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1. El Pacte d’alcaldes  
El 26 d’octubre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles va aprovar l’adhesió al 
Pacte d’alcaldes. Per tal de vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució 
d’aquest Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, l’Ajuntament ha designat el Sr. Eduard Llorà, alcalde, 
com a coordinador municipal del Pacte d’alcaldes.  

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

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

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

                                                
1) <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php> 
2) Status of Ratification of the Kyoto Protocol - United Nations Framework Convention on Climate Change. 
3) <http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm>  
4) 
<http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.c4833b494d44967f9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=9406bb19697d6210VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9406bb19697d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default> 
5) <http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.11> 
6)  <http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle> 
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2.3. Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 

Fins al març de 2011 Catalunya tenia, d'una banda, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015  i, 
de l’altra, el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-201 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 Generalitat de 
Catalunya va decidir optimitzar esforços i elaborar un únic pla: el Pla de l’Energia i del Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012-2020 , els principals eixos estratègics del qual són:  

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4. Municipis gironins contra el canvi climàtic 

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

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

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

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

⋅ Sensibilitzar la societat civil i difondre el manifest. 

⋅ Compartir les experiències amb altres ens locals. 

⋅ Prioritzar les accions de l’Agenda 21 que tinguin per objectiu reduir el canvi climàtic. 
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3.  Metodologia 
La metodologia proposada per redactar el PAES de les comarques gironines ha estat elaborada per 
la Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques 
gironines). Aquesta metodologia s’ha realitzat a partir de la publicada per l’Oficina del Pacte 
d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible.  

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

 
Taula 3.1. Les etapes principals del procés del PAES. 

Fase Etapa Documents 
resultants  Documents de referència  Termini 

Inici 

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

+ acord de Ple 
+ formulari 
d’adhesió 

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

- 

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 

Planificació 

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 

Al cap d’un 
any  

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

Seguiment i 
informació 

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

+ revisió PAES 
municipal 
+ ISE 

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

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

Promoure activitats i involucrar la 
ciutadania i les parts interessades  

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

Participació 
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 

Anual 
 

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

4.1. Presentació del municipi 

El municipi de les Planes d’Hostoles té 1.694 habitants (2014) i un superfície de 37,5 ha. Es troba 
situat a la vall del Bruguent. 

És un municipi que té un nucli de població, un parell de veïnats i més de dues-centes cases aïllades 
sobretot al sector de les valls de Cogolls, Tres Creus i els Encies. 

La població ha mantingut un nivell demogràfic estable amb una lleugera disminució, tot i que es 
manté força estable. 

A part de la redacció del PALS, des de l’Ajuntament de les Planes s’han efectuat mesures per tal de 
reduir els consums energètics del municipi, com van ser les actuacions en l’enllumenat públic i també 
en edificis. 
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POBLACIÓ 7 
Població (2005): 1.754 habitants 
Població (2014): 1.694 habitants 
Taxa de creixement interanual: -0,4% 
 
 

HABITATGES I EQUIPAMENTS  
Nombre d’habitatges (2005): 805 
Nombre d’habitatges (2009): 1.017 

% habitatges segona residència: 10%
9
 

Nombre d’equipaments municipals: 20 
 
 

CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES  
Altitud: 370 m       Superfície: 37,5 km2 
Graus dies de calefacció i refrigeració10: 2.111   

Activitat econòmica per sector 8:   

 
 

ESTRUCTURA DE LES REGIDORIES 
- Regidoria d’hisenda, promoció econòmica i governaci ó 
- Regidoria de benestar social, sanitat i tresoreria 
- Regidoria d’urbanisme, camins i medi ambient 
- Regidoria de participació ciutadana, cultura i fest es 
- Regidoria de comunicació i esports 
- Regidoria de joventut 
- Regidoria d’educació 
- Regidoria d’obres públiques 

 

4.2. Documentació prèvia 

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

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

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

Tipus de document Nom Any 

Pla Pla d’adequació de l’enllumenat exterior 2006 

Pla Pla d’acció per a la sostenibilitat local (PALS) 2007 

Documentació tècnica Instal·lació solar tèrmica als vestidors del camp de futbol 2010 

Auditoria Auditoria energètica a l’edifici de l’ajuntament 2011 

Auditoria Auditoria energètica a l’edifici de la cooperativa 2011 

Auditoria Auditoria energètica a l’edifici de l’escola 2011 

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

 

 

 

                                                
7) IDESCAT 
8) IDESCAT 
9) Ajuntament de les Planes 
10) ICAEN (graus dia 18/18) 
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5. Inventari de referència d’emissions de Les Planes 
d’Hostoles 

5.1. Inventari de referència d’emissions: àmbit PAES 

El 2005, el municipi les Planes d’Hostoles va emetre 9.318,36 tn de CO2, que representen el 3,29 % 
del conjunt de la comarca. Les emissions van ser de 5,31 tn CO2/càpita, lleugera inferiors a les 
emissions per càpita de la comarca, que varen ser de 5,46 tn CO2/càpita, i lleugerament superior 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 municipi de Les Planes d’Hostoles 
 
 
Emissions generades: 9.318,36 tnCO2 
Emissions per càpita: 5,31 tnCO2/càpita 
Factor d’emissió electricitat (2005): 0,393 tnCO2 / MWh 

 

 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les comarques gironines. 
Diputació de Girona i CILMA, 2012. 
 
Edificis i equipaments del sector terciari (no muni cipal)  
Les emissions del sector terciari a l’any 2005 eren de 584,41 tn CO2, de les quals un 77,17% 
corresponent a l’electricitat. Dins del municipi representen els 6% de les emissions. Al municipi de Les 
Planes hi ha uns 54 establiments (12 bars-restaurants, 18 botigues, 12 establiments de serveis a les 
persones (perruqueries, acadèmies...), 1 gasolinera, 1 garatge de vehicles, 2 hotels/pensions, 2 
càmpings i 6 establiments de turisme rural. 
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Edificis residencials 
Les Planes d’Hostoles té una extensió d’aproximadament 37,50 km2 i una densitat de població de 
45,17 hab/ km2 repartits entre el nucli i els veïnats de Cogolls, Pocafarina i les Encies,  a més d’un 
conjunt important de masies disseminades. 
Els edificis residencials són relativament i majoritària nous (30-40 anys), tot i que en el nucli antic de 
les Planes, trobem un parc d’edificacions antigues, moltes rehabilitades. Als entorns del nucli hi ha 
més de dues-centes vint masies aïllades. 
El consum residencial del 2005 va ser de 63689,41 MWh, on en primer lloc hi ha el consum de gasoil 
amb 3.314,89 MWh, seguit molt d’aprop per l’electricitat amb 3.031,77 MWh i en menor quantitat el 
GLP amb només 462,75 MWh. 
Les emissions de CO2  del sector residencial a l’any 2005 van ser de 2.149,87,42 tn CO2  que 
representen el 25% de les emissions del municipi, de les quals un 45,32% són degudes a l’electricitat 
i en segon lloc pel gasoil, amb un 47,76 %. 
 
