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1. Antecedents
El 29 d’abril  del  2013,  es va aprovar  l’adhesió  al  Pacte  d’alcaldes  dels  municipis  de  la Serra de
l’Estela  de l’Alt  Empordà  d’Avinyonet  de Puigventós,  Cabanes,  Cistella,  Llers,  Sant  Llorenç  de  la
Muga  i  Terrades.  Per  tal  de  vetllar  pel  compliment  dels  compromisos  del  Pacte  i  de  l’execució
d’aquest Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible supramunicipal, l’agrupació de municipis va designar
un tècnic de l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima de l’Alt Empordà, com a coordinador municipal
del Pacte d’alcaldes. Els mesos posteriors els ajuntaments van encomanar a l’Agència Comarcal de
l’Energia i Clima la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) supramunicipal, que va
ser validat per Diputació de Girona el 15 d’octubre del 2015. 

Més enllà de la redacció i aprovació del PAES, i en relació amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes,  els
municipis de la Serra de l’Estela  també es van comprometre a  elaborar  periòdicament diversos
informes de seguiment: un cada dos anys que indiqui el grau d’implantació del PAES i un altre cada
quatre anys que a més inclogui  un inventari  d’emissions actualitzat.  És precisament aquest  darrer
informe de seguiment, que es presenta a continuació, el que mostra el grau d’implantació del PAES.

2. Metodologia
La metodologia proposada per redactar els informes de seguiment 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 de Girona). Aquesta metodologia s’ha elaborat a partir de la publicada per
l’Oficina del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible. 

Concretament, els municipis de la Serra de l’Estela, per redactar aquest informe de seguiment, han
realitzat les activitats i/o consultes següents:

Taula 1. Activitats i/o consultes realitzades amb l’Ajuntament per a l’elaboració de l’informe de seguiment.

Data Activitat i/o consulta Breu descripció

26/02/2019 Reunió amb l’Ajuntament d’Avinyonet de
Puigventós

Valoració de les accions realitzades i proposta de
noves accions 

04/03/2019 Reunió amb l’Ajuntament de Cabanelles Valoració de les accions realitzades i proposta de
noves accions 

13/03/2019 Reunió amb l’Ajuntament de Cistella Valoració de les accions realitzades i proposta de
noves accions 

22/02/2019 Reunió amb l’Ajuntament de Llers Valoració de les accions realitzades i proposta de
noves accions 

07/03/2019 Reunió amb l’Ajuntament Sant Llorenç
de la Muga 

Valoració de les accions realitzades i proposta de
noves accions 

12/03/2019 Reunió amb l’Ajuntament de Terrades Valoració de les accions realitzades i proposta de
noves accions

A l’Annex II s’inclou l’acta (o actes) de la reunió o reunions fetes.
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3. Resum
La taula següent detalla els valors principals del PAES (sempre en relació amb l’any de referència, el
2005, en què el municipi va emetre 22.704,05 tnCO2) i els nous valors d’aquest informe de seguiment,
revisió del 2019.

Taula 2. Resum de les dades principals del PAES dels municipis de la Serra de l’Estela respecte a la revisió actual.

2015 2019

Objectiu de reducció (tn CO2) 20,74% 24,11%

Estalvis

Emissions (tnCO2) 4.709,03 5.474,62

Consum (MWh) 7.420,15 9.228,35

Producció d’energia renovable (MWh) 105,77 256,51

Elèctrica 0 70,66

Tèrmica 105,77 185,85

Accions 71 94

Completades 25 31

En curs 26 36

No iniciades 12 27

Pressupost 3.517.255,27 4.313.156

El grau d'implementació de les accions del PAES fins al 2019 ha estat del 71,28% i el percentatge
d'estalvi assolit ha estat del 66,20% respecte al total d'emissions que s’ha previst estalviar del 2005 al
2020, tenint en compte que les accions en curs s’han de completar fins al 2020.

Taula 3. Resum de les dades d’estalvis per càpita.

per càpita

Estalvis 2015 2019

Emissions (tnCO2)
1,52 1,44

Consum (MWh)
2,40 2,43

4. Balanç del pla d’acció
Aquest apartat inclou el balanç del pla d’acció supramunicipal des de quatre punts de vista:

 Accions

 Emissions 

 Consum energètic

 Pressupost

Tanmateix, a l’annex III s’inclou el balanç del pla d’acció específic per a cada municipi amb l’objectiu
de que l’ajuntament conegui en quin estat d'execució es troben les accions pròpies de l’ajuntament.  
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4.1.Balanç d’accions

Es presenta un balanç de les accions realitzades que han estat completades (C), les accions en curs
(eC), les no iniciades (nI) i les accions desestimades (D) amb la corresponent justificació, així com les
noves accions que es considera adient integrar en el PAES. 

Tenint en compte que les noves accions poden estar ja completades (Cn), en curs (eCn) o bé no
iniciades (nIn),  es presenten dos gràfics: el gràfic  1 mostra el  percentatge que suposa cada tipus
d’acció en el balanç total, i el gràfic 2 mostra el que representen les noves accions dins aquest total.
Més endavant, a la taula 4 s’indica el nombre d’accions segons el seu estat d’implementació per cada
sector1.

Gràfic 1. Representació percentual del total del balanç d’accions.

Gràfic 2. Representació percentual del total del balanç d’accions que especifica el percentatge de les noves accions dins cada
categoria.(eC: en curs, C: Completades, nI: no Iniciades, i la n després de les sigles anteriors indica que són accions noves)

1 Els anomenats sectors i camps d’acció del PAES s’han redistribuït en els que es presenten en aquest document.
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En curs; 35,29 %

Completades; 30,39 %

Desestimades; 7,84 %

No iniciades; 26,47 %

eC; 25,49 %

eCn; 9,80 %

C; 24,51 %

Cn; 5,88 %

D; 7,84 %

nI; 11,76 %

nIn; 14,71 %



El grau d’implementació del PAES  fins al  2019 ha estat del 71,28%. Aquest percentatge inclou les
accions completades i les accions en curs, tot i que aquestes s’acabaran de realitzar des d’ara fins al
2020. També inclou les noves accions completades o en curs.  
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Taula 4. Balanç d’accions: nombre d’accions per sector. (eC: en curs; C: Completades; D: Desestimades; nI: no Iniciades).

Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL

Sector
Previstes

inicialment
eC C D nI eC C nI eC C D nI

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals

13 3 3 0 7 3 2 7 6 5 0 14

Edificis i equipaments/instal·lacions 
sector terciari

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edificis residencials 13 7 6 0 0 0 2 0 7 8 0 0

Enllumenat públic 7 3 0 4 0 2 1 0 5 1 4 0

Transport 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 4

Producció local d’energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres 37 13 16 4 4 4 1 4 17 17 4 8

TOTAL 71 26 25 8 12 10 6 15 36 31 8 27

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament. 
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Gràfic 3. Representació percentual del balanç d’accions per sector.

4.1.1 Accions realitzades (2005-2019)

Des del 2005, any de referència, s’han realitzat 67 accions; d’aquestes n’hi ha 31 que s’han realitzat
completament (completades) i 36 que estan en curs. 

Les  accions noves completades i les accions noves en curs que no estaven incloses dins el PAES
inicialment i que també han suposat un estalvi d’emissions s’inclouen a la taula amb un superíndex n.
Les accions que en el PAES del 2012 ja estaven realitzades s’indiquen com aleshores, amb un “*”. 

Taula 5. Accions per sector realitzades en el període 2005-2019. 

Sector Acció
Estat 

d’implementa
ció2

Any
Estalvi estimat

(tn CO2/any)

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals

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

eC 2014-2020 26,33

1.1.3.  Substituir  tub fluorescent  de 58
W  de  potència  amb  balast
ferromagnètic per tub fluorescent de 58
W de potència amb balast electrònic a
l’Ajuntament de Cabanelles

C 2015 0,1

1.1.4.  Substituir  tub fluorescent  de 58
W  de  potència  amb  balast
ferromagnètic per tub fluorescent de 58
W de potència amb balast electrònic a
l’escola, i l’Ajuntament de Cistella.

C 2014 0,26

1.1.5.  Substituir  tub fluorescent  de 58
W  de  potència  amb  balast
ferromagnètic per tub fluorescent de 58
W de potència amb balast electrònic al
camp  de  fútbol,  la  llar  d’infants,  el
pavelló i l’escola de Llers.

eC 2019-2020 1,46

2 Hi ha dues opcions: «en curs: eC», o bé «completada: C».

9

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals

Edificis i equipaments/instal·lacions sector terciari

Edificis residencials

Enllumenat públic

Transport

Producció local d’energia elèctrica

Producció local de fred/calor

Altres

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

No iniciades Desestimades Completades



Sector Acció
Estat 

d’implementa
ció

Any
Estalvi estimat

(tn CO2/any)

1.1.8.  Substituir  tub fluorescent  de 36
W  de  potència  amb  balast
ferromagnètic per tub fluorescent de 36
W de potència amb balast electrònic a
l’Ajuntament de Terrades.

eC 2018-2020 0,02

1.1.12.  Substitució  de  làmpada
halògena de 35 W en reflector dicroic
per  làmpada  led  de  4  W  led  a
l’Ajuntament de Cistella.

C 2014 0,09

Substitució  de  les  finestres  amb
aïllament de pont tèrmic a  l’edifici de
l’escola (Avinyonet de Puigventós)

C 2017-2018 2,51

Substitució del sistema de climatització
dels  barracons  (Avinyonet  de
Puigventós)

C 2018 2,96

Substitució  de  les  finestres  amb
aïllament de pont tèrmic a l’edifici de la
biblioteca (Avinyonet de Puigventós) 

eC 2019 0,11

Substitució  de  l’enllumenat  actual  per
enllumenat eficient al camp de futbol de
Llers

eC 2019-2020 8,86

Instal·lació  d’una  caldera  biomassa  a
l’escola de Llers

eC 2019-2020 21,91

Edificis residencials

1.3.1.  Fomentar  la  substitució  de  les
bombetes  incandescents  de  les  llars
per d’altres més eficients

eC 2018-2020 295,82

1.3.2. Indicar la qualificació energètica
dels  habitatge en venda o lloguer  del
municipi

eC 2018-2020 22,02

1.3.3.  Fomentar  la  substitució  dels
aparells  electrodomèstics  de  les  llars
per d’altres de gamma més eficient

eC 2018-2020 222,42

1.3.4. Instal·lar energia solar tèrmica de
suport  per  a  la  producció  d’aigua
calenta  sanitària  en  habitatges  tipus
amb caldera a gasoil.

eC 2018-2020 8,56

1.3.5. Instal·lar energia solar tèrmica de
suport  per  a  la  producció  d’aigua
calenta  sanitària  en  habitatges  tipus
amb escalfador elèctric.

eC 2018-2020 46,3

1.3.6.  Substituir  caldera  de  producció
d’energia tèrmica a gasoil  per caldera
de pèl·lets en habitatges unifamiliars.

eC 2018-2020 112,14
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Sector Acció
Estat 

d’implementa
ció

Any
Estalvi estimat

(tn CO2/any)

1.3.7.  Substituir  caldera  de  producció
d’energia tèrmica a gasoil  per caldera
d’estella en habitatges unifamiliars

eC 2018-2020 224,28

*  Instal·lació  en  9  habitatges
unifamiliars  plaques  solars  tèrmiques
per  a  la  producció  d’aigua  calenta
sanitària a Avinyonet de Puigventós

C 1998-2012 2,7

*  Instal·lació  en  2  habitatges
unifamiliars  plaques  solars  tèrmiques
per  a  la  producció  d’aigua  calenta
sanitària a Cabanelles

C 2009-2012 0,6

*  Instal·lació  en  2  habitatges
unifamiliars  plaques  solars  tèrmiques
per  a  la  producció  d’aigua  calenta
sanitària a Cistella

C 2005-2012 0,6

*  Instal·lació  en  2  habitatges
unifamiliars  plaques  solars  tèrmiques
per  a  la  producció  d’aigua  calenta
sanitària a LLers

C 2005-2012 0,6

*  Instal·lació  en  2  habitatges
unifamiliars  plaques  solars  tèrmiques
per  a  la  producció  d’aigua  calenta
sanitària a Sant Llorenç de la Muga

C 2005-2012 0,6

*  Instal·lació  en  2  habitatges
unifamiliars  plaques  solars  tèrmiques
per  a  la  producció  d’aigua  calenta
sanitària a Terrades

C 2005-2012 0,6

* Instal·lació en un habitatge unifamiliar
de  Terrades  plaques  solars
fotovoltaiques 

C 2014 1,02

Instal·lació  en  1  habitatge  unifamiliar
plaques  solars  tèrmiques  per  a  la
producció  d’aigua  calenta  sanitària  al
municipi de Terrades

C 2014 0,26

Enllumenat públic

1.4.3. Substitució de llumenera existent
amb làmpada actual per llumenera amb
làmpada eficient  a  l’enllumenat  públic
del municipi de Cabanelles.

eC 2014-2020 8,36
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Sector Acció
Estat 

d’implementa
ció

Any
Estalvi estimat

(tn CO2/any)

1.4.6.  Substitució  de  làmpada  actual
per  làmpada  eficient  a  l’enllumenat
públic del municipi de Sant Llorenç de
la Muga.

eC 2013-2020 18,56

1.4.7. Substitució de llumenera existent
amb làmpada actual per llumenera amb
làmpada  eficient  a  l’enllumenat  públic
del municipi de Terrades.

eC 2015-2020 9,99

Substitució  de  la  llumenera  existent
amb làmpada actual per llumenera amb
làmpada  tipus  LED  a  l’enllumenat
públic d’Avinonet de Puigventós

eC 2015-2019 40,54

Instal·lar  reguladors  de flux  al  quadre
d’enllumenat de Cistella

C 2014-2017 10,2

Substitució  de  la  llumenera  existent
amb làmpada actual per llumenera amb
làmpada  tipus  LED  a  l’enllumenat
públic de Llers

eC 2015-2020 97,27

Transport
Implantar  mesures  per  fomentar  la
mobilitat  sostenible  als  municipis  de
Cistella i Sant Llorenç de la Muga 

eC 2014-2020 199,48

Altres

6.2.2.  Prioritzar  la  compra  d’energia
verda per part de l’Ajuntament  

eC 2015-2020 375,42

7.1.1. Realitzar una campanya d’estalvi
energètic a les llars del municipi

eC 2013-2020 30

7.3.2.  Sol·licitar  a  l’ACE  l’  exposició
“Atrapa  l’energia”   sobre  l’eficiència  i
l’estalvi energètic a les llars

eC 2014-2020 88,26

7.3.4. Fomentar l’ús del transport públic
als  municipis  d’Avinyonet  de
Puigventós, Cistella i Cabanelles

eC 2007-2020 65,76

7.3.6. Realitzar campanyes d’educació
ambiental  per  incrementar  la  recollida
selectiva  

eC 2015-2020 259,95

7.4.3. Organitzar cursos de conducció
eficient als agutzils

C 2014 17,03

8.1.1.   Impulsar  una  nova  campanya
per fomentar el compostatge casolà al
municipi d’Avinyonet de Puigventós

eC 2005-2020 1,35

8.1.2.   Impulsar  una  nova  campanya
eC 2018-2020 0,9
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Sector Acció
Estat 

d’implementa
ció

Any
Estalvi estimat

(tn CO2/any)

per fomentar el compostatge casolà al
municipi de Cabanelles

8.1.3.  Implantar el compostatge casolà
al municipi de Cistella

C 2014-2018 1,35

8.1.5.   Impulsar  una  nova  campanya
per fomentar el compostatge casolà al
municipi de Sant Llorenç de la Muga

eC 2015-2020 0,72

8.1.7.  Implantar el sistema Easy per a
la recollida dels residus municipals de
la zona de la serra de l’Estela

C 2015-2020 15,2

8.1.8.  Optimitzar les rutes de recollida
de  la  fracció  resta  de  la  zona  de  la
Serra de l’Estela

eC 2015-2020 34,81

8.1.9.  Instaurar un Punt de recollida de
residus municipals a Terrades

C 2017-2019 2,78

8.1.10.  Reubicar i completar les àrees
d’aportació  de  residus  municipals  a
Cabanelles

eC 2018-2020 36,22

8.1.11.  Reubicar i completar les àrees
d’aportació  de  residus  municipals  a
Cistella

C C 14,86

8.1.12.  Reubicar i completar les àrees
d’aportació  de  residus  municipals  a
Llers

eC 2019-2020 202,76

8.1.13. Reubicar i completar les àrees
d’aportació  de  residus  municipals  a
Sant Llorenç de la Muga

C 2014-2019 29,39

8.1.14. Reubicar i completar les àrees
d’aportació  de  residus  municipals  a
Terrades

C 2014 28,5

8.1.15.   Fomentar  la  prevenció  de
residus

eC 2016-2020 148,87

* Construcció d’un punt de recollida de
residus  al  Mas  Pau  (Avinyonet  de
Puigventós)

C 1998 165,59

*  Implantació  de  75  compostadors
casolans  als  veïns  d’Avinyonet  de
Puigventós.

C 2005-2012 6,75
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Sector Acció
Estat 

d’implementa
ció

Any
Estalvi estimat

(tn CO2/any)

*  Implantació  de  la  recollida  de  la
matèria  orgànica  en  contenidors  a  la
via pública Avinquonet de Puigventós

C 2010 1,78

* Reubicació dels contenidors en àrees
d’aportació  complertes  Avinquonet  de
Puigventós

C 2009 120,93

*  Implantació  de  4  compostadors
casolans als veïns de Cabanelles

C 2008 0,36

*  Construcció  d’una  mini  deixalleria
municipal a Cabanelles

C 2008 49,63

*  Construcció  d’una  mini  deixalleria
municipal a Cistella

C 2008 20,63

*  Construcció  d’una  mini  deixalleria
municipal a Llers C 2009 227,8

*  Implantació  de  34  compostadors
casolans als veïns de Sant Llorenç de
la Muga

C 2011-2012 3,24

*  Construcció  d’una  mini  deixalleria
municipal a Sant Llorenç de la Muga

C 2010 40,27

Instal·lar  un  punt  d’informació
energètica

eC 2018-2020 44,13

Aplicar bonificacions fiscals als vehicles
de baixes emissions

eC 2014-2020 55,1

Construcció  d’una  deixalleria  al
municipi d’Avinyonet de Puigventós

C 2019 137,69

Implantar el compostatge comunitari al
municipi de Cabanelles

eC 2018-2020 3,28

Implantar  el  sistema  porta/porta  de
recollida de la FORM a Terrades

eC 2014-2020 5,8

TOTAL (2005-2019) 3.624,35

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.
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De les accions realitzades no n’hi ha cap que s’hagi modificat3 i no s’han realitzat com estava previst 
inicialment en el PAES. 

De les accions realitzades n’hi ha tres que es consideren model d’excel·lència4 Aquestes accions són:

 Designar un gestor energètic municipal i donar compliment al Pacte d’Alcaldes
 Instal·lar un punt d’informació energètica
 Aplicar bonificacions fiscals als vehicles de baixes emissions

A continuació es presenta la informació detallada d’aquestes accions en format fitxa

3 Accions que s’han realitzat canviant l’acció inicial però millorant l’eficiència o la tecnologia de l’acció proposada inicialment.
4  Accions que han estat realitzades amb èxit per l’ajuntament i han resultat molt beneficioses. Se n’ha de detallar un mínim

de tres.
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A19/B12/1
Designar  un  gestor  energètic  municipal  i  donar  compliment  al  Pacte
d’Alcaldes

Àrea 
d’intervenció

Altres Instrument Gestió 
d’energia

Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet  de
Puigventós

 

Cabanelles
Cistella

               
Llers

Sant
Llorenç

de la Muga

 
Terrades

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

Per tal de desenvolupar el PAES cal que des de l’ajuntament anualment o biennalment s'acordin i
es  programin  les  accions  que  es  desenvoluparan.  Per  tal  de  portar  a  terme  el  seguiment  de
l'execució de les accions, l’Agència Comarcal de l’Energia proposa la figura d’un tècnic compartit
entre els diferents municipis de la comarca que s’encarregarà  d’assessorar i donar suport a la
gestió energètica municipal. La tasca del tècnic consistirà en: 

1. Realitzar el control energètic d'edificis i equipaments municipals ( seguiment informàtic
de consum) i elaborar propostes de millora per a la reducció dels consums.

2. Gestionar la demanda energètica: comptabilitat de la facturació energètica municipal
 així com valorar la possibilitat de formar part d'un contracte supramunicipal. 

