

1.2.3.Fomentar la renovació d’electrodomèstics per adquirir-ne de classe A i/o 
bitèrmics en el sector terciari 2000 45,2     

EDIFICIS RESIDENCIALS 
1.3.1.Promoura  la qualificació energètica dels habitatge al municipi més enllà de les 
obligacions  

1500 

68,5     

1.3.2.Fomentar la instal·lació de calderes de biomassa en edificis residencials 

5000 

1377,8 
    

1.3.3.Fomentar la renovació de l’enllumenat interior per enllumenat eficient i de baix 
consum en els edificis residencials 

 

135,5     

1.3.4.Fomentar la renovació d’electrodomèstics per adquirir-ne de classe A i/o 
bitèrmics en els edificis residencials 

1500 

135,5     

ENLLUMENAT PÚBLIC 
1.4.1.Substitució de les làmpades de Vapor de Mercuri a Vapor de Sodi d’Alta 
pressió de l’enllumenat públic 52393,5 34,08     

1.4.2.Substitució de les reactàncies electromagnètiques de les làmpades per 
reactàncies electròniques amb regulador de nivell.   283500 151,67     

TRANSPORT PRIVAT I COMERCIAL 
2.3.3.Renovar el parc de vehicles del municipi, substituint vehicles amb altes 
emissions per vehicles de baixes emissions  2341501,772 221,4     

2.3.4.Introduir elements per pacificar el trànsit rodat i promoure l’ús dels carrers per 
bicicleta i vianants - 481,6     

2.3.5.Promoció del teletreball i l’administració electrònica 
- 

120,4 
    

2.3.6.Crear les infraestructures i promoure l’ús de la bicicleta en el transport  privat 
dins del municipi - 481,6     

2.3.1.Crear una borsa local per a compartir cotxe 
3000 

722,5 
    

GENERACIÓ DE ENERGIA 
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04 de Març del 2014 

 
 
Prioritat: 1 Baixa, 4 Alta 

 
 

Cost (€) 
Estalvi 

[tnCO2/any] 
    

3.1.1.Instal•lar sistemes d'energia solar fotovoltaica en règim d'autoconsum al 
municipi - 551,0     

3.1.2.Instal·lació d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum a diversos 
equipaments municipals 70000 13,6     

XARXA DE CALOR 

4.2.1.Instal·lació d’una caldera de biomassa per l’escola Joan Maragall.  

111711 

65,4 
    

4.2.2.Instal·lació d’una caldera de biomassa per les escoles Ramon Surinyach i 
Tomas Raguer.  

121611 

70,2     

4.2.3.Instal·lació d’una caldera de biomassa per la piscina municipal 

260000 

158,4 
    

4.2.4.Instal·lació d’una xarxa de calor alimentada amb biomassa pels edificis 
municipals de l’ajuntament, església de St. Pere i Museu 

350000 

158,4     

REQUERIMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
6.2.1.Contractació del 20% d'energia verda per al subministrament elèctric 
Municipals - 734,6     

AJUDES I SUBVENCIONS 

7.2.1.Reformular l'impost dels vehicles per afavorir els menys contaminants - 1204,10 
    

FORMACIÓ I EDUCACIÓ 
7.3.1.Realitzar una campanya ciutadana per l'estalvi energètic: Cens de 
col·laboradors contra el canvi climàtic i telèfon/mail d'informació 

6000 

137,0     

7.3.2.Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis municipals 

3500 

8,5 
    

7.3.3.Promoure la creació d'una Xarxa de comerços respectuosos amb el medi 
ambient 

6000 

72,9     

7.3.4.Organitzar jornades d'estalvi i eficiència energètica adreçades al sector terciari 
del municipi 

6000 

72,9     

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

3000 

481,6     

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

3000 

137,0 
    

FORMACIÓ I EDUCACIÓ 

7.4.1.Promoure el projecte Euronet 50/50 en les escoles del municipi 

 

24,3 
    

7.4.2.Ampliar la iniciativa Euronet 50/50 a altres equipaments 

 

55,9 
    

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

15000 

481,6     

RESIDUS 

8.1.1. Incrementar la recollida del paper i cartró i els envasos lleugers 
 

1344,5 
    

8.1.2.Establir el sistema de pagament per generació de la fracció rebuig  
 

724,5 
    

 



Pacte d’alcaldes i alcaldesses 
Covenant of Mayors 

 

 

Ripoll 



Objectius de la presentació: 
 

•Què és el Pacte d’alcaldes i alcaldesses  

 

•Quins són els seus objectius. 

 

•Detallar les emissions de Ribes de Freser 

 

• Presentar el Pla d’Acció. 

 

• Obrir el debat i la participació sobre el Pla d’Acció. 



EL PACTED’ALCALDES i ALCALDESSES 
 

•  Iniciativa de la UE (2008) en el marc de la Setmana 

Europea de l’Energia Sostenible. 

•  Eina per implicar els governs locals en el compliment dels 

objectius contra el canvi climàtic de laUE: 20/20/20 l’any 2020 

1. Reducció del 20% de les emissions de CO2 

2. Incrementant en un 20 % l’eficiència energètica 

3. Contribució d’un 20 % d’energies renovables 



EL PACTE D’ALCALDES i ALCALDESSES 
 

• Reduint les emissions de CO2 s’està reduint una part important 

dels gasos que provoquen l’efecte hivernacle.  



EL PACTED’ALCALDES i ALCALDESSES 
 

 

• A QUÈ ES COMPROMET EL MUNICIPI? 

 

 Reduir les emissions de CO2 > 20% l’any 2020 

 

• QUINA ÉS L’EINA PER FER‐HO? 

