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1. El Pacte d’alcaldes  
 

El Ple dels Ajuntaments adscrits en el present PAES supramunicipal del Pla de l’Estany van 
aprovar en les dates descrites en la següent taula la seva adhesió al Pacte d’alcaldes. Per tal de 
vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució d’aquest Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible, aquests ajuntaments van designar un coordinador municipal del Pacte 
d’Alcaldes.  
 

Municipi 
Data adhesió 

Pacte d’alcaldes 
Coordinador 

municipal Posició 

Camós 12 de desembre de 2012 Pilar Roura Secretaria 

Cornellà del Terri 8 d’abril de 2013 Lídia Serra Tècnica Medi Ambient 

Esponellà 13 de desembre de 2012 Mireia Acosta Secretaria 

Fontcoberta 25 de març de 2013 Maria Grau Secretaria 

Palol de Revardit 19 de desembre de 2012 Javier Santos Secretari 

Porqueres 12 de desembre de 2012 Almudena Rescalvo  Tècnica Medi Ambient 

Sant Miquel de Campmajor 7 de febrer de 2013 -- -- 
 

El Pacte d’alcaldes  és la primera iniciativa, i la més ambiciosa, de la Comissió Europea orientada 
directament a les autoritats locals i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi 
climàtic. L’estratègia del «20/20/20»  de la Comissió Europea és la base del Pacte d’alcaldes 
(Covenant of Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a 
actors principals de l'acció de govern. 

Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar 
més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de 
CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de plans 
d’acció per a l’energia sostenible (PAES) , a favor de les fonts d’energia renovables i les 
tecnologies de millora de l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de 
reduir les emissions de CO 2 en més d’un 20 % el 2020 , a través de l’eficiència energètica i les 
energies renovables. Per aconseguir aquest objectiu, les autoritats locals es comprometen a: 
 

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

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

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

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

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

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

 

Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són: 
 

⋅ El fet de disposar d’una eina programàtica  que permeti establir la política energètica a seguir fins al 
2020. Aquesta eina ha de permetre establir les bases d’aquelles accions i mesures tècniques i 
econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi.  

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

⋅ Visibilitat pública , ja que la Comissió Europea s’ha compromès a donar suport a les autoritats 
locals que participen en el Pacte a través de celebracions conjuntes amb altres territoris, etc. 
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2. Antecedents i context 

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

L’any 1997, en el marc de la tercera Cimera del Clima , es presentava el Protocol de Kyoto 1, 
amb l’objectiu d’establir un protocol vinculant de reducció d’emissions de gasos d’efecte 
d'hivernacle (GEH). El compromís era reduir el 5 % dels GEH emesos l’any 1990 durant el període 
2008-2012. Tot i que la Unió Europea el va signar l’any 1998 i el va ratificar el 2002, el protocol no 
va entrar en vigor fins al 16 de febrer de 2005, quan es va assolir el mínim de països necessaris 
per sumar, junts, un compromís de reducció de més del 55 % de les emissions de GEH del 1990. 
Actualment, hi ha 191 països que l’han ratificat.2  

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

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

L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’en ergia neta 4 (EECCEL), horitzó 2007-2012-
2020, és un instrument planificador que estableix el marc en què les administracions han d’actuar 
per tal d’adoptar polítiques i mesures per mitigar el canvi climàtic, pal·liar els efectes adversos del 
canvi climàtic i complir els compromisos internacionals adquirits per Espanya en matèria de canvi 
climàtic. A més, també inclou mesures per aconseguir consums energètics compatibles amb el 
desenvolupament sostenible. Aquesta estratègia inclou l’adopció de diverses mesures urgents, 
entre les quals l’elaboració del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro  y 
Eficiencia Energética en España 5, que l’any 2011 va ser revisat i substituït pel Plan de Acción 
de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 6. Aquest últim, a part d’avaluar l’eficiència de les 
seves propostes, estableix nous objectius per a dos horitzons: 2016 i 2020.  

2.3. Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 
Fins al març de 2011 Catalunya tenia, d'una banda, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015  
i, de l’altra, el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-201 2. Atès que ambdós plans 
s’han de revisar en breu, que hi ha una estreta relació entre energia i canvi climàtic, i que la 
planificació europea en matèria d'energia i clima té com a horitzó l’any 2020, el Govern de la 

                                                
1) http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php> 
2) Status of Ratification of the Kyoto Protocol - United Nations Framework Convention on Climate Change. 
3) http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm>  
4)  http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/ 
5) http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.11 
6) <http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle 
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Generalitat de Catalunya va decidir optimitzar esforços i elaborar un únic pla: el Pla de l’Energia i 
del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 , els principals eixos estratègics del qual són:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⋅ Sensibilitzar la societat civil i difondre el manifest. 

⋅ Compartir les experiències amb altres ens locals. 

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



 

 6

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

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

 
Taula 3.1. Les etapes principals del procés del PAES. 

Fase Etapa Documents 
resultants  Documents de referència  Termini 

Inici 

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

+ acord de Ple 
+ formulari 
d’adhesió 

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

- 

Planificació 

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

+ IRE de l’ àmbit 
Ajuntament 
+ SEAP Template 

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

Al cap d’un 
any  

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

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

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

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

Seguiment i 
informació 

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

+ revisió PAES 
municipal 
+ ISE 

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

Participació 

Promoure activitats i involucrar la 
ciutadania i les parts interessades  + PAES municipal 

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

Anual 
 

Organitzar activitats el Dia de l’Energia 

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

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

Font: Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques gironines. Diputació de Girona i CILMA, febrer de 2013. 
 

Així mateix, la COMO permet que un conjunt de municipis veïns tramitin l'adhesió conjunta al 
Pacte d'alcaldes. Aquesta nova opció de tramitació és possible i de gran interès per a: 

- un grup de municipis de petita o mitjana dimensió de la mateixa àrea territorial (amb menys 
de 10.000 habitants per municipi). 

- àrees urbanes. 

 

Tot i que els ajuntaments inclosos en el present PAES Supramunicipal no varen tramitar d'inici la 
seva adhesió conjunta, la Diputació de Girona va exercir de coordinador territorial, i donades les 
relacions territorials i d'oportunitat trobades, va decidir aglutinar aquests municipis en el present 
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PAES supramunicipal. La pròpia metodologia de la Diputació de Girona estableix dues opcions a 
l'hora de desenvolupar el PAES: Joint SEAP Option 1 o Joint SEAP Option 2. 

Taula 3.2. Adhesió conjunta al Pacte d'alcaldes. 

 Join SEAP Option 1 Join SEAP Option 2 

Objectiu reducció del 
20 % de les emissions 

Compromís individual 
Cadascun dels municipis del grup es 
compromet de manera individual més del 
20% de les emissions del seu propi territori. 

Compromís global 
El conjunt de municipis es compromet a 
reduir més del 20% de les emissions de tot el 
seu territori. 

Elaboració del PAES 

PAES supramunicipal  
Els municipis elaboraran de forma conjunta el 
PAES. 
Aquest document contindrà els resultats de 
l’inventari de referència d’emissions de cada 
municipi (un IRE per a cada municipi) i 
identificaran les accions per a cada municipi, 
així com les accions conjuntes. Per a 
cadascuna de les accions conjuntes caldrà 
indicar quin serà l’impacte de l’acció a cada 
municipi en termes d’estalvi d’emissions de 
CO2. 
El grup haurà de designar un responsable per 
a la coordinació de l’elaboració del PAES i de 
la implantació d’aquest (pot ser el  
coordinador territorial). 

PAES supramuni cipal  
Els municipis elaboraran de forma conjunta el 
PAES. 
Aquest document inclourà els resultats de 
l’inventari de referència d’emissions del 
conjunt dels municipis (un IRE per a tots els 
municipis) i el conjunt de les accions que 
haurà de dur a terme cada grup. En cas que 
es proposin accions per a un sol municipi, 
aquestes contribuiran a la reducció 
d’emissions del conjunt del territori que 
inclou el PAES. 
El grup haurà de designar un responsable per 
a la coordinació de l’elaboració del PAES i de 
la implantació d’aquest (pot ser el 
coordinador territorial). 

Aprovació del PAES Cada municipi haurà d’aprovar el PAES per 
acord del ple. 

Cada municipi haurà d’aprovar el PAES per 
acord del ple. 

Tramitació del PAES 

Els municipis hauran de presentar un únic 
PAES i un SEAP Template per a cada 
municipi (que indiqui els resultats de l’IRE de 
cada municipis i les seves accions). 

Els municipis només hauran de presentar un 
únic PAES i un únic SEAP Template. 

Font: Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques gironines. Diputació de Girona i CILMA, febrer de 2013. 
 

En el cas que ens ocupa, s'ha optat per a seguir la opció 1, és a dir, s'ha realitzat un inventari 
d'emissions pel conjunt de municipis agrupats en aquest PAES, però realitzant també un inventari 
per a cadascun dels municipis, identificant així les actuacions per a cadascun dels municipis, i 
assolint el compromís de reduir més del 20% d'emissions en cadascun dels municipis. 
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4. Pla de l’Estany: antecedents en matèria de 
sostenibilitat i canvi climàtic  

4.1. Presentació  

4.1.1 Presentació de la comarca 

La comarca del Pla de l'Estany va ser creada l'any 1988 i està composada per onze municipis. 
Banyoles n'és la capital per raons històriques, econòmiques i demogràfiques. La comarca ocupa 
una superfície de 262,35 Km2, i conté una població de 31.463 habitants (any 2012). 

El clima del Pla de l’Estany és Mediterrani de tipus Prelitoral Nord. És una comarca plujosa, amb 
valors mitjans anuals que augmenten progressivament dels 700 mm als 900 mm a mesura que 
ens aproximem a la Garrotxa. Les estacions plujoses són les equinoccials, mentre que l’estació 
seca és l'hivern a la banda més propera a la Garrotxa i l’estiu al sector més oriental. De fet, els 
estius són calorosos, amb mitjanes d’uns 23 °C a 24 ºC, i els hiverns freds, al voltant dels 7 ºC, 
comportant una amplitud tèrmica anual moderada. No hi sol glaçar entre el maig i l’octubre. 

L'economia de la comarca ha tingut una base agrícola gràcies, en part, a l'abundància d'aigües i a 
la qualitat dels sòls. La ramaderia, especialitzada en el bestiar boví, el porcí i l'aviram, n'és un bon 
complement. La indústria continua centrada a Banyoles i s'estén, seguint els eixos de les 
carreteres, a Girona i a Olot, als municipis de Porqueres, Cornellà del Terri, Palol de Revardit i 
Serinyà. 

El principal tret identitari de la comarca és l'Estany de Banyoles, al voltant del qual s'ha estructurat 
l'activitat tradicional i els nuclis de població més importants, i el qual també suposa un dels 
principals actius de la comarca. 

Els principals eixos de comunicació connecten Banyoles, i la resta de la comarca, amb Girona i 
Olot mitjançant la C-66. A nivell intern, els municipis tenen una forta relació amb Banyoles. 

Dels onze municipis de la comarca, aquest PAES supramunicipal n'inclou 7, Camós, Cornellà del 
Terri, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres i Sant Miquel de Campmajor. Aquests 
municipis sumen un total de 161,5 km2, el que suposa un 61,45% del total de la superfície 
comarcal, i 9.954 habitants (any 2012), el que suposa un 31,64% del total de la població que 
habita la comarca. Aquesta diferència es deu a la importància relativa de Banyoles, que per si sola 
ja inclou el 61,47% de la població. 

D'aquest conjunt de municipis que inclouen aquest PAES Supramunicipal, el que presenta una 
major població és Porqueres, seguit per Cornellà de Terri. 
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Municipi Superfície Km 2 Població (2012) 

Camós 15,7  km2 677 

Cornellà del Terri 27,7 km2 2.257 

Esponellà 16,1 km2 446 

Fontcoberta 17,3 km2 1.375 

Palol de Revardit 18 km2 478 

Porqueres 33,5 km2 4.491 

Sant Miquel de Campmajor 33,2 km2 230 
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POBLACIÓ 7 
Població (2005): 27.905 habitants Pla de l'Estany 
Població (2005): 8.941 habitants Àmbit PAES 
 
Població (2011): 31.169 habitants Pla de l'Estany 
Població (2011): 9.849 habitants Àmbit PAES 
 
Taxa de creixement: 11,7 % Pla de l'Estany 
Taxa de creixement: 10,3 % Àmbit PAES 
 

ACTIVITAT ECONÒMICA  
                VAB (2001)                                VAB (2008) 8 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupats per grans sectors d’activitat (2001) 9 
Àmbit PAES 

49%
29%

14%

8%

Primari Indústria Construcció Terciari
 

 

HABITATGES I EQUIPAMENTS  

Nombre d’habitatges (2005)10: 15.777 Pla de l'Estany 
Nombre d’habitatges (2005): 3.506 Àmbit PAES 
 
Nombre d’habitatges (2011)11: 14.676 Pla de l'Estany 
Nombre d’habitatges (2011): 3.838 Àmbit PAES 
 
% habitatges no principals (2011)12: 23,6 % Pla de L'Estany 
% habitatges no principals (2011) 13: 11,3 % Àmbit PAES 
 
Núm. d’equipaments municipals: 64 (2011) Àmbit PAES 
 
 

CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES  
 

Altitud:172 m     Superfície: 161,5 km2 (Àmbit PAES) 
 

 

ESTRUCTURA DE LES REGIDORIES- ORGANIGRAMA POLÍTIC 
 
Consell Comarcal de l Pla de l’Estany  

President 
Vicepresidents 
- Vicepresident 1r, Conseller de Medi Ambient i Territori 
- Vicepresident 2n, Conseller de Serveis a les Persones i Conseller delegat de Serveis Socials 
Consellers de l’equip de govern 
- Conseller de Serveis Econòmics i Recursos Humans i Conseller delegat de Noves Tecnologies i Promoció 
Econòmica. 
-Conseller delegat d'Esports 
-Conseller delegat d'Urbanisme i Obres 
-Conseller delegat de Consum i Turisme 
-Conseller delegat de l'Agència de l'Energia i Conseller delegat d'Empresa i Ocupació 
-Conseller delegat de Cultura i Ensenyament 
-Conseller delegat de Joventut 
Consellers Comarcals  
 

 

 

 

                                                
7) IDESCAT 
8) VAB: Valor Afegit Brut, IDESCAT. Comarca del Pla de l'Estany 
9) IDESCAT 
10) Col·legi d’Aparelladors de Girona, Construcció d’habitatges a les comarques gironines (2000 – 2011), Gener de 2012. 
11) IDESCAT 
12) IDESCAT (no principals, per falta de dades en tots els municipis per habitatges secundaris) 
13) IDESCAT (no principals, per falta de dades en tots els municipis per habitatges secundaris) 

Agricultura Indústria Construcció Serveis

7,8

32,2

11,3

48,7
53,1

14,8

28,6

3,5
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4.1.2 Presentació dels municipis  

4.1.2.1 Municipi d’Esponellà 

El municipi d'Esponellà es situa al nord de la comarca i limita amb la comarca de l'Alt Empordà 
(nord-est) i els municipis de Crespià (nord), Serinyà (est), Fontcoberta (sud) i Vilademuls (Sud-est i 
est). 

El terme municipal, inclou 9 entitats de població: Les Anglades, Batllori, Borrell, Brunsó, Les 
Caselles, Esponellà, Martís, Centenys, Vilert, essent les tres més importants els nuclis d'Esponellà, 
Centenys i Vilert, mentre que a la resta de nuclis la població hi viu preferentment de forma 
disseminada. 

Pel que fa a les vies de comunicació principals, la carretera C-758 (GIV-5121) que va de Banyoles 
a la carretera N-260 (municipi de Cabanelles- Alt Empordà), travessa el municipi pel sector oest i 
en direcció sud-nord, la qual es pot considerar que és la principal via de comunicació d'Esponellà. 
Així mateix en el terme municipal, hi transcorre la carretera GI-554, que transcorre pel nord  del 
municipi en direcció oest-est, connectant el nucli d'Esponellà i Bàscara (Alt Empordà). D’aquestes 
en parteixen diferents carreteres i camins  
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POBLACIÓ 14 
Població (2005): 432 habitants 
Població (2011): 451 habitants 
Taxa de creixement: 4,4 % 
 

ACTIVITAT ECONÒMICA 15 
Ocupats per grans sectors d’activitat (2001) 

26%

10%

16%

48%

Primari Indústria Construcció Terciari
 

 

HABITATGES I EQUIPAMENTS  

Nombre d’habitatges (2005)16: 187 
Nombre d’habitatges (2011)17: 168 
% habitatges no principals (2011)18: 13,1 % 
Nombre d’equipaments municipals:7 (2011) 
 
 

CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES  

Altitud: 142 m       Superfície: 16,1 km2 
Graus dies de calefacció i refrigeració19: 1798  
 

ESTRUCTURA DE LES REGIDORIES  

- Alcaldia. Àrea de Governació, protecció civil, equilibri territorial 
- Àrea medi rural, medi ambient, obres i serveis, urbanisme 
- Àrea de cultura i festes, ensenyament, esports, benestar i família, noves tecnologies 
- Àrea d’hisenda, comerç i turisme 

 

 

El municipi d’Esponellà va aprovar l’Agenda 21 (Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat) el 16 de 
juliol de l’any 2008 (inicial). En aquesta es proposaven la realització de 65 accions en el termini de 
10 anys. Aquestes accions es distribueixen en 6 línies estratègiques, les quals són: 

1. Ordenació eficient i vertebrada del territori 
2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos 
3. Optimització dels recursos naturals i minimització d’impactes 
4. Foment de les oportunitats laborals i del teixit econòmic 
5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment sociocultural 
6. Potenciació dels canals de comunicació i participació 

 
Les accions en relació a l’energia, es localitzen preferentment en la línea estratègica 3. 
Optimització dels recursos naturals i minimització d’impactes en el programes 3.3. 
Subministrament i estalvi de l’energia i 3.4. Control d’emissions atmosfèriques i acústiques, 
malgrat que altres accions fora d’aquesta línea i programa poden millorar l’eficiència i la 
sostenibilitat energètica municipal. 

Les accions amb incidència directa a l’energia són 3 i s’anomenen a continuació: 

Acció 3.3.1.  Donar continuïtat al pla d’adequació de la il·luminació exterior 
Acció 3.3.2.  Vetllar per la implantació progressiva d’energies renovables 
Acció 3.4.1.  Estudiar la possibilitat de restringir les activitats potencialment contaminants de 
l'atmosfera 

 
En el punt 6.3 Accions realitzades (2005-2012), d’aquest document, es relacionen les accions 
desenvolupades pel consistori en el període 2005-2012, per tal de disminuir les emissions de CO2 
en el terme municipal. 

                                                
14) IDESCAT 
15) IDESCAT 
16) Col·legi d’Aparelladors de Girona, Construcció d’habitatges a les comarques gironines (2000 – 2011), Gener de 2012. 
17) IDESCAT 
18) IDESCAT 
19) ICAEN (graus dia 18/18) 
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4.2.  Documentació prèvia 

4.2.1 Documentació prèvia d’àmbit comarcal 

El Consell Comarcal del Pla de L’Estany i altres organismes d’àmbit comarcal, han realitzat 
diverses actuacions en matèria d'energia i de medi ambient, que han contribuït a la disminució de 
GEH a l’atmosfera.    

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

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

Tipus de document Nom Any 

Planejament urbanístic Pla Director urbanístic del Pla de l'Estany 2010 

Estudi Estudi per la promoció i implantació del vehicle elèctric a la 
comarca del pla de l’estany  2012 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

 

4.2.2 Documentació prèvia del municipi d’Esponellà 

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

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

Taula 4.2. Documents que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar el PAES. 

Tipus de document Nom Any 

Agenda 21 Agenda 21 Local d'Esponellà 2008 

Planejament urbanístic Pla d'Ordenació Urbanística municipal del municipi d'Esponellà 2006 

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

 



 

 14

5. Inventari de referència d’emissions  

5.1. Inventari de referència d’emissions: àmbit PAES 

5.1.1 Inventari d’emissions supramunicipal  

El 2005, el conjunt de municipis adscrits en el PAES supramunicipal del Pla de L’Estany va emetre 
55.560,99 tn de CO2, que representen el 35,93% del conjunt de la comarca. Les emissions varen 
ser de 6,21 tn CO2/càpita, superiors a les emissions per càpita de la comarca que varen ser de 
5,54 tn CO2/càpita i lleugerament inferiors a les del conjunt de les comarques gironines, que varen 
ser de 6,39 tn CO2/càpita. 
 
Figura 5.1. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del conjunt de municipis adscrits en el PAES 
supramunicipal del Pla de l’Estany  
 

8%

21%

60%

2%
9%

Edificis i equipaments del sector terciari (no 
municipal)

Edificis residencials

Transport urbà rodat: transport privat i comercial

Ajuntament

Emissions associades al tractament de residus 
sòlids urbans

 
Emissions generades: 55.560,99 tnCO2 
Emissions per càpita: 6,21 tnCO2/càpita 
Factor d’emissió electricitat (2005): 0,352. tnCO2 / MWh 

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00

Edificis i equipaments (no municipal)

Edificis residencials

MWh

Electricitat Gas natural Gasoil C

GLP Biomassa Energia solar tèrmica

Energia geotèrmica
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels ajuntaments  i de l’inventari de referència d’emissions de les comarques 
gironines. Diputació de Girona i CILMA, 2012. 
 
Edificis i equipaments del sector terciari (no muni cipal)  

Tal com es pot observar en el gràfic anterior, l’any 2005 els consums energètics a edificis i 
equipaments del sector terciari als municipis adscrits en el PAES supramunicipal del Pla de 
l’Estany representaven un percentatge petit (8%) en comparació a la resta d’edificis de tipus no 
municipal.  

L’existència d’una xarxa de subministrament de gas natural als municipis més grans va permetre, 
en general, que el sector terciari d’aquests conjunts de municipis es decantés per a la utilització 
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d’aquesta font energètica en substitució del Gasoil i el GLP. No obstant, el consum energètic més 
important era en forma d’electricitat.  
 
Edificis residencials 

Les emissions de CO2 provinents del sector residencial en aquests municipis representaven l’any 
2005 un 21% del total d’emissions. Els edificis residencials eren, juntament amb el transport, els 
principals emissors de CO2. En valor absolut representava unes emissions de CO2 prou 
significatives (11.780,93 tn CO2).  

Tal com s’ha descrit en l’apartat anterior, els municipis més grans inclosos en el present PAES 
supramunicipal disposaven d’una xarxa de subministrament de gas natural. En termes generals, a 
diferencia del que passava en els edificis i equipaments del sector terciari, la implantació del gas 
natural no va substituir de manera clara el consum de gasoil. Tal com es pot veure, els consums 
energètics principals en els edificis residencials eren en forma d’electricitat (40%) seguit de prop 
del consum de gas natural (30%) i gasoil (26%).      
 
Transport urbà rodat: transport privat i comercial  

Les emissions generades pel transport urbà rodat representaven el 60% de les emissions 
d’aquests municipis. Aquest percentatge és molt important i s’ha de tenir en especial consideració 
amb propostes d’accions que ajudin a disminuir aquests valors d’emissió de CO2. Segons dades 
publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), en aquests municipis el 55% de 
desplaçaments interns del municipi es realitzaven en vehicle privat. Ara bé, aquest percentatge 
augmenta fins al 88,48% si es comptabilitzen els desplaçaments amb origen o final als municipis 
adscrits en el PAES supramunicipal. 
 
Emissions associades al tractament de residus sòlid s urbans 

Les emissions associades al tractament de residus a els municipis del PAES supramunicipal era 
de 4.843,76 tn CO2.  

A la comarca del Pla de l’Estany, el percentatge en pes de recollida selectiva va ser de 19,57% 
sobre la generació total de residus. A la recollida selectiva es recuperava el 9,7% del FORM ja que 
la recollida de la fracció orgànica ja estava implantada en alguns municipis; el 9,6% dels envasos; 
el 16,8% del vidre, i el 28,0% del paper i cartró. A banda faltaria comptabilitzar l’autocompostatge 
casolà que no computa en les estadístiques de generació de residus dels municipis de la comarca. 
El destí final de la fracció rebuig era l’Abocador Comarcal de Puigpalter i el de la FORM  la Planta 
de Compostatge d’Olot. 

 

5.1.2 Inventari d’emissions: Esponellà  

El 2005, el municipi d’Esponellà va emetre 1.976,00 tn de CO2, que representen el 1,28% del 
conjunt de la comarca. Les emissions van ser de 4,57 tn CO2/càpita, substancialment  inferior a les 
emissions per càpita de la comarca, que varen ser de 5,54 tn CO2/càpita i a les emissions del 
conjunt de les comarques gironines, que varen ser de 6,39 tn CO2/càpita. 
 



 

 16

Figura 5.2.  Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi d’Esponellà 

1%8%

78%

1%
12%

Edificis i equipaments del sector terciari (no 
municipal)

Edificis residencials

Transport urbà rodat: transport privat i comercial

Ajuntament

Emissions associades al tractament de residus sòlids 
urbans

 
Emissions generades: 1.976,00 tnCO2 
Emissions per càpita: 4,57 tnCO2/càpita 
Factor d’emissió electricitat (2005): 0 tnCO2 / MWh 

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00

Edificis i equipaments (no municipal)

Edificis residencials

MWh

Electricitat Gas natural Gasoil C

GLP Biomassa Energia solar tèrmica

Energia geotèrmica

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les comarques 
gironines. Diputació de Girona i CILMA, 2012. 
 
Edificis i equipaments del sector terciari (no muni cipal)  

Tal com es pot observar en el gràfic anterior, els consums energètics a edificis i equipaments del 
sector terciari al municipi d’Esponellà era, l’any 2005, inferior als consums energètics de la resta 
d’edificis de tipus no municipal. Encara que els consums energètics dels edificis del sector terciari 
eren inferiors als consums dels edificis del sector residencial, en proporció, aquesta diferència era 
molt menor que en altres municipis adscrits en el PAES supramunicipal de Pla de l’Estany.   

La no existència d’una xarxa de subministrament de gas natural al municipi condiciona la utilització 
d’altres fonts energètiques. Amb diferència, la font energètica més utilitzada en els edificis del 
sector terciari va ser en forma d’electricitat. També cal destacar el caire testimonial que prenia els 
consums energètics en forma de gasoil i GLP.  

 
 
Edificis residencials 

Les emissions de CO2 dels edificis residencials d’Esponellà representaven l’any 2005 un 7,44% 
(146,96 tn CO2) del total d’emissions. El pes de les emissions en el sector residencial és poc 
important en comparació a altres sectors com el transport. Això es degut a les petites dimensions 
del municipi i a la situació d’aquest respecte a altres municipis més grans i amb més serveis que 
obliga als habitants d’Esponellà a desplaçar-se a aquests municipis.  

Tal com s’ha descrit en l’apartat anterior, Esponellà no disposa d’una xarxa de subministrament de 
gas natural. Aquest fet condiciona la utilització d’altres fonts energètiques. 

Tal com passava amb el sector terciari, el consum energètic més utilitzat en els edificis 
residencials d’Esponellà era en forma d’electricitat (56%). En aquest cas cal destacar també la 
implantació més generalitzada del gasoil (37%) i en menor mesura del GLP (7%).  
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Transport urbà rodat: transport privat i comercial  

Les emissions generades pel transport urbà rodat representaven el 78% de les emissions del 
municipi. Aquest percentatge és molt important i s’ha de tenir en especial consideració amb 
propostes d’accions que ajudin a disminuir aquests valors d’emissió de CO2. Segons dades 
publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el 43% de desplaçaments 
interns del municipi es realitzaven en vehicle privat. Ara bé, aquest percentatge augmentava fins al 
83,22% si es comptabilitzen els desplaçaments amb origen o final a Esponellà. 
 
Emissions associades al tractament de residus sòlid s urbans 

Les emissions associades al tractament de residus al municipi d’Esponellà eren de 242,90 tn CO2.  

El percentatge de recollida selectiva en pes va ser del 23,72% sobre la generació total de residus. 
A la recollida selectiva, es recuperava el 7,6% de la FORM ja que la recollida de la fracció orgànica 
estava implantada en el municipi; el 11,1% dels envasos; el 31,2% del vidre, i el 28,1% del paper i 
cartró. A banda faltaria comptabilitzar l’autocompostatge casolà que no computa en les 
estadístiques de generació de residus del municipi. El destí final de la fracció rebuig era l’Abocador 
Comarcal de Puigpalter i el de la FORM  la Planta de Compostatge d’Olot. 
 