3. Revisió de les potències contractades en relació al consum real.

4. Tràmit de gestions amb les empreses subministradores.

5. Informe bianual de seguiment del PAES.

6. Sol·licitar subvencions d'energies renovables i/o eficiència energètica.

7. Recerca de finançament per al desenvolupament de projectes

8. Assessorament sobre nous projectes d'energies renovables o problemàtiques sobre la
gestió d'equipament existents.

Es proposa pels muncipis de Cistella i Sant Llorenç de la Muga l’adhesió al servei comarcal. 

S'estima que disposar d'un sistema de control i gestió en l’àmbit municipal pot reduir en un
4% el consum energètic de l'ajuntament.

Cost 6.000 €
Estalvi energètic

59,16 MWh/any

Producció d’energia
- MWh/any

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi :

4% d’estalvi en el consum dels equipaments municipals i l’enllumenat públic

Font: Metodologia per a la redacció dels PAES de les comarques gironines 2012

26,33
tn CO2 /any
S: Edificis,

equipaments/instal·lacions
A: Enllumenat públic municipal
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A75/B71/94 Instal·lar un punt d'informació energètica

Àrea 
d’intervenció

Altres Instrument Sensibilització/fo
rmació

Origen de 
l’acció

Coordinador 
territorial

Àmbit
territorial

Avinyonet  de
Puigventós

 

Cabanelles
Cistella

             
Llers

Sant
Llorenç

de la Muga

 
Terrades

Descripció
L’ACEC impulsarà  un servei  d’assessorament directe  a les  llars  dels  municipis,  a  través  de la
creació d’un punt d’informació energètica itinerant que estarà mínim un cop al mes durant dues
hores als municipis de la Serra de l’Estela.

Es preveuen 12 sessions anuals, plantejant la primera com un taller per entendre la factura de la
llum i  alhora per explicar als veïns quins temes podran resoldre amb el  tècnic durant  les hores
d’obertura del punt d’informació energètica. 

L’ajuntament haurà de facilitar un espai on situar el punt d’informació energètica i  fer-ne difusió
entre la ciutadania per tal de garantir que totes les llars n’estan assabentades.

Es proposa pels muncipis de Cabanelles, Cistella, Llers i Sant Llorenç de la Muga l’adhesió al servei
comarcal. 

Cost 9.000 €
Estalvi energètic

118,28 MWh/any

Producció d’energia
- MWh/any

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

1% del total de les emissions del sector domèstic.

Font: Metodologia per a la redacció dels PAES, Diputació de Girona i CILMA

44,13
tn CO2 /any
S: Edificis,

equipaments/instal·lacions
A: Enllumenat públic municipal
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A75/B71/95 Aplicar bonificacions fiscals als vehicles de baixes emissions

Àrea 
d’intervenció

Altres Instrument Sensibilització/fo
rmació

Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet  de
Puigventós

 

Cabanelles
Cistella

             
Llers

Sant
Llorenç

de la Muga

 
Terrades

Descripció
L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), més conegut com l’impost de circulació, és un
import d’àmbit local que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques.
Actualment, la quota a satisfer es fixa en funció de la potència del vehicle, sense considerar cap
indicador d’impacte ambiental.
L’acció planteja bonificar la quota d’aquest impost en funció de les emissions de CO2 del vehicle
amb la  finalitat  d’introduir  criteris  ambientals  en  l’impost  i  impulsar  la  compra  de  vehicles  més
sostenibles per part dels ciutadans i empreses, ja que els vehicles a motor són una de les primeres
causes de contaminació a les ciutats.

Es  proposa  que  es  bonifiquin  els  vehicles  menys  contaminants,  establint  un  percentatge  de
bonificació  a  favor  dels  titulars  de  vehicles  que,  per  la  classe  de  carburant  utilitzat  o  per  les
característiques dels  seus motors es consideri  que produeix  menor  impacte  ambiental.  A mode
d’exemple es podrien seguir els següents paràmetres per tal d’aplicar les bonificacions:

1. Vehicle elèctric: exempt de l’IVTM

2. Vehicle híbrid: reducció del 50% en l’IVTM

3. Vehicle de GLP o gas natural: reducció del 50% en l’IVTM

4. Altres vehicles amb emissions inferiors o iguals a 110 g CO2/km: reducció del 60%

5. Altres vehicles amb emissions entre 111 g CO2/km i 120 g CO2/km: reducció del 40%

També  es  poden  contemplar  penalitzacions  econòmiques  als  vehicles  contaminants  en  forma
d’increments del  20% per als vehicles amb emissions iguals o superiors als 300g CO2/km. Per
obtenir més informació sobre els consums de carburant i les emissions de CO2 en vehicles nous es
pot consultar el següent web: www.idae.es/coches/

Es proposa pels muncipis de Cabanelles, Llers, Sant Llorenç de la Muga i Terrades l’adhesió al
servei comarcal. 

Cost 0 €
Estalvi energètic

214,83 MWh/any

Producció d’energia
- MWh/any

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi :

EE = (Núm cotxes 2005 * 1,2 * 2,44 tn CO2 )

En què,
N.º vehicles (1.882) l’any 2005 al sector del transport urbà rodat
1,2 % del parc de vehicles que será elèctric l’any 2020
2,44 tn CO2, tones estalviades per un cotxe elèctric

Font: Metodologia per a la redacció dels PAES, Diputació de Girona i CILMA

55,1
tn CO2 /any
S: Edificis,

equipaments/instal·lacions
A: Enllumenat públic municipal
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4.1.2 Accions desestimades: justificació

De les 71 accions incloses inicialment en el PAES, i després d’una revisió exhaustiva, s’eliminen  8
accions per diversos motius que es detallen a la taula 7.

Taula 7. Accions desestimades i justificació. 

Núm. acció Nom de l’acció Justificació de la supressió

1.4.1

Substitució de llumenera existent amb
làmpada actual per llumenera amb làmpada

eficient a l’enllumenat públic del municipi
d’Avinyonet de Puigventós

Es desestima l’acció ja que es disposa
d’un inventari actualitzat de l’enllumenat
públic i per tant s’ha proposat una nova

acció tenint en compte les dades actuals.

1.4.2
Substitució de làmpada actual per làmpada
eficient a l’enllumenat públic del municipi

d’Avinyonet de Puigventós

Es desestima l’acció ja que es disposa
d’un inventari actualitzat de l’enllumenat
públic i per tant s’ha proposat una nova

acció tenint en compte les dades actuals.

1.4.4
Substitució de làmpada actual per làmpada
eficient a l’enllumenat públic del municipi de

Cistella

 El municipi ha implementat reguladors de
flux punt a punt.

1.4.5
Substitució de llumenera existent amb

làmpada actual per llumenera amb làmpada
eficient a l’enllumenat públic del municipi de

Llers

Es desestima l’acció ja que es disposa
d’un inventari actualitzat de l’enllumenat
públic i per tant s’ha proposat una nova

acció tenint en compte les dades actuals.

7.3.1
 Fomentar l’estalvi d’aire condicionat als

habitatges del municipi 
L’acció per si sola no té sentit. S’inclou

dins altres actuacions de foment de
l’estalvi a la llar.

7.3.3
 Realitzar la campanya de sensibilització

ciutadana “Dia sense cotxe

L’acció per si sola no té sentit. S’inclou
dins altres actuacions de foment de la

mobilitat sostenible

8.1.4
Implantar el compostatge casolà al municipi de

Llers

El municipi té  previst  implantar durant el
2019 la recollida  de la FORM en

contenidors a la via pública.

8.1.6 Implantar el compostatge casolà al municipi de
Terrades

El municipi actualment té implantada la
recollida porta a porta de la FORM.

L’eliminació d’aquestes accions suposa un total  de  215,17 tn CO2 que hauran de ser estalviades
mitjançant altres actuacions.

4.1.3 Noves accions 

Hi ha  6 noves accions que els municipis de la Serra de l’Estela han completat,  10 en curs i 15 no
iniciades que també s’inclouen en el PAES. 

Les  accions  noves  completades  o  bé  en  curs  s’han  detallat  a  l’apartat  4.1.1.  En  aquest  apartat
s’inclouen les fitxes d’aquelles accions noves que passen a formar part del PAES Supramunicipal dels
municipis de la Serra de l’Estela . 

Totes les noves accions contribuiran a la reducció d’emissions de GEH a l’atmosfera. Amb la inclusió
en el PAES d’aquestes accions, l’eliminació de les de l’apartat 4.1.2 i les realitzades des de l’any 2005
s’assolirà per a l’any 2020 una reducció del 24,11% respecte de les emissions del 2005. A continuació
es presenta una fitxa per a cada una.
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A14/B12/14
Substitució de l’enllumenat actual  de la zona esportiva d’Avinyonet de
Puigventós per un altre de més eficient

Àrea
d’intervenció

Sistemes
d’enllumenat eficient

Instrument Gestió
d’energia

Origen de l’acció Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet de Puigventós

Descripció
A  continuació  s’esmenten  les  substitucions  de  l’enllumenat  actual  del  la  zona  esportiva
d’Avinyonet  de  Puigventós  per  enllumenat  més  eficient  (tipus  LED).  Aquesta  substitució
comportarà un estalvi en el consum del quadre.

Aquesta substitució afecta a:

Làmpada actual Làmpada proposada

8 làmpades de 1000W HM 8 làmpades de 960W LED

4 làmpades de 250W de VM 4 làmpades de 100W de LED

33 làmpades de 400W de HM 33 làmpades de 110W de LED

Cost Cost acció: 34.215 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 9,12 MWh/any
Estalvi 4,99 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable

Alta 2019-2020 Regidor de Medi Ambient i serveis públics

Indicadors  de
seguiment Consum energètic de l’equipament

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

  Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE = ((Pactual instal·lada – Pinstal·lada renovació)*Tfuncionament* FEENE2005/ 1000)
En què,

FEENE 2005, 0,481 tnCO2/MWh

EE, estalvi emissions estimat, 2,40 tnCO2 

Pactual instal·lada Potència actual, 8 llumeneres amb làmpada HM de 1000 W, 4 llumeneres amb
làmpada VM de 250 W, 33 llumeneres amb làmpada HM de 4000 W 

Pinstal·lada renovació Potència de renovació,  8 llumeneres  amb làmpada LED de 960W ,  4
llumeneres amb làmpada LED de 100W i 33 llumeneres amb làmpada LED de 110W.

Tfuncionament, Temps de funcionament estimat (1.460 hores)

2,40
tn CO2 /any
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A11/B12/15
Substitució de les finestres amb aïllament  de pont tèrmic a l’edifici  de
l’escola d’Avinyonet de Puigventós

Àrea
d’intervenció

Envolupant d’edificis Instrument Gestió
d’energia

Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet de Puigventós

Descripció
L’edifici de l’escola actualment disposa de finestres de fusta i vidre senzill, fet que provoca unes
pèrdues importants de l’aprofitament tèrmic.
 
Es proposa la substitució del tots els  tancaments  per tancaments nous que seran d’alumini amb
trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat 4/16/4.

S’estima que l’estalvi energètic podrà arribar a ser del 25% (Font: ICAEN), tenint present que les
actuacions es realitzaran en el 100 % de l’edifici.

Cost Cost acció: 30.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 37,72 MWh/any
Estalvi 9,43 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2017-2018 Regidor de Medi Ambient i serveis públics

Indicadors  de
seguiment Consum  energètic de l’escola

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

  Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE= (Consum gasoil*25%*FEgasoil)
On,

Cg2011, Consum gasoil 2011, 37,72MWh

FEg, factor d’emissió del gasoil: 0,267 tnCO2/MWh

2,51
tn CO2 /any
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A13/B12/16
Substitució del  sistema de climatització dels  barracons d’Avinyonet  de
Puigventós

Àrea
d’intervenció

Eficiència  energètica
en calefacció d’espais
i  subministrament
d’aigua calenta

Instrument Gestió
d’energia

Origen de l’acció Autoritat local 

Àmbit
territorial

Avinyonet de Puigventós

Descripció
Actualment l'escola d'Avinyonet de Puigventós està formada per un edifici central que es calefacta
amb un caldera de gasoil i un conjunt de barracons que obtenen l'energia tèrmica a través de
radiadors elèctrics.

Vist  la  ineficiència  del  sistema  de calefacció  dels  barracons  es  proposa  la  següent  actuació
d'eficiència energètica i estalvi energètic:

L'actuació afecta a 32 escalfadors elèctrics que seran substituïts per 20 bombes de calor, reduint
així la potència instal·lada de 10,5kW a 2,89kW. Aquest canvi tecnològic també suposarà una
reducció  considerable  de  la  despesa  econòmica  associada  al  consum  energètic  d'aquest
equipament. 

Cost Cost acció: 21.876 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 8,4 MWh/any
Estalvi 6,16 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2018 Regidor de Medi Ambient i serveis públics

Indicadors  de
seguiment Consum energètic dels barracons

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

  Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE= (Consum energètic actual)- (Consum energètic proposat)*FEE

En què,

Cactual, potència instal·lada, 10,5  kWh
Cproposat, 2,89 kWh
hores/any, 800
FEE, factor d’emissió electricitat, 0,481 tnCO2/MWh

Font: Informe energètic dels barracons de l’escola d’Avinyonet de Puigventós (ACEC)

2,96
tn CO2 /any
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A11/B12/17
Substitució de les finestres amb aïllament  de pont tèrmic a l’edifici  de
l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós

Àrea
d’intervenció

Envolupant d’edificis Instrument Gestió
d’energia

Origen de 
l’acció

Autoritat local 

Àmbit
territorial

Avinyonet de Puigventós

Descripció L’edifici de l’Ajuntament actualment disposa de finestres de fusta i vidre senzill, fet que provoca
unes pèrdues importants de l’aprofitament tèrmic.
 
Es proposa la substitució del tots els  tancaments  per tancaments nous que seran d’alumini amb
trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat 4/16/4.

S’estima que l’estalvi energètic podrà arribar a ser del 25% (Font: ICAEN), tenint present que les
actuacions es realitzaran en el 100 % de l’edifici.

Cost Cost acció: 30.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 29,51 MWh/any
Estalvi 7,37 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2020 Regidor de Medi Ambient i serveis públics

Indicadors  de
seguiment Consum energètic de l’Ajuntament

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE= (Consum gasoil*25%*FEg)

On,

Cg2011, Consum gasoil 2011, 29,51MWh.

FEg, factor d’emissió del gasoil 0,267 tnCO2/MWh

1,96
tn CO2 /any
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A11/B12/18
Substitució de les finestres amb aïllament de pont tèrmic a l’edifici de la
Biblioteca

Àrea
d’intervenció

Envolupant d’edificis Instrument Gestió
d’energia

Origen de 
l’acció

Autoritat local 

Àmbit
territorial

Avinyonet de Puigventós

Descripció L’edifici de la biblioteca actualment disposa de finestres de fusta i vidre senzill, fet que provoca
unes pèrdues importants de l’aprofitament tèrmic.
 
Es proposa la substitució del tots els  tancaments  per tancaments nous que seran d’alumini amb
trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat 4/16/4.

S’estima que l’estalvi energètic podrà arribar a ser del 25% (Font: ICAEN), tenint present que les
actuacions es realitzaran en el 100 % de l’edifici.

Cost Cost acció: 30.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 0,974 MWh/any
Estalvi 0,24 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2019 Regidor de Medi Ambient i serveis públics

Indicadors  de
seguiment Consum energètic de la biblioteca

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

 Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE= (Consum elèctric*25%*FEE)
On,

Celec2011, Consum elèctric 2011, 0,947MWh.

FEE, factor d’emissió de l’electricitat: 0,481 tnCO2/MWh

0,11
tn CO2 /any
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A11/B12/19
Substitució  dels  tancaments  actuals  per  tancaments  amb  aïllament  de
pont tèrmic a l’edifici del local social (antigues escoles) de Cabanelles

Àrea
d’intervenció

Envolupant d’edificis Instrument Gestió
d’energia

Origen de 
l’acció

Autoritat local 

Àmbit
territorial

Cabanelles 

Descripció L’edifici de la biblioteca actualment disposa de finestres de fusta i vidre senzill, fet que provoca
unes pèrdues importants de l’aprofitament tèrmic.
 
Es proposa la substitució del tots els  tancaments  per tancaments nous que seran d’alumini amb
trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat 4/16/4.

S’estima que l’estalvi energètic podrà arribar a ser del 25% (Font: ICAEN), tenint present que les
actuacions es realitzaran en el 100 % de l’edifici.

Cost Cost acció: 20.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 5,32 MWh/any
Estalvi 1,33 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2020 Regidor de Medi Ambient i serveis públics

Indicadors  de
seguiment Consum energètic del local social

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

 Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE= (Consum elèctric*25%*FEE)
On,

Celec2011, Consum  elèctric 2011: 5,32MWh.

FEE, factor d’emissió de l’electricitat: 0,481 tnCO2/MWh

0,64
tn CO2 /any
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A14/B12/20
Substitució de l’enllumenat actual del camp de futbol i del centre cívic de
Cistella per enllumenat més eficient

Àrea
d’intervenció

Sistemes
d’enllumenat eficient

Instrument Gestió
d’energia

Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Cistella

Descripció
A continuació s’esmenten les substitucions de l’enllumenat actual del camp de futbol i del centre
cívic  de Cistella  per  enllumenat  més  eficient  (tipus  LED).  Aquesta  substitució  comportarà  un
estalvi en el consum del quadre.

Aquesta substitució afecta a:

Equipament Làmpada actual Làmpada proposada Cost

Camp de
futbol

14 focus de 1000W d’HM 14 focus 500W de LED 35.000€

Centre cívic

30 fluorescents
convencionals de 58W 

30 fluorescents de 18W LED

1.050€
12 fluorescents

convencionals de 36W
12 fluorescents de 13W LED

Cost Cost acció: 36.050 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 40,58 MWh/any
Estalvi 27,25 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2020 Regidor de Medi Ambient i serveis públics

Indicadors  de
seguiment Consum energètic de l’equipament

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

  Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE = ((Pactual instal·lada – Pinstal·lada renovació)*Tfuncionament* FEENE2005/ 1000)
En què,

FEENE 2005, 0,481tnCO2/MWh

EE, estalvi emissions estimat, tnCO2

Pactual instal·lada Potència actual, 14 llumeneres amb làmpada d’halogenur metàl·lic de 1000W ,
30 fluorescents de 58W i 12 fluorescents de 36W

Pinstal·lada renovació Potència de renovació,  2 llumeneres amb làmpada LED de 1000W, 30 
fluorescents de 18W LED i 12 fluorescents de 13W LED

Tfuncionament, Temps de funcionament estimat (1.460 hores)

13,10
tn CO2 /any
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A14/B12/21
Substitució  de  l’enllumenat  actual  per  enllumenat  eficient  al  camp  de
futbol de Llers

Àrea
d’intervenció

Sistemes
d’enllumenat eficient

Instrument Gestió
d’energia

Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Llers

Descripció
A continuació s’esmenten les substitucions de l’enllumenat actual del camp de futbol de Llers per
enllumenat més eficient (tipus LED). Aquesta substitució comportarà un estalvi en el consum del
quadre.

Aquesta substitució afecta a:

Lluminària actual Lluminària proposada

2 focus de 2000 d’HM 2 focus 1000W de LED

Cost Cost acció: 11.910 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 36,83 MWh/any
Estalvi 18,41 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2019-2020 Regidor de Medi Ambient i serveis públics

Indicadors  de
seguiment Consum energètic de l’equipament

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

  Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE = ((Pactual instal·lada – Pinstal·lada renovació)*Tfuncionament* FEENE2005/ 1000)
En què,

FEENE 2005, 0,481tnCO2/MWh

EE, estalvi emissions estimat, tnCO2

Pactual instal·lada Potència actual, 2 llumeneres amb focus d’halogenur metàl·lic de 2000W 

Pinstal·lada renovació Potència de renovació,  2 llumeneres amb focus LED de 1000W 

Tfuncionament, Temps de funcionament estimat (1.460 hores)

8,86
tn CO2 /any
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A12/B12/22 Instal·lació d'una caldera de biomassa a l'escola de Llers

Àrea
d’intervenció

Energia  renovable  per
calefacció  d'espais  i
subministrament  d'aigua
calenta 

Instrument Gestió d'energia Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Llers

Descripció Les instal·lacions d'energia renovable amb biomassa tenen un paper important en la prevenció
d'incendis forestals i la gestió sostenible dels boscos, i consegüentment en la creació d'ocupació i
en el creixement econòmic del nostre territori. 