Transport urbà rodat: transport privat i comercial  
El transport privat és degut a la mobilitat generada per l’ubicació dels llocs de treball, tant de gent de 
Les Planes que treballa a altres poblacions de la comarca com de gent d’altres llocs que treballa a 
Les Planes. Hi ha una línia de transport regular direcció Olot i una l’autobús transversal que uneix les 
principals zones industrials de la comarca passant per Olot. De totes maneres la gran majoria de 
desplaçament es fan amb vehicle privat. Segons dades publicades per l’IDESCAT (enquesta de 
mobilitat obligada, 2001, població ocupada i llocs de treballs), es pot veure com una gran part dels 
desplaçaments són amb vehicle privat i només ús individual. Dels desplaçaments del municipi, els 
que corresponen als habitants del municipi, un 52,4% es desplacen per feina al mateix municipi i el 
47,6% restant van a altres municipis. Per altre costat, reben un 19,3% de desplaçaments interns del 
municipi provinents d’altres municipis, i la gran majoria es realitzaven en vehicle privat. La major part 
de les indústries amb més ocupats es troben a fora del nucli de les Planes. 
El parc mòbil del municipi era a l’any 2011 (IDESCAT) de 975 turismes, 169 motocicletes, 351 
furgonetes/camions, 3 tractors industrials i 58 autobusos i altres. 
Les emissions de CO2  del sector transport a l’any 2005 van ser de 5.525,00 tn CO2  que representen 
el 60% de les emissions del municipi. 
 
Emissions associades al tractament de residus sòlid s urbans 
Les emissions associades a la recollida de residus per l’any 2005 van ser de 778,71 CO2. El 
percentatge de recollida selectiva en pes era de 15,68%. El 0% era FORM; el 15,05%, envasos; el 
34,72%, vidre, i el 46,69%, paper i cartró. El destí final de la fracció rebuig era l’abocador de RSU 
ubicat a Beuda i el de la recollida selectiva era la Deixalleria Comarcal d’Olot que actua com a centre  
de transferència pel seu trasllat fins als punts de gestió final. 
A l’any 2005 no estava desplegada la recollida de la fracció orgànica (FORM) al municipi de les 
Planes d’Hostoles. 

5.2. Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament  

El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de Les 
Planes varen consumir 808,85 MWh d’energia, que van suposar  280,37 tnCO2, fet que representa el 
2,97%  del total d’emissions del municipi. El consum d’energia respecte al 2014 ha disminuït un 
13,13% i les emissions han pujat lleugerament. Aquest fet, és degut a que el factor d’emissió de 
l’electricitat ha augmentat aquest 2014, respecte al del 2005. 

Aquesta disminució en el consum, és provocada per la reducció de consums elèctrics i també de 
gasoil. En el cas de l’electricitat, han reduït el consum diferents equipament (com el subministrament  
de les oficines de l’ajuntament i el que porta part de l’ajuntament, el camp de futbol i una part de 
l’enllumenat del sector 1B), el local de joves i en menor mesura l’emissora, tot i la incorporació d’altres 
equipaments nous com la llar d’infants nova i el local polivalent i l’augment considerable del consum 
de l’escola degut als radiadors elèctrics del mòdul prefabricat. En el que respecte a l’enllumenat públic 
la reducció ha estat molt lleugera, tot i l’increment d’un nou quadre i les reduccions de consum en 
d’altres on s’han realitzat millores. I pel que respecte al gasoil, la reducció de consum a l’escola pot 
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ser degut a l’efecte dipòsit, donat que en tenen un 10.000 litres i no es tenen dades exactes del nivell 
d’emplenat. 

El que cal remarcar, és que el % d’emissions s’han quasi mantingut tot i la reducció de consum. 
Aquest fet, és degut a que el factor d’emissió de l’electricitat ha augmentat aquest 2014, respecte al 
del 2005. El que demostra que tot i la reducció de consum, l’efecte que té el factor d’emissió de 
l’electricitat. 

En el consum per fonts d’energia, podem que l’electricitat és la majoritària, amb un percentatge 
similar, mentre que s’ha reduït el percentatge del gasoil de calefacció i en el seu lloc s’ha incrementat 
el de vehicles. I cal destacar la petita aportació solar tèrmica del vestidor del camp de futbol. 

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

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

  

 
 

 Consum 
 (MWh) 

Emissions 
 (tn CO 2) 

Emissions  
(tn CO 2 per capita ) 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Equipaments  512,53 436,98 171,99 157,33 0.0981 0.0929 

Electricitat 278,71 251,31 109,53 120,70 0.0625 0.0712 

Gasoil 233,82 137,2 62,43 36,63 0.0356 0.0216 

Gas natural 0 0 0 0 0 0 

Solar tèrmica 0 5,84 0 0 0 0 

Geotèrmica 0 42,63 0 0 0 0 

Enllumenat 233,94 225,75 91,96  108,42 0.0550 0.0640 

Electricitat 233,94 225,75 91,96 108,42 0.0550 0.0640 

Flota municipal  62.38 83,08 16,42 21.95 0.0094 0.013 

Gasolina 13.06 12,88 3,25 3.21 0.0019 0.0019 

Gasoil 49.32 70,20 13,17 18.74 0.0075 0.0111 

Total  808,85 745,81 280,37 287,70 0,1624 0.1698 

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

5.2.1. Edificis i equipaments o instal·lacions muni cipals 

L’any 2005 hi havia un total de 15 equipaments municipals i instal·lacions municipals.  

L’any 2014 va entrar en servei la nova llar d’infants i també anteriorment el nou local polivalent. 
També és de recent incorporació l’oficina d’informació turística. 
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Amb el trasllat del CAP a un nou equipament que gestiona CatSalut i de la llar d’infants, tota una sèrie 
d’equipaments municipals ubicats al carrer Roureda, han modificat el seu ús. L’antic dispensari és 
l’escola de bioconstrucció i els dos edificis de la llar d’infants estan desocupats.  