 

 Elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible,  

       PAES 



PLAD’ACCIÓ PER A L’ENERGIA 

SOSTENIBLE 

 

•PLA DE TREBALL 

•ÀMBIT 

•SITUACIÓ INICIAL 

•OBJECTIU 

•PLAD’ACCIÓ 



PLAD’ACCIÓ PER A L’ENERGIA 

SOSTENIBLE 



PAES 

Transports 

Ajuntament 

Residencial 

Residus 

Industrial 

AMBIT DEL PAES 

2005 



El 2005, el municipi Ripoll va emetre 50.460,18 tn de CO2, que 

representen el 38,96% del conjunt de la comarca. Les 

emissions van ser de 4,73 tn CO2/càpita, inferior a les emissions 

per càpita de la comarca, que varen ser de 4,95 tn CO2/càpita, i a 

les del conjunt de les comarques gironines, que varen ser de 

6,44 tn CO2/càpita. 

Inventari d’emissions 

14%

25%

48%

2%
9%

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)

Edificis residencials

Transport urbà rodat: transport privat i comercial

Ajuntament

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans



Inventari d’emissions 

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00

Edificis i equipaments (no municipal)

Edificis residencials

MWh

Electricitat Gas natural Gasoil C GLP

Factors d’emissió (tn CO2/MWh): 

 - Gas Natural:    0,202 

 - Gasoil:   0,267 

 - GLP:  0,227 

 - Gasolina: 0,249 

 - Electricitat: 0,299 



Inventari d’emissions: àmbit Ajuntament  

Consum per fonts d’energia (MWh)  

Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2) 

1.014 tn CO2 1.050 tn CO2 

3.715 MWh 4.275 MWh 



Inventari d’emissions: àmbit Ajuntament  

9%
1%

7%

23%

40%

1%

18% 1%

2005

ADMINISTRATIU ALTRES ASCENSOR CARREGADOR VEHICLE

CULTURAL ENSENYAMENT ESPORTIVA HABITATGE

POLÍGONS RESIDÈNCIA TELECOMUNICACIONS

5% 3%

21%

14%35%

2%

2%

17%
1%
2012



Inventari d’emissions: Enllumenat Públic 

Consum: 

 

2005: 109 MWh 

2012: 195 MWh 
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Accions realitzades des del 2005 fins  

l'actualitat 

L’any 2005 s’inicia el canvi de lluminàries de Vapor de Mercuri per VSAP o 

bé LED, aportant un estalvi en l’enllumenat de més d’un 35% d’energia. Es 

continuen canviant a l’actualitat. 

 

També s’instal·len rellotges astronòmics en molts quadres. Es continuen 

canviant a l’actualitat. 



Per tant  

Tones emeses el 2005  = 50.460,18 Tn CO2   

Objectiu: reduir-ne un 20% 

 

20% de 50.460,18 = 10.186,89 Tn CO2  
 

10.186,89 Tn CO2 



Exemple Fitxes 



Accions planificades (2012-2020) 

Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada 

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS 

Edificis i equipaments/ 
instal·lacions municipals 

1.1.1.Adscriure la despesa energètica dels equipaments al 
pressupost de les  àrees de l’Ajuntament de què depenen 

Àrea Central i 
d’Hisenda Serveis 
econòmics i règim 

intern 

2014 - 2016 - 48,1717  13,6 

1.1.2.Obtenir el certificat energètic dels equipaments municipals 
Serveis tècnics 

municipals 
2014 - 2016 3300 15,6222  4,3 

1.1.3.Fomentar la sostenibilitat energètica els servies tècnics 
municipals 

Serveis tècnics 
municipals 

2014 - 2016 1000 105,9812  29,8 

1.1.4.Nomenar un responsable energètic municipal 
Serveis tècnics 

municipals 
2014 - 2016 - 211,9624  59,5 

1.1.5.Petites accions a l’edifici Ajuntament 

Àrea Central i 
d’Hisenda Serveis 
econòmics i règim 

intern 

2014 - 2016 750 0,5  0,1 

1.1.6.Petites accions als edificis municipals 

Àrea Central i 
d’Hisenda Serveis 
econòmics i règim 

intern 

2014 - 2016 11000 39,3  11,76 

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

1.2.1.Promoure l'adhesió de les empreses al Programa d'Acords 
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2015 - 2020 2000 511,1780323  
145,8 

1.2.2.Fomentar la renovació de l’enllumenat interior per enllumenat 
eficient i de baix consum en el sector terciari Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 2000 301,59972 0 
90,3 

1.2.3.Fomentar la renovació d’electrodomèstics per adquirir-ne de 
classe A i/o bitèrmics en el sector terciari Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 2000 150,79986 0 
45,2 

Edificis residencials 
1.3.1.Promoura  la qualificació energètica dels habitatge al municipi 
més enllà de les obligacions  Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 1500 272,72235  
68,5 

 

1.3.2.Fomentar la instal·lació de calderes de biomassa en edificis 
residencials Barris, Medi Ambient i 

Sostenibilitat 2014 - 2016 5000 5919,672 0 
1377,8 

1.3.3.Fomentar la renovació de l’enllumenat interior per enllumenat 
eficient i de baix consum en els edificis residencials Regidora de Comerç, 

Fires i Mercat 2016 - 2020  452,39958 0 
135,5 

 



Accions planificades (2012-2020) 



Accions planificades (2012-2020) 



Accions planificades (2012-2020) 



Pla d’acció  

21 % estalvi Tn CO2 

10.741 Tn CO2 estalviades 

 

Objectiu 20 % 



Taller de Participació 

• Informar a la ciutadania i validarles 

Accions 

 

• Identificar noves accions 

 

• Prioritzarles accionsi identificar‐ne els 

responsables. 



Moltes Gracies !!!!! 
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