A la zona de l’Alt  Empordà i  al  seu entorn  es disposa d’una extensa superfície  forestal  d’on
s’obtenen residus forestals provinents de la neteja i manteniment dels seus boscos. La massa
forestal resultant d’aquesta neteja s’acumula a la part baixa dels mateixos boscos, causant un alt
perill potencial d’incendi. Aquests residus, mitjançant els condicionaments adequats, poden ser
utilitzats com a matèria prima per a l’obtenció d’energia, aconseguint així la seva valorització.

L’increment del preu dels combustibles fòssils sumat a l’existència d’aquesta potencial energia

emmagatzemada als boscos en forma de llenya, provoquen que l’opció de la instal·lació d’una
caldera capaç de processar biomassa forestal sigui totalment viable tant des del punt de vista
econòmic, social i mediambiental.

Es pretén que la totalitat de l’energia tèrmica sol·licitada per l'escola de Llers sigui aportada per
una caldera de biomassa, i que la caldera actual  passi a funcionar com a reserva en cas de
fallada de la caldera de biomassa, o com a suport en casos puntuals. 

Es  considerarà  que  amb  la  nova  instal·lació  de  biomassa  es  vol  cobrir  el  100%  de  la
demanda anual, per això, s’opta per projectar una instal·lació de biomassa de 200 kW tèrmics.

Cost Cost acció: 155.985,45 € 
Amortització 15 anys

Consum Consum actual 82,05 MWh/any
Estalvi 5,18 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica 76,8 MWh/any
Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable

Mitjana 2019-2020 Regidor de medi ambient / serveis públics
Indicadors
seguiment

Consum energètic de l'escola

Línies  de
finançament  Fons propi i Diputació de Girona

Estalvi de les emissions de CO2

Font:  Projecte  executiu  per  la  instal·lació  d’una  caldera  de  biomassa  a  l’Escola  de  Llers.
Beenergy

21,91
tn CO2 /any
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A11/B12/23
Substitució del  les finestres amb aïllament de pont tèrmic a l’edifici  de
l’Ajuntament de Terrades

Àrea
d’intervenció

Envolupant d’edificis Instrument Gestió
d’energia

Origen de 
l’acció

Autoritat local 

Àmbit
territorial

Terrades

Descripció L’edifici de l’Ajuntament actualment disposa de finestres de fusta i vidre senzill, fet que provoca
unes pèrdues importants de l’aprofitament tèrmic.
 
Es proposa la substitució del tots els  tancaments  per tancaments nous que seran d’alumini amb
trencament de pont tèrmic i doble vidre de baixa emissivitat 4/16/4.

S’estima que l’estalvi energètic podrà arribar a ser del 25% (Font: ICAEN), tenint present que les
actuacions es realitzaran en el 100 % de l’edifici.

Cost Cost acció: 0 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 10,015 MWh/any
Estalvi 2,50 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2019-2020 Regidor de Medi Ambient i serveis públics

Indicadors  de
seguiment Consum energètic de l’Ajuntament

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

 Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE= (Consum elèctric*25%*FEE)
On,

Celec2011, Consum  elèctric 2011, 10,015MWh.

FEE, factor d’emissió de l’electricitat: 0,481 tnCO2/MWh

1,20
tn CO2 /any
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A14/B12/24
Substitució de l’enllumenat amb llumenera existent per enllumenat amb
tecnologia eficient a l’edifici de la Sala de Terrades

Àrea
d’intervenció

Sistemes
d’enllumenat eficient

Instrument Gestió
d’energia

Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Terrades

Descripció
A continuació  s’esmenten  les  substitucions  de  l’enllumenat  actual  de  l’edifici  de  la  Sala  per
enllumenat més eficient (tipus LED). Aquesta substitució comportarà un estalvi en el consum del
quadre.

Aquesta substitució afecta a:

Làmpada actual Làmpada proposada

10 projectors de 400 W VM 10  projectors de 155W LED

Cost Cost acció: 5.364,10 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 8,00 MWh/any
Estalvi 5,52 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2019-2020 Regidor de Medi Ambient i serveis públics

Indicadors  de
seguiment Consum energètic de l’equipament

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

  Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE = ((Pactual instal·lada – Pinstal·lada renovació)*Tfuncionament* FEENE2005/ 1000)
En què,

FEENE 2005, 0,482 tnCO2/MWh

EE, estalvi emissions estimat, tnCO2

Pactual instal·lada Potència actual, 10 projectors de 400W  tipus VM

Pinstal·lada renovació Potència de renovació, 10 projectors de 155W tipus LED

Tfuncionament, Temps de funcionament estimat (1.600 hores/any)

2,65
tn CO2 /any
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A17/B12/25
Reclamar  l’accés  a  les  dades  dels  comptadors  digitals  del  sector
municipal a través de contractes i plecs de compra d’energia

Àrea
d’intervenció

Tecnologies  de  la
informació  i  les
comunicacions

Instrument Gestió
d’energia

Origen de 
l’acció

Coordinador territorial

Àmbit
territorial

Avinyonet  de
Puigventós

 

Cabanelles
Cistella

               
Llers

Sant
Llorenç

de la Muga

 
Terrades

Descripció
Les Xarxes elèctriques intel·ligents (smart grids) són un canvi fonamental en el sector elèctric i
d’on emergeix el potencial de la gestió de la informació.

Aquesta gestió de la informació ha esdevingut l’element clau sobre el que pivota la modernització
del sector elèctric i una oportunitat per als consumidors municipals de passar de consumidors
passius d’energia a actius,  pel  fet  que disposar de les dades de consum dels seus punts de
subministrament, fet que els permet decidir si actuar i on, comprovar l’estalvi de les seves accions
i consolidar aquest canvi de comportament que està 100% en les seves mans.

És un dret  del  consumidor disposar d’aquestes dades,  malgrat que per contractes entre 15mi
50kW no és obligatori disposar de telemesura. En aquests casos hi ha la possibilitat d’instal·lar
mòdems.
l’accés de les dades dels comptadors digitals dona el coneixement, quantitatiu i per període, dels
consums energètics actuals  i  els  hi  permet  fer  el  seguiment  de l’estalvi  d’energia  que els  hi
suposen  els  canvis  de  comportament,  així  com l’impacte  econòmic  de  gestionar  activament
l’energia, tirant en què, com i quan., etc. 
Incloure en els plecs de compra d’energia municipal l’accés a les dades dels comptadors digitals
als consumidors no residencials com a requeriment d’obligat compliment pels adjudicataris com a
dret que és dels consumidors. Es pot incloure com a requeriment:

En l’oferta (opcional com a criteri adjudicació):
- Manuals d’accés a les dades per totes les potències a través webserver de la DSO*, mòdem i
plataforma on-line de la comercialitzadora, així com l’operativa de cadascuna d’elles.
-  Instal·lació  de  mòdems  per  potències  contractades  entre  15  i  50kW  (opcional  a  càrrec
adjudicatari).
- Compromís de suficients hores de formació als tècnics municipals per habilitar l’accés a tots els
punts,  així  com per  conèixer  les funcionalitats  i  operativa  a través  de webserver de la DSO,
mòdem i plataforma on-line de la comercialitzadora.
- Especificar canal/s de consulta per als tècnics municipals durant la vigència del contracte.

Durant la vigència del contracte (opcional penalitzacions per incompliment):
-  Instal·lació  de  mòdems  per  potències  contractades  entre  15  i  50kW  (opcional  a  càrrec
adjudicatari).
- Compromís de suficients hores de formació de tècnics municipals per habilitar l’accés a tots els
punts, així com per conèixer les funcionalitats i operativa a través webserver de la DSO, mòdem i
plataforma on-line de la comercialitzadora.
- Especificar canal/s de consulta per a tècnics municipals durant la vigència del contracte. 

*DSO: Distribution System Operators.

Cost Cost acció: 0 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 1161,38 MWh/any
Estalvi 11,62 MWh/any
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Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2019-2020 Agència Comarcal de l’Energia i Clima de l’Alt Empordà

Indicadors  de
seguiment Nombre de plecs on s’inclou com a requeriment en oferta i/o durant la vigència del contracte 

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

Un 1% d’estalvi en les emissions d’electricitat del sector municipal. 

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

5,59
tn CO2 /any
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A12/B12/39
Instal·lació  en  1  habitatge  unifamiliar  de  Terrades  plaques  solars
fotovoltaiques 

Àrea
d’intervenció

Energia  renovable  per
calefacció  d'espais  i
subministrament d'aigua
calenta

Instrument Gestió d’energia Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Terrades

Descripció L’autoconsum d’energia elèctrica és aquella producció d’electricitat que es genera i s’utilitza en un
propi  edifici  o  equipament.   Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum poden ser  aïllades
(sense connexió física a la xarxa) o connectades a la xarxa. La informació aquí continguda es
centra en les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa elèctrica de baixa tensió. 

Actualment,  les  instal·lacions  d’autoconsum  connectades  a  la  xarxa  són  legals  i  qualsevol
consumidor d’energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat.  La Llei 21/2013, de 26 de
desembre, del Sector Elèctric, defineix l’autoconsum com el consum d’energia elèctrica provinent
d’instal·lacions de generació connectades a l’interior d’una xarxa d’un consumidor o a través d’una
línia directa d’energia elèctrica associada a un consumidor. 
A  nivell  domèstic,  l’autoconsum  es  fa  principalment  mitjançant  instal·lacions  d’energia  solar
fotovoltaica de petita potència.

A data d’avui, prop del 95% dels subministraments elèctrics tenen contractes de potència inferiors
als 10 kW. Així  doncs,  gairebé la totalitat dels ciutadans,  comunitats de veïns o equipaments
municipals que avui es vulguin instal·lar un sistema de generació solar fotovoltaic, no només no
ho tenen prohibit, sinó que estan exempts del que popularment es coneix com «l’impost del sol»,
recollit al RD 900/2015.

Es proposa la promoció de la producció d’energia pròpia a partir  de la instal·lació de plaques
solars fotovoltaiques. L’ajuntament les afavorirà a través de la bonificació de l’IBI o redistribució de
l’IBI per tal que pagui menys qui ho instal·li i l’organització de xerrades informatives.

Des de la redacció del PAES supramunicipal, l’ajuntament de Terrades ha registrat a l’ajuntament
la instal·lació d’una placa solar fotovoltaica per autoconsum d’un veí del municipi.

S’estima una inversió privada de 10.000 €.

Cost Cost acció: 10.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 340,75 MWh/any
Estalvi - MWh/any

Producció
local d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica 2,14 MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2014 Regidor de Medi Ambient i serveis públics

Indicadors  de
seguiment Consum energètic de l’habitatge

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

  Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
EE= Ce*0,63%*FEE2005
On,

Ce, consum elèctric del sector residencial 2005, 340,75 MWh

0,63%, objectiu a assolir.

FEE2005, Factor d’emissió de l’electricitat 2005, 0,479 tnCO2/MWh.

1,02
tn CO2 /any
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A13/B12/40
Instal·lació en 1 habitatge unifamiliar de Terrades plaques solars tèrmiques
per a la producció d’aigua calenta sanitària

Àrea
d’intervenció

Energia  renovable  per
calefacció  d’espais  i
subministrament  d’aigua
calenta

Instrument Gestió d’energia Origen de 
l’acció

Autoritat local

Descripció Des de la redacció del PAES supramunicipal, l’ajuntament de Terrades ha registrat a l’ajuntament  la
instal·lació d’una placa solar per ACS d’un veí del municipi.

La instal·lació d'un sistema solar tèrmic de suport per a la producció d'ACS d'un habitatge unifamiliar
consta de:

- 1 captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament
de llana de roca amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 82 % i un
coeficient de pèrdues <= 4 W/m2°C, col·locat amb suport, - conjunt d'accessoris per a la connexió del
captador solar, 

- estació de bombeig per al circuit  del  fluid solar,  amb bomba de circulació de 75 W de potència
elèctrica màxima, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, amb els accessoris per a la
instal·lació del circuit de fluid solar, connectats,

- sistema de recirculació entre acumuladors,  format per acumulador-bescanviador de 200 litres de
capacitat amb dos serpentins tubulars i bomba circuladora de 54 W de potència elèctrica màxima.

- equip de regulació de temperatura per a la producció solar d'ACS, muntat.

El cost aproximat de la  instal·lació és de 4.983,91 € i l’assumirà cada particular. 

Cost Cost acció: 4.983,91 €
Amortització - anys

Consum Consum actual - MWh/any
Estalvi - MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica 1,14 MWh
Elèctrica - MWh

Prioritat Calendari Responsable
Mitjana 2014 Alcaldia

Indicadors  de
seguiment   Consum tèrmic del sector residencial

Línies  de
finançament    Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN,Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE = (Cterm * FEg)

On,

EE, estalvi emissions estimat, tnCO2

Cterm. Consum tèrmic produït, 34,38 MWh

FEg, Factor d’emissió del gasoil, 0,267 tnCO2/MWh

0,26
tn CO2 /any
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A21/B21/48
Substitució de la llumenera existent amb làmpada actual per llumenera
amb làmpada tipus LED a l’enllumenat públic d’Avinyonet de Puigventós

Àrea
d’intervenció

Eficiència
energètica

Instrument Gestió d’energia Origen de 
l’acció

Autoritat local

Descripció
A continuació s’esmenten les substitucions de l’enllumenat actual d’Avinyonet de Puigventós per
enllumenat més eficient. Aquesta substitució comportarà un estalvi en el consum del quadre.

Aquesta substitució afecta a:

Quadres Làmpada actual Làmpada proposada

Quadre 1
(c./Vilafant)

15 làmpades de 70W VSAP 15 làmpades de 33W LED

1 làmpada de 125W VM 1 làmpada 33W LED

Quadre 2
(c./ Llers)

73 làmpades de 70W VSAP 73 làmpades de 33W LED

1 làmpada de 125W VSAP 1 làmpada 33W LED

1 làmpada de 80W VM 1 làmpada 33W LED

13 làmpades de 125W VM 13 làmpades 33W LED

9 làmpades de 150W VSAP 9 làmpades 66W LED

Quadre 3
(c./ Progrés)

15 làmpades de 70W VSAP 15 làmpades de 33W LED

Quadre 4 (Urb.
Torre de Mas Pau)

99 làmpades de 70W VSAP 99  làmpades de 33W LED

2 làmpades de 150W VSAP 2 làmpades de 66W LED

3 làmpades de 100W VSAP 3 làmpades de 66W LED

Quadre 5
(crta. Besalú)

5 làmpades de 400W VSAP 5 làmpades de 180W LED

117 làmpades de 70W VSAP 117 làmpades de 33W LED

Quadre 7
(Mas Margall)

12 làmpades de 70W VSAP 12 làmpades de 33W LED

20 làmpades de 150W VSAP 20 làmpades de 80W LED

2 làmpades de 150W VSAP 2 làmpades de 100W LED

Cost Cost acció: 93.638,6 €
Amortització 8,40 anys

Consum Consum actual 179,40 MWh/any
Estalvi 84,3 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh
Elèctrica - MWh

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2015-2019 Regidor de medi ambient / serveis públics
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Indicadors
de
seguiment

Consum dels quadres d’enllumenat 

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE = ((Pactual instal·lada – Pinstal·lada renovació)*Tfuncionament* FEENE2005/ 1000)
En què,

EE, estalvi emissions estimat, tnCO2

FEENE2005, factor d’emissió de l’electricitat: 0,481 tnCO2/MWh

Tfuncionament, Temps de funcionament estimat (4.200 hores)

40,54
tn CO2 /any
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A21/B21/49 Instal·lar un reductor de flux al quadre d’enllumenat de Cistella

Àrea 
d’intervenció

Eficiència energètica Instrument Gestió d’energia Origen de 
l’acció

 Autoritat local

Descripció Subministrament,  muntatge  i  connexió  d'estabilitzador-reductor  trifàsic  en  capçalera,  de  10  kVA  de
potència, ubicat en armari . Inclou selector manual de funcionament i l’obra civil per a la seva col·locació .

El reductor de flux provoca que les llumeneres treballin a una tensió inferior, i en conseqüència que les
làmpades consumeixin menys potència.

Aquesta reducció es porta a terme en hores nocturnes que no afecten la seguretat veïnal ni la seguretat
viària.

Cost Cost acció 21.430 €
Amortització 5,58 anys

Consum Consum actual 32,37 MWh/any
Estalvi 21,2 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any
Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2014-2017 Regidor de medi ambient / serveis municipals

Indicadors
de
seguiment

Consum de l’enllumenat públic

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de C02

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE= Ce*20%*FEE2005
On,

Ce, consum elèctric del quadre d’enllumenat 2005, 32,37MWh

20%, estalvi del reductor de flux.

FEE2005, factor energia elèctric, 0,481 tnCO2/MWh

10,2
tn CO2 /any
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A21/B21/50
Substitució de la llumenera existent amb làmpada actual per llumenera
amb làmpada tipus LED a l’enllumenat públic de Llers

Àrea
d’intervenció

Eficiència
energètica

Instrument Gestió d’energia Origen de 
l’acció

Autoritat local
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Descripció A continuació s’esmenten les  substitucions de l’enllumenat  actual  de Llers per enllumenat més
eficient. Aquesta substitució comportarà un estalvi en el consum del quadre.
Aquesta substitució afecta a:

Quadres Làmpada actual Làmpada proposada

Quadre 1
(crtra. vella)

27 làmpades de 250W VSAP 27 làmpades de 80W LED

1 làmpada de 400W HM 1 làmpada 120W LED

Quadre 2
(c./ Sant Sebastià)

62 làmpades de 70W VSAP 62 làmpades de 33W LED

Quadre 3
(c./ Força)

61 làmpades de 70W VSAP 15 làmpades de 33W LED

27 làmpades de 250W VSAP 27 làmpades de 80W LED

1 làmpada de 70W VSAP 1 làmpada de 40W LED

1 làmpada de 150W VSAP 1 làmpada de 80W LED

Quadre 4
(c./ Orient)

80 làmpades de 100W VSAP 80 làmpades de 40W LED

7 làmpades de 70W VSAP 7 làmpades de 40W LED

15 làmpades de 250W VSAP 15 làmpades de 80W LED

9 làmpades de 450W VSAP 9 làmpades de 140W LED

Quadre 5
(rnda. Carrer
Llagostera)

16 làmpades de 125W VSAP 16 làmpades de 40W LED

22 làmpades de 70W VSAP 22 làmpades de 30W LED

1 làmpada de 250W VSAP 1 làmpada de 80W LED

2 làmpades de 100W VSAP 2 làmpades de 40W LED

7 làmpades de 125W VM 7 làmpades de 40W LED

Quadre 6
(c./ Morenetes)

47 làmpades de 70W VSAP 47 làmpades de 30W LED

4 làmpades de 250W VSAP 4 làmpades 80W LED

Quadre 7
(crta. Hostalets)

39 làmpades de 100W VSAP 39 làmpades 40W LED

Quadre 8
(c./ Moreneta)

35 làmpades de 100W VSAP 35 làmpades 40W LED

1 làmpada de 150W d’HM 1 làmpada 60W LED

Quadre 9
(Crta. Llers)

19 làmpades de 70W VSAP 19 làmpades de 30W LED

12 làmpades de 250W VSAP 12 làmpades de 80W LED

2 làmpades de 125W VM 2 làmpades de 40W LED

2 làmpades de 18W Fcomp 2 làmpades de 20W LED

Quadre 10
(Pol. Padrosa zona

gasolinera) 

37 làmpades de 250W VSAP 37 làmpades de 80W LED

3 làmpades de 400W HM 3 làmpades de 80W LED

3 làmpades de 250W HM 3 làmpades de 60W LED

Quadre 11
(Pol. Padrosa zona

Hosatalets)
24 làmpades de 250W VSAP 24 làmpades de 80W LED
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Cost Cost acció: 128.623 €
Amortització 5,56 anys

Consum Consum actual 322,76  MWh/any
Estalvi 202,22 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh
Elèctrica - MWh

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2015-2020 Regidor de medi ambient / serveis públics

Indicadors
de
seguiment

Consum dels quadres d’enllumenat

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

EE = ((Pactual instal·lada – Pinstal·lada renovació)*Tfuncionament* FEENE2005/ 1000)
En què,

EE, estalvi emissions estimat, tnCO2

FEENE, factor d’emissió de l’electricitat 2005, 0,481 tnCO2/MWh

Tfuncionament, Temps de funcionament estimat (4.200 hores)

97,27
tn CO2 /any
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A42/B410/52 Impulsar el transport escolar entre els nuclis del municipi

Àrea
d’intervenció

Altres Instrument Altres Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit territorial Avinyonet de Puigventós

Descripció La reducció del nombre de vehicles privats presents al municipi és un dels principals objectius
de la mobilitat sostenible. Més enllà de la mobilitat elèctrica, és igualment important reduir el
nombre de vehicles de propoietat individual dels municipis i reduir el nombre de desplaçaments
motoritzats

Diariament  un  centenar  de  famílies  es  desplacent  com  a  mínim  4  vegades  al  dia  de
l'urbanització del Mas Pau fins a l'escola municipal que es localitza al nucli antic d'Avinyonet de
Puigventós a uns 3 km de la urbanització.