5.2. Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament  

5.2.1 Inventari d’emissions del conjunt d’Ajuntamen ts adscrits en el PAES 
supramunicipal del Pla de l’Estany 

El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal dels Ajuntaments adscrits 
en el PAES supramunicipal del Pla de l’Estany varen consumir 3.350,00 MWh d’energia, que van 
suposar 1.319,40 tnCO2, fet que representa el 2% del total d’emissions del conjunt de municipis. El 
consum d’energia respecte al 2011 s’ha incrementat en un 37,55%, mentre que les emissions 
s’han incrementat en un 3,57%.  

Figura 5.3.  Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions   

         Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO 2)                          Consum per fonts d’energ ia (MWh) 

37%

52%
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39
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5.2.1.1 Edificis i equipaments o instal·lacions municipals 

L’any 2005 hi havia un total de 53 equipaments al conjunt de tots els municipis adscrits al PAES 
supramunicipal del Pla de l’Estany, a més de l’enllumenat públic.  

Durant els darrers anys, el nombre d’equipaments municipals en aquests municipis, s’ha vist 
incrementat fins els 64 equipaments.  

61%

1%

17%

15%

6%

2005

Electricitat Gasoil C Gas Natural

GLP Biomassa Energia solar tèrmica

Energia geotèrmica Gasoil Gasolina

54%

7%

15%
2%

1%
21%

2011
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Les accions proposades en els principals equipaments municipals d’aquests municipis, estan 
pensades per la reducció de les emissions de CO2 però, a més a més, estan enmarcades en la 
necessitat de millorar l’eficiència energètica d’aquests equipaments i a aconseguir un estalvi 
econòmic pels diferents consistoris. L’objectiu final de les accions proposades en l’àmbit de 
l’ajuntament és aconseguir uns períodes acceptables de retorn de les inversions necessàries.  

 
Figura 5.4.  Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals dels Ajuntaments adscrits en el PAES supramunicipal del Pla de l’Estany  
 
          Emissions generades als edificis públics (tn CO 2)                             Consum per fonts d’en ergia (equipaments) 
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Durant l’elaboració del PAES s’han analitzat de forma detallada els equipaments i instal·lacions 
municipals amb un consum energètic i unes emissions de CO2 més grans. Els resultats de les 
valoracions energètiques preliminars d’edificis i equipaments/instal·lacions municipals (VEPE) 
s’adjunten a l’annex II d’aquest document. 

 

5.2.1.2 Enllumenat públic municipal i semàfors 

Durant el període 2005-2011 el consum energètic de l’enllumenat públic als municipis adscrits en 
el PAES supramunicipal del Pla de l’Estany ha experimentat un augment del  15,46%, passant  
d’un consum de 1.402,60 MWh l’any 2005 a un consum de 1.619,47% l’any 2011. 
Tot i l’augment general dels consums energètics en l’enllumenat públic, aquests no ho han fet de 
la mateixa manera en tots els municipis. A la següent taula es poden veure els consums 
energètics de l’enllumenat públic als diferents municipis adscrits en el present PAES. 
 

44%

41%

15%

2005

Electricitat Gasoil C
Gas Natural GLP
Biomassa Energia solar tèrmica
Energia geotèrmica

43%

16%

34%

4%
3%

23%

2011



                       

 19 

Figura  5.5. Consums de l’enllumenat públic per municipis. Comparativa 2005-2011.  

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2011
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels Ajuntaments adscrits en el PAES supramunicipal del Pla de 
l’Estany. 
*No és possible determinar els consums energètics de l’enllumenat públic de Sant Miquel de Campmajor degut a que el 
únic quadre d’enllumenat públic comparteix el subministrament elèctric amb altres equipaments municipals. 
 

5.2.1.3 Flota municipal 

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat dels ajuntaments, el consum del 
transports associats a la gestió dels residus i el consum associat als transports escolars urbans 
(dins dels municipis).  
 
Així doncs, el consums energètics del les flotes municipals dels diferents municipis adscrites en el 
present PAES supramunicipal es descriu a les següents figures. 
 

Figura  5.6. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de les flotes municipals dels ajuntaments 
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Parc de vehicles propietat de l’ajuntament  
 
Les emissions associades al parc de vehicles propietat dels ajuntaments no significa un 
percentatge gran de les emissions de les flotes municipals. Això es degut a les reduïdes 
dimensions de la majoria dels ajuntaments adscrits en el present PAES, els quals, en molts casos 
disposen d’un únic vehicle o cap. 
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Transport associat a la gestió de residus  

El servei de recollida i transport de residus realitza diferents recorregut amb diferents punts de 
recollida per a cada municipi, varis cops a la setmana. Aquest servei està gestionat pel Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany. 

Els vehicles de recollida dels residus estan equipats amb un GPS per tal que de forma dinàmica es 
pugui modificar les rutes en funció dels hàbits de la població per tal d’optimitzar les rutes de 
recollida i d’aquesta manera aconseguir reduir temps i consums energètics. 

Les emissions associades a la recollida de residus representen un percentatge important de les 
emissions totals de les flotes municipals. Durant el període 2005-2011 s’ha experimentat un 
augment significatiu d’aquestes emissions (52,60%). Això és conseqüència, principalment, del 
gran  augment (135,80%) que ha experimentat la recollida i transport de la recollida selectiva.  
 
Transport escolar  
En tractar-se d’un PAES supramunicipal, a més a més del transport escolar urbà s’han considerat 
els transports escolars interurbans entre els diferents municipis adscrits en el PAES. L’únic 
municipi amb transport escolar urbà és el municipi de Porqueres mentre que la resta de municipis 
disposen de transport escolar interurbà. 
L’unic municipi que no disposa de servei de transport escolar és el municipi de Sant Miquel de 
Campmajor. 

5.2.2 Inventari emissions de l’Ajuntament d’Esponel là  

El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament 
d’Esponellà varen consumir 163,19 MWh d’energia, que van suposar 20,83 tnCO2, fet que 
representa el 1,0% del total d’emissions del municipi. El consum d’energia respecte al 2011 s’ha 
incrementat en un 16,86%, mentre que les emissions s’han incrementat en un 47,38%.  

En el municipi d’Esponellà es dona una casuística poc comuna. Dins el seu terme municipal s’hi 
troben diferents instal·lacions minihidràuliques que aprofiten els desnivells en el riu Fluvià per 
generar energia de caràcter renovables.  

Aquest fet implica que en el terme municipal es generi més electricitat de tipus renovable que la 
consumida pels seus habitants i provoca que el factor de conversió elèctric d’Esponellà sigui 0 tn 
CO2/MWh. D’aquesta manera es justifica que el percentatge d’augment d’emissions de CO2  
durant aquest període de temps sigui tant desproporcional al percentatge d’increment de l’energia 
consumida en el mateix període.  

 Figura 5.7.  Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit Ajuntament d’Esponellà   

         Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO 2)                          Consum per fonts d’energ ia (MWh) 
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Consum 
 (MWh) 

Emissions 
 (tn CO 2) 

Emissions  
(tn CO 2 per càpita ) 

 2005 2011 2005 2011 2005 2011 

Equipaments  80,16 95,57 14,40 17,35 0,0333 0,0385 

Electricitat 26,22 30,57 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Gasoil C 53,94 65,00 14,40 17,36 0,0333 0,0385 

Gas Natural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Biomassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Energia solar tèrmica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Energia geotèrmica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Enllumenat públic  58,96 45,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Electricitat 58,96 45,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Flota municipal  24,07 49,99 6,43 13,35 0,0149 0,0296 

Gasoil 24,07 49,99 6,43 13,35 0,0149 0,0296 

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

Total  163,19 190,71 20,83 30,70 0,0482 0,0681 

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

5.2.2.1 Edificis i equipaments o instal·lacions municipals 

L’any 2005 hi havia un total de 6 equipaments municipals; CEIP Carles de Fortuny, Llar d'infants, 
Ajuntament, Local Social, Fogar Rural i Ca la Mestre a més de l’enllumenat públic.  

Durant els darrers anys el nombre d’equipaments municipals s’ha vist incrementat amb la 
rehabilitació de la masia de Cal Baró destinada a ser un equipament sociocultural i la futura seu de 
l’Ajuntament.  

Les accions proposades en els equipaments municipals i descrites en l’apartat 6 “Pla d’acció”, 
estan pensades per la reducció de les emissions de CO2. A més a més, estan enmarcades en la 
necessitat de millorar l’eficiència energètica d’aquests equipaments i a aconseguir un estalvi 
econòmic per al consistori. L’objectiu final de les accions proposades en l’àmbit de l’ajuntament és 
aconseguir uns períodes de retorn de les inversions curts.  
 
Figura 5.8.  Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals de l’Ajuntament d’Esponellà  
 
          Emissions generades als edificis públics (tn CO 2)                             Consum per fonts d’en ergia (equipaments) 
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 Electricitat (MWh) Gasoil (MWh) Biomassa (MWh)  Solar tèrmica (MWh)  Total (MWh) 

 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 

Esports 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 0,00 

Administració 6,44 8,40 12,44 15,00 - - - - 18,88 23,40 

Sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 0,00 

Sociocultural 4,16 4,02 0,00 0,00 - - - - 4,16 4,02 

Educació 15,62 18,15 41,50 50,00 - - - - 57,12 68,15 

Instal·lacions 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 0,00 

Total 26,22 30,57 53,94 65,00 - - - - 80,16 95,57 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
 
Durant l’elaboració del PAES supramunicipal del Pla de l’Estany s’han analitzat de forma detallada 
els equipaments i instal·lacions municipals d’Esponellà amb major ocupació i amb uns consums 
energètics i unes emissions de CO2 més grans. Aquests equipaments són els següents: CEIP 
Carles de Fortuny, Llar d'infants, Ajuntament i Local Social. 

Els resultats de les valoracions energètiques preliminars d’edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals (VEPE) s’adjunten a l’annex II d’aquest document. 

El gràfic següent indica el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del 
municipi. 

Tal com es pot observar, existeix un equipament amb uns consums energètics molt superiors a la 
resta d’equipaments (CEIP Carles de Fortuny)       

També cal destacar que els equipaments amb els consums més importants han incrementat 
aquests consums durant el període 2005-2011.  
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Figura 5.9. Consums dels equipaments amb despesa inferior a 50 MWh any (2005 i 2011) de l’Ajuntament d’Esponellà 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament d’Esponellà. 
 

5.2.2.2 Enllumenat públic municipal i semàfors 

 
Durant el període 2005-2011 el consum energètic de l’enllumenat públic ha experimentat una 
disminució del 26,06%, passant  d’un consum de 61,06 MWh l’any 2005 a un consum de 45,15 
MWh l’any 2011. 
Aquesta reducció dels consums energètics s’explica pel fet que no s’ha augmentat els punt de llum 
de l’enllumenat públic i pel fet que s’ha implantat, en els darrers anys, diferents actuacions de 
millora de l’eficiència energètica..   
 
Tal com s’ha descrit en apartats anteriors, per la redacció del PAES d’Esponellà, el consum 
d’electricitat es computa amb zero emissions de CO2, gràcies a que aquest municipi disposa d’un 
factor de conversió de 0 tn CO2/MWh. 
Taula 5.1. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament d’Esponellà. 

 Consum d’energia 
elèctrica (MWh) Emissions (tn CO2) Emissions  

(tn CO2 per càpita ) 

 2005 2011 2005 2011 2005 2011 

Enllumenat públic 58,96 45,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Semàfors 2,10 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

TOTAL 61,06 45,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
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Figura  5.10. Consums per quadre d’enllumenat, comparativa 2005-2011.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament d’Esponellà. 
 

Durant l’elaboració del PAES s’han analitzat de forma detallada la totalitat dels quadres de llum 
públic d’Esponellà. Els resultats de l’anàlisi dels quadres de llum s’adjunten a l’annex III d’aquest 
document. 

 

5.2.2.3 Flota municipal 

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament, el consum del 
transport associat a la gestió dels residus i el consum associat al transport escolar urbà (dins del 
municipi).  

Degut a les característiques i dimensions del municipi, el consum energètic de la flota municipal es 
concentra principalment en el servei de recollida i transport de residus. 

No obstant, també existeixen uns consums energètics deguts al transport escolar interurbà dels 
diferents municipis adscrits en el PAES supramunicipal del Pla de l’Estany.  
 
Figura  5.11. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament d’Esponellà 
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 Consum 
 (MWh) 

Emissions 
 (tn CO 2) 

Emissions  
(tn CO 2 per càpita ) 

 2005 2011 2005 2011 2005 2011 

Parc de vehicles Ajuntament  0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Gasoil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Gasolina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 
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 Consum 
 (MWh) 

Emissions 
 (tn CO 2) 

Emissions  
(tn CO 2 per càpita ) 

Transport associat a gestió de residus  19,95 45,87 5,33 12,25 0,01 0,03 

Rebuig 11,09 10,04 2,96 2,68 0,0069 0,0059 

FORM 0,00 11,57 0,00 3,09 0,0000 0,0068 

Envasos 

8,86 24,26 2,37 6,48 0,0055 0,0144 Vidre 

Paper i cartró 

Transport escolar urbà  4,12 4,12 1,10 1,10 0,00 0,00 

TOTAL 24,07 49,99 6,43 13,35 0,015 0,027 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
 
Parc de vehicles propietat de l’ajuntament  
 
El municipi d’Esponellà és un municipi petit que  no disposa d’un vehicle de la seva propietat. 
 
Transport associat a la gestió de residus  
 

El servei de recollida i transport de residus realitza un recorregut per a diferents punts del municipi 
varis cops a la setmana. Aquest servei està gestionat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

Tal com es pot veure a la taula anterior, les emissions associades a la recollida de residus han 
experimentat un augment significatiu (130%) durant el període 2005-2011. Això és conseqüència, 
principalment, del substancial  augment que ha experimentat els consums energètics en la 
recollida selectiva (174%) durant aquest període i el inici de la recollida i transport de la FORM. 

 
Transport escolar urbà  
 

El municipi d’Esponellà disposa d’una llar d’infants i d’un centre d’ensenyament infantil i primari 
(CEIP).  

Pels estudis de secundaria i superiors, els alumnes d’Esponellà s’han de desplaçar a centres 
escolars externs al municipi. 

Amb tot, Esponellà disposa d’un servei de transport escolar interurbà comú amb altres municipis 
de la comarca. 

5.3. Producció local d’energia  

5.3.1 Producció d’energia al municipi d’Esponellà  

5.3.1.1 Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW 

Tal com es diu en el Inventari de Referència d’Emissions de les comarques gironines (2005), el 
municipi d’Esponellà té d’una particularitat diferenciada de la resta de municipis i és el fet de 
disposar d’un factor de conversió elèctric de 0 tnCO2 / MWh.  
Aquest fet es degut a la proporció que hi ha entre l’energia elèctrica local generada i l’energia 
elèctrica consumida. Esponellà és un municipi petit amb uns consums elèctrics reduïts que 
disposa de diferents instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant fonts renovables. 
Per sobre de totes cal destacar diferents centrals minihidràuliques que aprofiten els desnivells en 
el riu Fluvià. A continuació es descriuen les instal·lacions de generació d'energia elèctrica de 
potència inferior a 20 MW ubicades al municipi:  
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Taula 5.2. Producció local d'energia elèctrica a petita escala al municipi d’Esponellà. 

 

Ubicació 
Potència  
estimada 

(kW) 
Propietat 

Generació 
local 

d'electrici-
tat (MWh) 

Vector 
energètic 
d'entrada 

(MWh) 

Inclosa 
a l'ETS 20 

Forma 
part de 

l'IRE 

Any d'ins- 
tal·lació 

Any 
tanca-
ment 

Eòlica - - - - - - - - - 

 
Hidroelèctrica 
 
 

CH Martís 
CH Travy 
Esponellà 

 

350,0 
200,0 
250,0 

 

Agri Energ 
Acciona S. 
Agri Energ 

 

 
2.944 

 
 

 
- 
 
 

 
No 

 
 

 
Si 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

Fotovoltaica21  Coberta 15,0 Riera-Reig 18,0 - No Si 2009 - 

Cogeneració  - - - - - - - - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció d'energia local en règim especial de l'ICAEN (facilitades per la 
Diputació de Girona) i de l'ajuntament. 
  
El factor d’emissió d’electricitat (FEE) al municipi d’Esponellà a l’any 2005 va ser de 0,0. 
 
El factor d’emissió d’electricitat (FEE) al municipi d’Esponellà a l’any 2011 va ser de 0,0. 
 

CTE

AEECOPLECOFEENEAEEPELCTE
FEE

22)( ++×−−=  

En què 
FEE, factor d’emissió per a l’electricitat generada localment (tnCO2 / MWh) 
CTE, consum total d’electricitat al territori del municipi (MWh). Pel 2011 s’ha estimat un consum de 
1.420,14MWh, a partir de la dada real del consum pel 2005 i de l’increment de població 
PEL, producció local d’electricitat (MWh), 1.420,14 MWh 
AEE, compres d’electricitat verda per part de l’autoritat local (MWh), 0 MWh 
FEENE, factor d’emissió estatal o europeu per a l’electricitat de l’any de referència (tnCO2/MWh), 
0,481MWh//tnCO2  
CO2PLE, emissions de CO2 degudes a la producció local d’electricitat (tnCO2), 0 tnCO2 
CO2EEC, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat verda certificada adquirida per l’autoritat local 
(tnCO2), 0 tnCO2 

 

5.3.1.2 Producció local de calefacció/refrigeració 

Actualment en el municipi no hi ha producció local de calefacció/refrigeració que es vengui o 
distribueixi com a matèria primera al mateix municipi. 
Únicament existeix una instal·lació de producció de calefacció amb caldera de gasoil centralitzada 
pel CEIP Carles de Fortuny i l’Escola Bressol.   
 

5.3.2 Producció d’energia al municipi de Fontcobert a  

5.3.2.1 Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW 

 
L’any 2005 Fontcoberta no disposava, dins el seu terme municipal, de cap instal·lació de producció 
d’energia elèctrica.   
Durant el període 2005-2011 s’han implantat dins el municipi diferents instal·lacions solars 
fotovoltaiques per a la producció d’energia elèctrica d’àmbit renovable.   
 

                                                
11) Sistema europeu de comerç d'emissions ETS (European Trading Scheme). 
12) La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació. Es consideren 2.444 hores anuals de sol (atles solar 
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %. 
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Taula 5.3. Producció local d'energia elèctrica a petita escala al municipi de Fontcoberta. 

 

Ubicació 
Potència  
estimada 

(kW) 
Propietat 

Generació 
local 

d'electrici-
tat (MWh) 

Vector 
energètic 
d'entrada 

(MWh) 

Inclosa 
a l'ETS 22 

Forma 
part de 

l'IRE 

Any d'ins- 
tal·lació 

Any 
tanca-
ment 

Eòlica - - - - - - - - - 

Hidroelèctrica - - - - - - - - - 

Fotovoltaica23  Coberta 30,0 
34,8 

Repr.Prof 
Josep C.A 72,0 - No Si 2007-2010 - 

Cogeneració  - - - - - - - - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció d'energia local en règim especial de l'ICAEN (facilitades per la 
Diputació de Girona) i de l'ajuntament. 
  
El factor d’emissió d’electricitat (FEE) al municipi de Fontcoberta a l’any 2005 va ser de 0,481. 
 
El factor d’emissió d’electricitat (FEE) al municipi de Fontcoberta a l’any 2011 va ser de 0,470. 
 

CTE

AEECOPLECOFEENEAEEPELCTE
FEE

22)( ++×−−=  

En què 
FEE, factor d’emissió per a l’electricitat generada localment (tnCO2 / MWh) 
CTE, consum total d’electricitat al territori del municipi (MWh). Pel 2011 s’ha estimat un consum de 
3.166,64MWh, a partir de la dada real del consum pel 2005 i de l’increment de població 
PEL, producció local d’electricitat (MWh), 72 MWh 
AEE, compres d’electricitat verda per part de l’autoritat local (MWh), 0 MWh 
FEENE, factor d’emissió estatal o europeu per a l’electricitat de l’any de referència (tnCO2/MWh), 
0,481MWh//tnCO2  
CO2PLE, emissions de CO2 degudes a la producció local d’electricitat (tnCO2), 0 tnCO2 
CO2EEC, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat verda certificada adquirida per l’autoritat local 
(tnCO2), 0 tnCO2 

 

5.3.2.2 Producció local de calefacció/refrigeració 

Actualment en el municipi no hi ha producció local de calefacció/refrigeració que es vengui o 
distribueixi com a matèria primera al mateix municipi. 
No obstant, la proximitat d’alguns equipaments municipals en el nucli de Melianta fa possible que a 
mig termini es pugui optar per accions encaminades en la centralització de la producció d’energia 
tèrmica i la posterior distribució a aquests equipaments municipals. 

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

6.1. Presentació del pla d’acció  
El pla d’acció supramunicipal consta de diferents accions que suposen una reducció de tones de 
CO2 per l’any 2020. A la següent taula es poden veure el percentatge de reducció respecte les  
emissions del 2005 i respecte les emissions previstes pel 2020. 

 

Municipi Núm. 
accions 

Reducció tn 
CO2 

% Reducció 
(respecte 2005) 

Camós 51 981,4 26,21% 
Cornellà del Terri 74 4.646,30 27,27% 
Esponellà 52 691,92 35,02% 
Fontcoberta 65 1.906,04 29,31% 
Palol de Revardit 54 1073,62 27,22% 
Porqueres 84 7.199,78 33,71% 
Sant Miquel de Campmajor 45 319,99 22,01% 
* S’inclouen les accions ja realitzades (2005-2012) i les accions supramunicipals 

 

Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques: 

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

2. Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

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

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

 

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

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

1. Edificis, equipaments/instal·lacions 

1.1. Edificis i equipaments/instal·lacions municipals 
1.2. Edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari (no municipals) 
1.3. Edificis residencials 
1.4. Enllumenat públic municipal 

2. Transport 
2.1. Flota municipal 
2.2. Transport públic 
2.3. Transport privat i comercial 

3. Producció local d'energia 

3.1. Hidroelèctrica 
3.2. Eòlica 
3.3. Fotovoltaica 
3.4. Cogeneració de calor i electricitat 
3.5. Altres 

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

5. Planejament i ordenació del territori 
5.1. Urbanisme 
5.2. Planificació dels transports i la mobilitat 
5.3. Normes per a la renovació i expansió urbana 

6. Contractació pública de productes i 
serveis 

6.1. Requeriments d'eficiència energètica 
6.2. Requeriments d'energies renovables 
6.3. Altres 

7. Participació ciutadana 7.1. Serveis d'assessorament 
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Sector Camp d'acció 
7.2. Ajudes i subvencions 
7.3. Sensibilització i creació de xarxes locals 
7.4. Formació i educació 

8. Altres sectors 
8.1. Residus 
8.2. Altres 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 
El pla integra les accions que s’han dut a terme durant el període 2005-2012, les quals es detallen 
a l’apartat 6.3 d’aquest document. 

 

6.2. Objectius estratègics i quantitatius 

6.2.1 Objectius estratègics i quantitatius Esponell à 

El PAES d’Esponellà té 4 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi 
d’emissions de CO2 del 35,02%. 

� Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica  en els equipaments públics, 
l'enllumenat municipal, els edificis residencials i el sector terciari. 

S'estima un estalvi de 306,11 Tn de CO2, que suposen un 15,49% de les emissions del 
municipi.  

 
� Disminuir les emissions associades al transport  privat, a partir de fomentar una 

mobilitat més sostenible i racional, posant en funcionament sistemes de compartir cotxe, i 
afavorint els vehicles més eficients i amb menors emissions.  

S'estima un estalvi de 244,69 Tn de CO2, que suposen un 12,38% de les emissions del 
municipi.  

 
� Incrementar la producció local d'energia  al municipi i el consum d'energia renovable , 

mitjançant les bonificacions i ajudes oportunes per a incrementar els sistemes de 
producció d'energia a partir de fonts renovables, implantar sistemes de producció 
d'energia renovable en equipaments municipals, i afavorir i potenciar el consum d'energia 
provinent de fonts d'energia renovable. 

S'estima un estalvi de 15,00 Tn de CO2, que suposen un 0,76% de les emissions del 
municipi.  

 
� Disminuir les emissions associades al tractament de  residus  sòlids urbans, a partir 

d'un increment dels percentatges de recollida selectiva, l'assoliment dels objectius fixats 
en el PROGREMIC i conscienciar la població de la importància en la prevenció de la 
generació de residus. 

S'estima un estalvi de 126,12 Tn de CO2, que suposen 6,38% de les emissions del 
municipi.  
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6.3. Accions realitzades (2005-2012) 

Municipi Núm. 
accions* 

Reducció 
Tn CO2 

% Reducció 

Camós 6 141,64 3,78% 

Cornellà del Terri 8 545,16 3,20% 

Esponellà 5 70,39 3,56% 

Fontcoberta 8 267,37 4,11% 

Palol de Revardit 5 64,49 1,64% 

Porqueres 15 869,43 4,07% 

Sant Miquel de Campmajor 3 8,89 0,61% 

* S’inclouen accions supramunicipals 

 

6.3.1 Accions realitzades d’àmbit supramunicipal 

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

 

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

Sector  Camp d'acció Acció Any 

Estalvi 
estimat 

(tn CO 2/any) 
(metodologia)

2 2.3. Transport privat i 
comercial 

Connexió amb carrils-bicicleta de tots els nuclis de la 
comarca per impulsar la mobilitat en bicicleta (acció 
realitzada en part). 

2005-
2012 (a) 

8 8.1 Residus Accions de millora en la recollida selectiva 2005-
2012 (b) 

8  8.2 Altres Sectors Creació de l’Agència Comarcal de l’Energia 2011 (c) 

TOTAL (2005-2012) -- 

 
a) L’acció continua realitzant-se en l’actualitat en aquest cas es considera que s’ha realitzat un 30% de l’actuació. 
L’estimació de l’estalvi d’emissions de CO2  es comptabilitza, en els següents apartats, en la proporció que li és d’aplicació 
per cada municipi. 

b) EE=Emissions associades al tractament de residus de l'any 2011 - Emissions associades al tractament de residus de 
l’any 2005. L’estimació de l’estalvi d’emissions de CO2 es comptabilitza, en els següents apartats, en la proporció que li és 
d’aplicació per cada municipi. 

c) L’estimació de l’estalvi d’emissions de CO2 es comptabilitza, en els següents apartats, en la proporció que li és 
d’aplicació per cada municipi. 

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

6.3.2 Accions realitzades a Esponellà 

Durant el període 2005-2012 s’han realitzat i impulsat diferents accions de millora de l’eficiència 
energètica i l’estalvi energètic. Aquestes accions han contribuït a disminuir les emissions de GEH a 
l’atmosfera 
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Taula 6.3. Accions per línia realitzades en el període 2005-2012  

Sector  Camp d'acció Acció Any 

Estalvi 
estimat 

(tn CO 2/any) 
(metodologia)

1. 1.4 Enllumenat públic 
Renovació de lluminàries de vapor de mercuri per 
lluminàries de vapor de sodi. 

2007-
2010 0,00 (a) 

2 
2.3 Transport privat i 

comercial Accions de pacificació del trànsit al nucli (ressalts). 2009 31,08 (b) 

2 
2.3 Transport privat i 

comercial 

Connexió amb carrils-bicicleta de tots els nuclis de la 
comarca per impulsar la mobilitat en bicicleta (acció 
realitzada en part). 

2005-
2012 4,65 (c) 

8 8.1 Residus Accions de millora en la recollida selectiva 
2005-
2012 34,35(d) 

8. 8.2 Altres Sectors Creació de l’Agència Comarcal de l’Energia 2011 0,31(e) 

TOTAL (2005-2012) 70,39 
 
a) Tot i la disminució dels consums elèctrics (15,91 MWh/any), l’estalvi d’emissions és de 0 TnCO2/any. Esponellà disposa 
d’un factor de conversió elèctric de 0 TnCO2/MWh. 

b) Estalvi del 2% de les emissions del sector Transport. Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona 
i CILMA 

c) Reducció l’1% de les emissions del transport del municipi. Es compta que s’ha realitzat el 30% del total de l’acció. 

d) EE=Emissions associades al tractament de residus de l'any 2011 - Emissions associades al tractament de residus de 
l’any 2005. 

e) Estimació de l’estalvi. 1% respecte els consums de l’àmbit de l’Ajuntament. 