Tots els edificis tenen un ús majoritari d’energia elèctrica. Només dos edificis utilitzen a més una altra 
energia, com són la cooperativa i l’escola, que utilitzen gasoil per a la calefacció. Aquest fet és degut 
a que fins al 2011-2012 no s’ha començat a implementar la xarxa de gas canalitzat al municipi (GLP). 

A l’edifici de l’ajuntament hi ha tres subministraments elèctrics, un correspon a les pròpies oficines, on 
ha tingut lloc una important reducció de consum, degut molt possiblement a la implantació d’un 
sistema de rellotges horaris per controlar el funcionament dels radiadors elèctrics. L’altra 
subministrament és un que engloba l’ascensor d’aquest edifici, amb les instal·lacions del camp de 
futbol que es troba al costat mateix i també d’una part de l’enllumenat del nucli antic (quadre 1B - 
sector inferior). En aquest subministrament ha tingut lloc una reducció de consum, que pot ser deguda 
per un costat pel canvi de làmpades de VMCC a VSAP, la instal·lació d’un sistema d’ACS solar als 
vestidors del camp de futbol quedant els acumuladors elèctrics actuals com a auxiliars i també un 
possible traspàs de línies cap al quadre 1A, que ha augmentat el consum. 

Els dos subministraments de l’antiga llar d’infants han reduït el seu consum, mentre que tant les 
antigues escoles de Cogolls, com la capella de Sant Salvador i el cementiri han mantingut un consum 
o inferior. 

L’emissora municipal de ràdio ha reduït el seu consum un 27%, degut al sistema de funcionament de 
les instal·lacions. 

El magatzem de la brigada té un consum molt reduït  a l’igual que la nova oficina de turisme. 

Cal remarcar l’important augment de consum elèctric de l’escola, que ha quasi doblat el consum, 
aquest fet és degut la incorporació dels mòduls prefabricats que tenen radiadors elèctrics com a 
sistema de calefacció. Per contra el consum de gasoil s’ha reduït, però en aquest cas, una part de la 
reducció pot estar motivada per l’efecte dipòsit. Donat que disposen un dipòsit de 10.000 litres. A l’any 
2011 el consum fou de  

El consum del 2005 de l’escola de bioconstrucció es correspon de quan aquest edifici actuava de 
dispensari i ara el consum és molt menor. 

Els consums de la nova llar d’infants no són de tot l’any, complet, per manca de dades anteriors. Cal 
destacar que aquesta llar d’infants disposa d’un sistema de climatització per bomba de calor 
geotèrmica, que farà un sistema més eficient. L’estimació del consum provinent de la geotèrmica s’ha 
estimat amb que un 75% del consum elèctric de l’equipament és per climatització i que la bomba de 
calor té un COP de 5, i prorratejat amb només els mesos que es té dades. 

La cooperativa ha tingut un consum elèctric molt similar, a l’igual que el consum de gasoil. 

Els equips de bombament d’aigua han tingut un consum similar, cal remarcar que en aquest 
subministrament també hi ha associat el quadre d’enllumenat 5. 

El local de joves de l’estació té un consum menor, degut a la variació d’usos d’aquest equipament. 
Mentre que els locals socials de la Caixa tenen uns consums molt baixos i similars. 

S’ha incorporat el nou local polivalent, on tot és elèctric, però degut al seu funcionament puntual, no té 
un consum molt elevat. 

En termes general ha tingut lloc una reducció d’un 10% el consum elèctric, tot i l’increment del 
consum de l’escola i els nous equipaments, que s’ha compensat per altres equipaments que l’han 
reduït. I el consum de gasoil també s’ha reduït prop del 40%, però agafant aquesta dada amb 
reserves, ja que hi ha l’efecte dipòsit que la pot emmascarar aquesta variació 

Pel que respecte a la distribució de les emissions per tipus d’edificis públics podem veure que en 
incorporar-se els consums dels nous equipaments i les variacions en d’altres, els percentatges han 
variat lleugerament, perdent pes l’administratiu i sobretot l’educatiu, i augmentant les instal·lacions 
(bombament) i també els socioculturals. Mentre que l’apartat altres ha disminuït. 
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Pel que respecte a les dues fonts d’energia que tenim, com que s’ha reduït notablement el consum de 
gasoil (prop d’un 40%) i en canvi l’electricitat només ho ha fet un 10%, ha guanyat més pes el 
percentatge d’electricitat. 

Cal tenir en compte que amb l’elevació del FEEL2014 degut a l’aturada de les minicentrals 
hidroelèctriques, les emissions d’electricitat han augmentat, tot i la reducció de consum. 

Figura 5.3.  Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments/instal·lacions municipals de 
l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.  
 
      Emissions generades als edificis públics (tn CO2)                       Consum per fonts d’energia (equipaments)  
 

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

 

 

Durant l’elaboració del PAES s’han analitzat de forma detallada els equipaments següents: 
Ajuntament, Cooperativa, Llar d’infants, Escola, camp futbol, local polivalent i  emissora municipal. Els 
resultats de les valoracions energètiques preliminars d’edificis i equipaments/instal·lacions municipals 
(VEPE) s’adjunten a l’annex II d’aquest document. 

Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del 
municipi. 

Pel que respecte al consum d’electricitat, cal destacar la disminució del consum del quadre de 
l’ajuntament-camp de futbol, i l’augment de l’escola. I pels altres equipaments, ja s’ha comentat 
anteriorment les variacions que han tingut lloc. 
També es pot observar la reducció de consum de gasoil dels dos únics equipaments que en 
disposen. 
 

 Electricitat (MWh) Gasoil (MWh) Solar tèrmica (MWh)  Geotèrmica (MWh) Total (MWh) 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Administració 18.42 9.51 0 0 0 5,84 0 0 18.42 15,35 

Altres 87.21 53.36 0 0 0 0 0 0 87.21 53.36 

Educació 32.77 48.69 197.73 104.85 0 0 0 42,63 230.50 196,17 

Esports 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociocultural 39.57 44.47 36.09 32.35 0 0 0 0 75.66 76.82 

Instal·lació 100.74 95.28 0 0 0 0 0 0 100.74 95.28 

Total 278.71 251.31 233.82 137.20 0 5,84 0 42,63 512.53 436,98 
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Figura 5.4. Consums dels equipaments (2005 i 2014), respectivament, de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles. Elaboració 
pròpia a partir de les dades faciliades per l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles. 
 