Per tal de reduir les emisions produïdes pel vehicle privat es proposa implantar un sistema de
transport escolar eficient al  municipi  d'Avinyonet de Puigventós.  Es tracta d'impulsar  des de
l'ajuntament  un  transport  públic  de  bus  elèctric  per  tal  de  reduir  els  desplaçaments  i  les
emissions associades al trasnport privat. 

L'ús del vehicle elèctric comporta diverses avantatges per la qualitat de l'aire dels municipis i
pels seus usuaris. Principalment, s'obté un aire més net sense emissions locals de PM10, NOX,
CO i CO2 i un estalvi energètic i econòmic.

Cost Cost acció: 250.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 15.302,22 MWh/any
Estalvi 212,08 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2020 Regidor de Medi Ambient i Serveis públics

Indicadors  de
seguiment Emissions associades al transport municipal

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi :

EE= n* (Ev_dièsel+Ev_gasolina)/2 – Ev_elèctric *3)* 2160 km/1000000
En què,

EE, estalvi emissions estimat (tnCO2)
n, nombre de vehicles 100
Ev_dièsel, 220 gr CCO2//km
Ev_gasolina, 245 gr CCO2//km
Ev_elèctric amb mix 100% renovable,75 gr CCO2//km
Factor corrector bus, 3

Font: Guia d’accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques Gironines, Agost 2018.

49,73
tn CO2 /any
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A42/B410/53 Instal·lació d'un punt de recàrrega per a vehicle elèctric 

Àrea
d’intervenció

Vehicles  elèctrics
(incl. infraestructura)

Instrument Altres Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet  de
Puigventós

 

Cabanelles 
Cistella

         Llers  Sant

Llorenç  de  la
Muga

Terrades

Descripció
Es  proposa  la  implantació  d’un  sistema  municipal  de  recàrrega  per  a  vehicles  elèctrics  amb
l’objectiu  de  promoure  l’adquisició  progressiva  d’aquest  tipus  de  vehicles  entre  la  població  i
aconseguir reduir les emissions de CO2 associades als combustibles dels vehicles convencionals.
Alhora,  es pretén implantar el punt de recàrrega com a reclam turístic ja que el municipi es situa en
una zona de pas. 

Es preveu instal·lar un punt de càrrega semiràpida de potència22 kW als següents municipis:
-Avinyonet de Puigventós
-Llers
-Sant Llorenç de la Muga

En un primer moment, l’activitat de càrrega de vehicle elèctric serà gratuïta i es preveu que en un
futur es podrà cedir el servei de recàrrega a un gestor de càrrega.  

Cost Cost acció: 45.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 37.868,41 MWh/any
Estalvi 164,64 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2020 Regidor de Medi Ambient i Serveis públics

Indicadors  de
seguiment Nombre de vehicles estacionats al punt de recàrrega de vehicle elèctric

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi :

EE= núm. vehicles 2005*1,2%*2,44
En què,

Nº vehicles (1.444)
1,2% és l’objectiu proposat  a la metodologia per a la redacció dels PAES  de les comarques
gironines, Diputació de Girona
2,44 tones de CO2 estalviades per vehicle

Font: Metodologia per a la redacció dels PAES, Diputació de Girona i CILMA

42,28
tn CO2 /any
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A42/B410/54 Adquisició d’un vehicle 100% elèctric per a la flota municipal 

Àrea
d’intervenció

Vehicles  elèctrics
(incl. infraestructura)

Instrument Altres Origen de l’acció Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet  de
Puigventós

 

Cabanelles
Cistella

               Llers

Sant
Llorenç
de  la
Muga

 
Terrades

Descripció Els  vehicles  elèctrics  funcionen  amb  motors  alimentats  per  electricitat  emmagatzemada  en
bateries. La principal diferència entre els vehicles de combustió interna i els vehicles elèctrics és
la font d’energia que utilitzen i el rendiment dels motors. Els primers utilitzen el gasoil, gasolina o
gas  i  tenen  un  rendiment  aproximat  del  25%,  en  canvi  els  vehicles  elèctrics  tenen  uns
rendiments al voltant del 90%.
El 14 de juny de 2016 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla d’Acció per al
desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics 2016-2019 (PIRVEC),
que té per objectiu convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la
garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que circula per la xarxa
viària  catalana.  Els  objectius  del  PIRVEC  pel  que  fa  al  parc  total  de  vehicles  elèctrics  a
Catalunya són els següents:

- 3% de penetració de vehicles elèctrics purs turismes (aproximadament, 108.000 vehicles)

- 12% de penetració de motocicletes i ciclomotors (aproximadament, 124.000 vehicles)

- 2,5% de penetració de furgonetes (aproximadament 19.465 vehicles)

Es considera l'adquisició de vehicles 100% elèctrics per a la flota municipal  de l'Ajuntament.
L'adquisició  de  vehicles  elèctrics  comporta  la  substitució  de  vehicles  convencionals  de
combustibles  fòssils,  especialment els  vehicles  dièsel,  o bé evita  la  nova compra d’aquests.
Paral·lelament a l'adquisició del vehicle elèctric cal instal·lar el sistema de recàrrega a alguna de
les  dependències municipals. Generalment  es compta amb un sistema de recàrrega interior
bàsic de velocitat lenta ja que la recàrrega es realitza durant la nit o en hores que el vehicle es
troba fora de servei.

Actualment existeixen diverses tipologies de vehicle elèctric amb característiques molt diverses
però que es poden aproximar a la següent taula.

Tipus de VE Cost estimat mig Autonomia mitja Bateria tipus Potència

Bicicletes 1.000 € 100 km 0,36 kWh 0,25 kW

Motos 10.000 € 100 km 8 kWh 10 kW

Cotxes
/furgonetes

30.000 € 250 km 40 kWh 70 kW

L'elecció de la tipologia de vehicle elèctric es farà en funció del servei que ha d'oferir el nou
vehicle i/o equivalent al vehicle que substitueix. A més a més de la opció de compra, cal valorar
les diverses alternatives existents a la compra, com ara el Rènting, Leasing, Lloguer o Vehicle
compartit.

Cost Cost acció: 60.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 20,37 MWh/any
Estalvi 3,81 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any

Elèctrica - MWh/any

43



Prioritat Calendari Responsable
Alta 2020-2020 Regidor de Medi Ambient i Serveis públics

Indicadors  de
seguiment

- Nombre i model de vehicles elèctrics adquirits
- Percentatge de flota municipal substituïda per VE
- Kilòmetres diari/mensual/anual realitzat

- Consum energètic associat

- Despeses de manteniment realitzades
Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi :

EE = n * ((((EV_DIESEL + EV_GASOLINA) / 2) - EV_ELÈCTRIC amb mix elèctric UE ) * 150.000 km / 10 anys)
En què,

EE, estalvi emissions estimat (tnCO2 /any)

n, nombre de vehicles elèctrics adquirits

EV_DIESEL, 220 grCO2 / km

EV_GASOLINA, 245 gr CO2 / km

EV_ELÈCTRIC amb mix 100% renovable, 75 gr CO2 / km

EV_ELÈCTRIC amb mix elèctric UE, 200 gr CO2 / km

Font: “Electric Vehicle in Europe” - European Environment Agency. El valor d’emissions de CO2

indicat inclou la producció del vehicle i del combustible i la combustió d’aquest en els vehicles
convencionals.

0,76
tn CO2 /any
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A42/B410/
55

Implantar  mesures  per  fomentar  la  mobilitat  sostenible  als  municipis  de
Cistella i Sant Llorenç de la Muga

Àrea
d’intervenci
ó

Transferència
modal  cap  als
trajectes a peu i
en bicicleta

Instrument Altres Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet
de

Puigventós

Cabanelles Cistella Llers Sant
Llorenç

de la Muga Terrades

Descripció La mobilitat sostenible no només preveu repercussions ambientals locals del desplaçament de persones
i mercaderies (contaminació, soroll, urbanització del sòl, etc.), sinó que també les globals (escalfament
del  clima,  biodiversitat,  escassetat  de  recursos  naturals)  i  les  de  tipus  socials  i  econòmic  (salut,
accidentalitat, autonomia, convivència, socialització o equitat).

Així doncs, el municipi de Sant Llorenç de la Muga i Cistella han proposat mesures per fomentar aquest
tipus de mobilitat:

1) Prohibició de l’aparcament de vehicles al centre del municipi i habilitació d’aparcaments dissuasius a
les afores de Sant Llorenç de la Muga i Cistella.

2) Habilitar aparcaments de bicicletes a la Plaça Major del municipi de Sant Llorenç de la Muga.

L’objectiu d’aquestes mesures de millora i sensibilització són reduir el trànsit prescindible de vehicles
motoritzats per l’interior del municipi per tal d’aconseguir diverses avantatges socials i ambientals; com
ara la qualitat de l’aire, la seguretat i atractiu dels itineraris, comoditat, etc. 

Es preveu que amb la implantació d’aquestes accions reduirà un 3 % les emissions de CO2 del transport
al municipi. 

Cost Cost acció: 40.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 6.650,36 MWh/any

Estalvi 781,85 MWh/any

Producció  local
d’energia

Tèrmica - MWh
Elèctrica - MWh

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2014-2020 Regidor de Medi Ambient i Serveis públics

Indicadors
de
seguiment

Reducció de les emissions associades al transport municipal

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

3 % de les emissions del sector del transport municipal 

199,48
tn CO2 /any
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A42/B410/
56

Instal·lar  energia  fotovoltaica  de  suport  en  equipaments  municipals
d’Avinyonet de Puigventós, Cistella i Terrades

Àrea
d’intervenció

Energia
fotovoltaica

Instrument Altres Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet  de
Puigventós

Cabanelles Cistella Llers Sant
Llorenç

de la Muga Terrades

Descripció Es proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a diversos equipaments municipals
dels municipis d’Avinyonet de Puigventós, Cistella i Terrades.  S’ha estimant una producció del 50% de
l’energia que necessita.

Tenint en compte el consum dels equipament es reduirà aproximadament el 50%, la potència 
aproximada a instal·lar seria:

Municipi Equipament Consum

 (MWh)

Producció amb FV
aproximada (MWh)

Avinyonet de
Puigventós 

Ajuntament 7,13 3,56

Escola 43,96 21,98

Llar d’infants 35,87 17,93

Cistella
Ajuntament 38,78 19,39

Escola 5,56 21,98

Terrades Ajuntament 10,02 2,40

Cost Cost acció: 65.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 141,32 MWh/any
Estalvi - MWh/any

Producció  local
d’energia

Tèrmica - MWh
Elèctrica 70,66 MWh

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2019-2020 Regidor de Medi Ambient i Serveis públics

Indicadors
de seguiment Producció de la instal·lació d’autoconsum 

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi:
EE= Ce*50%*FEE
On, 

Ce, consum elèctric de l’equipament, 2012
50%, objectiu a assolir.
FEE, Factor d’emissió de l’electricitat , 0,481 tnCO2/MWh.

33,98
tn CO2 /any
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A75/B71/94 Instal·lar un punt d'informació energètica 

Àrea
d’intervenció

Altres Instrument Sensibilització/
formació

Origen de 
l’acció

Coordinador territorial

Àmbit
territorial

Avinyonet  de
Puigventós

 

Cabanelles
Cistella

               
Llers

Sant
Llorenç

de la Muga

 
Terrades

Descripció
L’ACEC impulsarà un servei d’assessorament directe a les llars dels municipis, a través de la
creació d’un punt d’informació energètica itinerant que estarà mínim un cop al mes durant dues
hores als municipis de la Serra de l’Estela.

Es preveuen 12 sessions anuals, plantejant la primera com un taller per entendre la factura de la
llum i alhora per explicar als veïns quins temes podran resoldre amb el tècnic durant les hores
d’obertura del punt d’informació energètica. 

L’ajuntament haurà de facilitar un espai on situar el punt d’informació energètica i fer-ne difusió
entre la ciutadania per tal de garantir que totes les llars n’estan assabentades.

El cost de l’acció per cada ajuntament és de 1.500 €.

Cost Cost acció: 9.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 11.828,86 MWh/any
Estalvi 118,28 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any
Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2018-2020 Agència Comarcal de l’Energia i el Clima de l’Alt Empordà

Indicadors  de
seguiment Nombre d'emissions del sector domèstic 

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN 

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi :

1% del total de les emissions del sector domèstic.

Font: Metodologia per a la redacció dels PAES, Diputació de Girona i CILMA

44,13
tn CO2 /any
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A75/B71/95 Aplicar bonificacions fiscals als vehicles de baixes emissions

Àrea
d’intervenció

Altres Instrument Sensibilització/
formació

Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet  de
Puigventós

 

Cabanelles
Cistella

               
Llers

Sant  Llorenç
de la Muga

 

Terrades

Descripció L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), més conegut com l’impost de circulació, és
un  import  d’àmbit  local  que  grava  la  titularitat  dels  vehicles  aptes  per  circular  per  les  vies
públiques. Actualment,  la quota a satisfer es fixa  en  funció  de la potència  del  vehicle,  sense
considerar cap indicador d’impacte ambiental.
L’acció planteja bonificar la quota d’aquest impost en funció de les emissions de CO2 del vehicle
amb la finalitat d’introduir criteris ambientals en l’impost i  impulsar la compra de vehicles més
sostenibles  per  part  dels  ciutadans  i  empreses,  ja  que  els  vehicles  a  motor  són una de les
primeres causes de contaminació a les ciutats.
Es  proposa  que  es  bonifiquin  els  vehicles  menys  contaminants,  establint  un  percentatge  de
bonificació a favor  dels titulars  de vehicles que,  per  la  classe de carburant  utilitzat  o per les
característiques dels seus motors es consideri que produeix menor impacte ambiental. A mode
d’exemple es podrien seguir els següents paràmetres per tal d’aplicar les bonificacions:

1.Vehicle elèctric: exempt de l’IVTM

2. Vehicle híbrid: reducció del 50% en l’IVTM

3. Vehicle de GLP o gas natural: reducció del 50% en l’IVTM

4. Altres vehicles amb emissions inferiors o iguals a 110 g CO2/km: reducció del 60%

5. Altres vehicles amb emissions entre 111 g CO2/km i 120 g CO2/km: reducció del 40%
També es poden contemplar  penalitzacions  econòmiques als  vehicles  contaminants en forma
d’increments del 20% per als vehicles amb emissions iguals o superiors als 300g CO2/km. Per
obtenir més informació sobre els consums de carburant i les emissions de CO2 en vehicles nous
es pot consultar el següent web: www.idae.es/coches/

Cost Cost acció: 0 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 49.746,99 MWh/any
Estalvi 214,83 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any
Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2014-2020 Ajuntament

Indicadors  de
seguiment Nombre de vehicles als quals se'ls aplica la bonificació fiscal

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi :
EE = (Núm cotxes 2005 * 1,2 * 2,44 tn CO2 )
En què,

N.º vehicles (1.882) l’any 2005 al sector del transport urbà rodat
1,2 % del parc de vehicles que será elèctric l’any 2020
2,44 tn CO2, tones estalviades per un cotxe elèctric

Font: Metodologia per a la redacció dels PAES, Diputació de Girona i CILMA

55,1
tn CO2 /any
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A75/B71/96
Aplicar  bonificacions  fiscals  per  potenciar  la  implantació  d'energies
renovables als habitatges

Àrea
d’intervenció

Altres Instrument Sensibilització/
formació

Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet  de
Puigventós

 

Cabanelles
Cistella

               
Llers

Sant  Llorenç
de la Muga

 

Terrades

Descripció Es pretenen bonificar els següents impostos:

1. L’Impost sobre Béns Immobles (IBI), és un import d’àmbit local que grava la titularitat dels
immobles localitzats en el municipi. 

L’acció planteja bonificar la quota d’aquest impost en funció de quins sistemes per l’aprofitament
tèrmic o elèctric presentin els immobles. Amb la finalitat d’introduir criteris ambientals en l’impost i
impulsar la compra e instal·lació de sistemes més sostenibles.

Es proposen les següents bonificacions:

- Immobles amb instal·lacions d’energia solar tèrmica: reducció 10% en l’IBI. 
- Immobles amb instal·lacions d’energia solar fotovoltaica: reducció 10% en l’IBI. 
- Immobles amb instal·lacions de biomassa o pèl·lets: reducció 5% en l’IBI. 

2. L’ICIO és l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, és un import d’àmbit local. Es
paga  alhora  de  realitzar  qualsevol  construcció  dins  del  terme  municipal  per  la  que  es
necessiti obtenir una llicència urbanística.

Es proposen les següents bonificacions:

- Immobles amb instal·lacions d’energia solar tèrmica: reducció 100% en l’ICIO. 
-  Immobles  amb  instal·lacions  d’energia  solar  fotovoltaica  per  autoconsum:  reducció
100% en l’ICIO. 
- Immobles amb instal·lacions de biomassa o pèl·lets: reducció 100% en l’ICIO. 

Cost Cost acció: 0 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 11.828,86 MWh/any
Estalvi 471,4 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any
Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable

Alta 2020 Ajuntament

Indicadors  de
seguiment Nombre d'habitatges als quals se'ls aplica una bonificació fiscal

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi :

2% d’estalvi de les emissions del sector residencial

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

132,38
tn CO2 /any
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A75/B71/97 Implantar el projecte 50/50 a l’escola 

Àrea
d’intervenció

Altres Instrument Sensibilització/
formació

Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet
de

Puigventós

 

Cabanelles
Cistella

           
Llers

Sant  Llorenç
de la Muga

 
Terrades

Descripció El  concepte "50-50"  va néixer el  1994 a Hamburg,  on va ser  aplicat inicialment per reduir  el
consum energètic de les escoles. http://www.euronet50-50.eu/index.php/index.php/cat/ 

Actualment,  Euronet  50/50 és un projecte  que incentiva  l'estalvi  energètic  de tots  els  edificis
públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia. La metodologia
que es fa servir és el 50/50 que consisteix en introduir incentius a l'estalvi energètic aconseguit. 

Es planteja implantar inicialment la metodologia 50/50 a l’escola  d’Avinyonet de Puigventós, de
Cistella i de Llers. L'ajuntament (que és qui paga les factures) i l'escola signen un compromís on
el primer es compromet a invertir o bé retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l' es
compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte. 
Les  accions  estan  centrades  a  formular,  des  de  les  escoles,  uns  nous  protocols  de  bones
pràctiques energètiques, que han de permetre reduir els possibles malbarataments i transmetre a
tots  els  organismes,  alumnes  i  professionals  involucrats  sensibilització,  formació  i  cultura
energètica

Cost Cost acció: 4.500 €
Amortització - anys

Consum Consum actual 232,2 MWh/any
Estalvi 37,15 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any
Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2019-2020 Agència Comarcal de l’Energia i el Clima de l’Alt Empordà

Indicadors  de
seguiment Consum energètic de l’escola

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

16% de reducció de l’escola.

Font: Sostenible.cat

12,84
tn CO2 /any
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A72/B74/98 Construcció d’una deixalleria municipal a Avinyonet de Puigventós

Àrea
d’intervenció

Gestió  de  residus  i
aigües residuals

Instrument Sensibilització/
formació

Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Avinyonet de Puigventós

Descripció El  municipi  construirà  una  deixalleria  per  la  recollida  i  posterior  tractament  de  les  diferents
fraccions de residus selectius:

• Residus especials i fraccions minoritàries com són: olis vegetals i minerals, dissolvents,
vernissos, residus àcids i bàsics, pesticides, piles, fluorescents i làmpades de mercuri,
cartutxos  de  tinta,  pneumàtics,  radiografies,  substàncies  de  neteja,  aerosols,  cables
elèctrics, ampolles de cava.

• Aparells elèctric i electrònics.
• Voluminosos
• Fusta
• Ferralla
• Runes d’obra menor
• Restes vegetals

És requisit pel correcta funcionament de la instal·lació que es disposin d’uns horaris d’obertura al
públic i que alhora l’ajuntament designi a un responsable encarregat de la instal·lació.

Es proposa que la recollida dels residus especials es porti a terme a través del servei comarcal
que  s’ofereix  des  de  la  Xarxa  comarcal  de  deixalleries,  vegeu  reglament  del  servei  al  web:
http://deixalleries.residus-altemporda.org/

El cost de l’acció inclou la construcció de la instal·lació així com també la compra compra dels
contenidors.