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

 

6.4. Accions planificades (2012-2020) 
A partir de l’anàlisi de l’inventari d’emissions dels diversos sectors, l’anàlisi dels equipaments i de 
l’enllumenat i de la participació ciutadana, pel període 2012-2020 es planifiquen accions que 
reduiran l’emissió de GEH a l’atmosfera. 

Municipi Núm. 
accions* 

Reducció     
tn CO2 

% Reducció     
(accions 

planificades) 

% Reducció     
(accions planificades 

+ realitzades) 

Camós 45 839,76 22,43% 26,21% 

Cornellà del Terri 66 4.109,29 24,12% 27,27% 

Esponellà 47 621,53 31,45% 35,02% 

Fontcoberta 57 1.638,67 25,20% 29,31% 

Palol de Revardit 49 1.009,13 25,59% 27,22% 

Porqueres 69 6.330,35 29,64% 33,71% 

Sant Miquel de Campmajor 42 311,10 21,40% 22,01% 

* S’inclouen accions supramunicipals 
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6.4.1 Accions d’àmbit supramunicipal 

 

 
 
1.1.1. Monitorització i anàlisi dels consum energèt ics      

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

Objectiu Recollida de dades i anàlisi en temps real dels consum energètics dels principals equipaments per tal de 
poder controlar la despesa energètica. 

Descripció Per tal que els gestors dels consums energètics municipals disposin de la informació necessària en 
temps real dels consums i comportament energètic dels diferents equipaments dels municipis adscrits 
en el PAES supramunicipal del Pla de l’Estany, es proposa monitoritzar els principals consums 
energètics. 

Aquesta acció consistirà en la instal·lació de comptadors energètics intel·ligents connectats a internet i 
l’adquisició d’un programa que permeti la descàrrega a distància i centralitzada de les dades.  

D’aquesta manera els gestors energètics dels municipis (Agència comarcal de l’energia) podran 
analitzar aquestes dades i proposar mesures en temps real per solucionar les mancances detectades o 
proposar mesures de millora de les instal·lacions a curt i mitjà termini.  

Aquesta acció contemplarà la totalitat dels municipis adscrits en el PAES supramunicipal del Pla de 
l’Estany excepte el municipi de Porqueres.  

El municipi de Porqueres, degut a les dimensions, el nombre d’equipaments municipals i la disposició de 
personal tècnic qualificat en els mateixos serveis tècnics de l’Ajuntament, s’ha considerat que en aquest 
cas l’acció proposada serà més efectiva d’executar individualment per a Porqueres. 

L’inversió inclou la compra de 20 comptadors (elèctrics i tèrmics) que s’instal·laran als equipaments amb 
major interès energètica. Inclou la respectiva connexió a internet mitjançant cable de dades o connexió 
via wifi. L’inversió inclou la compra d’un programa de gestió a distància per l’Agència Comarcal Energia. 

 

Cost 
  

Cost acció: 15.548,5 € 
Cost abatiment: 2.124,11 €/tn CO2 estalvi 
Amortització 6,24 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 2.333,36 MWh/any 
Estalvi 23,33 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 
Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Gestors energètics comarcals 
Indicadors 
seguiment  � Estalvi energètic i disminució de les emissions de CO2      

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
1% de les emissions dels equipaments municipals i enllumenat  
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA. 

7,32 
tn CO2 /any  

S: Edificis, equipaments / instal·lacions 
A: Edificis i equipaments/instal·lacions 

municipals  
Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh 
Emissions 
(TnCO2) Estalvi (TnCO2) 

Camós 201,39 2,01 59,52 0,60 
Cornellà 1.175,46 11,75 250,96 2,51 
Esponellà 140,72 1,41 17,35 0,17 
Fontcoberta 475,00 4,75 273,75 2,74 
Palol de Revardit 273,58 2,74 109,25 1,09 
Sant Miquel de Campmajor 67,21 0,67 21,15 0,21 
TOTAL 2333,36 23,33 731,98 7,32 
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1.1.2. Coordinació i execució conjunta de les insta l·lacions de calefacció i 
producció d’ACS amb calderes de biomassa  

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

Objectiu Promoure la implantació conjunta d’instal·lacions de biomassa a equipaments municipals 

Descripció La comarca del Pla de l’Estany disposa d’una gran extensió de massa forestal. Per tal d’afavorir la gestió 
de la massa forestal de la zona, la creació d’activitat econòmica i llocs de treball i la utilització de fonts 
renovables per a la producció d’energia tèrmica, en la redacció del PAES Supramunicipal s’ha proposat 
la implantació d’instal·lacions de biomassa per a la calefacció i producció d’ACS a diferents equipaments 
municipals. 

Les instal·lacions de biomassa proposades s’adapten a les necessitats tèrmiques dels equipaments on 
s’instal·laran. En aquells municipis amb concentració d’equipament en una mateixa zona, es proposen 
instal·lacions de biomassa amb sistemes de distribució “district heating” per tal d’optimitzar recursos i 
costos.  

El conjunt d’accions d’implantació d’instal·lacions de biomassa puja a la quantitat de 680.018,02€. Això 
representa una gran despesa econòmica i una oportunitat per a empreses instal·ladores i/o ESEs. Per 
tal d’aprofitar el volum de negoci que es pot generar per a les empreses del sector, reduir costos i 
optimitzar recursos, es proposa la tramitació conjunta del procés d’execució de les diferents 
instal·lacions.   

En tractar-se d’unes instal·lacions amb unes particularitats úniques per a cada equipament i amb un  
grau d’exigència tècnica i de disseny, es proposa que des dels serveis tècnics del CILMA es coordini i 
supervisi el procés  l’execució de les instal·lacions.  

No es quantifica el cost de l'acció que seria de 680.010,02€, ja que aquest ja està inclòs en les accions 
locals. 

 

Cost 
  

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

 

 
Consum 

  

Consum actual 627,79 MWh/any 
Estalvi 0 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 627,79 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Equips de govern municipals 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia d’àmbit renovable en els equipaments municipals   

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

La fórmula d'estalvi està indicada en les accions locals que aquesta engloba 

- 
tn CO2 /any 

S: Edificis,equipaments, 
instal·lacions 
A: Edificis i 

equipaments/instal·lacions 
municipals  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Pot. Calderes Consums MWh  Estalvi tnCO2 
Cornellà (CEIP,Pavelló,Piscina i C.futbol)- GN 250 kW 303,23 51,68 
Esponellà  - Cal Baro- gasoil 
                  - CEIP i escola - gasoil 

80 kW 
110 kW 

15 
50 

4,01 
13,35 

Fontcoberta – Pavelló – gasoil 
                   - Can Jan – gasoil 
                  - CEIP , escola bressol i local - GN 

65 kW 
100 kW 
150 kW 

35 
10 

116,22 

9,35 
2,67 
30,35 

Palol de Revardit –Local Polivalent – gasoil 
                             - Ajuntament - gasoil 

60 kW 
45 kW 

27,41 
25,81 

7,32 
6,89 

Porqueres – CEIP El frigolet -gasoil 60 kW 25 6,68 

Sant Miquel de Campmajor Aj. I Local -gasoil 45 kW 20,12 5,37 

TOTAL - 627,79 137,67 
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1.2.1. Promoure actuacions d’eficiència energètica i energies renovables a les 
nombroses cases de turisme rural a l’àmbit del PAES . Fomentar les auditories 
energètiques en aquests establiments  

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis i el sector terciari 

Objectiu Promoure l’eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari 

Descripció El sector del turisme rural té un pes significatiu en la despesa energètica del sector terciari en el conjunt 
de l’àmbit del PAES, amb 53 establiments l’any 2012. Que representa entre un 6% (Palol de Revardit) i 
un 84% (Camós) dels establiments del sector terciari, mentre que pel que fa a l’àmbit PAES les cases de 
turisme rural representen un 20% del nombre d’establiments del sector terciari (any 2002- IDESCAT, 
segurament actualment el % s’ha incrementat, però no es disposen de dades actualitzades). 

Amb aquesta actuació es vol fomentar que els establiments de turisme rural realitzin auditories 
energètiques que analitzin els seus consums, i n’estableixin les mesures adients per a obtenir un estalvi 
energètic. 

Es preveu un 10% d’estalvi energètic per cada casa de turisme rural segons l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la DiBa, i també es preveu que un 20% dels establiments realitzin una auditoria 
ambiental abans de l’any 2020. 

Pel càlcul d’estalvi d’emissions, s’ha assimilat el consum individual d’una casa de turisme rural a la 
mitjana del d’un habitatge de l’àmbit del PAES. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 53.000 € 
Cost abatiment: 370,37 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 5,04 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 569,22 MWh/any 
Estalvi 11,38 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Emissions del sector terciari 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

EE= Eind * Nest * 0,2 * 0,1 
On: 
Eind = Emissions individuals d’una casa de turisme rural (s’equipara a un habitatge de 
l’àmbit del PAES (3,06 tn CO2 anuals) 
Nest = Núm. d’establiments de turisme rural (53  any 2012 – idescat) 

 

3,24 
tn CO2 /any 

S: Edificis, equipaments / 
instal·lacions 

A: Edificis i equipaments / 
instal·lacions del sector terciari (no 

municipals)  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh* Estalvi MWh Emissions tCO2 Est alvi tCO2 

Camós 107,40 2,15 30,60 0,61 
Cornellà 128,88 2,58 36,72 0,73 
Esponellà 85,92 1,72 24,48 0,49 
Fontcoberta 75,18 1,50 21,42 0,43 
Palol de Revardit 10,74 0,21 3,06 0,06 
Porqueres 128,88 2,58 36,72 0,73 
Sant Miquel de Campmajor 32,22 0,64 9,18 0,18 

 

*Consum segons el nombre de cases rurals del municipi 
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1.2.2. Incentivar la utilització de fonts d’energia  renovable (Calderes de 
biomassa, geotèrmia, minieòlica, etc.) a les cases de turisme rural  

Línia  Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis i el sector terciari 

Objectiu Promoure l’eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari 

Descripció Aquesta acció preveu incentivar, mitjançant facilitar la informació adient, així com estudiar possibles 
fonts de finançament i/o subvencions per part dels ens municipals (redistribuir IBI o cobrar-lo i 
posteriorment retornar una part en forma de subvenció), la utilització de fonts d’energia renovable a les 
nombroses cases de turisme rural.  

El sector del turisme rural té un pes significatiu en la despesa energètica del allotjaments turístics dels 
municipis de l’àmbit d’estudi, amb 53  establiments d’aquesta tipologia i 452 places (any 2012 - idescat). 
Que representa el 88 % dels establiments turístics  (any 2012- IDESCAT). 

Si bé es proposa fomentar la utilització de fonts d’energia renovable de diversa tipologia (biomassa, 
geotèrmia, minieòlica, fotovoltaica per autoconsum, ...) es simplifiquen els càlculs a partir de considerar 
la instal·lació d’un cert nombre de calderes de biomassa, per ser una de les actuacions més senzilles de 
dur a terme per part de les cases de turisme rural, amb un retorn en forma d’estalvi energètic i 
d’emissions més evident. 

Es considera que les calderes tindran una potència de l'ordre de 30 kW. Comptaran amb un sistema 
d'acumulació d’inèrcia de 1.500 litres de capacitat, una sitja tèxtil prefabricada i un sistema d’alimentació 
neumàtica per l’alimentació de al caldera de biomassa. Aquest sistema permetrà adaptar la instal·lació 
de biomassa a les característiques físiques de les sales de calderes existents a les cases de turisme 
rural. Per tal de reduir costos, s’aprofitarà els circuits hidràulics ja existents. 

Degut a que les dimensions i consums tèrmics de les cases de turisme rural tipus de la comarca són 
reduïdes, aquestes instal·lacions de biomassa s’aconsella que funcionin amb biomassa en forma de 
pèl·let. 

S’estima que els costos d’inversió per a vuit instal·lacions de biomassa és d’uns 185.600€.   
 

Cost 
  

Cost acció: 185.600 € 
Cost abatiment: 42,78 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 8,71 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 569,22 MWh/any 
Estalvi 426,22 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Emissions del sector terciari 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE= Eind * Nest * Pconv 
On: 
Eind = Emissions individuals d’una casa de turisme rural (s’equipara a un habitatge de 
l’àmbit del PAES (3,06 tn CO2 anuals) 
Nest = Núm. d’establiments de turisme rural (53  any 2012 – idescat) 
Pconv= Percentatge implantació de calderes de biomassa (75%) 
 

121,64 
tn CO2 /any 

S: Edificis, equipaments / 
instal·lacions 

A: Edificis i equipaments / 
instal·lacions del sector terciari (no 

municipals)  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions tCO2 Esta lvi tCO2 

Camós 107,40 80,55 30,60 22,95 
Cornellà 128,88 96,66 36,72 27,54 
Esponellà 85,92 64,44 24,48 18,36 
Fontcoberta 75,18 56,39 21,42 16,07 
Palol de Revardit 10,74 8,06 3,06 2,30 
Porqueres 128,88 96,66 36,72 27,54 
Sant Miquel de Campmajor 32,22 24,17 9,18 6,89 

 

*Consum segons el nombre de cases rurals del municipi 
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1.2.3.Distribuir un manual de bones pràctiques ener gètiques als comerços  

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis i el sector terciari 

Objectiu Promoure l’eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari 

Descripció Es proposa redactar i distribuir un manual de bones pràctiques energètiques als comerços i establiments 
de la comarca amb mesures per a l’estalvi energètic. 

Aquesta actuació es pot completar amb l’establiment d’una xarxa de comerços i establiments que 
compleixin uns mínims d’estalvi energètic i conseqüentment d’emissions de GEH. Caldria definir quines 
són les característiques a complir pels establiments que s’hi adhereixin, en funció del tipus 
d’establiment, algunes d’aquestes podrien ser: 

- Un mínim del 70% de la il·luminació utilitzada sigui de baix consum. 

- Un mínim del 80% dels electrodomèstics siguin de classe A o superior. 

- Rètols sense il·luminació o utilitzant tecnologia led. 

- Tenir calderes de biomassa, de condensació o d’alta eficiència. 

S’estima una adhesió del 10% dels establiments. 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 10.000 € 
Cost abatiment: 71,42 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 1,51 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 13.114,96 MWh/any 
Estalvi 131,15 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Emissions del sector terciari 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

S’estima una reducció de l’1% del consum del sector terciari 
 

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

46,67 
tn CO2 /any 

S: Edificis, equipaments / 
instal·lacions 

A: Edificis i equipaments / 
instal·lacions del sector terciari (no 

municipals)  
Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions CO2 Estal vi CO2 

Camós 197,2 1,97 64,08 0,64 
Cornellà 5.437,44 54,37 2.304,75 23,05 
Esponellà 622,59 6,23 16,34 0,16 
Fontcoberta 813,28 8,13 297,84 2,98 
Palol de Revardit 1.083,68 10,84 460,31 4,60 
Porqueres 4.734,44 47,34 1.428,03 14,28 
Sant Miquel de Campmajor 226,33 2,26 95,47 0,95 
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2.1.1. Ambientalitzar els vehicles que fan el serve i del transport escolar per 
vehicles eficients, híbrids o elèctrics quan es ren ovi el contracte de servei  

Línia Disminuir les emissions associades al transport 

Objectiu Disminuir el consum de combustibles fòssils de la flota municipal de vehicles 

Descripció El servei de transport escolar als municipis de l'àmbit del PAES és ofert des del Consell Comarcal. 
Aquest servei l'ofereix una empresa de transport mitjançant un contracte que tot just a l'any 2013 s'ha 
renovat. 

Aquesta actuació proposa que en quan es torni a renovar aquest contracte extern es mantingui la 
mateixa línia d'estalvi i eficiència energètica que segueixen els Consistoris amb la signatura del Pacte 
d'alcaldes, mitjançant la inclusió de criteris de sostenibilitat en aquest sentit i obtinguin més punts 
empreses que compleixin, a tall d'exemple, alguns dels següents requisits: 

- Un percentatge de la seva flota de vehicles sigui de baixa emissió, híbrids o elèctrics. 

- Compleixi amb la norma ISO 14001 o tingui un EMAS. 

- Els conductors dels vehicles hagin realitzat cursos de conducció eficient. 

Per a calcular l'estalvi d'emissions es calcula que amb el nou contracte, la meitat dels vehicles seran 
més eficients, amb uns requeriments d'un 25% menys que els vehicles actuals. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 200.000 € 
Cost abatiment: 127,11 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,34 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 141,42 MWh/any 
Estalvi 17,68 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Emissions associades al transport escolar. 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

EE= Consum actual * 0,5 * 0,25 * Fc,  

On Fc = Factor de conversió 

4,72 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Flota municipal  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions tCO2 Esta lvi tCO2 

Camós 7,72 0,97 2,06 0,26 
Cornellà 11,19 1,40 2,99 0,37 
Esponellà 4,12 0,52 1,10 0,14 
Fontcoberta 13,63 1,70 3,64 0,45 
Palol de Revardit 37,84 4,73 10,10 1,26 
Porqueres 66,92 8,37 17,87 2,23 
Sant Miquel de Campmajor 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2. Millorar l’eficiència en el transport de res idus (vehicles més eficients i 
millora i optimització de rutes de recollida)  

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà.   

Objectiu Incloure clàusules a les noves licitacions del transport de residus 

Descripció El transport per la recollida dels residus i la recollida selectiva als municipis de l’àmbit del PAES es 
realitza amb camions que utilitzen com a font energètica el gasoil.  

Degut al increment de la recollida selectiva, durant els últims anys s’ha experimentat un important 
creixement  de les emissions de CO2 per aquests serveis. Actualment aquestes emissions representen 
el 65% de les emissions de CO2 de la flota municipal dels municipis de l’àmbit PAES. 

El Consell Comarcal del Pla de l’estany disposa de les competències per la recollida de residus. 
Actualment s’estan realitzant estudis per la optimització de les rutes de recollida de residus. Aquests 
estudis han permès que els vehicles utilitzats per aquest serveis disposin d’un localitzador GPS que 
permet identificar en cada instant en quina posició es troba el vehicle.  

Es proposa que en futures licitacions dels servei de recollida de residus (tant dels residus urbans com de 
la recollida selectiva i de la fracció orgànica) s’incloguin clàusules que obliguin o que incentivin (a través 
de punts en el concurs de licitació) la utilització de vehicles més eficients amb menors consums 
energètics i que utilitzin fonts primàries menys contaminants com per exemple GNC.  

Els vehicles que funcionen en GLP emeten un 15% de CO2 que els vehicles que funcionen amb Gas 
Natural  

 
 

Cost 
  

Cost acció: 125.500 € 
Cost abatiment: 80,26 €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 287,54 MWh/any 
Estalvi -- MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Emissions associades al transport de residus 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE= Ea – EvGNC 
On:  
Ea= Emissions de CO2 actuals en el transport de residus  
EvGNC= Emissions amb vehicles de GNC (Consum de GNC per factor de conversió) 
 

18,69 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Flota municipal  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions tCO2 Esta lvi tCO2 

Camós 20,36 0,00 5,44 1,32 
Cornellà 63,49 0,00 16,95 4,13 
Esponellà 19,95 0,00 5,33 1,30 
Fontcoberta 37,58 0,00 10,03 2,44 
Palol de Revardit 37,04 0,00 9,89 2,41 
Porqueres 89,82 0,00 23,98 5,84 
Sant Miquel de Campmajor 19,3 0,00 5,15 1,25 
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2.2.1. Analitzar el servei de transport públic ofer t per tal d'optimitzar-lo  

Línia Disminuir les emissions associades al transport 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils i les emissions associades al sector transport 

Descripció Actualment, el servei de transport públic que es dóna dintre de l'àmbit 
del PAES està format per la línea 106, Bus del Pla de l'Estany. 
Aquest servei disposa de 4 expedicions diàries, els dies feiners entre 
setmana. 

Aquesta línea dóna servei als municipis de Banyoles, Porqueres, 
Cornellà del Terri i Palol de Revardit. Aquest però, no dóna servei a la 
totalitat dels municipis, ni a punts d'elevada generació de mobilitat 
com són els polígons industrials. 

Aquest servei no és gaire utilitzat per part de la població, pel que 
actualment suposa un cost pels consistoris que no es veu 
recompensat amb un retorn adequat en forma de servei, i d'utilització 
del mateix. 

Per aquests motius es proposa realitzar un estudi a fons del servei, 
que analitzi els horaris per tal d'adequar-los a la demanda existent, 
les rutes i els recorreguts, analitzi possibles noves parades a polígons 
industrials, i estudií la viabilitat d'utilitzar vehicles adients per al servei 
ofertat (minibusos), així com sistemes d'avís que permeti fer arribar el 
servei a determinades parades sota demanda. 

El cost de l'actuació es correspon amb l'estudi, el qual haurà de 
determinar la inversió necessària. 

 

 

Cost 
  

Cost acció: 12.000 € (cost de l'estudi) 
Cost abatiment: 7,39 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,23 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 125.311,35 MWh/any 
Estalvi 6.265,57 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Emissions del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

L'objectiu d'aquesta actuació és la de reduir un 5% les emissions del sector transport privat. 

 

1.623,87 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Transport públic  

Estalvi de les emissions  de CO2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions tCO2 Esta lvi tCO2 

Camós 9.595,12 479,76 2.531,88 126,59 
Cornellà 37.195,94 1.859,80 9.827,77 491,39 
Esponellà 5.887,59 294,38 1.548,88 77,44 
Fontcoberta 14.649,93 732,50 3.299,80 164,99 
Palol de Revardit 9.444,64 472,23 2.492,34 124,62 
Porqueres 44.796,52 2.239,83 11.794,95 589,75 
Sant Miquel de Campmajor 3.741,61 187,08 981,87 49,09 
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2.3.1. Crear una borsa supramunicipal per a compart ir cotxe  

Línia Disminuir les emissions associades al transport 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils 

Descripció Les emissions generades pel transport rodat representen el 60% de les emissions de l'àmbit del 
present PAES. Segons dades publicades per l’IDESCAT, la gran majoria de desplaçaments es 
realitzen a l'interior de la mateixa comarca, principalment amb destinació a Banyoles, Porqueres, o 
Cornellà, mentre que la majoria dels desplaçaments cap a l'exterior es realitzen amb destinació a 
Girona. La gran majoria de tots aquests desplaçaments es realitzen amb vehicle privat. 

Per incrementar l’índex d’ocupació i racionalitzar el transport amb vehicle privat es proposa fomentar 
l’ús del cotxe compartit mitjançant la creació i/o el foment d’una borsa supramunicipal de compartir 
cotxe, per a desplaçaments quotidians. Una borsa per compartir cotxe té com a objectiu principal 
fomentar entre la població un ús més racional del cotxe, reduint el consum de combustibles fòssils i el 
cost associat. 

Aquest servei consisteix en facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el 
vehicle privat a l’hora de fer un viatge, ja sigui per anar a estudiar a instituts o universitats, a treballar a 
les zones industrials o a nuclis atractors de desplaçaments, com és el cas de Banyoles i Girona. 

Actualment hi ha diverses pàgines web que fan aquest servei i la feina que caldria fer des de 
l’ajuntament és promocionar-les i donar a conèixer els avantatges que suposa el seu ús. Alguns 
exemples: 

-  www.blablacar.es 
- www.compartir.org 
-  www.fesedit.cat/portaludg.jsp (concreta per anar a la UdG) 

Els possibles mitjans per a donar-ho a conèixer a la població podrien ser l’enviament d’una carta 
informativa a les cases, penjar cartells amb una imatge identificativa de la campanya, instaurar punts 
de trobada en el municipi amb l’indicatiu de “compartir cotxe” per tal d’evidenciar aquesta possibilitat 
de mobilitat ciutadana i sobretot transmetre la importància de l’estalvi econòmic per als seus usuaris, i 
en la reducció de tones de CO2 emeses a l’atmosfera i els beneficis pel medi ambient en general que 
això suposa. 

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

Cost 
  

Cost acció: 2.500 € 
Cost abatiment: 2,57 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,03 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 121.311,35 MWh/any 
Estalvi 3.759,34 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 
Indicadors 
seguiment  � Emissions del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

3 % respecte el consum del sector transport 
 

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

974,32 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Transport privat i comercial  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions CO2 Estal vi CO2 

Camós 9.595,12 287,85 2.531,88 75,96 
Cornellà 37.195,94 1.115,88 9.827,77 294,83 
Esponellà 5.887,59 176,63 1.548,88 46,47 
Fontcoberta 14.649,93 439,50 3.299,80 98,99 
Palol de Revardit 9.444,64 283,34 2.492,34 74,77 
Porqueres 44.796,52 1.343,90 11.794,95 353,85 
Sant Miquel de Campmajor 3.741,61 112,25 981,87 29,46 
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2.3.2. Crear una xarxa comarcal de punts de recàrre ga de vehicles elèctrics  

Línia Disminuir les emissions associades al transport 

Objectiu Fomentar l'ús de vehicles elèctrics per tal de disminuir les emissions associades al transport 

Descripció El Consell Comarcal del Pla de l’Estany disposa d’un avantprojecte per a instal·lar una xarxa comarcal 
de punts de recàrrega de vehicles elèctrics que proposa la instal·lació de 15 punts de recàrrega, un a 
cada municipi, 3 a Banyoles, 2 a Porqueres i 1 a la seu del Consell Comarcal. 

El punt de càrrega per VE proposat en aquest estudi no està pensat com una recàrrega plena de la 
bateria, sinó com una recàrrega de complement. Es dóna per entès que la gent carregarà al màxim la 
bateria del seu vehicle durant la nit, moment en què l’energia és molt més barata si s’opta per contractar 
les tarifes nocturnes (supervall). El punt de càrrega de la xarxa de vehicles elèctrics és molt simple, 
solament cal la instal·lació d’un punt de càrrega, i una connexió elèctrica de 7 kW a 230 V. 

El sistema de pagament d’aquests punts de recàrrega, funciona d’una forma molt simple i similar a la 
targeta de càrrega de telefonia mòbil, amb la única diferència en què es carreguen kilowatts en comptes 
d’euros o minuts telefònics. El mateix punt proposat, ja porta incorporat un sistema de lectura de targes 
així com un comptador elèctric interior. 

Val a dir que un kilowatt/h actualment val 0,2 € amb impostos inclosos, pel que si un vehicle carregués 
durant dues hores (possible valor màxim a autoritzar per generar una bona rotació de vehicles) en una 
de les presses proposades de 3 kW, costaria al consistori (o a l’usuari) 1,2 € i li permetria recórrer uns 
40 kilòmetres. 

Aquesta actuació es pot complementar amb la creació d'una aplicació per a mòbil mitjançant la qual la 
població pugui conèixer la situació i disponibilitat de punts de recàrrega, temps restant de recàrrega, ... 
etc. 

 

Cost 
  

Cost acció: 88.860 € (5.924 €/punt) 
Cost abatiment: 57,00 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,57 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 125.311,35 MWh/any 
Estalvi 1.503,74 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 
Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 
Indicadors 
seguiment  � Emissions del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

Reducció del 1,2%  de les emissions del sector transport 
 

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

389,73 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Transport privat i comercial  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions CO2 Estal vi CO2 

Camós 9.595,12 115,14 2.531,88 30,38 
Cornellà 37.195,94 446,35 9.827,77 117,93 
Esponellà 5.887,59 70,65 1.548,88 18,59 
Fontcoberta 14.649,93 175,80 3.299,80 39,60 
Palol de Revardit 9.444,64 113,34 2.492,34 29,91 
Porqueres 44.796,52 537,56 11.794,95 141,54 
Sant Miquel de Campmajor 3.741,61 44,90 981,87 11,78 
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2.3.3. Completar la connexió amb carrils bicicleta / peatonals de tots els nuclis 
de la comarca per tal d'impulsar la mobilitat en bi cicleta  

Línia Disminuir les emissions associades al transport 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils i les emissions associades al sector transport 

Descripció A la comarca del Pla de l'Estany hi ha la previsió de fer-hi passar una de les Vies Verdes que s'impulsen 
des del Consorci Vies Verdes, que connectaria la comarca amb les comarques veïnes. Tot i això, aquest 
projecte es troba, de moment, aturat fins que la situació econòmica permeti realitzar una actuació 
d'aquesta envergadura. 

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha començat a realitzar una xarxa d'itineraris 
per a bicicleta que connectin els diferents nuclis de la comarca, que en part ja es troba executada, tram 
entre Melianta, Banyoles, Camós i Porqueres. 