5.2.2. Enllumenat públic municipal i semàfors 

A Les Planes d’Hostoles hi ha 16 quadres elèctrics d’enllumenat i disposa d’1 semàfor. 
 
Durant els anys 2007-2012 es van efectuar actuacions de millora de l’enllumenat de Les Planes 
d’Hostoles, principalment a la zona del nucli antic, amb la substitució de les làmpades existents per 
làmpades de VSAP, canvis de làmpades de VMCC per VSAP, també canvis de lluminàries més 
eficients amb menor FHS, rellotges astronòmics i d’altres millores, aquestes mesures ha suposat una 
reducció d’uns 17,45 MWh. Aquest estalvi s’ha calculat amb la diferència dels consums del 2005 i 
dels 2011 dels quadres d’enllumenat que s’ha actuat.no s’han incorporat recentment, compensant 
lleugers augment d’altres quadres. Les actuacions de millora es van efectuar en els quadres 2,4 i 5. 
La variació en el consum del quadre 5 no s’ha pogut avaluar donat que forma part del 
subministrament del bombament d’aigua i no es disposa de dades segregades. En els quadres 8  i 9 
ha tingut lloc una variació de consum, que podria estar motivada per errors d’estimació de lectures. 
Els quadres 13 i 14 es troben ubicats conjuntament amb les instal·lacions del cementiri i Cogolls, 
respectivament. 
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Des de l’any 2005 s’ha incorporat el quadre de 15 Encies-Llistosella.  
Pel que, tot i el nou quadre, les variacions i increments i amb la reducció efectuada als quadres 
actuals, el consum s’ha mantingut pràcticament estable. 
Pel que respecte als semàfors, s’ha detectat una important reducció en instal·lar làmpades tipus LED. 
Degut a l’increment del FEEL2014  les emissions han augmentat, tot i baixant lleugerament el consum. 
  
Taula 5.1. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles 

 Consum d’energia 
elèctrica (MWh) Emissions (tn CO 2) 

Emissions  
(tn C O 2 per capita ) 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Enllumenat públic 226,52 224,61 89,05 107,87 0,0508 0,0637 

Semàfors 7,42 1,14 2,91 0,55 0,0042 0,0003 

TOTAL 233,94 225,75 152,10 108,42 0.0550 0.0640 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
 
Figura  5.5. Consums per quadre d’enllumenat, comparativa 2005-2011.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament. 

 

 

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

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament, el consum del 
transport associat a la gestió dels residus i el consum associat al transport escolar urbà (dins del 
municipi).  
 
Pel que respecte a la flota municipal està formada per un turisme furgoneta Renault Kangoo, un 
Nissan pickup i dos dumpers. El 2005 només tenien la furgoneta i un dumper i el 2006 es va 
incorporar l’altre dumper i el 2011 el pickup. 
No hi ha transport escolar urbà i pel que respecte al transport associat a la gestió de residus ha hagut 
variacions, donat que s’ha implantat la recollida de la FORM i no s’han modificat les freqüències de 
recollida de les altres fraccions. 
A causa de l’augment dels dos tipus de consums, un per l’augment del consum dels vehicles de la 
brigada i per altra l’increment del transport associat a la gestió de residus, amb la incorporació de la 
recollida de la FORM, el percentatge de la recollida de residus ha augmentat respecte a la de la flota 
municipal, que tot i la incorporació de més vehicles.  

 
 
Figura  5.6. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament de Les Planes 
 
 

 Consum 
 (MWh) 

Emissions 
 (tn CO 2) 

Emissions  
(tn CO 2 per capita ) 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Parc de vehicles Ajuntament  19.07 27.61 4.75 6.87 0.0027 0.0041 

Gasoil 6.01 14.73 1.50 3.67 0.0009 0.0022 

Gasolina 13.06 12.88 3.25 3.21 0.0019 0.0019 

Transport associat a gestió de residus  43.31 55.47 11.56 14.81 0.0066 0.0087 

Rebuig 23.10 23.10 6.17 6.17 0.0035 0.0036 

FORM 0 12.16 0 3.25 0 0.0019 

Envasos 12.52 12.52 3.34 3.34 0.0019 0.0020 

Vidre 1.43 1.43 0.38 0.38 0.0002 0.0002 

Paper i cartró 6.26 6.26 1.67 1.67 0 0 

Transport escolar urbà  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 62.38 83.08 16.31 21.69 0.009 0.013 

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

 

Parc de vehicles propietat de l’ajuntament  
 
L’Ajuntament disposa de quatre vehicles, una furgoneta Kangoo, un Pickup i dos dumpers.  
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Transport associat a la gestió de residus  
 
L’any 2011 ha tingut lloc la incorporació de la recollida de la FROM que es porta a la planta de 
compostatge d’Olot. Pel que respecte a les altres fraccions, no s’han modificat ni els desplaçament, 
recorreguts ni freqüències. El transport s’efectua amb un camió RENAULT i un IVECO 65. 
El RSU es porten a l’abocador de Beuda i els de la recollida selectiva a la planta de tractament i 
deixalleria d’Olot. 
 

Transport escolar urbà  
 
No n’hi ha. 
 

5.2.4. Transport públic urbà 

A les Planes d’Hostoles no hi ha transport públic urbà. 

5.3. Producció local d’energia  

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

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

 

Ubicació 
Potència  
estimada 

(kW) 
Propietat 

Generació 
local 

d'electrici-
tat (MWh) 

Vector 
energètic 
d'entrada 

(MWh) 

Inclosa 
a l'ETS 11 

Forma 
part de 

l'IRE 

Any d'ins- 
tal·lació 

Any 
tanca-
ment 

Eòlica                   

La Farga - 
Monter 

123 Privat  452,64   No No 1920 2006 

Hidroelèctrica 

Bon pas - 
Dusol  

 110 Privat  404,8   No No 1920 2011 

 
Fotovoltaica12  

Xavier 
Colomer – 

RIPRE-
9045 

5 Privat 6,875  No No 2006 - 

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 per a l’electricitat l’any 2005 era el general de 0,393 tn C02 per MWh, i amb 
incorporació de les instal·lacions solars fotovoltaiques connectes a xarxa, i l’aturada les els 
minihidrolèctriques aquest factor a l’any 2014 ha passat a 0,480 tn C02 per MWh.  
Cal remarcar i lamentar que amb l’aturada d’aquestes instal·lacions hagi fet augmentar el factor 
d’emissions de l’electricitat del municipi. 