Cost Cost acció: 20.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual - MWh/any
Estalvi - MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any
Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2019 Ajuntament

Indicadors  de
seguiment Tn de residus entrades a la deixalleria

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE = Tn residus selectius 2005*25%* FE altres
En què:

Tn, 60% residus generats 2005, segons la bossa tipus comarcal,  558,51 tn

FE altres, -1,63

Percentatge recollida 25%

Font: Pla de gestió residus municipal

137,69
tn CO2 /any
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A72/B74/99 Construcció d’una deixalleria municipal a Terrades

Àrea
d’intervenció

Gestió  de  residus  i
aigües residuals

Instrument Altres Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit
territorial

Terrades

Descripció El  municipi  construirà  una  deixalleria  per  la  recollida  i  posterior  tractament  de  les  diferents
fraccions de residus selectius:

• Residus especials i fraccions minoritàries com són: olis vegetals i minerals, dissolvents,
vernissos, residus àcids i bàsics, pesticides, piles, fluorescents i làmpades de mercuri,
cartutxos  de  tinta,  pneumàtics,  radiografies,  substàncies  de  neteja,  aerosols,  cables
elèctrics, ampolles de cava.

• Aparells elèctric i electrònics.
• Voluminosos
• Fusta
• Ferralla
• Runes d’obra menor
• Restes vegetals

És requisit pel correcta funcionament de la instal·lació que es disposin d’uns horaris d’obertura al
públic i que alhora l’ajuntament designi a un responsable encarregat de la instal·lació.

Es proposa que la recollida dels residus especials es porti a terme a través del servei comarcal
que  s’ofereix  des  de  la  Xarxa  comarcal  de  deixalleries,  vegeu  reglament  del  servei  al  web:
http://deixalleries.residus-altemporda.org/

El cost de l’acció inclou la construcció de la instal·lació així com també la compra compra dels
contenidors.

Cost Cost acció: 41.649 €
Amortització 36,26 anys

Consum Consum actual - MWh/any
Estalvi - MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any
Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2019-2020 Ajuntament

Indicadors  de
seguiment Tn de residus entrades a la deixalleria

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE = Tn residus selectius 2005*25%* FE altres
En què:

Tn, 60% residus generats 2005, segons la bossa tipus comarcal, 131,62 tn

FE altres, -1,63

Percentatge recollida 25%

Font: Pla de gestió residus municipal

32,44
tn CO2 /any
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A72/B74/100 Implantar el compostatge comunitari al municipi a Cabanelles

Àrea
d’intervenció

Altres Instrument Sensibilització/
formació

Origen de 
l’acció

Autoritat local

Àmbit territorial Cabanelles

Descripció El compostatge consisteix en un procés natural  de transformació de les restes de matèria
orgànica que llencem a les escombraries, en compost, un adob natural molt semblant a la terra
vegetal, que millora l’estructura del sol.

L’objectiu  d’aquesta  acció  és  donar  un  ventall  més  ampli  d’oportunitats  als  habitants  del
municipi per l’autogestió de la FORM. El model implica la complementarietat de: 
- Compostage casolà per aquelles cases que vulguin i disposin de terreny per a fer-ho. 

Cal remarcar, que actualment, el municipi de Cabanelles té 6 compostadors casolans
- Compostatge comunitari pels habitatges que no autocompostin.

El tractament del compostatge comunitari es faria amb la compostadora JK5100, aquesta pot
tractar  la  FORM  de  210  habitants,  per  tant  es  preveu  la  instal·lació  d’un  compostador
comunitari. 
Cal tenir present que amb la instal·lació d’un compostador comunitari es deixa de produir uns
18,23 tn de residus orgànics l’any  tenint en compte les restes de jardí com ara la poda o la
gespa.

Aquesta actuació es durà a terme a partir de l'adhesió a la campanya d' autocompostatge del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el qual facilitarà els compostadors i realitzarà el seguiment
dels mateixos. El procediment que s’ha de seguir des de l’ajuntament és:

 Mitjançant cartells i tríptics, es realitza una difusió per a detectar els veïns interessats
 Es  convoquen  els  interessats  a  una  primera  sessió  informativa  del  procés  de

compostatge. 
 Es realitza una visita d’assessorament per una bona formació del compostaire.
 Per acabar el procés d’implantació es convoca una xerrada informativa d’aplicació de

compost. 
  Anualment es contacta amb cadascun dels compostaires per a constatar el correcta

reciclatge de la matèria orgànica.

Per tal d’aconseguir la implantació de més compostadors casolans i el seguiment dels que ja
estan implantats s’incentivarà amb:
- Bonificació la taxa d’escombraries. 
- Publicacions al butlletí municipal de les emissions reduïdes pel compostatge casolà.

Cost Cost acció: 25.000 €
Amortització 18,66 anys

Consum Consum actual - MWh/any
Estalvi - MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any
Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2018-2020 Ajuntament

Indicadors  de
seguiment Tn de residus entrades a la deixalleria

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN
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Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE = Tn gestionades compostatge comunitari * FE matèria orgànica
En què,

Tn compostades per any, 18,23 tn
FE matèria orgànica, -0,18 tnCO2/MWh

Font: Pla de desplegament de la recollida de la FORM

3,28
tn CO2 /any
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A72/B74/101
Recollida de la FORM en contenidors a la via pública al municipi de
Llers

Àrea
d’intervenció

Gestió de residus
i  aigües
municipals

Instrument Altres Origen de 
l’acció

Coordinador
territorial

Àmbit territorial Llers

Descripció
El  Pla  de gestió  de residus  de Llers  així  com el  Pla  de desplegament comarcal  de la  FORM
estableix  la implantació de la  recollida  de matèria  orgànica al  municipi  a  fi  de  complir  amb la
normativa catalana de residus i reduir les tones de FORM a dipòsit controlat.
L’acció consisteix en la implantació de la recollida de la FORM a tota la població del municipi. 

S’habilitaran contenidors  per  a  la  recollida  de  la  FORM al  carrer  i  s’ubicaran  un a  cada àrea
d’aportació de residus que actualment hi ha al municipi.

La matèria orgànica dipositada en els contenidors es transportarà fins a la planta de compostatge
comarcal situada al costat del dipòsit controlat de Pedret i Marzà.

Les caracteritzacions de la bossa de rebuig comarcal indica que un 36% de la generació de residus
provenen de la matèria orgànica i la fracció vegeta. Amb la recollida selectiva d’aquest residu es
preveu que un 30% de la FORM es reculli a través del contenidors previstos per aquesta fracció.

Els costos de l’acció no tenen en compte l’adquisició dels contenidors. Només es té en compte el
cost del servei. 

Cost Cost acció: 12.225,40€ 
Amortització - anys

Consum Consum actual - MWh/any
Estalvi - MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any
Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable

Mitjana 2019-2020 Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Indicadors
seguiment

Tn recollides de la FORM

Línies  de
finançament  Fons propi i Diputació de Girona

Estalvi de les emissions de CO2

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE= Tn gestionades FORM* 30%* FE matèria orgànica
En què,

Tn gestionades FORM, 936,41 tn
FE matèria orgànica, -0,18 tnCO2/MWh

Font: Pla de gestió residus municipal

17,69
tn CO2 /any
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A72/B74/36  Implantar el sistema porta a porta de recollida de la FORM a Terrades

Àrea
d’intervenció

Gestió de residus
i aigües residuals

Instrument Altres Origen de 
l’acció

Coordinador territorial 

Àmbit territorial Terrades

Descripció
L’actuació consisteix en la implantació de la recollida porta a porta de rebuig i  matèria orgànica del
municipi de Terrades. El tractament d’ambdues fraccions es realitzarà a l’abocador de Pedret i Marzà i la
planta de compostatge de Boadella i les Escaules respectivament. L’actuació forma part de la prova pilot
de  gestió  descentralitzada  de  la  FORM amb 5  municipis  de  la  comarca:  Boadella  i  les  Escaules,
Terrades, Biure,Darnius i Maçanet de Cabrenys.

Segons dades de l’estudi realitzat per part d’una consultoria externa de l’ajuntament preveuen que amb
la implantació del  sistema porta  a porta  de recollida  dels  residus  es recollirà un 70% de la  FORM
generada,  es  produirà  un  increment  substancial  del  conjunt  de  les  recollides  selectives  de  (vidre,
papercartró i envasos lleugers) i per tant es reduirà dràsticament la generació de la fracció resta que es
situarà en un 30% del total de residus generats pel municipi.

Per a calcular el balanç de l’estalvi d’emissions només s’ha tingut en compte el tractament dels residus,
és a dir l’estalvi d’emissions que hi ha amb la disminució de les tones de matèria orgànica destinades a
abocador.

El cost de l’acció només preveu els costos relatius a la campanya d’informació i comunicació.

Cost Cost acció 3.000 €
Amortització - anys

Consum Consum actual - MWh/any
Estalvi -  MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica - MWh/any
Elèctrica - MWh/any

Prioritat Calendari Responsable
Alta 2014-2020 Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Indicadors
de
seguiment

Disminució de les tn d’entrada a l’abocador.

Línies  de
finançament Fons propi,  Diputació de Girona, ICAEN

Estalvi de les emissions de C02

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE= Tn recollides 2005 * % FORM bossa tipus*%  objectiu recollida selectiva FORM * FE FORM
En què,

Tn recollides 2005, 131,62tn
% objectiu recollida selectiva FORM, 70 %  
% FORM bossa tipus 35 %
FE FORM, -0,18 tnCO2

Font: Projecte pilot de gestió descentralitzada de la FORM (SPORA)

5,80
tn CO2 /any
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4.2.Balanç d’emissions 

Segons l’estat d’execució i implementació de les accions del  PAES i sense tenir ja en compte les
accions desestimades, les emissions estalviades fins al moment de revisió del document són les que
es mostren a continuació, primer en general i després per sectors. 

Cal tenir present que de les emissions vinculades a accions en curs, només una part són emissions
efectivament estalviades, ja que l’acció encara s’està realitzant i, per tant, l’estalvi total es produirà
l’any 2020. Així doncs, es pot concloure que les accions completades i les accions en curs suposaran
una reducció de 3.624,35 tn CO2 per a l’any 2020 respecte a les 22.704,05 tn CO2 que es van emetre
l’any 2005, si bé només tenint en compte les realitzades completament, en el moment de la revisió
s’han reduït 891,39 tn CO2.   

Gràfic 4. Emissions estalviades (en curs i completades) i emissions pendents (no iniciades) d’estalviar en tones de CO2. 

Com en el cas del balanç d’accions, s’especifica en el gràfic 5 quines emissions corresponen a les
noves accions completades, en curs o bé no iniciades. 

Gràfic 5. Emissions estalviades (en curs i completades) i emissions pendents (no iniciades) d’estalviar en tones de CO2. 
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En curs; 2732,96

Completades; 891,39

No iniciades; 1850,27

eC; 2256,48

eCn; 476,48C; 736,75
Cn; 154,64

nI; 1500,63

nIn; 349,64



El percentatge d’estalvi  assolit  ha estat del  66,20% respecte del  total  d’emissions que es preveu
estalviar  del  2005 al  2020,  tenint  present  la continuïtat  de les  accions en curs. Les  completades
estrictament suposen un 16,28%.
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Taula 8. Balanç d’emissions: tones de CO2 previstes inicialment en el PAES, tones de CO2 estalviades per sector segons l’estat d’implementació de les accions i tones pendents d’estalviar.

tn CO2

Pla d’acció inicial Noves accions
TOTAL

Estalviades Per estalviar

Sector
Previstes

inicialment
eC C nI eC C nI eC C nI

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals

30,11 27,81 0,45 1,85 30,88 5,47 27,54 58,69 5,92 29,39

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
sector terciari

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edificis residencials 937,24 931,54 5,7 0 0 1,28 0 931,54 6,98 0

Enllumenat públic 149,98 36,91 0 0 137,81 10,2 0 174,72 10,2 0

Transport 394,61 0 0 394,61 199,48 0 92,77 199,48 0 487,38

Producció local d’energia 
elèctrica

0 0 0 0 0 0 3,98 0 0 33,98

Producció local de 
fred/calor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres 3197,09 1260,22 730,6 1104,17 108,31
137,6

9
195,35 1368,53 868,29 1299,52

TOTAL 4709,03 2256,48 736,75 1500,63 476,48
154,6

4
349,64 2732,96 891,39 1850,27

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament. 
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Gràfic 6. Representació del balanç de tones de CO2 estalviades i pendents d’estalviar segons l’estat d’execució de les accions.
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4.3.Balanç del consum energètic 

Segons les accions realitzades, els municipis de la Serra de l’Estela han estalviat 100,79MWh amb accions completades, i té 3455,06MWh estalviats
parcialment amb accions que estan en curs (l’estalvi total s’assolirà el 2020). A més, amb l’execució de les accions de producció local d’energia ha
produït 2,14MWh.

Taula 9. Balanç d’energia: MWh d’estalvi previstos inicialment en el PAES, MWh estalviats per sector segons l’estat d’implementació de les accions i estalvis pendents.

MWh
Pla d’acció inicial Noves accions

TOTAL

Estalviats Per estalviar

Sector
Previstes

inicialment
eC C nI eC C nI eC C nI

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals

66,00 62,13 0,95 2,913 23,83 15,59 60,57 85,96 16,54 63,48

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
sector terciari

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edificis residencials 1136,56 1136,56 0 0 0 1,14 0 1136,56 1,14 0

Enllumenat públic 421,84 76,75 0 0 286,52 21,2 0 363,27 21,2 0

Transport 1492,41 0 0 1492,41 781,85 0 380,53 781,85 0 1872,94

Producció local d’energia 
elèctrica

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres 4303,34 754,3 68,06 3221,38 333,11 0 508,55 1087,41 68,06 3729,93

TOTAL 7420,15 2029,74 69,01 4716,70 1425,31 37,93 949,65 3455,06 106,94 5666,36

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament. 
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Gràfic 7. Representació del balanç d’energia estalviada i pendent d’estalviar segons l’estat d’execució de les accions.

62

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals

Edificis i equipaments/instal·lacions sector terciari

Edificis residencials

Enllumenat públic

Transport

Producció local d’energia elèctrica

Producció local de fred/calor

Altres

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

No iniciades Completades En curs



4.4.Balanç econòmic 

El pressupost inicial d’execució del PAES era de 3.517.255 €. Fins al moment de revisió del document s’han invertit 3.538.911 € (comptant amb el
pressupost d’accions en curs que pot ser que no s’hagi gastat efectivament. Accions completades: 113.325 €; accions en curs: 3.413.069 €).

La taula següent mostra per a cada sector quina ha estat la despesa segons el grau d’implantació de les accions, així com el cost de les noves
accions, i fa balanç del que s’ha invertit i el que queda per invertir.

Taula 10. Despesa realitzada per sectors i segons l’estat d’implementació de l’acció (en €).

€
Pla d’acció inicial Noves accions

TOTAL

Invertit
Per

invertir

Sector
Previstes

inicialment
eC C

Desesti-
mades

Total invertit eC C nI eC C nI

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals

16.702 10.478,81 2.164,74 0 12.644 197.895,45 51.876
155.629,

1
208.374 54.041 159.688

Edificis i 
equipaments/instal·lacions sector 
terciari

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edificis residencials 2.674.254,9 2.674.254,9 0 0 2.674.255 0 14.983,1 0 2.674.254 14.983 0

Enllumenat públic 519.467,6 91.034 0 428.433,6 91.034 222.261,6 21.430 0 313.295 21.430 0

Transport 89.650 0 0 0 0 40.000 0 355.000 400.000 0 444.650

Producció local d’energia 
elèctrica

0 0 0 0 0 0 0 65.000 0 0 65.000

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres 217.180,77 140.144,05 2.871,32 15.115,4 143.015 37.000 20.000 58.374,4 177.144 22.871,32 72.862

TOTAL
3.517.255

2.915.912 5.036 443.549 2.920.948 497.157 108.289 634.004 3.413.069 113.325
786.762
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Els gràfics següents mostren, d’una banda, el que s’ha invertit respecte al que queda per invertir si es
compleixen les previsions del PAES (incloent-hi el cost de les noves accions i suprimint el cost de les
accions desestimades al cost de les accions pendents de realitzar) i, de l’altra, en quins sectors s’ha
efectuat la despesa. 

Gràfic 8. Pressupost invertit respecte al pressupost total.

 Gràfic 9. Despesa realitzada per sectors(en €).
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5. Taula resum
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6. Annexos
Els annexos que s’inclouen són: 

 Monitoring template

 Actes de les reunions amb l’Ajuntament 

 Estat d'implementació de les accions del municipi
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Municipis de la Serra de l’Estela

Padró (2005) 3.091
Padró (2016) 3.801

CRONOLOGIA

Adhesió al Pacte d'Alcaldes 29/04/2013

Validació del PAES per Diputació de Girona 15/10/2015

Data de revisió del PAES Abril 2019

Emissions generades l'any 2005 22.704,05

PAES 2015 PAES REVISIÓ Abril 2019

Total per càpita Total per càpita

4.709,03 1,52 5.474,62 1,44

20,74% - 24,11% -

Estalvi energètic (MWh) 7.420,15 2,40 9.228,35 2,43

Producció local d'energia (MWh) 105,77 - 257 -

Total d'accions incloses al PAES 71 - 94 -

Taules per al document en word (Resum)
2015 2019

Objectiu de reducció (%) 20,74% 24,11%

Estalvis
4.709,03 5.474,62

Consum (MWh) 7.420,15 9.228,35

Producció d’energia renovable (MWh) 105,77 256,51

Elèctrica 0 70,66

Tèrmica 105,77 185,85

Accions 71 94

Completades 25 31

En curs 26 36

No iniciades 
12 27

Pressupost 3.517.255,27 4.313.156

Nota: Cal revisar la columna de l'any de revisió, en aquest cas 2016, per tal que els valors d'emissions i estalvis no incloguin les accions deses mades.

per càpita

Estalvis 2015 2019
1,52 1,44

Consum (MWh) 2,40 2,43

Estalvi d'emissions (tnCO2)

Percentatge d'estalvi d'emissions respecte 
2005

Emissions (tnCO2)

Emissions (tnCO2)



Núm. d'accions Nota: Cal revisar les fórmules d'aquesta taula
ACCIONS

Pla d'acció inicial Noves accions TOTAL

Sector
En curs Completades Desestimades No iniciades En curs Completades No iniciades En curs Completades Desestimades No iniciades

13 3 3 0 7 3 2 7 6 5 0 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edificis residencials 13 7 6 0 0 0 2 0 7 8 0 0

Enllumenat públic 7 3 0 4 0 2 1 0 5 1 4 0

Transport 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 4

Producció local d’energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres 37 13 16 4 4 4 1 4 17 17 4 8

TOTAL 71 26 25 8 12 10 6 15 36 31 8 27

eC eCn C Cn D nI nIn Percentatge d'implementació
Núm.accions 26 10 25 6 8 12 15 71,28

Previstes 
inicialment

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals

Edificis i 
equipaments/instal·lacions sector 
terciari

On, eC: Accions del PAES inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAES inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nI: Accions del PAES inicial no iniciades; nIn: 
Accions noves no iniciades

Balanç d'accions



GRÀFICS

1. Balanç d'accions total 2. Balanç d'accions total, amb especificació del percentatge de les noves accions

3. Percentatge del grau d'execució de les accions per sectors
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Altres
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C; 24,51 %

Cn; 5,88 %

D; 7,84 %

nI; 11,76 %

nIn; 14,71 %



Nota: Cal revisar les fórmules d'aquesta taula, i tenir en compte que les previstes inicialment van vinculades a la taula accions inicial i la re
EMISSIONS

Pla d'acció inicial Noves accions TOTAL

Estalviades Per estalviar

Sector
En curs Completades No iniciades En curs Completades No iniciades En curs Completades No iniciades

30,11 27,81 0,45 1,85 30,88 5,47 27,54 58,69 5,92 29,39

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edificis residencials 937,24 931,54 5,7 0 0 1,28 0 931,54 6,98 0

Enllumenat públic 149,98 36,91 0 0 137,81 10,2 0 174,72 10,2 0

Transport 394,61 0 0 394,61 199,48 0 92,77 199,48 0 487,38

Producció local d’energia elèctrica 0,00 0 0 0 0 0 33,98 0 0 33,98

Producció local de fred/calor 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres 3197,09 1260,22 730,6 1104,17 108,31 137,69 195,35 1368,53 868,29 1299,52