És la voluntat del Consell Comarcal la de poder finalitzar aquesta xarxa de carrils bicicleta per tal de 
connectar tots els nuclis de la comarca mitjançant camins existents, pel que el cost d'execució no seria 
molt elevat, ja que només cal dur a terme una feina de senyalització dels itineraris, i d'instal·lació dels 
plafons i elements necessaris. Caldria tenir present que aquests carrils bicicleta haurien de tenir 
ramificacions cap a pols generadors de mobilitat com són els polígons industrials. 

Amb aquesta actuació es persegueix facilitar que la població de la comarca es pugui desplaçar entre els 
nuclis amb bicicleta mitjançant vials segurs i còmodes, així com potenciar el turisme existent. 

Aquesta actuació es podria completar amb una edició de tríptics informatius i també amb alguna 
aplicació per a dispositius mòbils i "smartphones" que permetés obtenir un plànol dels itineraris, 
distàncies, perfils, etc. 

Així mateix, cal tenir present que una xarxa d'aquestes característiques comporta un cost de 
manteniment a tenir en compte, per tal de poder garantir el manteniment de les rutes. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: El cost varia en funció del 
tram 

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

 

 
Consum 

  

Consum actual 125.311,35 MWh/any 
Estalvi 877,18 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Emissions del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

1% de reducció de les emissions del sector transport.* 

*Cal tenir present que en aquesta actuació es comptabilitza que el 30% ja està realitzada. 

227,34 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Transport privat i comercial  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions tCO2 Esta lvi tCO2 

Camós 9595,12 67,17 2.531,88 17,72 
Cornellà 37195,94 260,37 9.827,77 68,79 
Esponellà 5887,59 41,21 1.548,88 10,84 
Fontcoberta 14649,93 102,55 3.299,80 23,10 
Palol de Revardit 9444,64 66,11 2.492,34 17,45 
Porqueres 44796,52 313,58 11.794,95 82,56 
Sant Miquel de Campmajor 3741,61 26,19 981,87 6,87 
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2.3.4.Creació d'una xarxa per aparcaments per a bic icleta en equipaments i pols 
generadors de mobilitat  

Línia Disminuir les emissions associades al transport 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils i les emissions associades al sector transport 

Descripció Per tal de promoure la mobilitat en bicicleta, i donat que ja es preveuen actuacions per al foment 
d’aquest mitjà de transport, com la connexió de tots els nuclis de la comarca mitjançant carrils bicicleta, 
es proposa dissenyar i implantar una xarxa d’aparcaments per a bicicleta en equipaments i pols 
generadors de mobilitat, com poden ser els centres dels nuclis urbans, àrees econòmiques i polígons 
industrials, que també tingui en compte les xarxes d’itineraris i carrils bicicleta situats a l’interior dels 
nuclis urbans. 

Donat que ja hi ha un cert nombre d’aparcaments per a bicicleta instal·lats en els municipis objecte 
d’aquest PAES, es proposa en primer terme realitzar un inventari per tal de comptabilitzar els 
aparcaments existents, i posteriorment analitzar les necessitats existents per tal d’implantar 
aparcaments allà on siguin més necessaris. 

Així mateix, es podria realitzar un estudi sobre la viabilitat i la necessitat d’implantar, en aquesta xarxa 
d’aparcaments per a bicicleta, places d’aparcament i recàrrega per a bicicletes elèctriques. 

Aquesta actuació es pot complementar amb la creació d'una aplicació per a mòbil mitjançant la qual la 
població pugui conèixer la situació dels aparcaments, a part dels itineraris existents. 

L’objectiu d’aquesta actuació és la d’aconseguir una reducció d’un 0,5% les emissions associades al 
sector transport. Cal tenir en compte que en d’altres actuacions ja es preveu una reducció d’emissions 
associades a la implantació d’una xarxa d’itineraris per a bicicleta. 

El cost estimat és el de l’estudi, el qual hauria de determinar el nombre d’aparcaments per a bicicleta a 
instal·lar. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 6.000 € (estudi) 
Cost abatiment: 36,95 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,11 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 125.311,35 MWh/any 
Estalvi 626,56 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Emissions del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

0,5% de reducció de les emissions del sector transport. 

Font:Elaboració pròpia a partir del document de Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

162,39 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Transport privat i comercial  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions CO2 Estal vi CO2 

Camós 9.595,12 47,98 2.531,88 12,66 
Cornellà 37.195,94 185,98 9.827,77 49,14 
Esponellà 5.887,59 29,44 1.548,88 7,74 
Fontcoberta 14.649,93 73,25 3.299,80 16,50 
Palol de Revardit 9.444,64 47,22 2.492,34 12,46 
Porqueres 44.796,52 223,98 11.794,95 58,97 
Sant Miquel de Campmajor 3.741,61 18,71 981,87 4,91 
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3.4.1. Implantació d’un sistema de recuperació i va lorització del biogàs de 
l’abocador comarcal  

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

Objectiu Recuperació i valorització del biogàs produït a l’abocador de Puigpalter i evitar la seva emissió a 
l’atmosfera.  

Descripció 

 

 

 

 

 

 

 

L’Abocador Comarcal de Puigpalter disposa de diferents xemeneies per la recollida de biogàs i d’una 
xarxa de transport d’aquest biogàs fins a una torxa de baixa eficiència. 

S’estima que la producció anual de biogàs és d’uns 10.000 m³ amb un percentatge de metà que varia 
entre el 30% i 60%. 

Es proposa millorar l’eficiència del sistema amb la substitució d’aquesta torxa per una torxa d’alta 
eficiència de cabal nominal 100m³/h i amb cremador que proporcioni una temperatura de combustió de 
900ºC a 3s. La instal·lació es completarà amb la instal·lació d’un cabalímetre digital de biogàs amb 
memòria per a la recopilació de dades per tal de poder controlar en cada instant la producció de biogàs. 

En cas que la conjuntura socio-econòmica millori i l’entrada de residus a l’abocador augmenti, 
s’estudiarà la instal·lació d’un motor de cogeneració o turbina que permeti la valorització d’aquest biogàs 
per a la producció d’energia elèctrica d’àmbit renovable. 

 

 

Cost 
  

Cost acció: 23.403,82 €/any 
Cost abatiment: 134,04 €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 0 MWh/any 
Estalvi 0 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Departament de medi ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany     

Indicadors 
seguiment  � Millora del tractament de les emissions per gestió de residus.   

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Emissions: P Biogàs x Δɳ x %metà x F.GN 

On: P. Biogàs: Producció de biogàs (Tn biogàs/any) 

      Δɳ: Diferència rendiment torxa actual i futura 

      F. metà: Factor de conversió metà i CO2 

34,92 
tn CO2 /any 

S: Producció local d'energia 
A: Cogeneració de calor i 

electricitat  
Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Emissions tCO2 Estalvi tCO2 

Camós 290,99 1,98 
Cornellà 1.540,73 10,47 
Esponellà 242,90 1,65 
Fontcoberta 555,07 3,77 
Palol de Revardit 385,37 2,62 
Porqueres 2.023,35 13,74 
Sant Miquel de Campmajor 100,92 0,69 
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6.1.1. Compra conjunta de reguladors de flux en cap çalera  

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

Objectiu Optimització de recursos en la compra de reguladors de flux en capçalera. 

Descripció Els reguladors de flux en capçalera són sistemes que  permeten una reducció de la tensió d’alimentació 
de les lluminàries a una tensió prèviament programada així com l'estabilització de la tensió de 
subministrament. Esdevé un sistema apropiat per aquells quadres d’enllumenat públic amb un nombre 
important de punts de llum.  

En la redacció del PAES Supramunicipal del Pla de l’Estany s’ha proposat la instal·lació d’aquests 
aparells a diferents municipis: Camós (2), Cornellà del Terri (4), Fontcoberta (2), Palol de Revardit (1) i 
Porqueres (3).  

Amb la redacció del present PAES Supramunicipal s’han generat unes sinèrgies entre Ajuntaments i 
Consell Comarcal. Aquestes sinèrgies poden tenir continuïtat amb l’execució conjunta d’accions 
proposades.  Es proposa la compra i instal·lació conjunta d’aquests reguladors de flux en capçalera.  

La compra conjunta dels reguladors de flux permet un seguit d’avantatges com: 
- Estandardització dels projectes 
- Reducció de preus 
- Optimització de recursos administratius 

La coordinació en la compra conjunta de reguladors de flux anirà a càrrec de l’Agència Comarcal de 
l’Energia o de l’administració local que disposi de personal tècnic qualificat per a la coordinació . 

 

No es quantifica el cost de l'acció que seria de 60.512,90€, ja que aquest ja està inclòs en les accions 
locals, que engloba aquesta acció supramunicipal. 

 
 

Cost 
  

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

 

 
Consum 

  

Consum actual 1.590,84 MWh/any 
Estalvi 66,55 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2013-2015 Consell Comarcal del Pla de l'Estany o Ajuntament amb personal tècnic qualificat 

Indicadors 
seguiment  � Estalvi energètic en l’enllumenat públic   

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

En general i per cada acció local: 
Estalvi= Σ(P  x n)  x 20% x H x F x FEE 

- 
tn CO2 /any 

S: Contractació pública de productes  
i serveis 

A: Requeriments d'eficiència 
energètica  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Nº Reguladors Consum MWh 
Estalvi Consum 

MWh 

Camós 2 88,13 9,04 
Cornellà 4 604,03 24,02 
Fontcoberta 2 188,29 10,34 
Palol de Revardit 1 114,43 7,49 
Porqueres 3 595,96 15,66 
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6.1.2. Compra conjunta i instal·lació d’enllumenat d’alta eficiència (LED) als 
equipaments municipals  

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

Objectiu Reducció de costos en la implantació de les accions relacionades amb la substitució de l’enllumenat 
convencional per enllumenat d’alta eficiència. 

Descripció Per tal de reduir els consums elèctrics de l’enllumenat dels equipaments municipals, en aquells espais 
amb alta ocupació s’ha proposat la implantació d’enllumenat d’alta eficiència.  

Les característiques de l’enllumenat proposat s’adapten a les necessitats de cada espai. Els 
enllumenats més proposats són els següents: 

- Làmpades fluorescents d’alta eficiència de tipus LED T8 de potència 20W i 1200mm de 
llargada que substitueixen les làmpades fluorescents convencionals de 36W. 

- Làmpades fluorescents d’alta eficiència de tipus LED T8 de potència 28W i 1500mm de 
llargada que substitueixen les làmpades fluorescents convencionals de 58W. 

- Focus / campanes LED per a pistes de potència 200W i flux lluminós de 14.400 lúmens que 
substitueixen focus halogenurs metàl·lics de 400W i 500W. 

- Campanes LED per a pistes de potència 125W i flux lluminós de 8.750 lúmens que 
substitueixen campanes de vapor de sodi de 250W. 

La descripció detallada de les característiques d’aquestes làmpades (nombre, potència, hores 
funcionament,etc..) així com els consums, estalvi d’emissions i costos es detallen a les accions 
proposades per a cada municipi.  

Es proposa la compra conjunta i instal·lació d’aquests sistemes mitjançant un concurs públic en que es 
valori a més dels costos econòmics, les característiques tècniques de les làmpades a instal·lar (flux 
lluminós, consums energètic, vida útil, factor d’eficiència,..) així com les garanties ofertes.  

No es quantifica el cost de l'acció que seria de 142.421,35 €, ja que aquest ja està inclòs en les accions 
locals, que engloba aquesta acció supramunicipal. 

 
 

Cost 
  

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

 

 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi 50,64 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Estalvi energètic en l’enllumenat dels equipaments municipals   

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

Estalvi= ΔPinst. x hores/dia x dies/any x FEE  

- 
tn CO2 /any 

S: Contractació pública de productes  
i serveis 

A: Requeriments d'eficiència 
energètica  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Unitats Estalvi (MWh) 

Camós 56 2,47 
Cornellà 112 10,30 
Esponellà 36 5,88 
Fontcoberta 151 16,79 
Palol de Revardit 25 4,22 
Porqueres 271 9,42 
Sant Miquel de Campmajor 8 1,56 
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6.2.1. Redacció d’un Plec de Condicions i promoció de la implantació 
d’Empreses de Serveis Energètics a la comarca  

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

Objectiu Redacció d’un Plec de Condicions pels contractes de serveis energètics i promoció de la implantació 
d’Empreses de Serveis Energètics en el territori.  

Descripció Les Empreses de Servei Energètics jugaran un paper fonamental en el desenvolupament de les noves 
polítiques energètiques. Aquestes empreses poden plantejar diferents opcions de servei d’eficiència 
energètica en funció de les necessitats del client. 

Es proposa la redacció d’un Plec de Condicions particular que tingui en compte aspectes més concrets 
del territori (desenvolupament territorial, impacte de les actuacions, condicions tècniques com sorolls 
generats, rendiments...)  i que serveixi com a complement a altres plecs de condicions més generals que 
es puguin desenvolupar des de les administracions. Es pretén que les diferents clàusules 
administratives, tècniques i medi ambientals del Plec de Condicions siguin prèviament consensuades pel 
conjunt d’ajuntaments.  

També podrà tenir en compte aspectes econòmics lligats sobretot a la contractació pública de 
d’Empreses de Serveis Energètics. 

Fent ús d’aquest plec de condicions, els ajuntaments promouran l’execució d’accions d’estalvi i 
eficiència energètica a través d’ESEs de capital privat. Representarà una oportunitat de negoci per 
aquestes empreses i un estalvi energètic i econòmic pels ajuntaments.   

 
 

Cost 
  

Cost acció: 1.573 € 
Cost abatiment: 56,10 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,36 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 4.608,54 MWh/any 
Estalvi 46,09 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 
Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Consell Comarcal del Pla de l’Estany     
Indica dors 
seguiment  � Nombre de contractes ESEs       

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
5%* del 20% dels consums en l’àmbit de l’Ajuntament 

* Fon:  pròpia. Estimat en funció de les característiques dels equipaments i la predisposició detectada per part dels diferents 
Ajuntaments. 

14,02 
tn CO2 /any 

S: Contractació pública de 
productes  i serveis 

A: Requeriments d'energies 
renovables  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions tCO2 Esta lvi tCO2 

Camós 335,55 3,36 95,34 0,95 
Cornellà 1.295,68 12,96 282,79 2,83 
Esponellà 190,71 1,91 30,70 0,31 
Fontcoberta 717,63 7,18 261,28 2,61 
Palol de Revardit 369,85 3,70 133,53 1,34 
Porqueres 1.600,50 16,01 567,84 5,68 
Sant Miquel de Campmajor 98,62 0,99 29,53 0,30 
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6.2.2. Compra conjunta d’energia elèctrica verda pe ls consums municipals  

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

Objectiu Promoure la compra conjunta d’energia elèctrica verda pels consums dels equipaments municipals 

Descripció Els costos del consum d’energia elèctrica en els equipaments municipals i dels enllumenats públics  
representen un percentatge molt elevat del total de costos energètics dels serveis municipals.  

Per tal de disminuir aquests costos (factor d’escala), es proposa la compra conjunta d’energia elèctrica 
pel subministrament als serveis municipals dels diferents municipis. 

Per tal de potencial el consum d’energia verda, es proposa que l’empresa comercialitzadora amb qui es 
contracti el subministrament elèctric per aquests equipaments i enllumenats públics garanteixi, 
mitjançant certificats, que l’energia elèctrica procedeix d’instal·lacions de generació d’àmbit renovable.  

El Sistema de Garantia d'Origen i Etiquetat de l'Electricitat, gestionat per la Comissió Nacional d'Energia 
(CNE), permet garantir l'origen de l'energia elèctrica generada a partir de fonts renovables o mitjançant 
sistemes d'alta eficiència. La normativa que regula aquest sistema i que adapta directives europees 
obliga als productors a determinar la barreja d'energies primàries que s'utilitzen anualment per a produir 
electricitat (el mix elèctric) i també a les comercialitzadores a donar a conèixer la combinació de fonts 
d'energia amb la qual s'ha comercialitzat l'electricitat. Mitjançant un registre públic, els productors 
d'electricitat que utilitzen fonts renovables poden sol licitar la inscripció de les garanties d'origen que els 
corresponguin, en definitiva, un sistema d'etiquetatge d'origen de l'electricitat. 

Aquesta mesura no implica estalvi energètic però sí redueix les emissions de CO2 en origen i fomenta 
les instal·lacions d'aprofitament d'energies renovables. D'altra banda, no requereix inversió ja que es 
basa en l'aplicació de criteris en la contractació del subministrament elèctric. 

L’Agència Comarcal de l’Energia, com a ens comarcal en l’àmbit energètic serà l’encarregada de 
consensuar amb els ajuntaments els diferents equipaments que formaran part de l’acció així com la 
negociació de les condicions contractuals, tècniques i econòmiques que s’exigiran a les 
comercialitzadores interessades.  

L'Estalvi de Tn CO2, reflectit en aquesta acció és el total dels 7 municipis, en cada municipi s'imputarà la 
seva part corresponent. 

 

Cost 
  

Cost acció: 2.800 € (Cost de l'estudi) 
Cost abatiment: 3,37 €/tn CO2 estalviada 
Amortització -- anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 2.513,77 MWh/any 
Estalvi 0 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 443,27 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 
Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia elèctrica d’àmbit renovable   

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE= ∑ (Consums elèctrics)x FEE (de cada municipi) 

831,47 
tn CO2 /any 

S: Contractació pública de productes  i 
serveis 

A: Requeriments d'energies renovables  
Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi 
Consum  elèctric 

(MWh) 
FEE Rectificat   

(cas d’aplicar l’acció) Estalvi Emissions CO2 

Camós 113,76 0,413 46,98 

Cornellà 783,38 0,183 143,36 

Esponellà 75,72 0 0 

Fontcoberta 381,07 0,433 165,00 

Palol de Revardit 231,85 0,385 89,26 

Porqueres 901,70 0,418 376,91 

Sant Miquel de Campmajor 26,29 0,379 9,96 
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7.1.1. Crear un servei d’informació als ciutadans s obre l’eficiència energètica i 
energies renovables  

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

Objectiu Informar als ciutadans de les diferents línies de subvencions, marc normatiu i tecnologies disponibles en 
l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables. 

Descripció L’eficiència i estalvi energètic i les energies renovables es caracteritzen pel seu constant dinamisme. 

En aquest àmbit, les tecnologies estan en ple procés de maduració i es presenten novetats 
constantment.  Des del punt de vista normatiu, els reglaments i lleis que regulen les energies renovables 
i l’eficiència energètica canvien constantment degut en part al dinamisme de la tecnologia que permet 
cada vegada un ventall més gran de possibilitats. 

També cal destacar la voluntat per una part de l’administració en contribuir amb aquest dinamisme i 
millora d’aquestes tecnologies per tal d’ajudar a  canviar el model energètic actual. 

Aquests constants canvis provoquen la necessitat d’un filtratge i canalització de la informació fins els 
possibles beneficiaris. 

Es proposa que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, com a ens local, sigui un punt de recopilació de 
tota la informació referent a eficiència energètica i energies renovables, es faci un procés de filtratge de 
tota aquesta informació i es faciliti a la ciutadania i als ens municipals (sobretot d’aquells que degut a les 
dimensions de l’ajuntament no disposen de tècnics especialitzats) la informació que pot ser d’interès. 

Aquest centre d’informació estarà en permanent contacte amb altres administracions, grups de 
divulgació de l’eficiència energètica i energies renovables i altres ens públics per tal de rebre la 
informació actualitzada. Un cop filtrada es canalitzarà fins els possibles beneficiari.  

Aquest centre disposarà d’una base de dades amb els possibles beneficiaris (Ajuntaments, industries, 
comerços, persones interessades i compromeses amb l’eficiència energètica i energies renovables, 
etc..) i els diferents perfils d’interès.   

 

Cost 
  

Cost acció: 3.500€ (5 anys) (700 €/any) 
Cost abatiment: 16,30 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 1,37 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 20.541,72 MWh/any 
Estalvi 125,75 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany     
Indicadors 
seguiment  � Nombre de consultes d’informació ciutadana.   

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

1% de les emissions de l’àmbit Ajuntament 
0,5% de les emissions de l’àmbit terciari 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA. 

42,93 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Serveis d'assessorament  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions tCO2 Esta lvi tCO2 

Camós 658,66 4,97 217,31 1,56 
Cornellà 7.481,70 43,89 2.913,71 15,98 
Esponellà 952,42 5,72 61,53 0,46 
Fontcoberta 1.943,18 13,30 732,28 4,97 
Palol de Revardit 1.653,72 10,12 686,78 4,10 
Porqueres 7.478,26 45,39 2.450,49 15,09 
Sant Miquel de Campmajor 98,62 2,36 141,78 0,86 
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7.3.1. Realitzar campanyes per a la mobilitat soste nible  

Línia Disminuir les emissions associades al transport 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils i les emissions associades al sector transport 

Descripció Per tal d’incidir en els costums de la mobilitat de la població es proposa realitzar, com a mínim, una 
campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible composta per tres tallers, 
agrupant els municipis en tres blocs: 1) Camós, Porqueres i Sant Miquel de Campmajor; 2) Fontcoberta i 
Esponellà i 3) Palol de Revardit i Cornellà del Terri. 

Es proposa aprofitar la setmana de la mobilitat sostenible per a realitzar algun acte o inserir-hi l’inici de 
la campanya, tot i que es recomana que la informació es mantingui de forma permanent al llarg de l’any 
per tal de mostrar els avantatges de salut i ambientals de desplaçar-se amb modes de transport 
sostenibles. 

La campanya plantejada inclou la realització de fulletons, amb informació al respecte, on es remarqui, 
sobretot, l'acció de creació de la borsa supramunicipal de vehicles, els diferents itineraris en bicicleta 
existents i previstos, la creació de rutes escolars previstes i també informació sobre els mitjans de 
transport públic, horaris i freqüències. 

Per altra banda, també es poden plantejar, com s'ha dit, potenciar i divulgar les accions incloses dintre 
de la setmana de la mobilitat sostenible que realitzin els diferents municipis, entre les quals podria 
organitzar-se bicicletades i tallers de formació en mobilitat i vialitat. 

L’objectiu de la proposta és aconseguir una reducció de l’1% de la mobilitat amb vehicle privat i les 
emissions associades a aquesta mobilitat. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 12.000 € (3 tallers: 4.000€/t) 
Cost abatiment: 36,95 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,23 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 125.311,35 MWh/any 
Estalvi 1.253,11 MWh/any 

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2013-2015 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Emissions del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

1 % respecte el consum del sector transport 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

324,77 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Sensibilització i creació de xarxes 

locals  
Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions CO2 Estal vi CO2 

Camós 9.595,12 95,95 2.531,88 25,32 
Cornellà 37.195,94 371,96 9.827,77 98,28 
Esponellà 5.887,59 58,88 1.548,88 15,49 
Fontcoberta 14.649,93 146,50 3.299,80 33,00 
Palol de Revardit 9.444,64 94,45 2.492,34 24,92 
Porqueres 44.796,52 447,97 11.794,95 117,95 
Sant Miquel de Campmajor 3.741,61 37,42 981,87 9,82 
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7.3.2. Seguir fomentant el compostatge casolà  

Línia Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu Incrementar el nombre de compostadors casolans a la comarca 

Descripció El Consell Comarcal del Pla de l'Estany va implantar l'any 2006 la recollida de la matèria orgànica, i 
també va engegar una campanya per fomentar el compostatge casolà a diversos municipis de la 
comarca. Aquesta acció s'ha vist acompanyada al llarg d'aquests anys de diversos tallers i xerrades per 
fomentar el compostatge casolà entre la població dels municipis de la comarca. 

La matèria orgànica correspon el 36% de pes d'una bossa d'escombraries i els GEH que emet tractada 
com a FORM representen el 14% del que emet tractada com a rebuig. El compostatge casolà, a més, 
suposa la reducció de residus que van a dipòsit controlat, però també dels que van a la planta de 
compostatge, ja que el compostatge es realitza in situ, amb l'estalvi d'emissions que suposa tant la 
millora gestió del residu, com l'estalvi associat al transport dels mateixos. 

L’objectiu acció és la continuar realitzant aquestes campanyes per tal d'implicar a la ciutadania en la 
reducció dels residus orgànics que generen a les seves llars d’una manera natural i divertida. També es 
vol reduir la quantitat de residus orgànics que actualment van a parar a l’abocador. 

Els objectius del PROGREMIC per a la recollida de la FORM són assolir un percentatge de valorització 
del 55% per a la Matèria Orgànica. Donat que l'assoliment de l'objectiu del PROGREMIC ja es considera 
assolit en d'altres actuacions, es proposa arribar com a mínim a un 35% de recollida de la fracció 
orgànica mitjançant el compostatge casolà. Aquests sistema es considera molt adient per la tipologia de 
cases dominants a l'àmbit del PAES, i ajudaria a reduir les rutes destinades a la recollida de residus i a 
la recollida de la FORM. 

L'acció suposaria facilitar la informació necessària als ciutadans del municipi per tal que ho puguin 
desenvolupar, i fins i tot es contempla facilitar els compostadors, però amb una fiança que es pot 
retornar si al cap de dos anys el funcionament i l'ús són correctes. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 18.000 €  
(inclou compostadors) 

Cost abatiment: 29,09 €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

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

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2013-2015 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Nombre de compostadors casolans al municipi 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE = (35% de la generació de fracció orgànica * factor d’emissió de gestió de la fracció 
orgànica)-(35% de la generació de fracció orgànica * factor d'emissió si es diposités a 
l'abocador comarcal) 

618,78 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Sensibilització i creació de xarxes 

locals  
Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Emissions tCO2 Estalvi tCO2 

Camós 42,39 37,87 
Cornellà 197,96 176,87 
Esponellà 38,65 34,53 
Fontcoberta 91,46 81,71 
Palol de Revardit 42,46 37,94 
Porqueres 265,47 237,18 
Sant Miquel de Campmajor 14,16 12,68 
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7.3.3. Seguir realitzant campanyes per a la millora  de la recollida selectiva  

Línia Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu Complir o millorar els objectius de recollida selectiva del PROGREMIC 

D’una banda, la prevenció de residus continua sent uns dels grans reptes del PROGREMIC, fet que 
obliga als consistoris a iniciar noves propostes a nivell local si es volen assolir els objectius fixats en 
aquest mateix programa. D’altra banda, la reducció dels residus generats comporta un estalvi 
d’emissions a l’atmosfera associades a la gestió d’aquests i el seu destí final, en el cas dels municipis de 
la comarca, a l'abocador de Puigpalter. 

Pel que fa a la recollida selectiva, els percentatges de recollida selectiva en pes de l’any 2011 era millor 
que el percentatge de l'any 2005. Pel que fa a cadascuna de les fraccions recollides, segons la previsió 
de generació de la bossa d’escombraries tipus de Catalunya, els percentatges de recollida de 
cadascuna de les fraccions també ha millorat ostensiblement.  

Taula: Increment, en %, de la recollida selectiva en pes de cadascuna de les fraccions, període 2005-2012 

EVOLUCIÓ MO PiC Vidre E. Ll. 
Camós 100% 167% 182% 83% 
Cornellà del Terri 84% 109% -12% 70% 
Esponellà 175% 54% 45% 99% 
Fontcoberta 612% 57% 34% 51% 
Palol de Revardit 83% 229% -9% 96% 
Porqueres 550% 22% 1% 69% 
Sant Miquel de Campmajor 100% -9% -44% 32% 

L’acció consisteix a realitzar campanyes periòdiques per informar la població sobre la separació correcta 
de les diferents fraccions de residus a les seves llars o comerços, així com la correcta deposició 
d’aquests en els diferents contenidors de la via pública, deixalleria, recollida comercial, etc. 

Les accions es poden centrar, per una banda, en millorar els percentatges de recollida selectiva de les  
llars del municipi, per altra banda, en millorar encara més la recollida comercial que actualment ja es 
realitza, i també en continuar implantant el compostatge casolà. 
 

 

Cost 
  

Cost acció: 12.000 € 
Cost abatiment: 77,84 €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

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

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2013-2015 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 
Indicadors 
seguiment  � Nombre de compostadors casolans al municipi 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

1% respecte les emissions del sector residus 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA. 

51,39 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Sensibilització i creació de xarxes 

locals  
Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Estalvi tCO2 

Camós 2,91 
Cornellà 15,41 
Esponellà 2,43 
Fontcoberta 5,55 
Palol de Revardit 3,85 
Porqueres 20,23 
Sant Miquel de Campmajor 1,01 
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7.3.4. Promoure la creació d’un consorci privat per  a la gestió forestal  

Línia Incrementar la producció local d’energia renovable.   