                                                
11) Sistema europeu de comerç d'emissions ETS (European Trading Scheme). 
12) La producció d'energia solar fotovoltaica s’ha calculat amb una relació kWp/kW d’1,1 i una producció anual de 1,25 MWh/kWp. 
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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 2014 s’ha estimat un consum de 4.531,32  MWh, a 
partir de la dada real del consum pel 2005 i de l’increment de població 
PEL, producció local d’electricitat (MWh), 6,875 MWh 
AEE, compres d’electricitat verda per part de l’autoritat local (MWh), 0 MWh 
FEENE, factor d’emissió nacional o europeu per a l’electricitat de l’any de referència (t/MWh), 0,481  MWh/tnCO2 
CO2PLE, emissions de CO2 degudes a la producció local d’electricitat (tnCO2), 0 tnCO2 
CO2EEC, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat verda certificada adquirida per l’autoritat local 
(tnCO2), 0 tnCO2 

5.3.2. Producció local de calefacció/refrigeració 

No n’hi ha. 
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6. Pla d’acció 

Presentació del pla d’acció  

El pla d’acció del municipi de Les Planes d’Hostoles consta de 57 accions que suposen una reducció 
de 1.998,10 tn CO2 per l’any 2020 i equivalen a un 21,44 % de les emissions del 2005. 

Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques: 

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

2. Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

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

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

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

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

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

1. Edificis, equipaments/instal·lacions 

1.4. Enllumenat públic municipal 
2.1. Flota municipal 
2.2. Transport públic 2. Transport 
2.3. Transport privat i comercial 
3.1. Hidroelèctrica 
3.2. Eòlica 
3.3. Fotovoltaica 

3. Producció local d'energia 

3.4. Cogeneració de calor i electricitat 
4.1. Cogeneració de calor i electricitat 4. Calefacció i refrigeració urbanes 
4.2. Xarxa de calor 
5.1. Urbanisme 
5.2. Planificació dels transports i la mobilitat 5. Planejament i ordenació del territori 
5.3. Normes per a la renovació i expansió urbana 
6.1. Requeriments d'eficiència energètica 6. Contractació pública de productes i 

serveis 6.2. Requeriments d'energies renovables 
7.1. Serveis d'assessorament 
7.2. Ajudes i subvencions 
7.3. Sensibilització i creació de xarxes locals 

7. Participació ciutadana 

7.4. Formació i educació 
8.1. Residus 8. Altres sectors 
8.2. Altres 

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

El PAES de Les Planes d’Hostoles té 6 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi 
d’emissions de CO2 del 21,44 %. 

� Augmentar en el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i instal·lacions i 
equipaments municipals, i reduir les emissions en un 79,78%. 

� Augmentar en el grau d'estalvi i eficiència energètica en el sector terciari, en especial la 
restauració, hoteleria i turisme rural, i reduir les emissions en un 21,69%. 

� Augmentar en un el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis residencials i  reduir 
les emissions en un 23,84%. 

� Disminuir en un 9,39%  les emissions associades al transport urbà. 

� Incrementar fins a 1.067,22 MWh la producció local d'energia al municipi i el consum 
d'energia renovable. 

� Disminuir en un 10% les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

 Accions realitzades (2005-2012) 

Durant el període 2005-2014 s’han realitzat i impulsat 6 accions que han contribuït a disminuir les 
emissions de GEI a l’atmosfera.  

Taula 6.2. Accions per línia realitzades en el període 2005-2014  

Sec- 
tor Camp d'acció Acció Any 

Estalvi 
estimat 

(tn CO 2/any)  
(metodologia)

Instal·lació solar tèrmica per ACS al camp de futbol 2010 2,30 a) 

1.1. Edificis i equipaments 
/instal·lacions municipals 

Bomba de calor geotèrmica a la nova llar d’infants 2013 2,72 b) 

1.2. Edificis i equipaments 
/instal·lacions serveis 

Instal·lació solar tèrmica per ACS al CAP 2011 0,43 c) 

1.3. Edificis i equipaments 
/instal·lacions residencials 

Instal·lacions solars tèrmiques per ACS en habitatges 
2008
-
2014 

2,99 d) 

1.  

1.4. Enllumenat públic Millora de l’enllumenat 
2007
-
2012 

6,86 b) 

2.  2.1 Producció energia 
elèctrica 

Instal·lacions solars fotovoltaiques connectada a xarxa 2006 2,85 c) 

TOTAL (2005-2014) 18,15 

 
a) De les dades de la documentació tècnica de la instal·lació s’ha quantificat l’aportació solar de 5.841 kWh. Com que 

aquesta instal·lació era amb acumuladors elèctrics i ara actuen d’acumuladors auxiliars. S’ha calculat amb aquest 
kWh elèctrics aplicant un 0,393 tnCO2/MWh 

b) S’ha considerat un consum estimat de 50kWh/m2/any de calefacció (CTE-HE), sobre els 424 m2 suposa un consum 
de 21.200 kWh. Si s’hagués efectuat amb gasoil hagués suposat 5,66 tnCO2 i considerant un COP de 4 de la bomba 
de calor, les emissions de l’electricitat a 0,393 tnCO2 serien 2,08 tnCO2.  

c) S’ha considerat l’estalvi basat en l’estimació que s’ha evitat el consum de gasoil, amb el factor de  0,267 tnCO2/MWh, 
amb un consum anual de 2.282 kWh (assimilable a un habitatge) i una cobertura del 70% solar. Disposa de dues 
plaques solars de tubs de buit. 

d) S’ha considerat l’estalvi basat en l’estimació que s’ha evitat el consum de gasoil, amb el factor de  0,267 tnCO2/MWh, 
amb un consum anual de 2.282 kWh i una cobertura del 70% solar per habitatge, amb un total de 7 habitatges. 

e) S’ha considerat l’estalvi quantificable en els quadres d’enllumenat públic 3 i 4 on s’ha efectuat actuacions, en base 
als consum de 2005 i 2014, que ha estat de 17,45 MWh aplicant un 0,393 tnCO2/MWh. No s’ha pogut quantificar en 
altres quadres on s’han efectuat millores, per estar incorporats en altres subministraments. 
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f) S’ha considerat una generació de 1,25 MWh per KWp, considerant una relació 1,1 de potència nominal respecte al 
camp generador. 5 kWx1,1 kWp/kW x 1,25 MWh/kWp = 6,87 MWh. Amb aquestes dades s’ha calculat (MWh 
consumits 2005 x factor emissió 2005 )-(MWh consumits 2005 x factor emissió corregit amb la producció local) 

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

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 2015-2020 es planifiquen 51 accions que 
reduiran l’emissió de GEH a l’atmosfera en un 21,2491 % i que, sumades a les anteriors, permetran 
assolir per l’any 2020 una reducció del 21,44%. 