TOTAL 4709,03 2256,48 736,75 1500,63 476,48 154,64 349,64 2732,96 891,39 1850,27

Emissions d'accions desestimades* 215,17

eC eCn C Cn nI nIn

2256,48 476,48 736,75 154,64 1500,63 349,64

tn CO
2

Previstes 
inicialment

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals

Edificis i 
equipaments/instal·lacions sector 
terciari

tnCO
2

tnCO
2

On, eC: Accions del PAES inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAES inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nI: Accions del 

Balanç d'emissions



GRÀFICS

1. Balanç d'emissions total 2. Balanç d'emissions total amb especificació de les noves accions

3. Emissions de les accions segons el seu estat d'implementació per sectors

En curs; 2732,96

Completades; 891,39

No iniciades; 1850,27
eC; 2256,48

eCn; 476,48
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nI; 1500,63

nIn; 349,64
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MWh Nota: Cal revisar les fórmules d'aquesta taula, i tenir en compte que les previstes inicialment van vinculades a la taula accions inicial i la
ENERGIA

Pla d'acció inicial Noves accions TOTAL

Estalviades Per estalviar

Sector
En curs Completades No iniciades En curs Completades No iniciades En curs Completades No iniciades

66,00 62,139 0,95 2,913 23,83 15,59 60,5722 85,969 16,54 63,4852

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edificis residencials 1136,56 1136,56 0 0 0 1,14 0 1136,56 1,14 0

Enllumenat públic 421,84 76,75 0 0 286,52 21,2 0 363,27 21,2 0

Transport 1492,41 0 0 1492,41 781,85 0 380,53 781,85 0 1872,94

Producció local d’energia elèctrica 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producció local de fred/calor 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres 4303,34 754,3 68,06 3221,38 333,11 0 508,55 1087,41 68,06 3729,93

TOTAL 7420,152 2029,749 69,01 4716,703 1425,31 37,93 949,65 3455,059 106,94 5666,36

Energia d'accions desestimades* 604,69 MWh

eC eCn C Cn nI nIn

MWh 2029,749 1425,31 69,01 37,93 4716,703 949,65

Previstes 
inicialment

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals

Edificis i 
equipaments/instal·lacions sector 
terciari

On, eC: Accions del PAES inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAES inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nI: Accions del 
PAES inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades

Balanç d'energia



GRÀFICS

1. Consum d'energia de les accions segons el seu estat d'implementació per sectors
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€ Nota: Cal revisar les fórmules d'aquesta taula
PRESSUPOST (€)

Pla d'acció inicial Noves accions TOTAL

Sector
En curs Completades Desestimades Total invertit En curs Completades No iniciades En curs Completades Invertit

16702 10478,81 2164,74 0 12.644 197895,45 51876 155629,1 208.374 54.041 262.415 159.688

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edificis residencials 2674254,9 2674254,9 0 0 2.674.255 0 14983,1 0 2674254,9 14983,1 2.689.238 0

Enllumenat públic 519467,6 91034 0 428433,6 91.034 222261,6 21430 0 313295,6 21430 334.726 0

Transport 89650 0 0 0 0 40000 0 355000 40000 0 40.000 444.650

Producció local d’energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0 65000 0 0 0 65.000

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres 217180,77 140144,05 2871,32 15115,4 143.015 37000 20000 58374,4 177144,05 22871,32 200.015 117.424

TOTAL 3.517.255 2.915.912 5.036 443.549 2.920.948 497.157 108.289 634.004 3.413.069 113.325 3.526.394 786.762

Invertit* Pendent

Pressupost 3.526.394 786.762

Nota: Per les accions en curs i completades el pressupost ha de ser la despesa realitzada que hagi facilitat l'Ajuntament. Si es desconeix es posa el pressupost estimat

*No és el pressupost efectivament gastat per l'Ajuntament ja que inclou el cost d'accions en curs que no s'han desenvolupat del tot.

Hi pot haver casos en que la despesa pendent sigui negativa perquè s'ha gastat més del que s'havia pressupostat, llavors cal explicar els detalls en el document word.

GRÀFICS

Previstes 
inicialment

Despesa 
pendent

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals

Edificis i equipaments/instal·lacions 
sector terciari

Balanç econòmic



1. Pressupost pendent respecte el que ja s'ha invertit

2. Despeses per sector

Pressupost

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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*Completar només per accions en curs o completades amb la informacioó facilitada per l'Ajuntament. Si es desconeix es posa el pressupost es mat.
Nota: Cal revisar els terminis d'adaptació segons l'estat de l'acció, per accions no iniciades cal posar mínim 2016-2020. El codi s'ha de completar segons la pestanya categories.
Les noves accions s'inclouen de color blau i en negreta, ja que en el seu estat d'execució es contempla si estan en curs, completades o no iniciades.

Codi Accions Àrea d’intervenció Origen de l’acció Responsable

Terminis d’implementació
Estimat l'any 2020

Inici Fi

   EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

A19/B12/1 Altres Gestió d’energia

Autoritat local

2014 2020 En curs 6000 59,16 0 26,33

A14/B12/2 Gestió d’energia

Autoritat local

2019 2020 No iniciada 889,71 1,14 0 0,37

A14/B12/3 Gestió d’energia

Autoritat local

2015 2015 Completada 257,55 0,2 0 0,1

A14/B12/4 Gestió d’energia

Autoritat local

2014 2014 Completada 1311,16 0,55 0 0,26

A14/B12/5 Gestió d’energia

Autoritat local

2019 2020 En curs 4308,08 2,93 0 1,46

A14/B12/6 Gestió d’energia

Autoritat local

2019 2020 No iniciada 1058,8 0,84 0 0,4

A14/B12/7 Gestió d’energia

Autoritat local

2020 2020 No iniciada 341,46 0,11 0 0,05

A14/B12/8 Gestió d’energia

Autoritat local

2018 2020 En curs 170,73 0,049 0,02

A14/B12/9 Gestió d’energia

Autoritat local

2019 2020 No iniciada 102,44 0,007 0 0,003

A14/B12/10 Gestió d’energia

Autoritat local

2020 2020 No iniciada 204,8 0,056 0 0,027

A14/B12/11 Gestió d’energia

Autoritat local

2019 2020 No iniciada 903,66 0,2 0 0,73

A14/B12/12 Gestió d’energia

Autoritat local

2014 2014 Completada 596,03 0,2 0 0,09

Instrument 
Estat d’implemen-
tació o execució de 

l’acció

Cost d’implemen-
tació (€)  Estalvi d’energia 

estimat 
[MWh/any]

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any]

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

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

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.1.2 Substituir tub fluorescent de 58W de potència amb balast ferromagnètic 
per tub fluorescent de 58W de potència amb blast electrònic a l’Ajuntament, la 
llar d’infants i l’escola d’Avinyonet de Puigventós

Sistemes d'enllumenat 
eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.1.3. Substituir tub fluorescent de 58 W de potència amb balast ferromagnètic 
per tub fluorescent de 58 W de potència amb balast electrònic a l’Ajuntament de 
Cabanelles Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.1.4. Substituir tub fluorescent de 58 W de potència amb balast ferromagnètic 
per tub fluorescent de 58 W de potència amb balast electrònic a l’escola, i 
l’Ajuntament de Cistella. Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.1.5. Substituir tub fluorescent de 58 W de potència amb balast ferromagnètic 
per tub fluorescent de 58 W de potència amb balast electrònic al camp de fútbol, 
la llar d’infants, el pavelló i l’escola de Llers. Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.1.6 Substituir tub fluorescent de 36 W de potència amb balast ferromagnètic 
per tub fluorescent de 36 W de potència amb balast electrònic a l’escola i 
l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós. Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.1.7. Substituir tub fluorescent de 36 W de potència amb balast ferromagnètic 
per tub fluorescent de 36 W de potència amb balast electrònic al dispensari de 
Llers. Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.1.8. Substituir tub fluorescent de 36 W de potència amb balast ferromagnètic 
per tub fluorescent de 36 W de potència amb balast electrònic a l’Ajuntament de 
Terrades. Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.1.9.  Substituir tub fluorescent de 18 W de potència amb balast ferromagnètic 
per tub fluorescent de 18 W de potència amb balast electrònic al dispensari 
d’Avinyonet de Puigventós. Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.1.10. Substituir tub fluorescent de 18 W de potència amb balast ferromagnètic 
per tub fluorescent de 18 W de potència amb balast electrònic a l’escola de 
Llers. Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.1.11. Substitució de làmpada halògena de 35 W en reflector dicroic per 
làmpada led de 4 W led a la llar d’infants d’Avinyonet de Puigventós. Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.1.12. Substitució de làmpada halògena de 35 W en reflector dicroic per 
làmpada led de 4 W led a l’Ajuntament de Cistella. Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Taula Monitoring Template



Codi Accions Àrea d’intervenció Origen de l’acció Responsable

Terminis d’implementació
Estimat l'any 2020

Inici Fi
Instrument 

Estat d’implemen-
tació o execució de 

l’acció

Cost d’implemen-
tació (€)  Estalvi d’energia 

estimat 
[MWh/any]

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any]

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

A14/B12/13 Gestió d’energia

Autoritat local

2020 2020 No iniciada 557,58 0,56 0 0,27

A14/B12/14 Gestió d’energia
Autoritat local

2019 2020 No iniciada 34215 4,99 0 2,4

A11/B12/15 Envolupant d’edificis Gestió d’energia
Autoritat local

2017 2018 Completada 30000 9,43 0 2,51

A13/B12/16 Gestió d’energia

Autoritat local

2018 2018 Completada 21876 6,16 0 2,96

A11/B12/17 Envolupant d’edificis Gestió d’energia
Autoritat local

2020 2020 No iniciada 30000 7,37 0 1,96

A11/B12/18 Envolupant d’edificis Gestió d’energia
Autoritat local

2019 2019 En curs 30000 0,24 0 0,11

A11/B12/19 Envolupant d'edificis Gestió d’energia
Autoritat local

2020 2020 No iniciada 20000 1,33 0 0,64

A14/B12/20 Gestió d’energia
Autoritat local

2020 2020 No iniciada 36050 27,24 0 13,1

A14/B12/21 Gestió d’energia
Autoritat local

2019 2020 En curs 11910 18,41 0 8,86

A12/B12/22

Instal·lació d’una caldera biomassa a l’escola de Llers

Gestió d’energia

Autoritat local

2019 2020 En curs 155985,45 5,18 76,8 21,91

A11/B12/23 Envolupant d’edificis Gestió d’energia
Autoritat local

2019 2020 No iniciada 30000 2,5 0 1,2

A14/B12/24 Gestió d’energia
Autoritat local

2019 2020 No iniciada 5364,1 5,52 0 2,65

A17/B12/25 Gestió d’energia
Coordinador territorial ACEC

2019 2020 No iniciada 0 11,6222 5,59
   EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIARI

   EDIFICIS RESIDENCIALS

A14/B12/26 Gestió d’energia
Autoritat local

2018 2020 En curs 157160 615,01 0 295,82

A17/B13/27 Certificació energètica Autoritat local 2018 2020 En curs 200 59,14 0 22,02

A15/B12/28 Gestió d’energia
Autoritat local

2018 2020 En curs 339800 462,41 0 222,42

A12/B12/29 Gestió d’energia

Autoritat local

2018 2020 En curs 149517,3 0 5,73 8,56

A12/B12/30 Gestió d’energia

Autoritat local

2018 2020 En curs 299034,6 0 16,04 46,3

1.1.13. Substitució de làmpada halògena de 35 W en reflector dicroic per 
làmpada led de 4 W led al dispensari de Llers. Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Substitució de l’enllumenat actual de la zona esportiva d’Avinyonet de 
Puigevntós per un altre de més eficient Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Substitució de les finestres amb aïllament de pont tèrmic a  l’edifici de l’escola 
d’Avinyonet de Puigventós

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Substitució del sistema de climatització dels barracons d’Avinyonet de 
Puigventós

Eficiència energètica en 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Substitució de les finestres amb aïllament de pont tèrmic a l’edifici de 
l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Substitució de les finestres amb aïllament de pont tèrmic a l’edifici de la 
biblioteca d’Avinyonet de Puigventós

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Subtitució dels tancaments actuals per tancaments amb aïllament de pont tèrmic 
a l’edifici del local social (antigues escoles) de Cabanelles

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Substitució de l’enllumenat actual del camp de futbol i del centre cívic de Cistella 
per enllumenat més eficient Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Substitució de l’enllumenat actual per enllumenat eficient al camp de futbol de 
Llers Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Substitució de les finestres amb aïllament de pont tèrmic a l’edifici de 
l’Ajuntament de Terrades

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Substitució de l’enllumenat amb llumenera existent per enllumenat amb 
tecnologia eficient a l’edifici de la Sala de Terrades Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Reclamar l’accés a les dades dels comptadors digitals del sector municipal a 
través de contractes i plecs de compra d’energia. 

Tecnologies de la 
informació i les 
comunicacions

1.3.1. Fomentar la substitució de les bombetes incandescents de les llars per 
d’altres més eficients Sistemes d'enllumenat 

eficient

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.3.2. Indicar la qualificació energètica dels habitatge en venda o lloguer del 
municipi

Tecnologies de la 
informació i les 
comunicacions

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.3.3. Fomentar la substitució dels aparells electrodomèstics de les llars per 
d’altres de gamma més eficient Electrodomèstics 

eficients

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.3.4. Instal·lar energia solar tèrmica de suport per a la producció d’aigua 
calenta sanitària en habitatges tipus amb caldera a gasoil.

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.3.5. Instal·lar energia solar tèrmica de suport per a la producció d’aigua 
calenta sanitària en habitatges tipus amb escalfador elèctric.

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics
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A12/B12/31 Gestió d’energia

Autoritat local

2018 2020 En curs 822777 0 70 112,14

A12/B12/32 Gestió d’energia

Autoritat local

2018 2020 En curs 905766 0 14 224,28

A12/B12/33 Gestió d’energia

Autoritat local

1998 2012 Completada - - - 2,7

A12/B12/34 Gestió d’energia

Autoritat local

2009 2012 Completada 0 - - 0,6

A12/B12/35 Gestió d’energia

Autoritat local

2005 2012 Completada 0 - - 0,6

A12/B12/36 Gestió d’energia

Autoritat local

2005 2012 Completada 0 - - 0,6

A12/B12/37 Gestió d’energia

Autoritat local

2005 2012 Completada 0 - - 0,6

A12/B12/38 Gestió d’energia

Autoritat local

2005 2012 Completada 0 - - 0,6

A12/B12/39 Gestió d’energia

Autoritat local

2014 2014 Completada 10000 0 2,14 1,02

A12/B12/40 Gestió d’energia

Autoritat local

2014 2014 Completada 4983,1 1,14 0 0,26
   ENLLUMENAT PÚBLIC

A21/B21/41 Eficiència energètica Gestió d’energia

Autoritat local

- - Desestimada 106410 19,54 0 9,4

A21/B21/42 Eficiència energètica Gestió d’energia

Autoritat local

- - Desestimada 66002,4 60,98 0 29,33

A21/B21/43 Eficiència energètica Gestió d’energia

Autoritat local

2014 2020 En curs 28230 17,39 0 8,36

A21/B21/44 Eficiència energètica Gestió d’energia

Autoritat local

- - Desestimada 9895,2 19,57 0 9,41

A21/B21/45 Eficiència energètica Gestió d’energia

Autoritat local

- - Desestimada 246126 245 0 64,93

1.3.6. Substituir caldera de producció d’energia tèrmica a gasoil per caldera de 
pèl·lets en habitatges unifamiliars.

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.3.7. Substituir caldera de producció d’energia tèrmica a gasoil per caldera 
d’estella en habitatges unifamiliars

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

* Instal·lació en 9 habitatges unifamiliars plaques solars tèrmiques per a la 
producció d’aigua calenta sanitària a Avinyonet de Puigventós

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

* Instal·lació en 2 habitatges unifamiliars plaques solars tèrmiques per a la 
producció d’aigua calenta sanitària a Cabanelles

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

* Instal·lació en 2 habitatges unifamiliars plaques solars tèrmiques per a la 
producció d’aigua calenta sanitària a Cistella

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

* Instal·lació en 2 habitatges unifamiliars plaques solars tèrmiques per a la 
producció d’aigua calenta sanitària a LLers

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

* Instal·lació en 2 habitatges unifamiliars plaques solars tèrmiques per a la 
producció d’aigua calenta sanitària aSant Llorenç de la Muga

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

* Instal·lació en 2 habitatges unifamiliars plaques solars tèrmiques per a la 
producció d’aigua calenta sanitària a Terrades

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

 Instal·lació en 1 habitatge unifamiliar de Terrades plaques solars fotovoltàiques

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Instal·lació en 1 habitatge unifamiliar plaques solars tèrmiques per a la 
producció d’aigua calenta sanitària al municipi de Terrades

Energia renovable per 
calefacció d'espais i 

subministrament d'aigua 
calenta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.4.1. Substitució de llumenera existent amb làmpada actual per llumenera amb 
làmpada eficient a l’enllumenat públic del municipi d’Avinyonet de Puigventós.

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.4.2. Substitució de làmpada actual per làmpada eficient a l’enllumenat públic 
del municipi d’Avinyonet de Puigventós.

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.4.3. Substitució de llumenera existent amb làmpada actual per llumenera amb 
làmpada eficient a l’enllumenat públic del municipi de Cabanelles.

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.4.4. Substitució de làmpada actual per làmpada eficient a l’enllumenat públic 
del municipi de Cistella.

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.4.5. Substitució de llumenera existent amb làmpada actual per llumenera amb 
làmpada eficient a l’enllumenat públic del municipi de Llers.

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics
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A21/B21/46 Eficiència energètica Gestió d’energia

Autoritat local

2013 2020 En curs 15624 38,58 0 18,56

A21/B21/47 Eficiència energètica Gestió d’energia

Autoritat local

2015 2020 En curs 47180 20,78 0 9,99

A21/B21/48 Eficiència energètica Gestió d’energia

Autoritat local

2015 2019 En curs 93638,6 84,3 0 40,54

A21/B21/49

Instal·lar reguladors de flux al quadre d’enllumenat de Cistella

Eficiència energètica Gestió d’energia

Autoritat local

2014 2017 Completada 21430 21,2 0 10,2

A21/B21/50 Eficiència energètica Gestió d’energia

Autoritat local

2015 2020 En curs 128623 202,22 0 97,27
   TRANSPORT

A44/B410/51

2.2.1. Implantar una xarxa de bicicletes elèctriques

Altres

Autoritat local

2020 2020 No iniciada 89650 1492,41 0 394,61

Altres Altres
Autoritat local

2020 2020 No iniciada 250000 212,08 0 49,73

A42/B410/53 Altres

Autoritat local

2020 2020 No iniciada 45000 164,64 0 42,28

A41/B410/54 Altres
Autoritat local

2020 2020 No iniciada 60000 3,81 0 0,76

Altres Altres
Autoritat local

2014 2020 En curs 40000 781,85 0 199,48
   PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT

A53/B58/56 Energia fotovoltaica Altres

Autoritat local

2019 2020 No iniciada 65000 0 70,66 33,98
   PRODUCCIÓ LOCAL DE CALOR/FRED

   ALTRES

A75/B74/57
6.2.2. Prioritzar la compra d’energia verda per part de l’Ajuntament  

Altres Altres
Autoritat local

2015 2020 En curs 0 0 0 375,42

A75/B71/58
7.1.1. Realitzar una campanya d’estalvi energètic a les llars del municipi

Altres Sensibilització/formació
Autoritat local

2013 2020 En curs 120 62,38 0 30

A75/B71/59 7.1.2. Difondre el web de l’Agència Comarcal de l’Energia (ACE) Altres Sensibilització/formació Coordinador territorial ACEC 2019 2020 No iniciada 6000 0 0 226,69

A75/B71/60
7.3.1. Fomentar l’estalvi d’aire condicionat als habitatges del municipi

Altres Sensibilització/formació Coordinador territorial
ACEC

- - Desestimada 7602 123,31 0 59,31

A75/B71/61 Altres Sensibilització/formació Coordinador territorial
ACEC

2014 2020 En curs 7000 236,57 0 88,26

A75/B71/62

7.3.3. Realitzar la campanya de sensibilització ciutadana “Dia sense cotxe”

Altres Sensibilització/formació

Autoritat local

- - Desestimada 388,4 136,29 0 36,04

A75/B71/63 Altres Sensibilització/formació
Autoritat local

2007 2020 En curs 1500 248,73 0 65,76

A75/B71/64 Altres Sensibilització/formació
Autoritat local

2020 2020 No iniciada 1500 497,46 0 131,53

A75/B71/65 Altres Sensibilització/formació Coordinador territorial CCAE 2015 2020 En curs 15000 0 0 259,95

1.4.6. Substitució de làmpada actual per làmpada eficient a l’enllumenat públic 
del municipi de Sant Llorenç de la Muga.