Objectiu Valorització de la biomassa forestal del territori.  

Descripció Els municipis adscrits en el present PAES supramunicipal disposen de grans superfícies forestals en els 
seus termes municipals.  

Aquestes superfícies són majoritàriament de propietat privada i actualment amb una gestió gairebé 
nul·la.  

Es proposa promoure la creació d’un consorci privat que aglutini a la majoria de propietaris de 
superfícies forestals i empreses interessades en el desenvolupament d’activitats relacionades amb la 
gestió i valorització forestal. En aquest consorci també hi pot participar amb una part minoritàries 
l’administració local.  

Aquest consorci tindrà la finalitat de gestionar la retirada de la biomassa forestal i la creació d’activitats 
relacionades amb la valorització d’aquesta biomassa ( producció i comercialització de pèl·lets i estelles o 
generació d’energia elèctrica d’àmbit renovable). 

Les administracions municipals i comarcals posaran a disposició dels promotors les eines, coneixements 
i facilitats necessàries (tramitacions administratives, ajuda en les sol·licituds de subvencions, facilitar 
espais per a reunions, realitzar accions de mediació,...) per tal d’aconseguir l’objectiu de creació d’un 
consorci de gestió i valorització de la biomassa forestal.   

 
 

Cost 
  

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

 

 
Consum 

  

Consum actual 26.123,78 MWh/any 
Estalvi 0 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 1.410 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 
Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Consell Comarcal del Pla de l’Estany i Ajuntaments     

Indicadors 
seguiment  � Tones de biomassa produïdes anualment.   

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Emissions: SxI x PCI x FCM x G 

On: S: Superfície forestal (ha) 
       I: Biomassa generada (20 t/ha)* 

PCI: Poder calorífic de la biomassa (3KWh/Kg) 
Fcm: Factor de conversió mitjà de la tecnologia a substituir 
G: Factor d’utilització d’aquesta biomassa en el mateix territori (0,15) 

*Font: Informe sobre diferents escenaris per a la valorització energètica de la biomassa procedent de boscos gironins (CILMA) 

-  
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Sensibilització i creació de 

xarxes locals  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh  Emissions (TnCO2)  

Camós 1.086,03 284,73 
Cornellà 6.323,95 1418,30 
Esponellà 564,91 150,93 
Fontcoberta 2.261,56 603,83 
Palol de Revardit 782,92 209,27 
Porqueres 14.866,45 3.271,16 
Sant Miquel de Campmajor 237,96 63,59 
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7.4.1. Organitzar tallers i sortides sobre eficiènc ia energètica i energies 
renovables orientats a escoles  

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

Objectiu Dotar als docents dels centres educatius dels municipis adscrits en el PAES Supramunicipal del Pla de 
l’Estany d’eines per a la programació d’activitats sobre eficiència energètica i energies renovables.  

Descripció Es proposa que els diferents centres educatius dels municipis adscrits en el PAES supramunicipal del 
Pla de l’Estany es coordinin per a la programació de diferents activitats encaminades a la conscienciació 
dels alumnes sobre eficiència energètica i energies renovables. 

Aquesta coordinació es traduirà en l'organització de diferents tallers i sortides (setmana de l’energia 
sostenible, treballs de síntesi i recerca,...) i amb la redacció conjunta de material educatiu i divulgatiu 
que s’utilitzarà i facilitarà per a l’educació dels alumnes d’aquests municipis. 

Es proposa que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, com a ens comarcal, coordini aquestes 
activitats i sigui punt de trobada pels diferents centres educatius., a més es pot completar l’acció si els 
centres s’adhereixen al programa escoles verdes 

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 400 €/any 
Cost abatiment: 89,69 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,31 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 739,97 MWh/any 
Estalvi 14,50 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Direcció dels centres educatius i Consell Comarcal del Pla de l’Estany     

Indicadors 
seguiment  � Consum energètic a les escoles  

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
2% respecte el consum de l’escola 

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

2,23 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Formació i educació  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions CO2 Estal vi CO2 

Camós 49,83 1,00 3,52 0,07 
Cornellà 204,20 4,08 42,61 0,85 
Esponellà 68,15 1,36 13,35 0,27 
Fontcoberta 131,91 2,64 41,29 0,83 
Palol de Revardit 0 0 0 0 
Porqueres 266,92 5,34 2,77 0,06 
Sant Miquel de Campmajor 18,96 0,38 7,54 0,15 
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7.4.2. Crear un centre de difusió de l’energia sost enible a l’Abocador comarcal  

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

Objectiu Disposar d’un espai per a la divulgació de les energies renovables i l’eficiència energètica.  

Descripció L’Abocador Comarcal de Puigpalter disposa d’una deixalleria  per a la recollida selectiva de rebuig 
reciclables. Aquesta deixalleria també és un espai que s’utilitza com a punt de divulgació i educació 
sobre la recollida selectiva i reciclatge de residus.  

Aprofitant que l’abocador comarcal realitza una funció de divulgació sobre la recollida selectiva de 
residus, es proposa diversificar aquesta divulgació en l’àmbit de l’eficiència energètica i energies 
renovables.  

L’acció consistirà en la implantació d’un conjunt de petites instal·lacions d’energies renovables per a la 
generació d’energia elèctrica i tèrmica (solar, eòlica, biomassa) que s’aprofitarà per l’autoconsum del 
mateix abocador, i diferents sistemes d’alta eficiència energètica (sistemes de control, enllumenat 
eficient...) amb descripcions i dades bàsiques que ajudin a conèixer el seu funcionament i els avantatges 
i inconvenients de cada tecnologia.  

 

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 5.069,9 €/any 
Cost abatiment: 42,24 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,65 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 37.422,43 MWh/any 
Estalvi 191,31 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Departament de medi ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany     

Indicadors 
seguiment  � Divulgació de les energies renovables i eficiència energètica.   

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
1% respecte el consum de l’escola 

0,5% respecte el consum residencial 

60,01 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Formació i educació  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Consum MWh Estalvi MWh Emissions tCO2 Esta lvi tCO2 

Camós 2.200,44 11,25 795,92 4,00 
Cornellà 9.351,38 47,78 3.055,68 15,49 
Esponellà 1.349,98 7,09 160,31 0,87 
Fontcoberta 4.161,34 21,47 1.531,55 7,86 
Palol de Revardit 1.284,99 6,92 492,32 2,46 
Porqueres 18.411,10 93,39 5.594,84 27,99 
Sant Miquel de Campmajor 663,20 3,41 261,39 1,34 
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8.1.1. Estudiar la implantació del sistema de recol lida “porta a porta” a la 
comarca  

Línia Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu Millorar la recollida selectiva 

Descripció Actualment, la recollida selectiva de residus a la comarca del Pla de l'Estany, duta a terme per part del 
Consell Comarcal, es realitza mitjançant la deposició en illes d'abocadors en vorera. Aquest mitjà de 
recollida selectiva, tot i haver millorat els percentatges de recollida de cadascuna de les diferents 
fraccions en els darrers anys, sembla haver assolit el seu sostre. 

En aquest sentit, es proposa estudiar la possible implantació d'un sistema de recollida "porta a porta" 
(PaP). Aquest és un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que 
els posseïdors dels residus (ciutadans/es, comerços,...) separen les fraccions dels residus en origen, 
però en contes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, 
les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació (la porta de l'habitatge o 
comerç) d'acord amb un calendari preestablert, i sobre la qual s'ha de poder efectuar un mínim control i 
seguiment. 

Amb aquest sistema de recollida es poden recollir totes les fraccions clàssiques dels residus domèstics 
municipals, si bé per a que funcioni, cal com a mínim recollir mitjançant el PaP la fracció orgànica i la de 
Resta. 

Aquest sistema de recollida ha demostrat assolir uns nivells de recollida selectiva i recuperació més alts 
i regulars i, per tant, una reducció dels residus municipals destinats a un destí finalista com és l'abocador 
comarcal. 

Aquesta acció, doncs, proposa realitzar un estudi detallat per tal d'estudiar la implantació del sistema de 
recollida PAP a la comarca del Pla de l'Estany. L'experiència adquirida a Catalunya durant els darrers 
anys demostra que els municipis amb recollida PaP arriben majoritàriament a unes taxes de recollida 
selectiva global entre el 60 i el 85 % sobre els residus generats. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 12.500 € (Cost de l'estudi) 
Cost abatiment: 8,65 €/tn CO2 estalviada 
Amortització -- anys 

 

 
Consum 

  

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

 

 

Producció 
local d'energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Indicadors 
seguiment  � Millora de l’eficiència i reducció d’emissions de CO2 al transport de residus   

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE= ∑ (85% d’eficiència en recollida selectiva * factor d’emissió de cadascun dels 
tractaments de residus – emissions si es diposités a l’abocador comarcal) 

1.445,16 
tn CO2 /any 

S: Altres sectors 
A: Residus  

Estalvi de les emissions de CO 2 per municipis  

Municipi Emissions tCO2 Estalvi tCO2 

Camós 290,99 93,37 
Cornellà 1.540,73 427,81 
Esponellà 242,90 91,46 
Fontcoberta 555,07 149,94 
Palol de Revardit 385,37 100,21 
Porqueres 2.023,35 536,61 
Sant Miquel de Campmajor 100,92 45,78 
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6.4.2 Accions d’àmbit municipal 

6.4.2.1 Accions planificades al municipi d’Esponellà 

 

 

 
 
1.1.3. Obtenir el certificat energètic dels equipam ents municipals i fer- ne difusió    

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

Objectiu Qualificació i difusió de l’eficiència energètica dels equipaments municipals. 

Descripció Actualment existeix una normativa (RD 235/2013) de 5 d’abril de 2013 pel que s’aprova el procediment 
bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 

Una de les particularitats d’aquest Real Decret és l’obligatorietat, a partir del 1 de Juny del 2013, que 
tenen els equipaments municipals de més de 500m² de disposar i penjar en un lloc visible de 
l’equipament la certificació energètica d’aquest. A partir del 9 de juliol del 2015 aquesta obligatorietat 
s’ampliarà als equipaments municipals de superfície superior a 250m².  

La certificació és una avaluació quantitativa del comportament energètic de l'edifici que persegueix un 

triple objectiu: 

 - Ser una eina de formació i informació, ja que el propietari del equipament té l'obligació d'informar 
l'usuari sobre el comportament energètic de l’equipament i, per tant, es veu obligat a calcular quanta 
energia consumeix l’equipament durant el seu ús i a transmetre de manera simple les dades obtingudes. 

- Ser una eina de mercat, atès que l'eficiència energètica esdevindrà un nou element de decisió a l'hora 
de llogar, adquirir o utilitzar un edifici.  

- Ser una eina de planificació, ja que les administracions i els usuaris podran marcar uns criteris mínims 
d'eficiència i d'ús racional de l'energia basats en la certificació. 

Es proposa que des de l’Ajuntament, com a ens local, es doni exemple i es fomenti la certificació 
energètica dels edificis mitjançant la certificació de la totalitat dels equipaments municipals i se’n faci 
difusió als usuaris.   

Es pretén que l’Ajuntament d’Esponellà no es limiti únicament a complir estrictament amb el que està 
establert a la normativa d’aplicació.  

 

Cost 
  

Cost acció: 1.130,14 € 
Cost abatiment: 1.130,14€/tn CO2 estalviada 
Amortització 12,68 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 95,57 MWh/any 
Estalvi 0,48 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 
Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2013-2015 
Equip de govern del consistori encapçalat per l’Alcalde – Ajuntament 

Responsable equipament   

Indicadors 
seguiment  � Nombre certificacions energètiques      

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
0,5% de les emissions dels equipaments municipals 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA. 

0,10 
tn CO2 /any 

S: Edificis, equipaments / 
instal·lacions 
A: Edificis i 

equipaments/instal·lacions 
municipals  
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1.1.4. Implantació d’una caldera de biomassa a “Cal  Baró”    

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

Objectiu Utilitzar una font renovable per a satisfer les necessitats tèrmiques 

Descripció L’equipament municipal  “Cal Baró” és una masia que es troba a la última fase de  rehabilitació. Aquest 
equipament serà la futura seu de l’Ajuntament a més d’albergar la biblioteca, l’espai per entitats i la gent 
gran i la sala polivalent del municipi.  

Es proposa que per la generació de l’energia tèrmica necessària de l’equipament s’instal·li una caldera 
de modular de biomassa de potència nominal 80 kW. La instal·lació es complementaria amb un dipòsit 
prefabricat de biomassa i un sistema d’alimentació amb vis sens fi.  

Per tal d’afavorir la gestió de la massa forestal de la zona i la creació d’activitat econòmica i llocs de 
treball, es creu convenient que la caldera de biomassa a instal·lar permeti la producció tèrmica 
mitjançant biomassa en forma de pèl·lets i en forma d’estelles.   

 

 

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 55.272,8 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys (en rehabilitació) 

 

 
Consum 

  

Consum actual 15,0 MWh/any 
Estalvi 0 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 15 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2013-2015 
Equip de govern del consistori encapçalat per l’Alcalde – Ajuntament 

Responsable equipament   

Indicadors 
seguiment  � Consums energètics renovables i eficiència energètica en els equipaments municipals   

Estalvi de les emiss ions de CO 2 

Emissions actuals en la producció d’energia tèrmica de calefacció a l’Ajuntament. 
4,01 

tn CO2 /any 

S: Edificis / Equipaments / 
Instal·lacions  
A: Edificis i 

equipaments/instal·lacions 
municipals  
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1.1.5 Substitució d’enllumenat del CEIP per enllume nat d’alta eficiència    

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

Objectiu Estalvi energètic i econòmic en els consums elèctrics de l’enllumenat del CEIP  

Descripció El CEIP Carles de Fortuny és un equipament que degut a l’activitat que s’hi desenvolupa necessita d’un 
alt grau d’il·luminació sobretot a les aules durant les hores lectives.   

En aquest centre hi predominen les làmpades de tipus fluorescent  convencionals repartides tant a les 
zones amb ocupació permanent com a les zones de pas. S’estima una potència instal·lada en 
l’enllumenat d’uns 7,08 kW.   

Es proposa substituir l’enllumenat fluorescent de les aules de la zona infantil (amb poca llum natural)  
per làmpades de LED de tub T8 de 18W i les làmpades fluorescents convencionals de les aules de 
primària per làmpades fluorescents d’alta eficiència de tipus T8 (28W).  

 
Làmpades 

actuals 
Noves 

làmpades 
Nombre  Hores 

funcionament 
Estalvi  

Fluorescent 
(58W) 

LED T8 (28W) 96 1.086h/any 3,13MWh 

Fluorescent 
(36W) 

LED T8 (20W) 42 1.086h/any 0,74MWh 

 

També es proposa instal·lar detectors de presencia amb temporitzador a la zona de lavabos.   

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 7.991,23 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització 10,50 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 16,18 MWh/any 
Estalvi 4,55 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2013-2015 
Equip de govern del consistori- Ajuntament 

Direcció del centre educatiu   

Indicadors 
seguiment  � Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació dels equipaments   

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi: P. Instal·lada (actual – futura) x hores/dia x dies/any x FEE Esponellà (0 tn CO2 /MWh) 

0,0 
tn CO2 /any 

S: Edificis, 
equipaments/instal·lacions 

A: Edificis i 
equipaments/instal·lacions 

municipals  
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1.1.6. Substitució de l’enllumenat de l’Ajuntament    

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

Objectiu Estalvi energètic i econòmic en els consums elèctrics de l’enllumenat de l’Ajuntament  

Descripció L’edifici de l’Ajuntament d’Esponellà és la seu del consistori i a més a més disposa d’una zona destinada 
com a consultori mèdic.    

Es disposa de lluminàries de tipus fluorescent amb làmpades convencionals i focus halogenurs 
metàl·lics amb baixa eficiència lumínica.    

Es proposa substituir l’enllumenat fluorescent de les oficines per làmpades de LED  i  els focus 
halogenurs metàl·lics per lluminàries de LED tipus panell.   

 
Làmpades 

actuals 
Noves 

làmpades 
Nombre  Hores 

funcionament 
Estalvi  

Fluorescent 
(36W) 

LED T8 (20W) 24 1.520h/any 0,58MWh 

HM 250W LED 40W) 8 446h/any 0,74MWh 

 

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 3.146 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització 12,62 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 8,40 MWh/any 
Estalvi 1,33 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Equip de govern del consistori – Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació dels equipaments   

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi: P. Instal·lada (actual – futura) x hores/dia x dies/any x FEE Esponellà (0 tn CO2 /MWh) 

0,0 
tn CO2 /any 

S: Edificis, 
equipaments/instal·lacions 

A: Edificis i 
equipaments/instal·lacions 

municipals  
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1.1.7 Adscriure les partides pressupostàries de la despesa energètica dels 
edificis municipals a les àrees de què depenen 

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

Objectiu Millorar la gestió energètica municipal 

Per tal de fomentar l’estalvi energètic en els equipaments municipals es proposa imputar els costos 
associats a la despesa energètica a cada una de les àrees de què depenen. 

D’aquesta manera si un equipament estalvia, l’estalvi es veurà reflectit en el pressupost de l’any següent 
i l’àrea decidirà en què inverteix aquest estalvi. 

Es proposa aplicar aquesta acció especialment als equipaments educatius (consum de 68,15 MWh any 
2011) i administratius (consum de 23,40 MWh any 2011) ja que són els que tenen un consum més 
elevat del municipi i que depenen directament d’una àrea concreta. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 300 € 
Cost abatiment: 206,90 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 1,83 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 80,16 MWh/any 
Estalvi 1,60 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2013-2015 Àrea d’hisenda, comerç i turisme - Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum energètic dels equipaments municipals. 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
2% d’estalvi respecte el consum total dels equipaments municipals, per factor de conversió 
(Esponellà)*. 

*Cal tenir en compte que el factor de conversió elèctric per Esponellà és 0, per això la reducció en Tn de 
CO2 es dóna tan sols en el consum d'energia tèrmica. 

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

0,29 
tn CO2 /any 

S: Edificis, 
equipaments/instal·lacions 

A: Edificis i 
equipaments/instal·lacions 

municipals  

 



 

 62

 

 

 
 
1.3.1. Promoure la renovació de l'enllumenat interi or per enllumenat interior 
eficient i de baix consum en el sector residencial 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis i el sector terciari 

Objectiu Promoure l'eficiència energètica en els sectors residencial i terciari 

Descripció Es proposa promoure la renovació de l'enllumenat de les llars del municipi i dels establiments del sector 
terciari, tot fomentant la substitució de bombetes per bombetes de baix consum, per tal d’assolir un 
estalvi d’electricitat i d’emissions de CO2.  

Aquesta acció pretén reduir el consum elèctric vinculat a la il·luminació en els sectors domèstic i terciari, 
alhora que se'n millora l’eficiència. 

També cal informar de les possibilitats d'estalvi en enllumenat com poden ser: 

- Instal·lació de reguladors d'intensitat lluminosa de tipus electrònic 

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

Es proposa el següent tipologia de campanya: 

- Informació sobre l'estalvi energètic i econòmic en el canvi d'enllumenat a la llar (tríptics) 1 per 
habitatge i establiment del sector terciari (200 tríptics). 

- Kit de bombetes de baix consum (2 per llar i establiment del sector terciari (400 bombetes))  

 

El cost de les bombetes seria de 800€ i de realització de la campanya de 600€. 

  
 

Cost 
  

Cost acció: 1.400 € 
Cost abatiment: 23,63 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,51 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 717,99 MWh/any 
Estalvi 123,16 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2013-2015 Àrea medi rural, medi ambient, obres i serveis, urbanisme - Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum total d’electricitat pels habitatges residencials  

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
EE= 400 bombetes* 0,1481 Tn Co2 estalviades/bombeta 

 
Font: IDAE. 

59,24 
tn CO2 /any 

S: Edificis, 
equipaments/instal·lacions 

A: Edificis residencials  

 



                       

 63 

 

 

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

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

Objectiu Promoure l’eficiència energètica del sector residencial 

Es proposa el foment de la substitució d’electrodomèstics poc eficients per d’altres més eficients en les 
llars particulars del municipi.  

La informació sobre l'eficiència d'un electrodomèstic es facilita a través de l'etiqueta energètica, i 
aquesta va de la G a la A, essent aquests últims els més eficients. L'objectiu d'aquesta acció és 
fomentar la compra d'electrodomèstics de classe A, i cal tenir en compte que en neveres i congeladors 
hi ha dos nivells més, A+ i A++. 

Els electrodomèstics bitèrmics són aquells que tenen entrada per aigua freda i també aigua calenta, que 
obtenen d'una font externa (escalfador o caldera), eliminant el consum necessari per escalfar-la. 
Redueixen el consum energètic entre un 20 i un 50%, i els més comuns són rentadores i rentaplats. 

L’objectiu d’aquesta acció és fomentar la compra d’electrodomèstics de classe A, i A+, A++ i o bitèrmics. 

Aquesta actuació es pot realitzar totalment en format telemàtic, a través de la web municipal i, donat el 
cas de subvencions, a través de circulars per tal d'assegurar que la informació arribi al públic destinatari. 

Aquest tipus de campanya ha d'aconseguir com a mínim, la reducció del 3% del consum elèctric en els 
edificis residencials. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 800 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,31 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 717,99 MWh/any 
Estalvi 18,00 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Àrea medi rural, medi ambient, obres i serveis, urbanisme - Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum total d’electricitat pels habitatges residencials. 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
3% d’estalvi respecte el consum d’energia elèctrica d'edificis residencials factor de conversió  
(Esponellà).* 

*Cal tenir en compte que el factor de conversió elèctric per Esponellà és 0 

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

0,0 
tn CO2 /any 

S: Edificis, 
equipaments/instal·lacions 

A: Edificis residencials  

 



 

 64

 

 

 
 
1.4.1. Substitució làmpades VSAP per tecnologia LED  en l’enllumenat públic  

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

Objectiu Millorar l’eficiència i disminuir els consums energètics de l’enllumenat públic 

Descripció En els darrers anys, l’Ajuntament d’Esponellà ha promogut diferents accions encaminades a la millora 
de l’eficiència energètica i reducció dels consums elèctrics de l’enllumenat públic del municipi. Aquestes 
accions han permès reduir en un 23,42% els consums elèctrics.  

Es proposa continuar amb aquestes polítiques d’estalvi i millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic amb la progressiva substitució de les actuals làmpades de VSAP del quadre de la Ctra GIP5121 
per làmpades amb tecnologia LED. 

Aquesta substitució podria començar per les làmpades de major potència (VSAP de 100W) i tot seguit  
la resta de làmpades (VSAP de 70W) que es podrien substituir per lluminàries amb làmpades de 
tecnologia LED de potència 40W  i FHS<1%.  A més de l’estalvi econòmic, cal destacar que la vida útil 
d’aquestes làmpades és de 50.000 hores respecte les 15.000 hores d’una làmpada de VSAP.  

Actualment en el mercat existeixen diferents models (per exemple de la marca Ignialight de Besalú) 
d’aquests tipus de làmpades viàries amb sistemes de control per tal de poder disminuir el flux lluminós a 
la meitat en aquells moments on la circulació de vehicles i vianants és baixa. 

Per complementar l’actuació i aconseguir una disminució en els costos econòmics, es proposa disminuir 
la potència contractada d’aquest  quadre elèctric. 
 

Quadre  Via Unitats  Actual  Proposada  Hores 
func. 

Estalvi estimat 
(MWh/any) 

Q1 GIP5121 22 VSAP100W LED 40W 4.200h/any 5,54 

Q1 GIP5121 47 VSAP70W LED 40W 4.200h/any 5,95 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 26.011,37 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització 10,96 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 23,61 MWh/any 
Estalvi 11,49 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2015-2020 
Equip de govern del consistori  

Empresa gestora de l’enllumenat públic 

Indicadors 
seguiment  � Estalvi energètic en l’enllumenat públic   

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi= ΔPot.Inst.  x n  x H x FEE (Esponellà) 

On: ΔPot. Inst. : Diferèncial de potència instal·lada (P. Làmpades actuals –  futures) 

n: Nombre de làmpades 

H: Hores anuals de funcionament 

0,0 
tn CO2 /any 

S: Edificis, 
equipaments/instal·lacions 

A: Enllumenat públic municipal  
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1.4.2. Instal·lació de làmpades amb reactància de d oble nivell i reguladors 
horaris a l’enllumenat públic  

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

Objectiu Millorar l’eficiència i disminuir els consums energètics de l’enllumenat públic 

Descripció L’enllumenat públic d’Esponellà està format principalment per quadres elèctrics amb pocs punts de llum. 
Això es degut a les característiques del municipi amb petits nuclis de pobla repartits pel terme municipal. 

Es proposa millorar l’eficiència energètica dels quadres; C.Escoles, Centenys, Martís i Vilert amb la 
substitució de les actual làmpades de VSAP convencionals per làmpades de VSAP amb balast de doble 
nivell temporitzat sense línia de comandament regulades per fer el canvi de nivell 2h desprès de 
l’encesa de l’enllumenat. 

Per complementar l’actuació es proposa instal·lar rellotges astronòmics per la regulació horària i 
disminuir la potència contractada dels quadres; C.Escoles, Centenys i Martís.  

S’estima que amb la reducció del flux lluminós hi haurà una disminució del 20% del consum elèctric 
durant aquest període mentre que amb la instal·lació dels rellotges astronòmics es reduirà en 180 h/any 
el temps de funcionament de l’enllumenat. 

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 6.207,53 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització 7,78 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 21,55 MWh/any 
Estalvi 4,20 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2013-2015 
Equip de govern del consistori  

Empresa gestora de l’enllumenat públic  

Indicadors 
seguiment  � Estalvi energètic en l’enllumenat públic   

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Estalvi= ((Σ(P  x n)  x 20%)+(180h/any x P2)) x H x F x FEE (Esponellà) 

On: P: Potència de les làmpades (kW) 

n: Nombre de làmpades 

H: Hores anuals de funcionament a tensió reduïda  

F: Factor pels consums elements electrònics de la làmpada (1,15) 

P2: Potència (KW) dels quadres enllumentat on es proposa instal·lar rellotges astronòmics 

0,0 
tn CO2 /any 

S: Edificis, 
equipaments/instal·lacions 

A: Enllumenat públic municipal  
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2.3.5. Connectar els nucli d'Esponellà amb el nucli  de Melianta, a Fontcoberta, 
mitjançant un carril bici/peatonals 

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat a través del foment d'una mobilitat més 
sostenible 

Descripció Aquesta actuació proposa unir el nucli d'Esponellà amb el nucli de Melianta mitjançant la senyalització 
d'un carril bicicleta / peatonal, a través d'un camí existent, que passa pel nucli de Centenys. Aquest 
itinerari té una longitud de 4,7km.  

Cal tenir present que, un cop a Melianta, es disposa d'un carril bicicleta que uneix aquest nucli amb la 
capital de la comarca, Banyoles, amb un recorregut total des d'Esponellà de 8,6km, distància 
raonablement curta que, juntament amb l'orografia favorable d'aquest territori, fan que la possible 
utilització d'aquest carril per la població d'Esponellà pot ser elevada. 

L'objectiu d'aquesta actuació és la de reduir un 1% les emissions del sector transport. 

El cost previst inclou 10 senyals (250€/senyal) i la senyalització lineal a terra de diverses indicacions 
(100 metres a 35€/ml). 

 

 

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 6.000 € 
Cost abatiment: 64,60 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 1,02 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 5.863,52 MWh/any 
Estalvi 58,64 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Àrea medi rural, medi ambient, obres i serveis, urbanisme - Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum total d'energia del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

1% d'estalvi de les emissions del sector transport  

Font:Elaboració pròpia a partir del document de Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

15,48 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Transport privat i comercial  



                       

 67 

 

 

 
 
2.3.6. Creació de camins escolars  

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir l’ús del vehicle privat i els problemes de congestió a l’hora d’entrada i sortida dels nens a l'escola, 
alhora que fomentar una mobilitat més sostenible 

Descripció L’objectiu principal dels camins escolars és proporcionar als alumnes uns itineraris segurs i còmodes en 
els trajectes fins a l’escola. Els camins escolars van néixer a la dècada dels 70 a diferents ciutats 
europees per tal de reduir els accidents a les zones properes a les escoles, i també s’han demostrat 
adients també per a millorar els fluxos de mobilitat entorn a les escoles, sobretot en hores punta 
d’entrada i sortida dels alumnes.  