                       

 21 

 

 
 
 
1.1.1. Reducció dels consums de fons dels equipamen ts municipals -
Ajuntament – centre cultural- biblioteca – escola  

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

Objectiu Reducció de consums de fons  

Descripció A tots els edificis i equipaments que disposen d’aparells informàtics i electrònics, cada cop és més 
normal que els aparells no disposin d’un interruptor d’aturada i la gran majoria disposa d’un polsador 
que deixa l’equip en stand-by. 

En aquest mode de funcionament hi ha tota la part corresponent a la font d’alimentació (transformador i 
les seves pèrdues en buit) i una part de les circuits consumint, a l’espera que nosaltres l’activem. 

Aquest consum pot ser molt baix, d’uns 5 W, però si el passem a les 6.500 h a l’any, (s’ha descomptat la 
jornada laboral), tenim un consum anual de 32,5 kWh. 

A part d’aquest consum hi ha els servidors, routers, WIFI que també funcionen les 24 h, sense que 
s’aturin, els que no calguin, fora de l’horari laboral. 

Els equipaments on es preveu actuar són: 

- Ajuntament, Centre cultural i Escola 

A l’Ajuntament hi ha 10 ordinadors amb pantalla, 2 servidors, 1 FAX, 4 impressores i 1 fotocopiadora i 
un router. 

Al centre cultural-biblioteca hi ha 7 ordinadors amb pantalla, 1 servidor, 1 impressora, 1 fotocopiadora i 
un router. 

A l’escola hi ha 36 ordinadors amb pantalla, 2 servidors, 2 portàtils, 1 FAX, 4 impressores i 1 
fotocopiadora i un router. 

Tots aquests aparells tenen un consum fix de 5 W, per tant serà 116 x 0,005 KW x 6.500 h = 3.770 kWh. 

Per reduir els consum de fons dels aparells s’instal·larà un sistema d’endolls amb interruptor que es 
tancaran en finalitzar la jornada. El cost d’aquest endoll amb interruptor és de 6 € unitat. Pel que  caldrà 
52 unitats donat que es podran agrupar els de les aula d’informàtica i biblioteca. 

També s’instal·larà un sistema d’aturada dels llums de la cabina de l’ascensor de l’Ajuntament i del 
centre cultural. En aquest cas l’estalvi el calculem en 1.156 kWh, en la totalitat de les hores anuals, ja 
que l’ascensor del centre cultural quasi no funciona i el de l’ajuntament de forma molt puntual. 

L’estalvi total és de 4.926 kWh. 
 
Consum 

  

Consum actual 73,377 MWh/any 
Estalvi 4,926 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 541,98 € 
Cost abatiment: 228,74 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,6 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia als equipaments municipals 

Estalvi de les emissions de CO 2 

EE = [ (N x Cfix x H any) + Cllum ascensors x 8.760 h   ]  x FEEL2005 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          N, número aparells amb “stand-by” 
         Cfix, consum fix aparells (5 W), Cllum ascensors, consum llums ascensor 
        H any, hores any (6.500 hores) 
       FEEL2005, Factor emissió d’electricitat local, 2005 (0,393 tnCO2/MWh)  

1,96 
tn CO2 /any 

S: Edificis/Equipaments  
 A: Edificis municipals  
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1.1.2. Renovar els llums de l’ajuntament, centre cu ltural i escola per llums més 
eficients  

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

Objectiu Reduir el consum per il·luminació als equipaments municipals. 

Descripció De tots els edificis analitzats, on hi ha més punts de llums, i que es poden aplicar amb més facilitat 
reduccions de nivell d’il·luminació són a l’ajuntament i a les aules del centre cultural i biblioteca i les aules de 
l’escola. 

En tots aquest equipaments hi ha majoritàriament llums amb tubs fluorescents de 36 i/o 58 W amb 
reactància convencional. També hi ha alguns llums halògens de 50 W i làmpades de 300 W. 

Es proposa la substitució per altres més eficients, i ara, molt més assequibles, com són les làmpades i 
fluorescents LED. En aquest cas, serien pels tubs de 58 W per 25 W, pels tubs de 36 W per 20 W, pels 
halògens de 50 W per 5 W, pels incandescents de 60W per 10 W i pels llums de 300W per 50W. 

A l’ajuntament hi ha 6 tubs de 58 W, 16 de 36 W, 8 halògens de 50 W amb un funcionament estimat de 
1.800 h/any. I també 20 làmpades incandescents amb un consum menor, de l’ordre de 800 h/any. 

Al centre cultural (només biblioteca) hi ha 25 de 58 W amb un funcionament estimat de 1.800 h/any. A més, 
també hi ha 22 aplics de 300W halògens, que s’ha considerat un funcionament mitjà estimat de 1.800 h/any 
a la sala i l’entrada i escales, mentre que la resta té un ús molt puntual, pel que s’ha considerat una mitjana 
de 1.000 h/any. 

A l’escola hi ha 286 fluorescents de 36 W amb un funcionament estimat de 1.800 h any, que es canviarien 
per tubs LED de 20 W. 

Amb aquests supòsits, representaria un estalvi de 20.315 kWh. 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

 3 

Consum actual 77,377MWh/any 
Estalvi 20,315 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 11.000,11 € 
Cost abatiment: 1.377,80€/tnCO2 estalviada 
Amortització 3,2 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia als equipaments municipals 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
EE = ((Ca – Cestimat)/1000 x FEE2005  
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
         C a, consum actual lluminàries, 34.129 kWh 
         Cestimat, consum estimat substitució, 13.815 kWh 
         FEE2005 factor electricitat local 2005, (0,393 tn CO2 /MWh) 
  

7,98 
tn CO2 /any 

S: Edificis/Equipaments 
 A: Edificis municipals  
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1.1.3. Regular la temperatura de consigna dels edif icis municipals- Escola  

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

Objectiu Regular la temperatura a 21ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu 

Descripció La climatització d’un edifici consisteix en un procés mitjançant el quals es fa un tractament de les condicions ambientals 
interiors a cadascun dels diversos compartiments o dependències que té l’edifici. 