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

1.4.7. Substitució de llumenera existent amb làmpada actual per llumenera amb 
làmpada eficient a l’enllumenat públic del municipi de Terrades.

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Substitució de la llumenera existent amb làmpada actual per llumenera amb 
làmpada tipus LED a l’enllumenat públic d’Avinonet de Puigventós

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Substitució de la llumenera existent amb làmpada actual per llumenera amb 
làmpada tipus LED a l’enllumenat públic de Llers

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Transferència modal cap 
als trajectes a peu i en 

bicicleta

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

A411/B410/5
2

Impulsar un transport escolar entre els nuclis del municipi d’Avinyonet de 
Puigventós

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Instal·lar un punt de recàrrega de vehicle elèctric als municipis d’Avinyonet de 
Puigventós, Llers i Sant Llorenç de la Muga Vehicles elèctrics (incl. 

Infrastructura)

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Adquisició de vehicles 100% elèctrics per a la flota municipal pels municipis de 
Cabanelles, Sant Llorenç de la Muga i Terrades

Vehicles més 
nets/eficients

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

A411/B410/5
5

Implantar mesures per fomentar la mobilitat sostenible als municipis de Cistella i 
Sant Llorenç de la Muga

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Instal·lar energia fotovoltaica de suport en equipaments municipals d’Avinyonet 
de Puigventós, Cistella i Terrades

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

7.3.2. Sol·licitar a l’ACE l’ exposició “Atrapa l’energia”  sobre l’eficiència i l’estalvi 
energètic a les llars

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

7.3.4. Fomentar l’ús del transport públic als municipis d’Avinyonet de 
Puigventós, Cistella i Cabanelles

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

7.3.5. Fomentar l’ús del transport públic als municipis de Sant Llorenç de la 
Muga, Terrades i LLers

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

7.3.6. Realitzar campanyes d’educació ambiental per incrementar la recollida 
selectiva  
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A75/B71/66 Altres Sensibilització/formació Coordinador territorial ACEC 2020 2020 No iniciada 4500 236,57 0 88,26

A75/B71/67
7.4.2. Organitzar cursos de conducció eficient a la ciutadania

Altres Sensibilització/formació Autoritat local Ajuntament 2020 2020 No iniciada 47050 2487,35 0 657,69

A75/B71/68
7.4.3. Organitzar cursos de conducció eficient als agutzils

Altres Sensibilització/formació
Autoritat local

2014 2014 Completada 400 68,06 0 17,03

A75/B71/69 Altres Sensibilització/formació Coordinador territorial CCAE 2005 2020 En curs 1425 0 0 1,35

A75/B71/70 Altres Sensibilització/formació Autoritat local Ajuntament 2018 2020 En curs 950 0 0 0,9

A75/B71/71
8.1.3.  Implantar el compostatge casolà al municipi de Cistella

Sensibilització/formació Coordinador territorial CCAE 2014 2018 Completada 1425 0 0 1,35

A75/B71/72
8.1.4.  Implantar el compostatge casolà al municipi de LLers

Sensibilització/formació Coordinador territorial CCAE - - Desestimada 3800 0 0 3,6

A72/B71/73 Sensibilització/formació Coordinador territorial ACEC 2015 2020 En curs 760 0 0 0,72

A72/B74/74

8.1.6.  Implantar el compostatge casolà al municipi de Terrades

Altres Coordinador territorial CCAE - - Desestimada 3325 0 0 3,15

A72/B74/75 Altres Coordinador territorial CCAE 2015 2020 En curs 106600 56,93 0 15,2

A72/B74/76 Altres Coordinador territorial CCAE 2015 2020 En curs 0 149,69 0 34,81

A72/B74/77
8.1.9.  Instaurar un Punt de recollida de residus municipals a Terrades

Altres Autoritat local Ajuntament 2017 2019 Completada 305,32 0 0 2,78

A72/B74/78 Altres Coordinador territorial CCAE 2018 2020 En curs 247 0 0 36,22

A72/B74/79 Altres Coordinador territorial CCAE 2015 2015 Completada 247 0 0 14,86

A72/B74/80 Altres Autoritat local Ajuntament 2019 2020 En curs 247 0 0 202,76

A72/B74/81 Altres Coordinador territorial CCAE 2014 2019 Completada 247 0 0 29,39

A72/B74/82 Altres Autoritat local Ajuntament 2014 2014 Completada 247 0 0 28,5

A72/B71/83
8.1.15.  Fomentar la prevenció de residus

Sensibilització/formació Coordinador territorial CCAE 2016 2020 En curs 6295,05 0 0 148,87

A72/B74/84 Altres
Autoritat local

1998 1998 Completada - - - 165,59

A72/B74/85 Altres
Autoritat local

2005 2012 Completada - - - 6,75

A72/B74/86 Altres

Autoritat local

2010 2010 Completada - - - 1,76

A72/B74/87 Altres

Autoritat local

2009 2009 Completada - - - 120,93

A72/B74/88 * Implantació de 4 compostadors casolans als veïns de Cabanelles Altres Autoritat local Ajuntament 2008 2008 Completada - - - 0,36

7.4.1. Tallers d’energies renovables  

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

8.1.1.  Impulsar una nova campanya per fomentar el compostatge casolà al 
municipi d’Avinyonet de Puigventós

8.1.2.  Impulsar una nova campanya per fomentar el compostatge casolà al 
municipi de Cabanelles

Gestió de residus i aigües 
residuals

Gestió de residus i aigües 
residuals

8.1.5.  Impulsar una nova campanya per fomentar el compostatge casolà al 
municipi de Sant Llorenç de la Muga Gestió de residus i aigües 

residuals

Gestió de residus i aigües 
residuals

8.1.7.  Implantar el sistema Easy per a la recollida dels residus municipals de la 
zona de la serra de l’Estela Gestió de residus i aigües 

residuals

8.1.8.  Optimitzar les rutes de recollida de la fracció resta de la zona de la Serra 
de l’Estela Gestió de residus i aigües 

residuals

Gestió de residus i aigües 
residuals

8.1.10.  Reubicar i completar les àrees d’aportació de residus municipals a 
Cabanelles Gestió de residus i aigües 

residuals

8.1.11.  Reubicar i completar les àrees d’aportació de residus municipals a 
Cistella Gestió de residus i aigües 

residuals

8.1.12.  Reubicar i completar les àrees d’aportació de residus municipals a Llers Gestió de residus i aigües 
residuals

8.1.13. Reubicar i completar les àrees d’aportació de residus municipals a Sant 
Llorenç de la Muga

Gestió de residus i aigües 
residuals

8.1.14. Reubicar i completar les àrees d’aportació de residus municipals a 
Terrades

Gestió de residus i aigües 
residuals

Gestió de residus i aigües 
residuals

* Construcció d’un punt de recollida de residus al Mas Pau (Avinyonet de 
Puigventós) Gestió de residus i aigües 

residuals

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

* Implantació de 75 compostadors casolans als veïns d’Avinyonet de Puigventós. Gestió de residus i aigües 
residuals

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

* Implantació de la recollida de la matèria orgànica en contenidors a la via 
pública Avinquonet de Puigventós Gestió de residus i aigües 

residuals

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

* Reubicació dels contenidors en àrees d’aportació complertes Avinquonet de 
Puigventós Gestió de residus i aigües 

residuals

Regidor de Medi Ambient / 
Serveis públics

Gestió de residus i aigües 
residuals
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A72/B74/89 * Construcció d’una mini deixalleria municipal a Cabanelles Altres Autoritat local Ajuntament 2008 2008 Completada - - - 49,63

A72/B74/90
* Construcció d’una mini deixalleria municipal a Cistella

Altres Autoritat local Ajuntament 2008 2008 Completada - - - 20,36

A72/B74/91
* Construcció d’una mini deixalleria municipal a Llers

Altres Autoritat local Ajuntament 2009 2009 Completada - - - 227,8

A72/B74/92 Altres Autoritat local Ajuntament 2011 2012 Completada - - - 3,24

A72/B74/93
* Construcció d’una mini deixalleria municipal a Sant Llorenç de la Muga

Altres Autoritat local Ajuntament 2010 2010 Completada - - - 40,27

A75/B71/94
Instal·lar un punt d’informació energètica Altres Sensibilització/formació

Coordinador territorial ACEC
2018 2020 En curs

9000 118,28 0 44,13

A75/B71/95
Aplicar bonificacions fiscals als vehicles de baixes emissions Altres Sensibilització/formació Autoritat local

Ajuntament
2014 2020 En curs

0 214,83 0 55,1

A75/B71/96
Altres Sensibilització/formació Autoritat local

Ajuntament
2020 2020 No iniciada

0 471,4 0 132,38

A75/B71/97
Altres Sensibilització/formació

Coordinador territorial ACEC
2019 2020 No iniciada

4500 37,15 0 12,84

A72/B74/98
Construcció d’una deixalleria municipal a Avinyonet de Puigventós Altres Autoritat local

Ajuntament
2019 2019 Completada

20000 0 0 137,69

A72/B74/99 Contrucció d’una deixalleria municipal a Terrades Altres Autoritat local Ajuntament 2019 2020 No iniciada 41649 0 0 32,44

A72/B74/100 Implantar el compostatge comunitari al municipi a Cabanelles Altres Autoritat local Ajuntament 2018 2020 En curs 25000 0 0 3,28

A72/B74/101 Recollida de la FORM amb contenidors a la vía pública al municipi de Llers Altres Coordinador territorial CCAE 2019 2020 No iniciada 12225,4 0 0 17,69

A72/B74/102 Implantar el sistema porta/porta de recollida de la FORM a Terrades Altres Autoritat local Ajuntament 2014 2020 En curs 3000 0 0 5,8

Gestió de residus i aigües 
residuals

Gestió de residus i aigües 
residuals

Gestió de residus i aigües 
residuals

* Implantació de 34 compostadors casolans als veïns de Sant Llorenç de la 
Muga Gestió de residus i aigües 

residuals

Gestió de residus i aigües 
residuals

Aplicar bonificacions fiscals per potenciar la implantació d’energies renovables 
als habitatges

Implantar el projecte 50/50 a l’escola d’Avinyonet de Puigventós, Cistella i Llers

Gestió de residus i aigües 
residuals

Gestió de residus i aigües 
residuals

Gestió de residus i aigües 
residuals

Gestió de residus i aigües 
residuals

Gestió de residus i aigües 
residuals



nse tenir en compte el seu estat d'execució. Cal indicar quines són les accions "Estrella" (aquestes s'han d'indicar segons el seu estat d'execució encara que siguin noves, si no a la web de la Covenant no les reconeixerà.

Code Key actions Area of intervention Policy Instrument Origin of the action Responsible body

Implementation timeframe Estimates 2020

Start time End time

MUNICIPAL BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES

A19/B12/1 Others Energy mangement Local authority City hall 2015 2020 Ongoing 6000 59,16 0 26,33

A14/B12/2 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2019 2020 Not started 889,71 1,14 0 0,37

A14/B12/3 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2015 2015 Completed 257,55 0,2 0 0,1

A14/B12/4 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2014 2014 Completed 1311,16 0,55 0 0,26

A14/B12/5 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2019 2020 Ongoing 4308,08 2,93 0 1,46

A14/B12/6 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2019 2020 Not started 1058,8 0,84 0 0,4

A14/B12/7 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2020 2020 Not started 341,46 0,11 0 0,05

A14/B12/8 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2018 2020 Ongoing 170,73 0,049 0 0,02

A14/B12/9 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2019 2020 Not started 102,44 0,007 0 0,003

A14/B12/10 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2020 2020 Not started 204,8 0,056 0 0,027

A14/B12/11 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2019 2020 Not started 903,66 0,2 0 0,73

A14/B12/12 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2014 2014 Completed 596,03 0,2 0 0,09

A14/B12/13 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2020 2020 Not started 557,58 0,56 0 0,27

A14/B12/14 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2019 2020 Not started 34215 4,99 0 2,4

A11/B12/15 Building envelope Energy mangement Local authority City hall 2017 2018 Completed 30000 9,43 0 2,51

A13/B12/16 Energy mangement Local authority City hall 2018 2018 Completed 21876 0,007 0 2,96

Status of 
implementation

Estimated 
implementa-
tion cost (€)

 Energy 
savings 
[MWh/a]

Renewable 
energy 
production 
[MWh/a]

CO2 
reduction 
[tnCO2/a]

1.1.1) Designate an energy municipal  manager  and comply with 
the Covenant of Mayor

1.1.2)Replacing fluorescent tube 58 W of power with 
ferromagnetic ballasts for fluorescent tube 58 W of power with 
electronic ballast in the municipal buildings in Avinyonet de 
Puigventós  

1.1.3)Replacing fluorescent tube 58 W of power with 
ferromagnetic ballasts for fluorescent tube 58 W of power with 
electronic ballast in the municipal buildings in Cabanelles

1.1.4)Replacing fluorescent tube 58 W of power with 
ferromagnetic ballasts for fluorescent tube 58 W of power with 
electronic ballast in the municipal buildings in Cistella 

1.1.5)Replacing fluorescent tube 58 W of power with 
ferromagnetic ballasts for fluorescent tube 58 W of power with 
electronic ballast in the municipal buildings in Llers   

1.1.6)Replacing fluorescent tube 36 W of power with 
ferromagnetic ballasts for fluorescent tube 36 W of power with 
electronic ballast in the municipal buildings in Avinyonet de 
Puigventós  

1.1.7)Replacing fluorescent tube 36 W of power with 
ferromagnetic ballasts for fluorescent tube 36 W of power with 
electronic ballast in the municipal buildings in Llers 

1.1.8)Replacing fluorescent tube 36 W of power with 
ferromagnetic ballasts for fluorescent tube 36 W of power with 
electronic ballast in the municipal buildings in Terrades  

1.1.9)Replacing fluorescent tube 18 W of power with 
ferromagnetic ballasts for fluorescent tube 18 W of power with 
electronic ballast in the municipal buildings in Avinyonet de 
Puigventós   

1.1.10)Replacing fluorescent tube 18 W of power with 
ferromagnetic ballasts for fluorescent tube 18 W of power with 
electronic ballast in the municipal buildings in Llers

1.1.11)Replacing halogen bulbs for leds in the municipal buildings 
in Avinyonet de Puigventós 

1.1.12)Replacing halogen bulbs for leds in the municipal buildings 
in Cistella

1.1.13)Replacing halogen bulbs for leds in the municipal buildings 
in Llers    

Replacement of the current lighting of the sports zone of 
Avinyonet de Puigventós by another more efficient

Replacement of windows with insulation of thermal bridge in the 
school building of Avinyonet de Puigventós

Replacement of the air conditioning system of the barracks of 
Avinyonet de Puigventós Energy efficiency in space 

heating and hot water

Taula Monitoring Template



A11/B12/17 Building envelope Energy mangement Local authority City hall 2020 2020 Not started 30000 7,37 0 1,96

A11/B12/18 Building envelope Energy mangement Local authority City hall 2019 2019 Ongoing 30000 0,24 0 0,11

A11/B12/19 Building envelope Energy mangement Local authority City hall 2020 2020 Not started 20000 1,33 0 0,64

A14/B12/20 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2020 2020 Not started 36050 27,24 0 13,1

A14/B12/21 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2019 2020 Ongoing 11910 18,41 0 8,86

A12/B12/22 Installation of a biomass boiler at the Llers school Energy mangement Local authority City hall 2019 2020 Ongoing 155985,45 5,18 76,8 21,91

A11/B12/23 Building envelope Energy mangement Local authority City hall 2019 2020 Not started 30000 2,5 0 1,2

A14/B12/24 Energy efficient lighting systems Energy mangement Local authority City hall 2019 2020 Not started 5364,1 5,52 0 2,65

A17/B12/25 Energy mangement Territorial cordinator ACEC 2019 2020 Not started 0 11,6222 0 5,59
   EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIARI

   EDIFICIS RESIDENCIALS

A14/B12/26 Certificació energètica Energy mangement Local authority City hall 2018 2020 Ongoing 157160 615,01 0 295,82

A17/B13/27 Energy mangement Local authority City hall 2018 2020 Ongoing 200 59,14 0 22,02

A15/B12/28 Energy mangement Local authority City hall 2018 2020 Ongoing 339800 462,41 0 222,42

A12/B12/29 Energy mangement Local authority City hall 2018 2020 Ongoing 149517,3 0 5,73 8,56

A12/B12/30 Energy mangement Local authority City hall 2018 2020 Ongoing 299034,6 0 16,04 46,3

A12/B12/31 1.3.6) Replacing heating oil boiler for pellets boiler in houses   Energy mangement Local authority City hall 2018 2020 Ongoing 822777 0 70 112,14

A12/B12/32 Energy mangement Local authority City hall 2018 2020 Ongoing 905766 0 14 224,28

A12/B12/33 Energy mangement Local authority City hall 1998 2012 Completed - - - 2,7

A12/B12/34 Energy mangement Local authority City hall 2009 2012 Completed 0 0 0 0,6

A12/B12/35 Energy mangement Local authority City hall 2005 2012 Completed 0 0 0 0,6

A12/B12/36 Energy mangement Local authority City hall 2005 2012 Completed 0 0 0 0,6

A12/B12/37 Energy mangement Local authority City hall 2005 2012 Completed 0 0 0 0,6

A12/B12/38 Energy mangement Local authority City hall 2005 2012 Completed 0 0 0 0,6

Replacement of the windows with insulation of thermal bridge in 
the building of the Town Hall of Avinyonet de Puigventós

Replacement of windows with insulation of thermal bridge in the 
library building of Avinyonet de Puigventós

Subtraction of existing enclosures for enclosures with thermal 
bridge insulation in the social premises building (old schools) of 
Cabanelles

Replacement of the current lighting of the football field and civic 
center of Cistella for more efficient lighting

Replacement of the current lighting system for efficient lighting in 
the Llers football field

Energy efficiency in space 
heating and hot water

Replacement windows with insulation of thermal bridge in the 
building of the Town Hall of Terrades

Replacement the lighting of the building room of Terrades for 
efficient lighting

Claim access to the data of digital accountants in the municipal 
sector through contracts and purchases of energy.

Information and Communication 
Technologies

1.3.1) Substitution of technology for more efficient lighting in 
houses

1.3.2) Indicate the energy rating of dwellings for sale or for rent in 
the town.   