Actualment, al municipi d'Esponellà presenta alguns problemes de congestió entorn a la zona de 
l'escola, degut a la utilització dels vehicles privats per a portar els infants. Amb aquesta actuació es 
proposa millorar aquests problemes, mitjançant la creació de rutes escolars que facilitin el fet de portar 
els nens i nenes a peu a l’escola. 

Aquesta actuació podria establir una sèrie d’itineraris d’accés a l'escola, amb una correcta senyalització, 
a través dels quals els pares poguessin acompanyar els seus fills a l’escola. Aquest a actuació es pot 
completar amb el projecte CentPeus, a través del qual els estudiants van caminant al col·legi per unes 
rutes fixes i validades; els equips de Cent Peus que acompanyen i protegeixen als nens durant el 
trajecte estan formats per monitors especialitzats i voluntaris locals que compten amb el suport de la 
Policia Local, professors dels col·legis, autoritats municipals i els veïns i comerciants de la població. 
Mitjançant un sistema de geolocalizació es determina la situació exacta dels grups de nens en temps 
real, a través de la web de ‘Cent Peus’ o un smartphone. 

L’impacte d’una petita activitat com aquesta és immensa: es genera teixit ciutadà en usar més l’espai 
públic i involucrar als agents socials locals, suposa un estalvi econòmic, redueix la contaminació i la 
congestió, ensenya educació vial i social, empra a col·lectius en risc d’exclusió, redueix el sedentarisme 
i l’obesitat infantil i els nens es desemboliquen i concentren més en el col·legi. 

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 5.500 € 
Cost abatiment: 29,61 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,49 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 5.863,52 MWh/any 
Estalvi 117,27 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Àrea d'ensenyament - Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  

� Consum total de combustibles fòssils del parc mòbil del municipi. 
� Nombre d’usuaris de les rutes escolars. 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Es calcula que amb les rutes escolars i el Programa CentPeus es redueixi la mobilitat en 
vehicle provat, i per tant el consum de combustibles fòssils, en un 2%. 

Font:Programa Cent peus 

30,96 
tn CO2 /any 

S: Transport 
A: Transport privat i comercial  
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3.3.1. Implantar una instal·lació solar FV per auto consum a “Cal Baró”     

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

Objectiu Generar una part de l’energia elèctrica consumida a l’equipament “Cal Baró” mitjançant la radiació solar 

Descripció La normativa espanyola disposa d’un Real Decret (RD 1699/2011) que impulsa la possibilitat de 
connexió a xarxa d’instal·lacions fotovoltaiques de petita potència i en simplifica el procediment 
administratiu de legalització. Aquesta normativa està pensada per la possibilitat d’implantar instal·lacions 
en règim d’autoconsum instantani.  

En un període curt de temps, s’espera l’aprovació d’un nou decret que reguli la connexió a xarxa en 
règim d’autoconsum  en forma de “balanç net”, és a dir, es regularà el subministrament de l’energia 
elèctrica tenint en compte l’energia generada i injectada a la xarxa pel consumidor. 

Aquest edifici serà la futura seu de l’Ajuntament a més d’albergar la biblioteca, l’espai per entitats i la 
gent gran i la sala polivalent del municipi. 

El fet que es disposi de diferents equipaments amb diferents horaris diürns de funcionament en el mateix 
edifici, amplia les hores de consum energètic i possibilita un major aprofitament de l’energia elèctrica 
que es pugui generar en el mateix punt de consum. Es proposa la implantació d’una instal·lació solar 
fotovoltaica per a la producció d’energia elèctrica per autoconsum. 

Per tal d’integrar arquitectònicament el camp fotovoltaic, es proposa instal·lar-lo sobre el cobert annex a 
la masia i amb la mateixa inclinació que aquest. La instal·lació estarà formada per un camp fotovoltaic 
de 15 plaques de 210w (Pot.pic 3,15 KW) i un inversor de corrent alterna monofàsic de potència nominal 
3 Kw a més dels sistemes de regulació i control necessaris.   

Si en el moment d’implantació de la instal·lació proposada la tecnologia minieòlica es prou madura es 
pot complementar la instal·lació amb un aerogenerador eòlic de petita potència. 

La producció elèctrica generada i aprofitada per autoconsum serà d’uns 4.559 kWh/any que s’estima 
que representin un 25% de l’energia consumida.  
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Cost 
  

Cost acció: 7.242 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització 8,26 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 0 MWh/any 
Estalvi 0 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 4,56 MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Equip de govern del consistori  – Ajuntament - Responsable equipament   
Indicadors 
seguiment  � Producció local d’energia elèctrica renovable   

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
 Radiació solar a Esponellà x A x ɳ  x FEE Esponellà (0 tn CO2 /MWh)  

On:  Radiació solar en kWh/m² (segons mapa anual de radiació solar de Catalunya) 

        A: Superfície camp fotovoltaic(m²) 

        ɳ: Rendiment captadors solars x rendiment instal·lació fotovoltaica 

0,0 
tn CO2 /any 

S: Producció local d'energia 
A: Fotovoltaica  
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3.3.2. Implantar una instal·lació solar FV per auto consum al CEIP “Carles de 
Fortuny”     

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

Objectiu Generar una part de l’energia elèctrica consumida al CEIP “Carles de Fortuny” mitjançant la radiació 
solar 

Descripció La normativa espanyola disposa d’un Real Decret (RD 1699/2011) que impulsa la possibilitat de 
connexió a xarxa d’instal·lacions fotovoltaiques de petita potència i en simplifica el procediment 
administratiu de legalització. Aquesta normativa està pensada per la possibilitat d’implantar instal·lacions 
en règim d’autoconsum instantani.  

En un període curt de temps, s’espera l’aprovació d’un nou decret que reguli la connexió a xarxa en 
règim d’autoconsum  en forma de “balanç net”, és a dir, es regularà el subministrament de l’energia 
elèctrica tenint en compte l’energia generada i injectada a la xarxa pel consumidor. 

El CEIP “Carles de Fortuny” és un equipament amb un funcionament en horari diürn. L’activitat principal 
es centre durant les hores amb més irradiació solar. També cal destacar que durant el període d’estiu 
aquest centre s’utilitza per la realització d’altres activitats. 

Aprofitant l’arquitectura de l’edifici i l’activitat que si desenvolupa, es proposa la implantació d’un 
instal·lació solar fotovoltaica que proporcioni una part de l’energia elèctrica necessària. 

El camp fotovoltaic format per 10 plaques de 240w (Pot.pic 2,40 KW) es situaran a la cara sud de la  
coberta de l’escola, amb la mateixa inclinació que aquesta.  

La producció elèctrica generada i aprofitada per autoconsum a l’escola s’estima en 3.147,70 kWh/any 
que representa un 19,45% de l’energia consumida.  
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Cost 
  

Cost acció: 5.082 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització 8,80 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 16,18 MWh/any 
Estalvi 0 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 3,15 MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Equip de govern del consistori - Ajuntament  - Centre educatiu   
Indicadors 
seguiment  � Producció local d’energia elèctrica renovable   

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Radiació solar a Esponellà x A x ɳ  x FEE Esponellà (0 tn CO2 /MWh)  

On:  Radiació solar en kWh/m² (segons mapa anual de radiació solar de Catalunya) 

        A: Superfície camp fotovoltaic(m²) 

        ɳ: Rendiment captadors solars x rendiment instal·lació fotovoltaica 

0,0 
tn CO2 /any 

S: Producció local d'energia 
A: Fotovoltaica  
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4.2.1. Implantar un sistema de calefacció district heating amb caldera de 
biomassa   

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

Objectiu Utilitzar una font renovable per a satisfer les necessitats tèrmiques, optimitzar recursos i disminuir els 
consums energètics 

Descripció El CEIP Carles Fortuny i l’escola bressol del municipi d’Esponellà disposen d’una instal·lació conjunta de 
calefacció amb una caldera de gasoil i dos circuits primaris de calefacció. 

Es proposa substituir l’actual caldera de gasoil per una caldera de biomassa de potència nominal        
110 kW que doni servei a les instal·lacions de calefacció del CEIP Carles Fortuny i l’escola bressol.  Es 
disposaria d’un dipòsit d’emmagatzematge d’obra de capacitat 22m² annex al local on s’ubica la caldera 
i un sistema d’alimentació amb vis sens fi. 

Per tal d’afavorir la gestió de la massa forestal de la zona i la creació d’activitat econòmica i llocs de 
treball, es creu convenient que la caldera de biomassa a instal·lar permeti la producció tèrmica 
mitjançant biomassa en forma de pèl·lets i en forma d’estelles.   

La substitució de la caldera actual de gasoil (amb rendiment aproximat del 78%) per una caldera de 
biomassa amb rendiment aproximat del 92% s’estima que permetrà reduir en un 14% el consum 
energètic.  

A més a més, per tal de millorar l’eficiència de la instal·lació es proposa instal·lar un rellotge horari per 
controlar el temps de funcionament i un termòstat amb sonda exterior per controlar la temperatura de 
consigna.  

 Tenint en compte les necessitats tèrmiques de l’equipament i un PCI de 4,7 kWh/Kg del pèl·let, s’estima 
uns consums de 10.638 Kg/any de pèl·let.   

 

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 65.225,64 € 
Cost abatiment: 160,94 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 13,45 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 50,00 MWh/any 
Estalvi 13,00 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 37,00 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2015-2020 
Equip de govern del consistori encapçalat per l’Alcalde – Ajuntament 

Responsable equipament   

Indicadors 
seguiment  � Consums energètics renovables i eficiència energètica en els equipaments municipals  

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
Emissions actuals en la producció d’energia tèrmica de calefacció en el CEIP i escola bressol. 

13,35 
tn CO2 /any 

S: Calefacció i refrigeració urbanes 
A: Xarxa de calor  
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6.2.3. Incorporar criteris de compra verda a l'Ajun tament 

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

Objectiu Promoure l’eficiència energètica i ambientalitzar els criteris de compra de l’ajuntament 

No tots els productes generen el mateix impacte sobre el medi ambient. La compra de productes amb 
ecoetiquetes o certificacions ambientals assegura que els productes són menys nocius amb al medi 
ambient pel que fa al procés de producció i l’ús de matèries primeres. 

Aquesta acció proposa l'aplicació de criteris d'ecoeficiència en l'adquisició de material fungible, 
d'aparells i equips de consum energètic dels equipaments municipals. 

Per tal de dur-la a terme caldria la introducció de criteris ambientals en totes les compres que es realitzin 
des de l'ens municipal.  

Alhora es pot realitzar un protocol d'ambientalització de l'ajuntament, on s'indiquin petites mesures per 
tal que el consistori tingui practiques respectuoses amb el medi ambient. Aquest pot incloure actuacions 
com: La Intervenció en el procés de compra de productes incorporant criteris de compra ecològica,  ús 
del paper reciclat i de materials d’oficina reutilitzables, reciclables i no agressius amb el medi ambient, 
reduir la generació de residus i realitzar la recollida selectiva, aparells endollables eficients, etc. 

Pel càlcul de l’estalvi energètic amb aquesta acció es parteix del consum total actual de l’àmbit 
Ajuntament i s’aplica un estalvi del 10%, ja que la major part del consum energètic de l’ajuntament és 
degut al consum d’electricitat, que en altres accions d’aquest mateix PAES ja s’incideix en el seu estalvi i 
millora d’eficiència.  

 
 

Cost 
  

Cost acció: 800 € 
Cost abatiment: 138,89 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,99 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 95,57 MWh/any 
Estalvi 9,56 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum total d’energia dels edificis públics. 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
10% del consum municipal dels equipaments per factor de conversió (Esponellà).*. 

*Cal tenir en compte que el factor de conversió elèctric per Esponellà és 0, per això la reducció en Tn de 
CO2 es dóna tan sols en el consum d'energia tèrmica. 

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

1,74 
tn CO2 /any 

S: Contractació pública de productes  
i serveis 

A: Requeriments d'energies 
renovables  
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7.2.1. Redistribuir l'impost de vehicles per tal d' afavorir la compra de vehicles 
de mínima emissió de CO 2, inclosos els híbrids i els elèctrics  

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat a través del foment de vehicles més 
eficients 

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. 

Es proposa que es bonifiquin els vehicles menys contaminants, establint un percentatge de bonificació a 
favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat o per les característiques dels seus 
motors es consideri que produeixen menor impacte ambiental.  

A mode d’exemple es podrien seguir els següents paràmetres per tal d’aplicar les bonificacions: 

o Vehicle elèctric: reducció del 100% en l’IVTM. 

o Vehicle híbrid: reducció del 80% en l’IVTM. 

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

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

Segons la Generalitat de Catalunya, l'any 2020 un 10% dels vehicles seran de baixes emissions, per a 
Esponellà es proposa assolir l'objectiu del 12%, ja que hi ha una acció supramunicipal que preveu que el 
3% dels vehicles siguin elèctrics l'any 2020. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 500 € 
Cost abatiment: 6,79 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,07 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 5.863,52 MWh/any 
Estalvi 268,55 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2013-2015 Àrea d’hisenda, comerç i turisme - Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum total d'energia del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

EE = 12% parc de vehicles del 2005 *1,49 

En què, 
12% és l'objectiu proposat 
Parc de vehicles del 2005: 412 vehicles (Idescat 2005) 
1,49 tones de CO2 estalviades per vehicle 
 

Font: Oficina técnica para la mitigación del cambio cliático (Diputación de Almeria). 

73,67 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Ajudes i subvencions  
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7.2.2. Bonificacions fiscals per actuacions d'efici ència energètica i energies 
renovables 

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

Objectiu Promoure l’eficiència energètica i les instal·lacions d’energies renovables en el sector residencial 

A Esponellà, per les seves característiques, hi ha un clar predomini de l'habitatge unifamiliar (92% any 
2001, mentre que el 8% restant es tracta d'habitatges aparellats- Idescat). Aquesta tipologia d'habitatge 
té, en general, unes demandes energètiques més altes, sobretot les construïdes en una època 
determinada on els aspectes d'aïllament i arquitectura bioclimàtica no estaven desenvolupats.  

Amb aquesta acció es proposa promoure la rehabilitació i les intervencions en els edificis d'habitatges 
que comportin millores en les condicions energètiques dels mateixos (tancaments, aïllaments 
d’instal·lacions, etc.). Mesures com el doble vidre en portes exteriors i finestres i fusteria exterior amb 
ruptura de pont tèrmic poden significar estalvis de fins al 25% en calefacció (33% de la demanda 
d'energia en un habitatge tipus). 

El paper de l'Ajuntament en aquesta acció, està, per una banda, en difondre l'estalvi econòmic i 
beneficis ambientals d’aquest tipus d’actuacions i divulgar els ajuts existents. Recursos per promoure les 
actuacions de millora en edificis d’habitatges es poden trobar al web de l'IDAE, com la "Guia pràctica de 
l’energia per a la rehabilitació d’edificis. L’aïllament, la millor solució." 

Per altra banda, i per tal d’assegurar un desenvolupament sostenible és necessari incentivar l’estalvi i la 
inclusió d’energies renovables en els edificis. Una de les eines què disposa l’ajuntament és l’aplicació de 
bonificacions fiscals en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a aquelles que 
implantin energies renovables que no siguin d’obligat compliment (com l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar per a l’autoconsum, etc.). Es proposa incloure una bonificació del 90% sobre el cost de la 
llicència d’obres de la instal·lació renovable. 

Es poden aplicar estàndards de certificació energètica més enllà del que obliga la llei en matèria 
d’arquitectura i construcció dels edificis. 

 

Cost 
  

Cost acció: 300 € 
Cost abatiment: 50,59 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,27 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 141,71 MWh/any 
Estalvi 35,43 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 1,50 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2013-2015 Àrea d’hisenda, comerç i turisme - Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum total d’energia dels edificis residencials. 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

El càlcul de l'estalvi s'ha fet considerant que un 5% de les llars del municipi fan aquest tipus 
d'obres de millora que poden ser objecte de beneficis fiscals, (disminució consum lligat a la 
calefacció) i que un 1% també instal·len sistemes de producció d'energia elèctrica renovable 
per l’autoconsum amb una mitjana de 1,2kW de potència instal·lada (s’estima una producció 
elèctrica per l’autoconsum de 1.500 kWh/any per instal·lació).  

EE=((∑(Ccal* Fc* 0,25)/ Nhab)* 0,05* Nhab)+( Nhab * 1,5MWh * FEE) 
On: 
Ccal= Consum de la calefacció  

         Fc= factor conversió gasoil 

0,25 = 25 % d’estalvi en calefacció 
Nhab = Nombre habitatges Esponellà 

         FEE Factor elèctric equivalent Esponella (0 Tn CO2 /MWh) 
 

5,93 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Ajudes i subvencions  
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7.2.3. Bonificacions fiscals per un ús habitual de la deixalleria 

Línia Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu Augmentar l’ús de la deixalleria i millorar els percentatges de recollida selectiva 

Descripció Actualment els habitants d'Esponellà poden utilitzar el servei de deixalleria mòbil, ubicada el tercer 
dimecres feiner de cada mes al municipi, o bé dirigir-se a la deixalleria comarcal, ubicada a l’abocador. 
Actualment, la deixalleria comarcal disposa d’un lector de targetes que identifica als usuaris, i per tant en 
pot dur a terme un seguiment. 

L’objecte final d’aquesta actuació és la de redistribuir la taxa d’escombraries amb uns incentius per la 
utilització de la deixalleria, tant sigui la deixalleria mòbil com la deixalleria comarcal, amb l’objectiu de 
poder incrementar els  percentatges de recollida selectiva i reduir així les emissions associades a la 
gestió dels residus. 

Donats els bons resultats en recollida selectiva que presenta actualment el municipi, es proposa ampliar 
els objectius del PROGREMIC al 90% d'eficiència per a la recollida del vidre, el 55% dels envasos i al 
75% de la Matèria Orgànica, mentre que pel Paper i cartró es manté l’objectiu del 75% de recollida 
selectiva. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 1.500 € 
Cost abatiment: 22,36 €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

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

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2013-2015 Àrea medi rural, medi ambient, obres i serveis, urbanisme - Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � % de residus recollits de cadascuna de les fraccions, inclosa la FORM. 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
EE = ∑ ( tones que manquen per complir els percentatges del PROGREMIC respecte la 
recollida efectuada l'any 2011*factor d’emissió del residu corresponent) 

67,09 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Ajudes i subvencions  
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7.3.5. Fomentar la instal·lació de comptadors intel ·ligents amb display  

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

Objectiu Reducció dels consums elèctric en els domicilis i a l’escola municipal 

Descripció La factura elèctrica representa un dels costos més important a que fa front mensualment els domicilis i 
activitats del sector terciari. 

La instal·lació de comptadors intel·ligents amb display, permet tenir  informació constant sobre la 
despesa en temps real, els consums històrics i permet fer simulacions de factura amb canvis de tarifa. 
Aquestes dades permeten que l’usuari gestioni millor el seu consum, millorant d'aquesta manera els 
hàbits energètics. 

Aquests comptadors elèctrics diferencien el consum per franges horàries. Amb aquesta informació es 
podrà ajustar el consum elèctric i realitzar la major part de les activitats que demanden una despesa 
mes gran d'electricitat a les franges més econòmiques, fet que afavorirà també la distribució dels 
recursos energètics.  

L’Ajuntament d’Esponellà, com a ens local, juga un paper de projecció social envers aquest tipus 
d’iniciatives. Es proposa que des del consistori es fomenti la instal·lació d’aquests comptadors 
intel·ligents als domicilis des de dos vessants. 

- Implantació d’un comptador intel·ligent amb display a l’escola. Permetrà conèixer els consums 
elèctric per tal de poder-ne fer una millor gestió, serà una eina útil per fomentar l’eficiència 
energètica i l’estalvi energètic entre els alumnes i permetrà la participació de pares i familiars. 

- Promoure i cedir espais per a la realització de xerrades sobre consums energètics als domicilis 
amb tècnics especialitzats i amb empreses subministradores de comptadors intel·ligents.   

Per tal que el major nombre possible d’habitants coneguin l’existència d’aquestes xerrades, es proposa 
realitzar i penjar tríptics i cartells en els diferents equipaments municipals on s’expliquin aquestes 
jornades així com a la web del municipi. 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 847 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,52 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 734,17 MWh/any 
Estalvi 10,59 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2015-2020 
Ajuntament 

Centre educatiu 

Indicadors 
seguiment  � Estalvi energètic sector residencial   

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
1% de les emissions per electricitat de l’escola  
5% de les emissions per electricitat al 25%* dels domicilis  

* Font pròpia. Estimació de l’implantació a les llars segons característiques de les llars del 
municipi i de la predisposició detectada durant la redacció del PAES   

0,00 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Sensibilització i creació de 

xarxes locals  
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7.3.6. Realitzar una campanya d'estalvi energètic a  la llar 

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

Objectiu Promoure l’eficiència energètica del sector residencial 

Es proposa realitzar una campanya per a l'estalvi i l'eficiència energètica destinada a la població resident 
i esporàdica del municipi d'Esponellà, per tal que es promogui l'adquisició de costums més responsables 
en l'ús de l'energia a les seves llars i llocs de treball. 

En la campanya s'han de difondre els resultats positius, tant energètics com econòmics, de l'ús racional 
de l'energia per tal d'evitar el seu malbaratament. 

Al mateix temps es proposa incloure en el web de l'Ajuntament un espai amb consells d'estalvi i 
eficiència energètica en el sector domèstic i un enllaç a una calculadora de CO2 per veure gràficament 
el consum actual dels hàbits de cada persona i com disminuïren amb un consum responsable i eficient 
de l'energia consumida al dia a dia. 

Així doncs, aquesta actuació inclou la realització i repartiment de tríptics a les llars, incloure informació 
sobre energia i estalvi energètic a la llar a la plana web de l'ajuntament i incloure-hi un enllaç a una 
calculadora de CO2.  

 

 

 

 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 800 € 
Cost abatiment: 272,11 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,90 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 1.281,83 MWh/any 
Estalvi 12,82 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Àrea medi rural, medi ambient, obres i serveis, urbanisme - Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum total d’energia del sector residencial. 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
EE= (0,01* Cer*Fc) + (0,01*Cgr*Fc)+(0,01*Cglpr*Fc)*. 

ON: 
0,01= 1% 
Cer= Consum Elèctric residencial 
Cgr= Consum gasoil residencial 
Cglpr= Consum GLP residencial 
Fc= factor conversió  
 
*Cal tenir en compte que el factor de conversió elèctric per Esponellà és 0, per això la reducció en Tn de 
CO2 es dóna tan sols en el consum d'energia tèrmica. 

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

1,47 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Sensibilització i creació de xarxes 

locals  
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7.4.3. Impulsar el projecte 50/50 al centre educati u (CEIP Carles Fortuny)  

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis i el sector terciari 

Objectiu Promoure l'eficiència energètica i ambientalitzar l'escola del municipi. 

Descripció L’objectiu principal del projecte Euronet 50/50 és implementar la metodologia 50/50 a 50 centres 
educatius durant dos anys, creant una xarxa europea d’escoles a favor d’estalviar energia i lluitar contra 
el canvi climàtic. 

El projecte 50/50 inclou incentius econòmics per estalviar energia: 50% dels estalvis aconseguits de les 
mesures d’eficiència energètica posades en pràctica pels alumnes i dels canvis d’hàbits són retornats 
monetàriament a l’escola, mentre que el 50% restant és un estalvi net per l’òrgan que paga les factures. 

El resultat és que tothom hi guanya; l’escola millora l’ús de l’energia i rep un retorn econòmic per invertir-
lo en les seves necessitats, els administradors de l’edifici tenen menys costos energètics, i la societat es 
beneficia de l’impacte ambiental. 

Cal redactar un projecte en el que s’avaluï l’estat inicial de l’escola i es proposin les mesures que 
prendrà l’escola per assolir un determinat percentatge d’estalvi energètic. Dins d’aquestes mesures 
s’hauran d’incloure la col·locació de comptadors intel·ligents d’energia com a recurs educatiu bàsic per 
prendre consciència del consum energètic que suposen les activitats diàries, i la realització de tallers 
ambientals sobre energies renovables, eficiència energètica i tractament de residus a l’escola. 

Enllaç al projecte Euronet 50/50 http://www.euronet50-50.eu/index.php/cat/ 

En el cas que l’acció es volgués simplificar es podria començar per col·locar el comptador, formant 
prèviament als educadors en estalvi energètic per tal que puguin aplicar petites mesures d’estalvi i 
utilitzar-lo com a eina d’educació ambiental. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 1.250 € 
Cost abatiment: 313,28 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 1,98 anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 68,15 MWh/any 
Estalvi 10,90 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 0 MWh 
Elèctrica 0 MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2015-2020 
Àrea d'ensenyament - Ajuntament 

Centre Educatiu 

Indicadors 
seguiment  � Consum total d'energia de l'escola 

Estalvi de les emissions de CO 2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  

 

EE= 0,16*Cee* Fc + 0,16 * Cgne*Fc * 
On: 
0,16= 16% estalvi 
Cee= Consum elèctric escola 
Cgne= Consum Gas Natural escola 
Fc= factor de Conversió d’Esponellà   
 

*Cal tenir en compte que el factor de conversió elèctric per Esponellà és 0 

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

1,67 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana 
A: Formació i educació  
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6.5. Taula resum 

6.5.1 Taula resum Esponellà 

Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada  

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO 2/any] 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS  

Edificis i equipaments/ 
instal·lacions municipals 

1.1.1. Monitorització i anàlisi dels consum energètics Gestors energètics 
Comarcals 

2150-2020 8.230 1,41 0 0,17 

1.1.2. Coordinació i execució conjunta de les instal•lacions de calefacció i 
producció d’ACS amb calderes de biomassa Ajuntaments 

2015-2020 -- 0 0 17,36 

1.1.2. Obtenir el certificat energètic dels equipaments municipals i fer-ne 
difusió 

Ajuntament 
Responsable 
equipament 

2013-2015 1.130,14 0,48 0 0,1 

1.1.3. Implantació d’una caldera de biomassa a “Cal Baró” 
Ajuntament 

Responsable 
equipament 

2013-2015 55.272,80 0 15 4,01 

1.1.4. Substitució d’enllumenat del CEIP per enllumenat d’alta eficiència  
Ajuntament  

Centre educatiu 
2013-2015 7.991,23 4,55 0 0 

1.1.5. Substitució de l’enllumenat de l’Ajuntament  Ajuntament 2013-2015 3.146 1,33 0 0 

1.1.6. Adscriure les partides pressupostàries de la despesa energètica dels 
edificis municipals a les àrees de què depenen 

Ajuntament 2013-2015 300 1,6 0 0,29 

 1.1.7 Adscriure les partides pressupostàries de la despesa energètica dels 
edificis municipals a les àrees de què depenen Ajuntament 

2015-2020 53.000 1,72 0 0,49 

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

1.2.1. Promoure actuacions d’eficiència energètica i energies renovables a les 
nombroses cases de turisme rural a l’àmbit del PAES. Fomentar les auditories
energètiques en aquests establiments 

Consell Comarcal 2015-2020 185.600 64,44 0 18,36 

1.2.2. Incentivar la utilització de fonts d’energia renovable (biomassa, 
geotèrmia, minieòlica, etc.) a les cases de turisme rural 

Consell Comarcal 2015-2020 10.000 6,23 0 0,16 

1.2.3. Distribuir un manual de bones pràctiques energètiques als comerços Consell Comarcal 2013-2015 1.400 123,16 0 59,24 

Edificis residencials 

1.3.1. Promoure la renovació de l'enllumenat interior per enllumenat interior 
eficient i de baix consum en el sector residencial Ajuntament 2015-2020 800 18 0 0 

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

Ajuntament 2007-2010       0 

Enllumenat públic 

* Renovació de lluminàries de vapor de mercuri per lluminàries de vapor de 
sodi. 