La climatització és un dels punts crítics del consum energètic d’una instal·lació. Un dels elements que permet una major 
eficiència del sistema i conseqüent estalvi d’energia és la temperatura interior de l’edifici, tant a l’hivern com a l’estiu, així 
com el tipus d’unitat productora de fred i calor, o el sistema de distribució, o la qualitat dels tancaments de l’edifici. 

El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en edificis (RITE) estableix els següents valors de temperatures de confort en 
espais interiors, per cada època de l’any: 

• Temperatura de calefacció a l’hivern: entre 20ºC i 23ºC i temperatura de refrigeració a l’estiu: entre 23ºC i 25ºC 

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya va publicar l’Acord de Govern GOV/104/2007, de 24 d’abril de 2007, pel qual 
es va aprovar el desenvolupament del Programa d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la 
Generalitat de Catalunya. Com a mesura d’aquest programa s’aconsellen els següents valors de temperatures de confort 
en els espais interiors: 

• Temperatura de calefacció a l’hivern: 20ºC i temperatura de refrigeració a l’estiu: 25ºC 

Es proposa establir en els edificis i equipaments del municipi les següents temperatures de confort, depenen de l’època 
de l’any: 

• Temperatura de calefacció a l’hivern: 21ºC i temperatura de refrigeració a l’estiu: 26ºC 

A l’edifici de l’escola disposa d’un sistema de calefacció amb una caldera de gasoil i només dues zones de circuit hidràulic 
governat per només dos termòstats i un rellotge programador. Mentre que al mòdul, que disposa d’una calefacció amb 
radiadors elèctrics, només hi ha un rellotge i els propis termòstats de cada radiador. 

Es proposa instal·lar un sistema de control de temperatura amb domòtica, on es pugui sectoritzar la instal·lació en 8 
zones, en funció de les diferents necessitats de cada sector, d’aquesta manera s’agrupen aules per orientació i no cal un 
sistema tant complex i costós. Es definiran les programacions horàries de les 8 zones. Control intel·ligent de 
funcionament segons temperatura exterior. Temporització de les zones fora de programa, calendari de vacances i 
enviament d’alarmes. A les aules on hi hagi el termòstat, s’instal·larà una vàlvula termostàtica. En els mòduls, s’instal·larà 
un rellotge programador setmanal. 

Estimem que amb aquesta actuació es podrà reduir un 25% el consum de calefacció de gasoil (estalvi basat en altres 
casos aplicats). I del 15% en el consum estimat de calefacció que es fixa en 9.600 kWh. Per tant dels 146,529 MWh 
totals, 104,85 MWh correspondrien a calefacció de gasoil i 41,679 MWh d’electricitat totals, pel que l’estalvi serà de  26,21 
MWh/any de gasoil i 1,44 MWh/any d’electricitat. 

 
Consum 

  

Consum actual 146,529 MWh/any 
Estalvi 27,65 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 11.580,91 € 
Cost abatiment: 2.167,79 €/tn CO2 

estalviada 
Amortització 2,5 anys  Producció 

local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’Ajuntament 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = %g x (Cgasouil x 0,267 tn CO2/MWh) + %e x (CEL x FEEL2005)  
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          %g,percentatge estimat d’estalvi 25%      %e,percentatge estimat d’estalvi 15% 
          C gasoil, consum de gasoil  
          C  EL, consum electricitat per calefacció (9.600 kWh/any) 
          FEEL2005, Factor emissió d’electricitat local, 2005 (0,393 tnCO2/MWh) 
  

7,57 
tn CO2 /any 

S: Edificis/Equipaments 
 A: Edificis municipals  
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1.1.4. Regular la temperatura de consigna dels edif icis municipals- Cooperativa  

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

Objectiu Regular la temperatura a 21ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu 

Descripció La climatització d’un edifici consisteix en un procés mitjançant el quals es fa un tractament de les condicions ambientals 
interiors a cadascun dels diversos compartiments o dependències que té l’edifici. 

La climatització és un dels punts crítics del consum energètic d’una instal·lació. Un dels elements que permet una major 
eficiència del sistema i conseqüent estalvi d’energia és la temperatura interior de l’edifici, tant a l’hivern com a l’estiu, així 
com el tipus d’unitat productora de fred i calor, o el sistema de distribució, o la qualitat dels tancaments de l’edifici. 

El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en edificis (RITE) estableix els següents valors de temperatures de confort en 
espais interiors, per cada època de l’any: 

• Temperatura de calefacció a l’hivern: entre 20ºC i 23ºC i temperatura de refrigeració a l’estiu: entre 23ºC i 25ºC 

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya va publicar l’Acord de Govern GOV/104/2007, de 24 d’abril de 2007, pel qual 
es va aprovar el desenvolupament del Programa d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la 
Generalitat de Catalunya. Com a mesura d’aquest programa s’aconsellen els següents valors de temperatures de confort 
en els espais interiors: 

• Temperatura de calefacció a l’hivern: 20ºC i temperatura de refrigeració a l’estiu: 25ºC 

Es proposa establir en els edificis i equipaments del municipi les següents temperatures de confort, depenen de l’època 
de l’any: 

• Temperatura de calefacció a l’hivern: 21ºC i temperatura de refrigeració a l’estiu: 26ºC 

A l’edifici de la cooperativa on es troba ubicat la llar d’avis, la biblioteca, una sala de formació, la perruqueria i una sala 
d’exposicions disposa d’un sistema de calefacció amb una caldera de gasoil. Diposa de quatre zones hidraùliques (llar 
avis, sala exposicions, biblioteca i entrada). Cada zona disposa d’un termòstat. 

Es proposa desdoblar la primera planta amb bilbioteca i sala de formació i instal·lar un sistema un sistema de control de 
temperatura amb domòtica, on es pugui sectoritzar la instal·lació en 6 zones (sala exp, llar d’avis, entrada, biblioteca, sala 
formació i perruqueria), en funció de les diferents necessitats de cada sector, d’aquesta manera s’agrupen per usos i no 
cal un sistema tant complex i costós. Es definiran les programacions horàries i de temperatura de les 6 zones. Control 
intel·ligent de funcionament segons temperatura exterior. Temporització de les zones fora de programa, calendari de 
vacances i enviament d’alarmes. 