Information and Communication 
Technologies

1.3.3) Replacement of household appliances for others more 
efficient in houses

Energy efficient electrical 
appliances

1.3.4) Install solar thermal support for the production of hot water 
in dwelling with heating oil boiler in houses

Renewable energy for space 
heating and hot water

1.3.5) Install solar thermal support for the production of hot water 
in dwelling with electric heater in houses 

Renewable energy for space 
heating and hot water

Renewable energy for space 
heating and hot water

1.3.7) Replacing heating oil boiler for chip boiler in houses in 
houses

Renewable energy for space 
heating and hot water

* Install 9 solar thermal support for the production of hot water in 
Avinyonet de Puigventós

Renewable energy for space 
heating and hot water

* Install 2 solar thermal support for the production of hot water in 
Cistella

Renewable energy for space 
heating and hot water

* Install 2 solar thermal support for the production of hot water in 
LLers

Renewable energy for space 
heating and hot water

* Install 2 solar thermal support for the production of hot water in 
Cabanelles

Renewable energy for space 
heating and hot water

* Install 2 solar thermal support for the production of hot water in 
Sant LLorenç de la Muga

Renewable energy for space 
heating and hot water

* Install 2 solar thermal support for the production of hot water in 
Terrades

Renewable energy for space 
heating and hot water



A12/B12/39 Energy mangement Local authority City hall 2014 2014 Completed 20000 0 2,14 1,02

A12/B12/40 Energy mangement Local authority City hall 2014 2014 Completed 7500 0 1,14 0,26
   ENLLUMENAT PÚBLIC

A21/B21/41 Energy efficiency Energy mangement Local authority City hall - - Dismissed 106410 19,54 0 9,4

A21/B21/42 Energy efficiency Energy mangement Local authority City hall - - Dismissed 66002,4 60,98 0 29,33

A21/B21/43 1.4.3) Replacing actual lamps for eficient lamps in Cabanelles Energy efficiency Energy mangement Local authority City hall 2014 2020 Ongoing 28230 17,39 0 8,36

A21/B21/44 1.4.4) Replacing actual lamps for eficient lamps in Cistella Energy efficiency Energy mangement Local authority City hall - - Dismissed 9895,2 19,57 0 9,41

A21/B21/45 1.4.5) Replacing actual lamps for eficient lamps in Llers Energy efficiency Energy mangement Local authority City hall - - Dismissed 246126 245 0 64,93

A21/B21/46 Energy efficiency Energy mangement Local authority City hall 2013 2020 Ongoing 15624 38,58 0 18,56

A21/B21/47 1.4.6) Replacing actual lamps for eficient lamps in Terrades Energy efficiency Energy mangement Local authority City hall 2015 2020 Ongoing 47180 20,78 0 9,99

A21/B21/48 Energy efficiency Energy mangement Local authority City hall 2015 2019 Ongoing 93638,6 84,3 0 40,54

A21/B21/49 Install flow regulators in the light box of Cistella Energy efficiency Energy mangement Local authority City hall 2014 2017 Completed 21430 21,2 0 10,2

A21/B21/50 Energy efficiency Energy mangement Local authority City hall 2015 2020 Ongoing 128623 202,22 0 97,27
   TRANSPORT

A44/B410/51 2.2.1) Implement a network of electric bicycles Modal shift to walking & cycling Others Local authority City hall 2020 2020 Not started 89650 1492,41 0 394,61

A411/B410/52 Others Others Local authority City hall 2020 2020 Not started 250000 212,08 0 49,73

A42/B410/53 Others Local authority City hall 2020 2020 Not started 45000 164,64 0 42,28

A41/B410/54 Cleaner/efficient vehicles Others Local authority City hall 2020 2020 Not started 60000 3,81 0 0,76

A411/B410/55 Others Others Local authority City hall 2014 2020 Ongoing 40000 781,85 0 199,48
   PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT

A53/B58/56 Photovoltaics Others Local authority City hall 2019 2020 Not started 65000 70,66 0 33,98
   PRODUCCIÓ LOCAL DE CALOR/FRED

   ALTRES

A75/B74/57 6.2.1) Prioritize the purchase of green energy from the Council Others Others Local authority City hall 2015 2020 Ongoing 0 0 0 375,42

A75/B71/58 Others Local authority City hall 2013 2020 Ongoing 120 62,38 0 30

A75/B71/59 7.1.2) Spreading the web of regional energy agency Others Territorial cordinator ACEC 2019 2020 Not started 6000 0 0 226,69

A75/B71/60 7.3.1) Encourage saving air conditioning in homes of the town Others Territorial cordinator ACEC - - Dismissed 7602 123,31 0 59,31

A75/B71/61 Others Territorial cordinator ACEC 2014 2020 Ongoing 7000 236,57 0 88,26

A75/B71/62 7.3.3) Perform an awareness campaign "Car free day"  Others Local authority City hall - - Dismissed 388,4 136,29 0 36,04

A75/B71/63 Others Local authority City hall 2007 2020 Ongoing 1500 248,73 0 65,76

A75/B71/64 Others Local authority City hall 2020 2020 Not started 1500 497,46 0 131,53

Installation in 1 single-family houses photovoltaic solar panels in 
Terrades 

Renewable energy for space 
heating and hot water

Installation in 1 single-family housing thermal solar panels for the 
production of hot water

Renewable energy for space 
heating and hot water

1.4.1) Replacing actual lamps for eficient lamps in Avinyonet de 
Puigventós

1.4.2) Replacing actual lamps for eficient lamps in Avinyonet de 
Puigventós 

1.4.6) Replacing actual lamps for eficient lamps in Sant Llorenç 
de la Muga 

Replacement of the existing lamp with the current lamp for 
luminaire with LED lamp in the public lighting of Avinonet de 
Puigventós

Replacement of the existing lamp with lamp current for lighting 
with LED lamp in Llers public lighting

Promote a school transport between the nuclei of the municipality 
of Avinyonet de Puigventós

Install a recharging point for electric vehicles in the municipalities 
of Avinyonet de Puigventós, Llers and Sant Llorenç de la Muga

Electric vehicles (incl. 
infrastructure)

Acquisition of 100% electric vehicles for the municipal fleet 
through the municipalities of Cabanelles, Sant Llorenç de la Muga 
and Terrades

Implement measures to promote sustainable mobility in the 
municipalities of Cistella and Sant Llorenç de la Muga

Install photovoltaic power of support in municipal facilities of 
Avinyonet de Puigventós, Cistella and Terrades

7.1.1) Perform an energy saving campaign in the homes of the 
town

Awareness raising / 
training

Awareness raising / 
training

Awareness raising / 
training

7.3.2) Apply for itinerant exhibition "Energy traps" at the Agencia 
local de l'energia

Awareness raising / 
training

Awareness raising / 
training

7.3.4) Encourage using public transport in the municipalities of 
Avinyonet de Puigventós, Cistella i Cabanelles

Awareness raising / 
training

7.3.5) Encourage using public transport in the municipalities of 
Sant LLorenç de la Muga, Terrades i Llers

Awareness raising / 
training



A75/B71/65 7.3.6)  Perform campaigns to increase separate collection      Others Territorial cordinator CCAE 2015 2020 Ongoing 15000 0 0 259,95

A75/B71/66 7.4.1)  Perform workshop of renewable energy Others Territorial cordinator ACEC 2020 2020 Not started 4500 236,57 0 88,26

A75/B71/67 Others Local authority City hall 2020 2020 Not started 47050 2487,35 0 657,69

A75/B71/68 7.4.3) Organize efficient driving courses for the City Hall worker's Others Local authority City hall 2014 2014 Completed 400 68,06 0 17,03

A75/B71/69 Others Territorial cordinator CCAE 2005 2020 Ongoing 1425 0 0 1,35

A72/B71/70 Local authority City hall 2018 2020 Ongoing 950 0 0 0,9

A72/B74/71 Territorial cordinator CCAE 2014 2018 Completed 1425 0 0 1,35

A72/B74/72 Territorial cordinator CCAE - - Dismissed 3800 0 0 3,6

A72/B71/73 Territorial cordinator ACEC 2015 2020 Completed 760 0 0 0,72

A72/B74/74 8.1.6) Promote home composters in Terrades Others Territorial cordinator CCAE - - Dismissed 3325 0 0 3,15

A72/B74/75 Others Territorial cordinator CCAE 2015 2020 Ongoing 106600 56,93 0 15,2

A72/B74/76 Others Territorial cordinator CCAE 2015 2020 Ongoing 0 149,69 0 34,81

A72/B74/77 8.1.9) Establish a municipal waste collection point in Terrades Others Local authority City hall 2017 2019 Completed 305,32 0 0 2,78

A72/B74/78 Others Territorial cordinator CCAE 2018 2020 Ongoing 247 0 0 36,22

A72/B74/79 Others Territorial cordinator CCAE 2015 2015 Completed 247 0 0 14,86

A72/B74/80 Others Local authority City hall 2019 2020 Ongoing 247 0 0 202,76

A72/B74/81 Others Territorial cordinator CCAE 2014 2019 Completed 247 0 0 29,39

A72/B74/82 Others Local authority City hall 2014 2014 Completed 247 0 0 28,5

A72/B71/83  8.1.15) Promote waste prevention Territorial cordinator CCAE 2016 2020 Ongoing 6295,05 0 0 148,87

A72/B74/84 * Establish a municipal waste collection point in Mas Pau Others Local authority
City hslll

1998 1998 Completed - - - 165,59

A72/B74/85 * Install 75 home composters in Avinyonet de Puigventós Others Local authority
City hslll

2005 2012 Completed - - - 6,75

A72/B74/86 * Install the collect organic waste in Avinyonet de Puigventós Others Local authority City hslll 2010 2010 Completed - - - 1,76

A72/B74/87 Others Local authority City hslll 2009 2009 Completed - - - 120,93

A72/B74/88 * Install 4 home composters in Cabanelles Others Local authority
City hslll

2008 2008 Completed - - - 0,36

A72/B74/89 * Establish a municipal waste collection point in Cabanelles Others Local authority
City hslll

2008 2008 Completed - - - 49,63

A72/B74/90 * Establish a municipal waste collection point in Cistella Others Local authority
City hslll

2008 2008 Completed - - - 20,36

A72/B74/91 * Establish a municipal waste collection point in LLers Others Local authority
City hslll

2009 2009 Completed - - - 227,8

A72/B74/92 * Install 34 home composters in Sant LLorenç de la Muga Others Local authority
City hslll

2011 2012 Completed - - - 3,24

A72/B74/93 Others Local authority
City hslll

2010 2010 Completed - - - 40,27

A75/B71/94 Install an energy information point Others Territorial cordinator ACEC
2018 2020

Ongoing 9000 118,28 0 44,13

Awareness raising / 
training

Awareness raising / 
training

7.4.2) Organize efficient driving courses                                          
            

Awareness raising / 
training

Awareness raising / 
training

8.1.1) Organize a campaing to promote home composters in 
Avinyonet de Puigventós 

Awareness raising / 
training

8.1.2) Organize a campaing to promote home composters in 
Cabanelles      

Waste & wastewater 
management

Awareness raising / 
training

8.1.3) Organize a campaing to promote home composters in 
Cistella

Waste & wastewater 
management

Awareness raising / 
training

8.1.4) Organize a campaing to promote home composters in 
Llers

Waste & wastewater 
management

Awareness raising / 
training

8.1.5) Organize a campaing to promote home composters in Sant 
Llorenç de la Muga

Waste & wastewater 
management

Awareness raising / 
training

Waste & wastewater 
management

8.1.7) Organize a campaing to promote home composters in 
zona de la serra de l'Estela 

Waste & wastewater 
management

8.1.8) Optimize routes to collect the remaining fraction in zona de 
la serra de l'Estela  

Waste & wastewater 
management

Waste & wastewater 
management

8.1.10) Relocate and complete the areas of provision of municipal 
waste in Cabanelles

Waste & wastewater 
management

 8.1.11) Relocate and complete the areas of provision of 
municipal waste in Cistella  

Waste & wastewater 
management

8.1.12) Relocate and complete the areas of provision of municipal 
waste in Llers

Waste & wastewater 
management

 8.1.13) Relocate and complete the areas of provision of 
municipal waste in Sant Llorenç de la Muga

Waste & wastewater 
management

8.1.14) Relocate and complete the areas of provision of municipal 
waste in Terrades

Waste & wastewater 
management

Waste & wastewater 
management

Awareness raising / 
training

Waste & wastewater 
management

Waste & wastewater 
management

Waste & wastewater 
management

* Relocation of the containers in complete areas of contribution 
Avinquonet de Puigventós

Waste & wastewater 
management

Waste & wastewater 
management

Waste & wastewater 
management

Waste & wastewater 
management

Waste & wastewater 
management

Waste & wastewater 
management

* Establish a municipal waste collection point in St. LL. de la 
Muga

Waste & wastewater 
management

Awareness raising / 
training



A75/B71/95 Apply tax credits to low-emission vehicles Others Local authority City hall
2014 2020

Ongoing 0 214,83 0 55,1

A75/B71/96 Others Local authority City hall
2020 2020

Not started 0 471,4 0 132,38

A75/B71/97 Others Territorial cordinator ACEC
2019 2020

Not started 4500 37,15 0 12,84

A72/B74/98 Others Local authority City hall

2019 2019

Completed 20000 0 0 137,69

A72/B74/99 Construction of a municipal waste disposal site in Terrades Others Local authority City hall 2019 2020 Not started 41649 0 0 32,44

A72/B74/100 Others Local authority City hall 2018 2020 Ongoing 25000 0 0 3,28

A72/B74/101 Others Territorial cordinator CCAE 2019 2020 Not started 12225,4 0 0 17,69

A72/B74/102 Others Local authority City hall 2014 2020 Ongoing 3000 0 0 5,8

Awareness raising / 
training

Apply tax credits to promote the implementation of renewable 
energy in housing

Awareness raising / 
training

Implement the 50/50 project at Avinyonet de Puigventós, Cistella 
and Llers school

Awareness raising / 
training

Construction of a waste collection center in the municipality of 
Avinyonet de Puigventós Waste & wastewater 

management

Waste & wastewater 
management

Implement community composting in the municipality of 
Cabanelles

Waste & wastewater 
management

Collection of the FORM with containers on the public road in the 
municipality of Llers

Waste & wastewater 
management

Implement the door / door collection system of the FORM in 
Terrades

Waste & wastewater 
management



ANNEX II: INFORME DE SEGUIMENT DEL PAES DE
CABANELLES

ACTA/RESUM DE REUNIÓ
Data i hora: Dilluns 04 de març del 2019, a les 9:30h. 
Lloc: Ajuntament de Cabanelles
Assistents:
Mireia Acosta (secretaria) 
Xavier Sànchez (regidor)
Vera Torres Farrés (tècnica de l’Agència Comarcal de l’Energia de l’Alt Empordà)
________________________________________________________________________

Es revisa acció per acció què s’ha realitzat i què no, des de l’any d’aprovació del PAES
el 2015. Es comenten noves accions pendents d’executar que s’han d’incloure i accions
noves ja realitzades que no formaven part del PAES.

A continuació es llisten els comentaris recollits per a cada acció:

Nota: eC: Accions en curs; C: Accions completades; D: Accions desestimades; nI: Accions 
no iniciades i N: noves accions.

Núm.
acció

Estat Observacions

1.1.1 eC Acció estrella

1.1.3 C -

N nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

N nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

1.3.1 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

1.3.2 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

1.3.3 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

1.3.4 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

1.3.5 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

1.3.6 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

1.3.7 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

* C -

1.4.3 eC -

2.2.1 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

N nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

6.2.2 eC -



7.1.1 eC -

7.1.2 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

7.3.1 D Acció desestimada

7.3.2 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

7.3.3 D Acció desestimada

7.3.4 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

7.3.6 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

7.4.1 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

7.4.2 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2019-2020

8.1.2 eC -

8.1.7 nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2020-2020

8.1.8 C -

8.1.10 eC -

8.1.15 C -

* C -

* C -

N nI Acció estrella

N nI Es proposa posposar l’acció de cares al període 2020-2020

N nI Acció estrella

N eC -



ANNEX III: ESTAT D’IMPLEMENTACIÓ DE LES ACCIONS DE
CABANELLES

A continuació es presenta l’estat d’execució de les accions proposades des de l’any 2005 al municipi de
Cabanelles. 

Tenint en compte que les noves accions poden estar ja completades (Cn), en curs (eCn) o bé no iniciades
(nIn), es presenten dos gràfics: el gràfic 1 mostra el percentatge que suposa cada tipus d’acció en el balanç
total, i el gràfic 2 mostra el que representen les noves accions dins aquest total. Més endavant, a la taula 1
s’indica el nombre d’accions segons el seu estat d’implementació per cada sector.

Gràfic 1. Representació percentual del total del balanç d’accions.

Gràfic 2. Representació percentual del total del balanç d’accions que especifica el percentatge de les noves accions dins cada 
categoria.(eC: en curs, C: Completades, nI: no Iniciades, i la n després de les sigles anteriors indica que són accions noves)

El grau d’implementació del PAES  fins al  2019 ha estat del 38,24  %.  Aquest percentatge inclou les
accions completades i les accions en curs, tot i que aquestes s’acabaran de realitzar des d’ara fins al 2020.
També inclou les noves accions completades o en curs.  

eC; 16,67 %

eCn; 2,78 %

C; 16,67 %

D; 5,56 %
nI; 41,67 %

nIn; 16,67 %

En curs; 19,44 %

Completades; 16,67 %

Desestimades; 5,56 %

No iniciades; 58,33 %



Taula 1. Balanç d’accions: nombre d’accions per sector. (eC: en curs; C: Completades; D: Desestimades; nI: no Iniciades).

Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL

Sector
Previstes

inicialment
eC C D nI eC C nI eC C D nI

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals

2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 2

Edificis i equipaments/instal·lacions 
sector terciari

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edificis residencials 8 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 7

Enllumenat públic 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Transport 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Producció local d’energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres 17 4 4 2 7 1 0 3 5 4 2 10

TOTAL 29 6 6 2 15 1 0 6 7 6 2 21

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament. 
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Gràfic 3. Representació percentual del balanç d’accions per sector.

Accions realitzades (2005-2019)

Des del  2005,  any  de referència,  s’han  realitzat  13  accions; d’aquestes  n’hi  ha  6  que s’han
realitzat completament (completades) i 7 que estan en curs. 
Les  accions noves completades i les accions noves en curs que no estaven incloses dins el PAES
inicialment i que també han suposat un estalvi d’emissions s’inclouen a la taula amb un superíndex n.
Les accions que en el PAES del 2012 ja estaven realitzades s’indiquen com aleshores, amb un “*”. 

Taula 2. Accions per sector realitzades en el període 2005-2019. 

Sector Acció
Estat 

d’implementaci
ó1

Any
Estalvi estimat

(tn CO2/any)

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals

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

eC
2014-
2020

26,33

1.1.3. Substituir  tub fluorescent  de 58 W
de potència amb balast ferromagnètic per
tub fluorescent de 58 W de potència amb
balast  electrònic  a  l’Ajuntament  de
Cabanelles

C 2015 0,1

    Edificis residencials

*  Instal·lació en 2  habitatges  unifamiliars
plaques  solars  tèrmiques  per  a  la
producció  d’aigua  calenta  sanitària  a
Cabanelles

C
2018-
2020

0,6

Enllumenat públic

1.4.3.  Substitució  de  llumenera  existent
amb làmpada  actual  per  llumenera  amb
làmpada eficient a l’enllumenat públic del
municipi de Cabanelles.

eC
2014-
2020

8,36

1 Hi ha dues opcions: «en curs: eC», o bé «completada: C».
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Sector Acció Estat 
d’implementació

Any
Estalvi estimat

(tn CO2/any)

Altres

6.2.2. Prioritzar la compra d’energia verda
per part de l’Ajuntament  

eC
2015-
2020

375,42

7.1.1.  Realitzar  una  campanya  d’estalvi
energètic a les llars del municipi

eC
2013-
2020

30

8.1.2.   Impulsar una nova campanya per
fomentar  el  compostatge  casolà  al
municipi de Cabanelles

eC
2018-
2020

0,9

8.1.8.  Optimitzar les rutes de recollida de
la fracció resta de la zona de la Serra de
l’Estela

C 2016 34,81

8.1.10.   Reubicar  i  completar  les  àrees
d’aportació  de  residus  municipals  a
Cabanelles

eC
2018-
2020

36,22

8.1.15.  Fomentar la prevenció de residus C 2016 148,87

*  Construcció  d’una  mini  deixalleria
municipal a Cabanelles

C 2008 49,63

* Instal·lació de 4 compostadors casolans
als veïns 

C 2008 0,36

nImplantar  el  compostatge  comunitari  al
municipi de Cabanelles

eC
2018-
2020

3,28

TOTAL (2005-2019) 714,88

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

De les accions realitzades no n’hi ha que s’hagin modificat.

Accions desestimades

De les  accions  incloses inicialment en  el  PAES,  i  després  d’una revisió  exhaustiva,  s’eliminen  2
accions per diversos motius que es detallen a la taula següent.

Taula 3. Accions desestimades i justificació. 

Núm. acció Nom de l’acció Justificació de la supressió

7.3.1
7.3.1. Fomentar l’estalvi d’aire condicionat als

habitatges del municipi 

L’acció per sí sola no té sentit. S’inclou
dins altres actuacions de foment de

l’estalvi a la llar

7.3.3 7.3.3. Realitzar la campanya de sensibilització
ciutadana “Dia sense cotxe”

L’acció per sí sola no té sentit. S’inclou
dins altres actuacions de foment de la

mobilitat sostenible
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L’eliminació d’aquestes accions suposa un total de 95,35tn CO2 que hauran de ser estalviades 
mitjançant altres actuacions.

Accions   noves  

A continuació es proposen les següents accions noves pel municipi de Cabanelles:

Taula 4. Accions proposades

Sector Acció

Edificis i equipaments municipals 

Substitució dels tancaments actuals per tancaments amb aïllament de
pont tèrmic a l’edifici del local social (antigues escoles) de Cabanelles

Reclamar  l’accés  a  les  dades  dels  comptadors  digitals  del  sector
municipal a través de contractes i plecs de compra d’energia. 

Transport
Adquisició de vehicles  100% elèctrics  per  a  la  flota  municipal  pels
municipis de Cabanelles, Sant Llorenç de la Muga i Terrades

Altres

Instal·lar un punt d’informació energètica

Aplicar bonificacions fiscals als vehicles de baixes emissions

Aplicar  bonificacions  fiscals  per  potenciar  la  implantació  d’energies
renovables als habitatges

Implantar el compostatge comunitari al municipi de Cabanelles

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