 2015-2020 26.011,37 11,49 0 0 

1.4.1. (10) Substitució làmpades VSAP per tecnologia LED en l’enllumenat 
públic 

Ajuntament 
Gestor enllumenat 

públic 

2013-2015 6.207,53 4,2 0 0 

1.4.2. (9) Instal·lació de làmpades amb reactància de doble nivell i reguladors 
horaris a l’enllumenat públic 

Ajuntament 
Gestor enllumenat 

públic 

2150-2020 8.230 1,41 0 0,17 
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada  

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO 2/any] 

TRANSPORT 

Flota municipal 

2.1.1. Ambientalitzar els vehicles que fan el servei del transport escolar per 
vehicles eficients, híbrids o elèctrics quan es renovi el contracte de servei Consell Comarcal 2015-2020 200.000 0,52 0 0,14 

2.1.2. Millorar l’eficiència en el transport de residus (vehicles més eficients i 
millora i optimització de rutes de recollida) 

Consell Comarcal 2015-2020 125.000 0 0 1,3 

Transport públic 2.2.1. Analitzar el servei de transport públic ofert per tal d'optimitzar-lo Consell Comarcal 2015-2020 12.000 294,38 0 77,44 

Transport privat i 
comercial 

* Accions de pacificació del trànsit al nucli (ressalts).  2009       31,08 

** Connexió amb carrils-bicicleta de tots els nuclis de la comarca per impulsar 
la mobilitat en bicicleta (acció realitzada en part i Supramunicipal).  2005-2012       4,65 

2.3.1. Crear una borsa supramunicipal per a compartir cotxe  Consell Comarcal 2015-2020 2.500 176,63 0 46,47 

2.3.2. Crear una xarxa comarcal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics  Consell Comarcal 2013-2015 88.860 70,65 0 18,59 

2.3.3. Completar la connexió amb carrils bicicleta / peatonals de tots els nuclis 
de la comarca per tal d'impulsar la mobilitat en bicicleta 

Consell Comarcal 2015-2020 - 41,21 0 10,84 

2.3.4. Creació d'una xarxa per aparcaments per a bicicleta en equipaments i 
pols generadors de mobilitat Consell Comarcal 2015-2020 6.000 29,44 0 7,74 

2.3.5. Connectar els nucli d'Esponellà amb el nucli de Melianta, a 
Fontcoberta, mitjançant un carril bici/peatonals Ajuntament 2013-2015 6.000 58,64 0 15,48 

2.3.6. Creació de camins escolars  Ajuntament 2015-2020 5.500 117,27 0 30,96 

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT  
Hidroelèctrica        

Eòlica        

Fotovoltaica 
3.3.1. Implantar una instal·lació solar FV per autoconsum a “Cal Baró” 

Ajuntament 
Responsable 
equipament 

2015-2020 7.242 0 4,56 0 

3.3.2. Implantar una instal·lació solar FV per autoconsum al CEIP “Carles de 
Fortuny” 

Ajuntament 
Centre educatiu 2013-2015 5.082 0 3,15 0 

Cogeneració de calor i 
electricitat 

3.4.1. Instal·lació d'un sistema de recuperació i valorització del biogàs amb 
turbina o torxa d’alta eficiència amb cabalímetre a l’Abocador Consell Comarcal 2015-2020 23.403,82 0 0 1,65 

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ URBANA  
Cogeneració de calor i 
electricitat        

Xarxa de calor 
4.2.1. Implantar un sistema de calefacció districh heating amb caldera de 
biomassa   

Ajuntament 
Responsable 
equipament 

2015-2020 65.225,64 13 37 13,35 

PLANEJAMENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI  
Urbanisme        
Planificació dels transports 
i la mobilitat        
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada  

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO 2/any] 

Normes per a la renovació 
i expansió urbana        

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS  

Requeriments d’eficiència 
energètica 

6.1.1. Compra conjunta de reguladors de flux en capçalera 
Consell Comarcal                           

Ajuntaments 2013-2015 - - - -- 

6.1.2. Compra conjunta i instal·lació d’enllumenat d’alta eficiència (LED) als 
equipaments municipals Consell Comarcal 2015-2020 - 5,88 - - 

Requeriments d’energies 
renovables 

6.2.1. Redacció d’un Plec de Condicions per a la implantació d’Empreses de 
Serveis Energètics a la comarca Consell Comarcal 2013-2015 1.573 1,91 0 0,31 

6.2.2. Compra conjunta d’energia elèctrica verda pels consums municipals Consell Comarcal 2015-2020 2.800 0 11,71 0 

6.2.3. Incorporar criteris de compra verda a l'Ajuntament Ajuntament 2015-2020 800 9,56 0 1,74 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

Serveis d’assessorament 7.1.1 Crear un servei d’informació als ciutadans sobre l’eficiència energètica i 
energies renovables 

Consell Comarcal 2013-2015 3.500 5,72 0 0,46 

Ajudes i subvencions 

7.2.1. Redistribuir l'impost de vehicles per tal d'afavorir la compra de vehicles 
de mínima emissió de CO2, inclosos els híbrids i els elèctrics Ajuntament 2013-2015 500 268,55 0 73,67 

7.2.2. Bonificacions fiscals per actuacions d'eficiència energètica i energies 
renovables Ajuntament 2013-2015 300 35,43 1,5 5,93 

7.2.3. Bonificacions fiscals per un ús habitual de la deixalleria Ajuntament 2013-2015 1.500 -- 0 67,09 

Sensibilització i creació de 
xarxes locals 

7.3.1. Realitzar campanyes per a la mobilitat sostenible Consell Comarcal 2013-2015 12.000 58,88 0 15,49 

7.3.2. Seguir fomentant el compostatge casolà Consell Comarcal 2013-2015 18.000 0 0 34,53 

7.3.3. Seguir realitzant campanyes per a la millora de la recollida selectiva Consell Comarcal 2013-2015 12.000 0 0 2,43 

7.3.4. Promoure la creació d’un consorci privat per a la gestió forestal Consell Comarca 
Ajuntamentl 

2013-2015 3.751 0 201,43   

7.3.5. Fomentar la instal·lació de comptadors intel·ligents amb display Ajuntament 
Centre educatiu 

2015-2020 847 10,59 0 0 

7.3.6. Realitzar una campanya d'estalvi energètic a la llar Ajuntament 2013-2015 800 12,82 0 1,47 

Formació i educació 

7.4.1. Organitzar tallers i sortides sobre eficiència energètica i energies 
renovables 

Consell Comarcal 
Centres educatius 2013-2015 400 1,36 0 0,27 

7.4.2. Crear un centre de difusió de l’energia sostenible a l’Abocador 
comarcal Consell Comarcal 2015-2020 5.069,90 7,09 0 0,87 

 7.4.3. (15) Impulsar el projecte 50/50 al centre educatiu (CEIP Carles Fortuny)
Ajuntament 

Centre educatiu 
2015-2020 1.250 10,9 0 1,67 
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada  

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO 2/any] 

ALTRES SECTORS  

Residus 
** Accions de millora en la recollida selectiva  2005-2012       34,35 
8.1.1. Estudiar la implantació del sistema de recollida “porta a porta” a la 
comarca 

Consell Comarcal 2015-2020 12.500 0 0 91,46 

Altres sectors ** Creació de l’Agència Comarcal de l’Energia (Supramunicipal)  2011       0,31 
 

 
En blau accions supramunicipals 
* Accions ja realitzades (2005-2012), 
** Accions ja realitzades a nivell supramunicipal (2005-2012) 
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7. Pla de participació i comunicació 
Donat que ens trobem davant d'un procés de caire supramunicipal, el pla de participació i 
comunicació s'ha estructurat també de forma diferent que si s'hagués tractat del PAES individual de 
cadascun dels set municipis que s'integren en aquest. 

En aquest sentit, la participació d'aquest PAES s'ha estructurat en tres nivells diferents, per una 
banda, s'ha realitzat un seguiment de forma directa amb la Diputació de Girona, que s'ha encarregat 
de verificar i validar els continguts del document.  

En un segon nivell administratiu, s'han realitzat reunions amb sessions de treball amb polítics i tècnics 
del Consell Comarcal, com a principal ens encarregat d'impulsar les accions de caire supramunicipal, 
i amb responsables tècnics i polítics de cadascun dels ajuntaments.  

I finalment, s'han previst i dut a terme dos tallers de d'informació i participació ciutadana oberts a la 
ciutadania, un a Porqueres, que agrupava la població de Porqueres, Camós, Esponellà i Sant Miquel 
de Campmajor, i l'altre a Cornellà, amb representació per a Cornellà del Terri, Palol de Revardit i 
Fontcoberta. 

 

7.1. Tallers de participació - Planificació 

7.1.1 Tallers de participació amb administracions i  tècnics municipals 

Tal i com s'ha exposat, s'han realitzat una sèrie de tallers de participació amb tècnics i responsables 
polítics de les administracions locals, tant amb representants del Consell Comarcal, com amb 
representants de cadascun dels ajuntaments implicats en el present PAES. 

Tot i la intenció inicial de concentrar aquests tallers en una sola jornada, per tal de fer coincidir als 
tècnics i responsables dels diferents ens, finalment i per problemes de coordinació d'agendes, 
aquests tallers es van dur a terme de forma individualitzada. 

En aquestes sessions, en primer lloc, es va fer una valoració de les dades obtingudes i dels Inventaris 
de referència d'emissions de cadascun dels ajuntaments, i posteriorment es va realitzar una valoració 
de les accions plantejades des de l'equip tècnic. 

 

Taula 7.1. Dades de les reunions efectuades amb administracions i tècnics municipals 

Data Ajuntament / ens Assistents 

16 de maig Ajuntament de Cornellà del Terri  

Lídia Serra (tècnica municipal) 
Ramon Figa Avellana (2n Tinent d'Alcalde i regidor de 
desenvolupament del planejament urbanístic) 
Josep Massaneda Brossa (3er Tinent d'Alcalde i regidor 
d'hisenda i gestió pressupostària) 

16 de maig Ajuntament d'Esponellà  Joan Farrés Porxas (Alcalde) 

22 de maig Ajuntament de Fontcoberta  
Montserrat Quintana (Tècnica municipal) 
Joan Estarriola i Vilardell (Alcalde) 

22 de maig Ajuntament de Camós  
Narcís Xargay (Alcalde) 
Pere Fauró Saus (Regidor d'Esports i Medi Ambient) 

23 de maig Ajuntament de Porqueres  
Almudena Rescalvo (Tècnica municipal Medi ambient) 
Jordi Burch Viñals (Regidor de Medi ambient)  
Francesc Castañer Campolier (1er Tinent Alcalde i regidor 
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Data Ajuntament / ens Assistents 

de Planejament, gestió i disciplina urbanística, Llicències 
d’activitats, Enllumenat públic, clavegueram i aigua 
potable, brigada municipal, gestió i control dels altres 
Serveis municipals). 

24 de maig 
Ajuntament de Sant Miquel de 
Campmajor  

Maria Grau (Secretaria de l'Ajuntament) 
Miquel Fort i Olivella (Alcalde) 
Isidre Batlle i Saubí (Regidor de serveis municipals) 

7 de juny 
Consell Comarcal 
Diputació de Girona 

Xavier Oliver. Consell Comarcal (Tècnic Agència de 
l'Energia del Pla de l'Estany) 
Josep Massanella i Brossa . Consell Comarcal (Conseller 
delegat a l'Agència de l'Energia i conseller delegat 
d'Empresa i Ocupació) 
Agustí Bosch. Consell Comarcal (Tècnic Medi Ambient) 
Núria Mayol. Diputació de Girona (Tècnica Medi Ambient) 

12 de juny Ajuntament de Palol de Revardit   Jordi Xargay Congost (Alcalde de Palol i President del 
Consell Comarcal del Pla de l'Estany) 

 

Les accions varen ser exposades i consensuades amb els diferents representants i tècnics de les 
administracions locals implicades. 

7.1.2 Taller de participació ciutadana a Porqueres,  Camós, Esponellà i Sant 
Miquel de Campmajor 

El taller de participació, realitzat a Porqueres, però obert també a la població de Camós, Esponellà i 
Sant Miquel de Campmajor, es va realitzar el dia 11 d’Octubre de 2013 , al Centre Cívic de 
Porqueres , a les 19:30h. 

Tot i que es varen convocar, a través dels ajuntaments, els actors indicats a l'annex, així mateix, el 
taller va ser obert a la participació de tots els veïns que així ho volguessin. 

Malgrat tot, al taller hi varen assistir tant sols 3 persones, una regidora de l'ajuntament de Porqueres, 
un representant del grup polític a l'oposició de l'ajuntament de Camós, i un representant d'una entitat 
de caire naturalista. 

Així doncs, i donada la baixa representativitat, tan sols es va fer una breu introducció al pacte 
d’alcaldes, es van exposar els principals resultats de l’Inventari de Referència d’Emissions i es van 
comentar les accions planificades, però es va descartar valorar les accions proposades.  

7.1.3 Taller de participació ciutadana a Cornellà d el Terri, Fontcoberta i Palol 
de Revardit 

El taller de participació, realitzat a Cornellà del Terri, però obert també a la població de Fontcoberta i 
Palol de Revardit, es va realitzar el dia 18 d’Octubre de 2013 , al Centre Cultural de Cornellà de 
Terri , a les 19:00h. Es varen convocar, a través de l’ajuntament, els principals actors identificats per 
part de l'Ajuntament, així mateix, el taller va ser obert a la participació de tots els veïns que així ho 
volguessin. Al taller, hi varen assistir 11 persones, totes ells provinents del municipi de Cornellà del 
Terri.  

Es va fer una introducció al pacte d’alcaldes, es van exposar els principals resultats de l’Inventari de 
Referència d’Emissions del municipi i al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i les accions que el 
componen. 

Posteriorment es va procedir a valorar les accions proposades. Aquesta valoració es va dur a terme 
mitjançant un parell de qüestionaris d’avaluació, per tal de votar les accions que es consideraven més 
oportunes per al municipi. Les accions es van separar pels sectors a que feien referència, per tal de 
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poder compartimentar més la feina. Així mateix, al llarg de la votació els tècnics de l’empresa 
redactora van anar resolent els possibles dubtes que anaven sortint i prenent nota de les propostes 
de millora del Pla d’Acció.  

 

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

 

Taula 7.2. Instruments de participació i comunicació durant la fase d’inici i planificació del PAES. 

FASE ETAPA GRAU 
 IMPLICACIÓ 

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ/COMUNICACIÓ 

Instrument Objectiu 

Inici  

Compromís polític i signatura 
del Pacte 

x 

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

Adaptació de les estructures 
administratives 
municipals 

x 

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

Aconseguir el suport de les 
parts interessades 

Planificació  

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

x x Presentar els resultats de l’IRE a la 
ciutadania. 

x x 
Presentar els resultats de l’IRE als 
actors implicats. 

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

x x 

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

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

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

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

Cadascun dels Ajuntaments inclosos en aquest PAES, com a signataris del Pacte d’alcaldes, es 
comprometen a organitzar cada any accions pel Dia de l’Energia, i a promoure activitats i involucrar-hi 
la ciutadania i les parts interessades. 
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8. Pla de seguiment 
Els signataris del Pacte d’alcaldes es comprometen a presentar: 

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

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

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

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

 
Per tal d’avaluar el progrés i els resultats del PAES cal identificar una sèrie d’indicadors per a 
cadascuna de les accions. A continuació, es proposen uns exemples d’indicadors per a cada sector, 
que caldrà definir i descriure amb més complexitat un cop la Comissió Europea hagi publicat la guia. 
 

Taula 8.1. Proposta d’indicadors.  
Sector Indicador  

Transport 

Nombre de passatgers a l’any que utilitzen el transport públic 
Km de carril bici 

Km de vies per a vianants / km de vies municipals 
Consum total d’energia del parc de vehicles propietat de l’ajuntament 
Nombre de vehicles que passen per un punt fix a l’any/mes (agafar un 
punt o carrer representatiu) 
Consum total d’energia en forma de combustibles renovables per part 
de les flotes de l’Administració pública 
% de població que viu dins d’un radi inferior a 400 m d’una parada 
d’autobús 
Tones de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts en una 
selecció d’estacions de servei representatives 

Edificis, equipaments/instal·lacions 

Nombre de contractes ESEs 
% de llars amb la qualificació energètica A/B/C 
Consum total d’energia dels edificis públics 
Consum total d’electricitat en edificis residencials 
Consum total de combustibles fòssils en edificis residencials 
Consum total d’electricitat en edificis del sector terciari 
Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari 
Nombre de consultes d’informació ciutadana.   
Consum energètic a les escoles 
Consum energètic de cada instal·lació      

Producció local d’energia 
Electricitat produïda en instal·lacions locals 
Tones de biomassa produïdes anualment.   

Calefacció i refrigeració urbanes 
Nombre d’edificis residencials que utilitzen xarxa de calor 
Nombre d’edificis del sector terciari que utilitzen xarxa de calor 

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

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

Altres (residus) % de recollida de la FORM i de les diferents fraccions 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
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9. Proposta de pla d’inversions 
Aquest pla d’inversions identifica, pel període 2012-2020, les accions que caldrà dur a terme per tal 
d’assolir l’objectiu i el cost associat. Les accions es divideixen en dos períodes: curt termini (fins a 
l’any 2015), i llarg termini (2015-2020). L’informe d’implantació del PAES haurà d’actualitzar aquest 
pla d’inversions.  
 

9.1. Pla d’inversió de les accions supramunicipals 
La taula següent recull les accions identificades pel PAES en funció de la previsió del seu període 
d’implantació. 
 
Taula 9.1. Síntesi del pla d’inversions.  

Termini Nombre 
d’accions 

Cost inversió 
privada (€) 

Cost  
Ajuntament (€)  Cost total (€) 

Curt termini (2013-2015) 9 0 136.333,00 136.333,00 

Llarg termini (2015- 2020) 15 292.500,00 360.923,00 653.422,72 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Per a cada acció s’indiquen els aspectes clau següents: 

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

 
Curt termini (2013-2015) 
 

 

Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO 2 
estalviada) 

Període 
d’amortització 

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost 
inversió 
privada 

(€) 

Cost 
ajuntament 

(€) 

Cost total 
(€) 

2.3.2. Crear una xarxa comarcal 
de punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics 

57 0,57 
ICAEN / DdGi / 
DTiS / STEER 0 88.860 88.860 

6.1.1. Compra conjunta de 
reguladors de flux en capçalera - - 

 
- - - 

6.2.1. Redacció d’un Plec de 
Condicions per a la implantació 
d’Empreses de Serveis Energètics 
a la comarca 

56,1 0,36 ICAEN 0 1.573 1.573 

7.1.1 Crear un servei d’informació 
als ciutadans sobre l’eficiència 
energètica i energies renovables 

16,3 1,37 ICAEN / IDAE 0 3.500 3.500 

7.3.1. Realitzar campanyes per a 
la mobilitat sostenible 36,95 0,23 DTiS / ICAEN 0 12.000 12.000 

7.3.2. Seguir fomentant el 
compostatge casolà 29,09 - ARC 0 18.000 18.000 

7.3.3. Seguir realitzant 
campanyes per a la millora de la 
recollida selectiva 

77,84 - ARC 0 12.000 12.000 

7.3.4. Promoure la creació d’un 
consorci privat per a la gestió 
forestal 

- - ALTENER - - - 

7.4.1. Organitzar tallers i sortides 
sobre eficiència energètica i 
energies renovables 

89,69 0,31 ICAEN /DdGi 0 400 400 

Total  136.333,00 
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Llarg termini (2015-2020) 
 

Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO 2 
estalviada) 

Període 
d’amortització 

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost 
inversió 
privada 

(€) 

Cost 
ajuntament 

(€) 

Cost total 
(€) 

1.1.1. Monitorització i anàlisi dels 
consum energètics 2124,11 6,24 ICAEN / DdGi   15.549 15.549 
1.1.2. Coordinació i execució 
conjunta de les instal•lacions de 
calefacció i producció d’ACS amb 
calderes de biomassa - -   - -- -- 
1.2.1. Promoure actuacions 
d’eficiència energètica i energies 
renovables a les nombroses 
cases de turisme rural a l’àmbit 
del PAES. Fomentar les 
auditories energètiques en 
aquests establiments 370,37 5,04 ICAEN 0,00 53.000,00 53.000,00 
1.2.2. Incentivar la utilització de 
fonts d’energia renovable 
(biomassa, geotèrmia, minieòlica, 
etc.) a les cases de turisme rural 42,78 8,71 

ICAEN / IDAE/ 
DdGi 0,00 185.600,00 185.600,00 

1.2.3. Distribuir un manual de 
bones pràctiques energètiques 
als comerços 71,42 1,51 DdGi 0,00 10.000,00 10.000,00 
2.1.1. Ambientalitzar els vehicles 
que fan el servei del transport 
escolar per vehicles eficients, 
híbrids o elèctrics quan es renovi 
el contracte de servei 127,11 0,34 STEER 180.000,00 20.000,00 200.000,00 
2.1.2. Millorar l’eficiència en el 
transport de residus (vehicles 
més eficients i millora i 
optimització de rutes de recollida) 80,26 - STEER 112.500,00 12.500,00 125.000,00 
2.2.1. Analitzar el servei de 
transport públic ofert per tal 
d'optimitzar-lo 7,39 0,23 ATM-Girona 0,00 12.000,00 12.000,00 
2.3.1. Crear una borsa 
supramunicipal per a compartir 
cotxe  2,57 0,03 - 0,00 2.500,00 2.500,00 
2.3.3. Completar la connexió amb 
carrils bicicleta / peatonals de 
tots els nuclis de la comarca per 
tal d'impulsar la mobilitat en 
bicicleta - - DTiS /STEER - - - 
2.3.4. Creació d'una xarxa per 
aparcaments per a bicicleta en 
equipaments i pols generadors 
de mobilitat 36,95 0,11 DTiS / DdGi 0,00 6.000 6.000,00 
3.4.1. Implantació d’un sistema 
de recuperació i valorització del 
biogàs de l’abocador comarcal 134,04 - 

ICAEN / 
ALTENER 0,00 23.403,82 23.403,82 

6.1.2. Compra conjunta i 
instal·lació d’enllumenat d’alta 
eficiència (LED) als equipaments 
municipals - - ICAEN - - - 
6.2.2. Compra conjunta d’energia 
elèctrica verda pels consums 
municipals 3,37 -   0,00 2.800 2.800,00 
7.4.2. Crear un centre de difusió 
de l’energia sostenible a 
l’Abocador comarcal 42,24 0,65 ICAEN / ARC 0,00 5.069,90 5.069,90 
8.1.1. Estudiar la implantació del 
sistema de recollida “porta a 
porta” a la comarca 8,65 - ARC 0,00 12.500 12.500,00 

Total  653.422,72 

 

 
(1) Les entitats financeres Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”), Caixa Catalunya, Banc Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA), Caixa Penedès, Banc Sabadell i Banco de Santander disposen d’una línia de finançament especial 
destinada a l’atorgament de préstecs i/o leasing per a actuacions (projectes i inversions) en matèria d’eficiència energètica i 
d’ús d’energies renovables. 
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9.2. Pla d’inversió de les accions locals 

9.2.1 Pla d’inversió de les accions al municipi d’E sponellà 

La taula següent recull les accions identificades pel PAES en funció de la previsió del seu període 
d’implantació. 
 
Taula 9.2. Síntesi del pla d’inversions.  

Termini Nombre 
d’accions 

Cost inversió 
privada (€) 

Cost  
Ajuntament (€)  Cost total (€) 

Curt termini (2013-2015) 13 0 82799,56 82.799,56 

Llarg termini (2015- 2020) 8 0 108176,01 92.148,08 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Per a cada acció s’indiquen els aspectes clau següents: 

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

 
Curt termini (2013-2015) 
 

Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO 2 
estalviada) 

Període 
d’amortització  

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament  

Cost inversió 
privada  

(€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost 
total  
(€) 

1.1.3. Implantació d’una caldera de 
biomassa a “Cal Baró” 1.130,14 12,68 ICAEN 0 55.272,80 55.272,80 

1.1.4. Substitució d’enllumenat del CEIP 
per enllumenat d’alta eficiència  - -  0 7.991,23 7.991,23 

1.1.5. Substitució de l’enllumenat de 
l’Ajuntament  - 10,5 DdGi 0 3.146,00 3.146,00 

1.1.6. Adscriure les partides 
pressupostàries de la despesa 
energètica dels edificis municipals a les 
àrees de què depenen 

- 12,62 DdGi 0 300,00 300,00 

1.1.7 Adscriure les partides 
pressupostàries de la despesa 
energètica dels edificis municipals a les 
àrees de què depenen 

206,9 1,83 - 0 300,00 300,00 

1.3.1. Promoure la renovació de 
l'enllumenat interior per enllumenat 
interior eficient i de baix consum en el 
sector residencial 

23,63 0,51 ICAEN /IDAE 0 1.400,00 1.400,00 

1.4.2. (9) Instal·lació de làmpades amb 
reactància de doble nivell i reguladors 
horaris a l’enllumenat públic 

- 7,78  0 6.207,53 6.207,53 

2.3.5. Connectar els nucli d'Esponellà 
amb el nucli de Melianta, a Fontcoberta, 
mitjançant un carril bici/peatonals 

64,6 1,02  0 - - 

3.3.2. Implantar una instal·lació solar FV 
per autoconsum al CEIP “Carles de 
Fortuny” 

- 8,8  0 5.082,00 5.082,00 

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

6,79 0,07 - 0 500,00 500,00 
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Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO 2 
estalviada) 

Període 
d’amortització  

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament  

Cost inversió 
privada  

(€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost 
total  
(€) 

7.2.2. Bonificacions fiscals per 
actuacions d'eficiència energètica i 
energies renovables 

50,59 0,27 - 0 300,00 300,00 

7.2.3. Bonificacions fiscals per un ús 
habitual de la deixalleria 22,36 - ARC 0 1.500,00 1.500,00 

7.3.6. Realitzar una campanya d'estalvi 
energètic a la llar 272,11 0,9 ICAEN 0 800,00 800,00 

Total  82.799,56 

 
Llarg termini (2015-2020) 
 

Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO 2 
estalviada) 

Període 
d’amortització  

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost inversió 
privada 

(€) 

Cost 
ajuntament  

(€) 

Cost 
total 
(€) 

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

- 0,31 ICAEN /IDAE 0 800 800 

1.4.1. (10) Substitució làmpades VSAP 
per tecnologia LED en l’enllumenat 
públic 

- 10,96 ICAEN/DdGi 0 26011,37 26.011,37 

2.3.6. Creació de camins escolars  29,61 0,49  0 6000 6.000 

3.3.1. Implantar una instal·lació solar 
FV per autoconsum a “Cal Baró” - 8,26  0 7242 7.242 

4.2.1. Implantar un sistema de 
calefacció districh heating amb caldera 
de biomassa   

160,94 13,45  0 65225,64 65.225,64 

6.2.3. Incorporar criteris de compra 
verda a l'Ajuntament 138,89 0,99 DTS / ARC 0 800 800 

7.3.5. Fomentar la instal·lació de 
comptadors intel·ligents amb display - 0,52  0 847 847 

7.4.3. (15) Impulsar el projecte 50/50 al 
centre educatiu (CEIP Carles Fortuny) 313,28 1,98  0 1250 1.250 

Total  92.148,08 
 

(1) Les entitats financeres Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”), Caixa Catalunya, Banc Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA), Caixa Penedès, Banc Sabadell i Banco de Santander disposen d’una línia de finançament especial 
destinada a l’atorgament de préstecs i/o leasing per a actuacions (projectes i inversions) en matèria d’eficiència energètica i 
d’ús d’energies renovables. 
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 Annex I. SEAP Template 

Pla d'acció supramunicipal 
per a l'energia sostenible 



Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template
This is a working version for Covenant signatories  to help in data collection. However the on-line SEAP template

available in the Signatories’ Corner (password restricted area) at: http://members.eumayors.eu/
is the only REQUIRED template that all the signatories have to fill in at the same time when submitting the SEAP in their own (national) language.

OVERALL STRATEGY

1) Overall CO2 emission reduction target 35,02% (%)    by 2020

Please tick the corresponding box:

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

Per capita reduction

1) Improve the energy efficientcy on equipments and facilities, including public ligthing, and promote actions for the residential and terciary sectors, specialy, in the tourism sector. 2) Decrease the emissions associated to transport, due to promote the public transport, the low emissions 
vehicles, and carsharing.  3) Increase the local productions of energy, within the renewable energy sistems i public equipments, and promoting these kind of energies in the residential and terciary sectors 4) Decrease the emissions associated to the waste management due to promote a 

Instructions

OVERALL STRATEGY

Absolute reduction

?

3) Organisational and financial aspects 

vehicles, and carsharing.  3) Increase the local productions of energy, within the renewable energy sistems i public equipments, and promoting these kind of energies in the residential and terciary sectors 4) Decrease the emissions associated to the waste management due to promote a 
better selective collection of the urban waste.

Coordination and organisational structures created/assigned Develope the energy agency and appoint a SEAP coordinator

Staff capacity allocated Secretary as SEAP Coordinator

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

983.493,43 €Overall estimated budget

Foreseen financing sources for the investments within your action plan Diputació de Girona, Catalan Energy Institute (ICAEN), Instituto para la Diversificación y ahorro de energia (IDAE), Life+, Intelligent Energy Europe

Planned measures for monitoring and follow up The staff will deliver a report every two years

Involvement of stakeholders and citizens Government team, Facilities managers, Tourism sector

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

More information: www.eumayors.eu.



BASELINE EMISSION INVENTORY

   Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

1) Inventory year 2005

2) Emission factors
Please tick the corresponding box:

Emission reporting unit

Please tick the corresponding box:

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

CO2 emissions

For Covenant signatories who calculate their CO2 emissions per capita, please precise here the number of inhabitants during the inventory year: 432
Instructions?

Please tick the corresponding box: CO2 emissions
CO2 equivalent emissions



3) Key results of the Baseline Emission Inventory

Green cells are compulsory fields

A. Final energy consumption

Category

FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]
Fossil fuels Renewable energies

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

Grey fields are non editable

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

fuels
Plant oil Biofuel 

Other 
biomass

Solar 
thermal

Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities 26,22 53,94 80,16
Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities 557,14 28,68 37,15 622,97
Residential buildings 717,99 89,64 474,2 1281,83
Municipal public lighting 58,96 58,96
Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 
scheme - ETS)

 

Category
Electricity Heat/cold Total

scheme - ETS)
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 1360,31 118,32 565,29 2043,92
TRANSPORT:
Municipal fleet 24,07 24,07
Public transport 4,12 4,12
Private and commercial transport  4876,08 987,44 5863,52
Subtotal transport 4904,27 987,44 5891,71
Total 1360,31 118,32 565,29 4904,27 987,44 7935,63

Municipal purchases of certified green electricity (if any) [MWh]: 0Municipal purchases of certified green electricity (if any) [MWh]: 0

CO2 emission factor for certified green electricity purchases (for 
LCA approach):

0

B. CO2 or CO2 equivalent emissions

Category

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

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

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

fuels
Biofuel Plant oil

Other 
biomass

Solar 
thermal

Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:  
Municipal buildings, equipment/facilities 0,00 14,40 14,40
Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities 0,00 6,51 9,92 16,43
Residential buildings 0,00 20,35 126,61 146,96
Municipal public lighting 0,00 0,00
Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 
scheme - ETS)

Total
Category

Electricity Heat/cold

scheme - ETS)
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 0,00 26,86 150,93 177,79
TRANSPORT:
Municipal fleet 6,43 6,43
Public transport 1,10 1,10
Private and commercial transport  1301,91 245,87 1547,79
Subtotal transport 1309,44 245,87 1555,31
OTHER:
Waste management 242,90
Waste water management
Please specify here your other emissions Please specify here your other emissions 
Total 0,00 26,86 150,93 1309,44 245,87 1976,00

Corresponding CO2-emission factors in [t/MWh] 0 0,202 0,227 0,267 0,267 0,249

CO2 emission factor for electricity not produced locally [t/MWh] 0,481



C. Local electricity production and corresponding CO2 emissions

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal
Wind power

Hydroelectric power 2944

Other 
biomass

  Energy carrier input [MWh] CO2 / CO2-
eq 

emissions 
[t]Steam Waste Plant oil otherOther 

renewable
Fossil fuels

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

Locally 
generated 
electricity 

[MWh]

Corresponding CO2-
emission factors for 

electricity production in 
[t/MWh]

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

Hydroelectric power 2944
Photovoltaic

Combined Heat and Power
Other

Please specify: _________________                        
Total 2944

D. Local heat/cold production (district heating/cooling, CHPs…) and corresponding CO2 emissions
Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal
Combined Heat and Power

District Heating plant(s)
Other

Please specify: _________________
Total

other

CO2 / CO2-
eq 

emissions [t]Fossil fuels Waste Plant oil
Locally generated heat/cold

Locally 
generated 
heat/cold  

[MWh]

Corresponding CO2-
emission factors for 

heat/cold production in 
[t/MWh]

  Energy carrier input [MWh]

Other 
biomass

Other 
renewable

Total

4) Other CO2 emission inventories
If other inventory(ies) have been carried out, please click here ->
Otherwise go to the last part of the SEAP template -> dedicated to your Sustainable Energy Action Plan

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

More information: www.eumayors.eu.



1) Title of your Sustainable Energy Action Plan  

Date of formal approval Authority approving the plan

2)

Green cells are compulsory fields

SECTORS

& fields of action

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 
department, person or 

company (in case of 
involvement of 3rd 

parties)

Implementation [start 
& end time]

Estimated costs

per action/measure

Expected 
energy saving 
per measure

[MWh/a]

Expected 
renewable 

energy 
production 

per measure
[MWh/a]

Expected 
CO2 

reduction 
per measure 

[t/a]

Energy 
saving target

per sector 
[MWh]
in 2020

Local 
renewable 

energy 
production 

target
per sector 

[MWh]
in 2020

CO2 
reduction 

target
per sector [t]

in 2020

BUILDINGS, EQUIPMENT / FACILITIES & INDUSTRIES: 238,61 15,00 100,18

Municipal buildings, equipment/facilities 1.1.1. Monitoring and analysis of energy consumption Regional energy managers 2150-2020 8.230 1,41 0 0,17

1.1.2. Coordination and execution of joint facilities for heating and of ACS production with
biomass boilers

Citty hall 2015-2020 -- 0 0 17,36

   Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN

Instructions
SEAP of Esponellà

Key elements of your Sustainable Energy Action Plan

Grey fields are non editable

1.1.3. Obtain the energy certificate of municipal facilities and make diffusion

Citty hall                                    
Responsible for equipment

2013-2015 1.130,14 0,48 0 0,1

1.1.4. Implement a biomass boiler at Cal Baró

Citty hall                                    
Responsible for equipment

2013-2015 55.272,80 0 15 4,01

1.1.5. Replace the lighting at the CEIP for a high efficient one

Citty hall                                        
Schools

2013-2015 7.991,23 4,55 0 0

1.1.6. Replace the lighting at the Ajuntament
Citty hall 2013-2015 3.146 1,33 0 0

1.1.7. Assign the energy expenditure of municipal buildings in the budget of the areas that
depend

Citty hall 2013-2015 300 1,6 0 0,29

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities
1.2.1. Promote energy efficiency measures and renewable energy in rural tourism houses.
Encourage energy audits in these establishments

County Council 2015-2020 53.000 1,72 0 0,49

1.2.2. Encourage the use of renewable energy sources (biomass boilers, geothermal, small
wind plants, etc.) to rural tourism houses

County Council 2015-2020 185.600 64,44 0 18,36

1.2.3. Distribute a manual of best energy practices to the small retailers County Council 2015-2020 10.000 6,23 0 0,16

Residential buildings
1.3.1. Promote the renewal of interior lighting by an efficient and low consumption 
lighting in the residential sectorl

Citty hall 2013-2015 1.400 123,16 0 59,24

1.3.2. Encourage the renewal of Class A aplliances and bithermal in residential sector
Citty hall 2015-2020 800 18 0 0

Municipal public lighting * Renewal of mercury vapor lights to sodium vapor lights. 2007-2010 0



1.4.1. Replace HPS lamps for lighting with LED technology in public lighting

Citty hall                                        
Lighting manager

2015-2020 26.011,37 11,49 0 0

1.4.2. Install lamp with double lighting level and timers in public lighting

Citty hall                                        
Lighting manager

2013-2015 6.207,53 4,2 0 0

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

TRANSPORT: 788,74 0,00 244,69

Municipal fleet 2.1.1. Greening the vehicles that make the school transport service for efficient vehicles,
hybrid or when it renewed the service contract

County Council 2015-2020 200.000 0,52 0 0,14

2.1.2. Improve the efficiency ef the waste transport (more efficient vehicles and routes) County Council 2015-2020 125.000 0 0 1,3

Public transport 2.2.1. Analyze the public transport service offered to optimitze it County Council 2015-2020 12.000 294,38 0 77,44

Private and commercial transport * Some actions of traffin calming 2009 31,08

* Connect with bike lanes all towns in the region to promote cycling mobility (Action partly
performed).

2005-2012 4,65

2.3.1. Create a supramunicipal carsharing stock County Council 2015-2020 2.500 176,63 0 46,47

2.3.2. Create a supramunicipal network of charging points for electric vehicles County Council 2013-2015 88.860 70,65 0 18,59

2.3.3. Complete the connection with bicycle lanes / pedestrian all towns in the Pla de
l'Estany to promote mobility by bicycle

County Council 2015-2020 - 41,21 0 10,84

2.3.4. Create a network of bicycle parkings in municipal equipaments County Council 2015-2020 6.000 29,44 0 7,74

2.3.5. Connect Esponellà with Melianta and Fontcoberta through a bike path / pedestrian
Citty hall 2013-2015 6.000 58,64 0 15,48

2.3.6. Create safe school trails 
Citty hall 2015-2020 5.500 117,27 0 30,96

Other - please specify: __________________________________
______________________________________________________

LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION: 0,00 7,71 1,65

Hydroelectric powerHydroelectric power

Wind power

Photovoltaic 3.3.1. Implementing a solar PV installation for instant consumption at "Cal Baró"

Citty hall                                    
Responsible for equipment

2015-2020 7.242 0 4,56 0

3.3.2. Implementing a solar PV installation for instant consumption at CEIP

Citty hall                                        
Schools

2013-2015 5.082 0 3,15 0

Combined Heat and Power 3.4.1.  Implement a biogas recovery system from the landfill
County Council 2015-2020 23.403,82 0 0 1,65

Other - please specify: __________________________________
______________________________________________________

LOCAL DISTRICT HEATING / COOLING, CHPs: 13,00 37,00 13,35

Combined Heat and Power

District heating plant 4.2.1. Implement a heating system with biomass boiler heating districh
Citty hall                                    

Responsible for equipment
2015-2020 65.225,64 13 37 13,35

Other - please specify:__________________________________
______________________________________________________

LAND USE PLANNING: 0,00 0,00 0,00

Strategic urban planning

Transport / mobility planning

Standards for refurbishment and new development



Other - please specify: __________________________________
______________________________________________________

PUBLIC PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES: 17,35 11,71 2,05

Energy efficiency requirements/standards 6.1.1. Joint procurement of flow regulators in head County Council                      Citty hall 2013-2015 - - - --

6.1.2 Joint procurement and installation of high efficiency lighting (LED) municipal
facilities

County Council 2015-2020 - 5,88 - -

Renewable energy requirements/standards 6.2.1. Writing a specification for the implementation of energy services companies in the
region

County Council 2013-2015 1.573 1,91 0 0,31

6.2.2. Joint purchase of green power for municipal consumption County Council 2015-2020 2.800 0 11,71 0

6.2.3. Incorporate green purchasing criteria
Citty hall 2015-2020 800 9,56 0 1,74

Other - please specify: __________________________________
______________________________________________________

WORKING WITH THE CITIZENS AND STAKEHOLDERS: 411,34 202,93 203,88

Advisory services 7.1.1. Create an information service to the public on energy efficiency and renewable
energy

County Council 2013-2015 3.500 5,72 0 0,46

Financial support and grants 7.2.1. Redistribute the vehicle tax to encourage the purchase of vehicles, minimum CO2
emissions, including hybrid and electric

Citty hall 2013-2015 500 268,55 0 73,67

7.2.2. Tax benefits for energy efficiency measures and renewable energy
Citty hall 2013-2015 300 35,43 1,5 5,93

7.2.3. Tax benefits for regular use of the collection center
Citty hall 2013-2015 1.500 -- 0 67,09

Awareness raising and local networking 7.3.1. Campaigns for sustainable mobility County Council 2013-2015 12.000 58,88 0 15,49

7.3.2. Continue to encourage home composting County Council 2013-2015 18.000 0 0 34,53

7.3.3. Continue campaigning to improve the collection County Council 2013-2015 12.000 0 0 2,43

7.3.4. Promote the creation of a private consortium for forest management
County Council                                     

Citty hall
2013-2015 3.751 0 201,43

7.3.5. Encourage the installation of energy smart meter display.

Citty hall                                        
Schools

2015-2020 847 10,59 0 0

7.3.6. Perform an energy saving campaign at home Citty hall 2013-2015 800 12,82 0 1,47

Training and education
7.4.1. Organize workshops and outings on energy efficiency and renewable

County Council                                     
Schools

2013-2015 400 1,36 0 0,27

7.4.2. Create a center for the dissemination of sustainable energy at the county landfill County Council 2015-2020 5.069,90 7,09 0 0,87

7.4.3. Promote the project 50/50 at school

Citty hall                                        
Schools

2015-2020 1.250 10,9 0 1,67

Other - please specify: __________________________________
______________________________________________________

OTHER SECTOR(S) - Please specify: _____________________ 0,00 0,00 126,12
Other - Please specify: Waste

*Improvements in selective collection 2005-2012 34,35

8.1.1. Study the implementation of the collection system "door to door" in the region County Council 2015-2021 12.500 0 0 91,46

Other - Please specify: 
* Creation of the Regional Energy Agency 2011 0,31

983.493 1.469,04 274,35 691,92

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

More information: www.eumayors.eu.

TOTAL:

Web address

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
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Annex II. Resultats de les valoracions energètiques  
preliminars d’edificis i equipaments/instal·lacions  

municipals (VEPE) 

Pla d'acció supramunicipal 
per a l'energia sostenible 



Número 1

Adreça:

Consum 2011 Energia

Elèctric 16.185 Kwh

Gasoil C 37.547 Kwh

3

3

2

3

2

Estudiar la possibilitat d'introduir energies renovables per a la producció d'energia tèrmica i elèctrica i 
fomentar bons hàbits per millorar l'estalvi energètic. 

Recomanacions

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

El CEIP Carles Fortuny d'Esponellà és una escola formada per dos edificis aïllat d'una única planta. Un 
per educació infantil i l'altre per educació primària.  L'ocupació actual és de 85 alumnes, 9 professors i 3 
persones  a l'àrea de menjador i consergeria. L'envolvent d'aquests edificis està format per murs de paret 
ceràmica simple revestides amb coberta de  teula àrab i obertures, a la façanes nord i est, de doble vidre 
amb marc metàl·lic i trencament del pont tèrmic. La resta d'obertures són a base de vidres simple amb 
marcs de fusta. Es disposa d'una instal·lació de calefacció centralitzada que dóna servei tant al CEIP 
com a la llard d'infants propera al centre. Aquesta instal·lació de calefacció està formada per una caldera 
de gasoil de 150kW, un termostat de control situat a la sala de professors i radiadors de fosa distribuïts 
per les diferents estances. 

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

alt ----- -----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gasoil ------ termoacumulador 
elèctric

Consum elèctric ----- ----- mitjà

Consum tèrmic

DADES BÀSIQUES

C/Carles de Fortuny s/n

Superfície: 395 m²

Any de construcció:

3.053,00 € Data de la visita:

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Equipament: CEIP Carles de Fortuny

18/03/2013

Cost (IVA incl.)

3.004,06 €

Ocupació mitjana: mitjana

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



3

2

2,66

4.2.1. Implantar un sistema de calefacció districh heating amb caldera de biomassa  

7.3.5. Fomentar la instal·lació de comptadors intel·ligents amb display

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Utilitzar tecnologíes més eficiènts i que proporcionin unes millors condicions lumíniques. 

Descripció

Enllumenat antic en bon estat de conservació però amb unes intensitats lumíniques baixes.   
In

di
ca

do
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació Interruptor manual Interruptor manual Interruptor manual

Ús de llum natural alt mitjà baix

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

1.1.4. Substitució d’enllumenat del CEIP per enllumenat d’alta eficiència   

3.3.2. Implantar una instal·lació solar FV per autoconsum   

IGC

IIUITE



Número 2

Adreça:

Consum 2011 Energia

Elèctric 1.967 kwh

Gasoil C 12.453 kwh

3

2,5

2

1

2

Equipament: Llar Infants

Cost (IVA incl.)

510,00 €

1.013 € Data de la visita: 18/03/2013

DADES BÀSIQUES

Carrer Escoles,4

Superfície: 131 m²

Any de construcció: 2003

Ocupació mitjana: mitjana

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gasoil bomba de calor termoacumulador 
elèctric

Consum elèctric ----- baix baix

Consum tèrmic baix ----- -----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

L'escola bressol "Els Solets" d'Esponellà està situada a un edifici aïllat d'una única planta construit l'any 
2003. L'ocupació actual és de 15 alumnes i 2 educadors. L'envolvent d'aquests edificis està format per 
murs de paret ceràmica simple revestides amb coberta de  teula àrab i obertures de doble vidre amb 
marc metàl·lic i trencament del pont tèrmic. Es disposa d'una instal·lació de calefacció centralitzada 
compartida amb el CEIP Carles de Fortuny. Aquesta instal·lació de calefacció està formada per una 
caldera de gasoil de 150kW, un termostat de control i radiadors d'alumini. També es disposa d'una 
instal·lació de climatització format per una bomba de calor amb fancoil de paret i un termo elèctric per la 
producció d'ACS de 50l de capacitat. 

Recomanacions

Estudiar la possibilitat d'introduir energies renovables per la generació d'energia tèrmica.

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



3

1

2,66

4.2.1. Implantar un sistema de calefacció districh heating amb caldera de biomassa  

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Baix Consum 18w Downlight 18w Fluorescent 2x36w

Ús de llum natural baix mitjà baix

Sistema de regulació Interruptor manual Interruptor manual Interruptor manual

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

La instal·lació d'il·luminació està formada principalment per làmpades de baix consum.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

IGC

IIUITE



Número 3

Adreça:

Consum 2011 Energia

Elèctric 8.404 kwh

Gasoil 15.000 kwh

3

2,5

2

3

2

Plaça de l'Ajuntament, 1

Superfície: 204 m²

Any de construcció:

Equipament: Ajuntament

DADES BÀSIQUES

1996

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

1.412,79 €

1.220,00 € Data de la visita: 18/03/2013

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gasoil bomba de calor termoacumulador 
elèctric

Consum elèctric ----- mitjà baix

Consum tèrmic mitjà ----- -----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Es tracta d'un edifici aïllat construït l'any 1996 de dues plantes on la planta semisoterrani està pensada 
únicament com a zona de magatzem i d'ubicació de la caldera. Disposa d'una zona destinada com a 
dispensari i utilitzada un matí a la setmana. L'envolvent d'aquests edificis està format per murs de paret 
ceràmica simple revestides amb coberta de  teula àrab i obertures de doble vidre amb marc metàl·lic i 
trencament del pont tèrmic. Es disposa d'una instal·lació de calefacció formada per una caldera de gasoil 
de 43kW, un termostat de control situat a l'entrada i radiadors d'alumini. També es disposa d'una 
instal·lació de climatització format per una bomba de calor i tres màquines d'aire condicionat amb els 
respectius fancoil de paret i un termo elèctric per la producció d'ACS de 50l de capacitat.  

Recomanacions

Estudiar la possibilitat d'introduir energies renovables per la generació d'energia tèrmica.

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



3

1

2,66

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents 2x36W Fluorescents 2x36W Focus halogenurs 
metàl·lics

Ús de llum natural mitjà alt baix

Sistema de regulació Interruptor manual Interruptor manual Interruptor manual

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

L'enllumenat està format principalment per fluorescents i focus d'halogenurs metàl·lics que en molts 
casos estan fora d'ús. Existeix un gran lluernari al centre de l'edifici que permet aprofitar la llum natural. 

Recomanacions

Substituir els focus d'halogenurs metàl·lics per lluminaries més eficients i que permetin millorar les 
condicions lumíniques de les estances on es troben.

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

1.1.5. Substitució de l’enllumenat de l’Ajuntament   

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

IGC

IIUITE



Número 4

Adreça:

Consum 2011 Energia

Elèctric 1.478 kwh

4

3

3

0

0

Recomanacions

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Equipament d'una única planta que s'utilitza puntualment. L'envolbent d'aquest equipament està format 
per parets de bloc de formigó sense revestir, coberta de panells sandwich metàl·lics amb capa intermitja 
d'aïllament i obertures de vidre simple amb marcs metàl·lics.  

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic molt baix ----- -----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera GLP ------ termoacumulador 
elèctric

Consum elèctric ----- ----- molt baix

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

18/03/2013

Cost (IVA incl.)

557,05 €

Data de la visita:

Equipament: Local Social

DADES BÀSIQUES

C/Carles de Fortuny s/n

Superfície: 365 m²

Any de construcció: 1999

Ocupació mitjana: baixa

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



4

1

0

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Descripció

L'enllumenat està format bàsicament per Campanes de Vapor de Sodi de 250W. 
In

di
ca

do
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació Interruptor manual Interruptor manual Interruptor manual

Ús de llum natural baix baix baix

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Campanes Vapor de 
Sodi

Campanes Vapor de 
Sodi Fluorescent

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

IGC

IIUITE
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Annex III. Resultats de l’anàlisi dels quadres de l lum 

 

Pla d'acció supramunicipal 
per a l'energia sostenible 



VSAP - - - - - - -

22 0 0 0 0 0 0 0

70 0 0 0 0 0 0 0

1,5 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Número quadre d'enllumenat Q2

DADES BÀSIQUES (any 2011)

Adreça: C/Escoles

Consum anual (kWh): 6.325

Despesa econòmica total (euros/any): 3.301

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de flux: No

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 1

Tipus de làmpada 
*

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Òptica baix rendiment

22

1,54

DADES FACTURACIÓ (any 2011)

Companyia elèctrica: AGRI ENERGIA

Potència contractada (kW): 9,53

Tipus de tarifa: 2.0DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2011)

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

6,19 4107,14 0,52



3

1

2

1.4.2. Instal·lació de làmpades amb reactància de doble nivell i reguladors horaris a l’enllumenat públic 

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2011)

    Descripció

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Estudiar la possibilitat de substituir algunes làmpades de vapor de sodi per làmpades amb tecnologia LED.
Estudiar la instal·lació d'un rellotge astronòmic i la possible instal·lació d'un regulador de flux en capçalera.
Repassar la potència contractada.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2011)

El grau de gestió i control (IGC) i l'ús i funcionalitat (IUF) 
d'aquest quadre es poden millorar.

Descripció:

El municipi d'Esponellà disposa d'un contracte amb l'empresa Proveïments d'Aigua, S.A. per la gestiò integral 
de l'enllumenat públic.

Periodicitat: - 

Responsable: PRODAISA

0
1
2
3
4
IGC

IT IUF



VSAP - - - - - - -

11 0 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0 0

1,1 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

4,49 4408,18 0,15

Potència contractada (kW): 4,94

Tipus de tarifa: 2.0DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2011)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P 
instal·lada

Tipus de làmpada 
*

Nre. punts de llum:

Cost del KWh consumit

Òptica alt rendiment

11

1,1

DADES FACTURACIÓ (any 2011)

Companyia elèctrica: Agri Energia

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de flux: No

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 1

Número quadre d'enllumenat Q3

DADES BÀSIQUES (any 2011)

Adreça: Martís

Consum anual (kWh): 4.849

Despesa econòmica total (euros/any): 715
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1

2

Descripció:

El municipi d'Esponellà disposa d'un contracte amb l'empresa Proveïments d'Aigua, S.A. per la gestiò integral 
de l'enllumenat públic.

ACCIONS RECOMANADES

1.4.2. Instal·lació de làmpades amb reactància de doble nivell i reguladors horaris a l’enllumenat públic 

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Estudiar la possibilitat reducció de la potència de les làmpades, la instal·lació d'un rellotge astronòmic i repassar
la potència contractada.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2011)

Periodicitat: - 

Responsable: PRODAISA

    Descripció

El grau de gestió i control (IGC) i l'ús i funcionalitat (IUF) 
d'aquest quadre es poden millorar.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2011)

0
1
2
3
4
IGC

IT IUF



VSAPVSAP - - - - - -

22 61 0 0 0 0 0 0

100 70 0 0 0 0 0 0

2,2 4,27 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

2,03 3648,07 0,15

Potència contractada (kW): 13,16

Tipus de tarifa: 2.1DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2011)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P 
instal·lada

Tipus de làmpada 
*

Nre. punts de llum:

Cost del KWh consumit

Òptica baix rendiment

83

6,47

DADES FACTURACIÓ (any 2011)

Companyia elèctrica: AGRI ENERGIA

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de flux: No

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 4

Número quadre d'enllumenat Q1

DADES BÀSIQUES (any 2011)

Adreça: Ctra. GIP 5121

Consum anual (kWh): 23.603

Despesa econòmica total (euros/any): 3.511
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1.4.1. Substitució làmpades VSAP per tecnologia LED en l’enllumenat públic 

Descripció:

El municipi d'Esponellà disposa d'un contracte amb l'empresa Proveïments d'Aigua, S.A. per la gestiò integral 
de l'enllumenat públic.

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Estudiar la possibilitat de substituir algunes làmpades de vapor de sodi per làmpades amb tecnologia LED.
Estudiar la instal·lació d'un rellotge astronòmic, la possible instal·lació d'un regulador de flux en capçalera i si hi
ha algun punt de llum prescindible. Repassar la potència contractada.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2011)

Periodicitat: - 

Responsable: PRODAISA

    Descripció

El grau de gestió i control (IGC) i l'ús i funcionalitat (IUF) 
d'aquest quadre es poden millorar.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2011)

0
1
2
3
4
IGC

IT IUF



VSAP - - - - - - -

14 0 0 0 0 0 0 0

70 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

5,04 5896,94 0,14

Potència contractada (kW): 4,94

Tipus de tarifa: 2.0 DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2011)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P 
instal·lada

Tipus de làmpada 
*

Nre. punts de llum:

Cost del KWh consumit

Òptica baix rendiment

14

0,98

DADES FACTURACIÓ (any 2011)

Companyia elèctrica: Agri Energia

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de flux: No

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 2

Número quadre d'enllumenat Q5

DADES BÀSIQUES (any 2011)

Adreça: Centenys

Consum anual (kWh): 5.779

Despesa econòmica total (euros/any): 829
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Descripció:

El municipi d'Esponellà disposa d'un contracte amb l'empresa Proveïments d'Aigua, S.A. per la gestiò integral 
de l'enllumenat públic.

ACCIONS RECOMANADES

1.4.2. Instal·lació de làmpades amb reactància de doble nivell i reguladors horaris a l’enllumenat públic 

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Estudiar la possibilitat de substituir les làmpades de vapor de sodi per làmpades amb tecnologia LED. Estudiar la
instal·lació d'un rellotge astronòmic i repassar la potència contractada.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2011)

Periodicitat: - 

Responsable: PRODAISA

    Descripció

El grau de gestió i control (IGC) d'aquest quadre es pot 
millorar.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2011)

0
1
2
3
4
IGC

IT IUF



VSAP - - - - - - -

17 0 0 0 0 0 0 0

70 0 0 0 0 0 0 0

1,2 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

2,51 3856,30 0,10

Potència contractada (kW): 2,99

Tipus de tarifa: 2.0DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2011)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P 
instal·lada

Tipus de làmpada 
*

Nre. punts de llum:

Cost del KWh consumit

Òptica baix rendiment

17

1,19

DADES FACTURACIÓ (any 2011)

Companyia elèctrica: ENDESA ENERGIA

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de flux: No

Descripció del sistema de reducció de 
flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 3

Número quadre d'enllumenat Q4

DADES BÀSIQUES (any 2011)

Adreça: Vilert

Consum anual (kWh): 4.589

Despesa econòmica total (euros/any): 479
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Descripció:

El municipi d'Esponellà disposa d'un contracte amb l'empresa Proveïments d'Aigua, S.A. per la gestiò integral 
de l'enllumenat públic.

ACCIONS RECOMANADES

1.4.2. Instal·lació de làmpades amb reactància de doble nivell i reguladors horaris a l’enllumenat públic 

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Estudiar la possibilitat de substituir les làmpades de vapor de sodi per làmpades amb tecnologia LED. Estudiar la
instal·lació d'un rellotge astronòmic i repassar la potència contractada.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2011)

Periodicitat: - 

Responsable: PRODAISA

    Descripció

El grau de gestió i control (IGC) d'aquest quadre es pot 
millorar.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2011)

0
1
2
3
4
IGC

IT IUF
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 Annex IV. Participació 

Pla d'acció supramunicipal 
per a l'energia sostenible 
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Annex IV: Participació 

IV.1 Taller de participació d'Esponellà 
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IV.2 Noticies i anuncis referents al PAES 
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Diari de Girona: 
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 Annex IV. Plànols 

Pla d'acció supramunicipal 
per a l'energia sostenible 
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