Estimem que amb aquesta actuació es podrà reduir un 25% el consum de calefacció de gasoil (estalvi basat en altres 
casos aplicats). Per tant dels 32,35 MWh del consum de gasoil , l’estalvi serà de  8,09 MWh/any. 

 
 
Consum 

  

Consum actual 32,35 MWh/any 
Estalvi 8,09 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 6.667,10 € 
Cost abatiment: 3.086,58€/tn CO2 estalviada 
Amortització 4,8 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’Ajuntament 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = %g x (Cgasouil x 0,267 tn CO2/MWh) + %e x (CEL x FEEL2005)  
 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          %g, percentatge estimat d’estalvi 25% 
          C gasoil, consum de gasoil  
  

2,16 
tn CO2 /any 

S: Edificis/Equipaments 
 A: Edificis municipals  
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1.1.5. Renovar els tancaments de l’escola  

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

Objectiu Reduir el consum per calefacció a la llar d’infants 

Descripció El sistema de calefacció de l’escola CEIP Sant Cristòfol és per caldera de gasoil. 

Els tancaments d’aquest equipament són metàl·lics amb vidre simple. 

Durant aquest any 2015 s’han començat  a efectuar una renovació progressiva dels tancaments. 

S’ha iniciat per 3 aules de la façana sud-est (6 tancaments), per anar continuant la renovació de forma 
progressiva. 

El nous tancament són d’alumini amb trencament de pont tèrmic (amb una transmitància tèrmica de 
3,2W/m2ºK i absorbitància de 0,7) i vidres dobles amb transmitància tèrmica de 2,7W/m2ºK i factor solar 0.7. 

Es proposa continuar amb la renovació de les finestres pendents. 

Queden pendent per substituir un total de 16 tancaments de les mateixes dimensions que els actuals 
(315x200 mm), 6 de dimensions lleugerament menors (façana principal), 5 del menjador, 6 de les aules del 
primer pis, i la porta principal d’entrada. 

Els actuals tancaments de l’edifici suposen un percentatge important de les pèrdues de calor per calefacció, 
donat que a més de la transmitància del tancament i del vidre, el sistema de tancament no és correcte i hi ha 
moltes pèrdues per infiltració. 

No s’ha contemplat l’actuació a les finestres i el sostre de la zona de cuina i aules de la part central, donat 
que el seu comportament tèrmic no és òptim, però caldria una actuació de gran abast tota aquesta zona 
central de l’edifici. 

Es realitza el supòsit que es pugui reduir en un 15% el consum total de la calefacció de l’edifici, tenint en 
compte que les dades de consum de 2014 encara no s’havia actuat. 

S’ha basat en les dades de consum anual de 104,85 MWh, per la qual cosa, l’actuació suposaria un estalvi 
de 15,73 MWh/any. 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 104,85 MWh/any 
Estalvi 15,73 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 136.851 € 
Cost abatiment: 32.588,41€/tnCO2 

estalviada 
Amortització - anys  Producció 

local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament  

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia als equipaments municipals 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE =  Ccalefacció   x E   x  0,267 tn CO2/MWh 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

          Ccalefacció, Consum tèrmic per calefacció, 104.850 kWh 
          E, , estalvi estimat 15% 
  

4,20 
tn CO2 /any 

S: Edificis/Equipaments 
 A: Edificis municipals  
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1.1.6. Instal·lació de bomba solar a la nova captac ió del dipòsit.  

Línia Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments/instal·lacions 
municipals 

Objectiu Reducció del consum d’energia en l’ús d’equips poc eficients 

Descripció Els actuals equips de la instal·lació de bombament d’aigua potable de les Planes d’Hostoles, es troben situat 
a la zona de Vedruna (cota 368 m). Les bombes tenen una profunditat de 30 metres i cal pujar l’aigua fins 
als dipòsit que estat a una zona més elevada (cota 400 m) Aquest subministrament és el principals 
consumidors d’energia elèctrica municipal. 

A la zona del dipòsit hi ha un antic pou que no s’utilitza, però com que els pous principals de la Vedruna 
estan donant signes d’esgotament, pel que es vol tornar a aprofitar l’antic pou que es reenfondiria i 
s’instal·laria una bomba amb funcionament solar per tal que sempre que hi hagi suficient llum vaig pujant 
aigua al sistema i es redueixi el consum de les bombes principals. Cal tenir present que la diferència de cota 
entre els pous actuals i el dipòsit és de 40 metres a més de la fondària del pou i les pèrdues de càrrega de 
la canonada. En aquesta nova bomba, la fondària no superaria els 15 metres i és a tocar del pou. 

Es proposa instal·lar un sistema amb 12 panells solars fotovoltaics de 180 W cadascun, una bomba de 820 
W i un regulador, amb un cabal de 7.000 l/ a 20 metres, i un funcionament mig anual de 6,5 hores. El que 
suposaria uns 45 m3/dia que no caldria utilitzar del pou actual. 

Per la qual cosa, aquest pou podria abastar 16.425 m3 a l’any. El consum anual és 65.600 de m3, pel que 
suposa un 25% del consum anual que no seria necessari la utilització de la bomba. Per tant, dels 79.457 
kWh de consum elèctric del bombament actual, es podria reduir en aquest mateix percentatge. 

Per tant, l’estalvi seria de 19.894 kWh. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 79,457 MWh/any 
Estalvi 19,894 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 5.369,98 € 
Cost abatiment: 687,58 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 2,7 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia als equipaments municipals 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
EE = [ % x Cbombament  x FEEL2005 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          %, estalvi estimat d’aportació del nou bombament solar 
         Cbombament, consum bombament) 
         FEEL2005, Factor emissió d’electricitat local, 2005, 0,393 tnCO2/MWh  

7,81 
tn CO2 /any 

S: Instal·lacions  
 A: Equipaments públics  
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1.1.7. Instal·lació d’una caldera de biomassa a l’e scola  

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

Objectiu Fomentar l’ús de la biomassa com a sistema de calefacció 

Descripció L’ús de biomassa com a combustible és secular. De fet, històricament, la llenya ha estat la principal font 
per obtenir calor a les llars i a les activitats econòmiques anteriors a la Revolució Industrial. Els 
combustibles fòssils, primer el carbó i després el petroli i el gas, l’han relegat a un paper molt secundari i 
ha estat una de les causes que expliquen l’enfonsament del sector forestal i l’abandonament de la gestió 
d’una gran part dels boscos catalans. 

Tanmateix, amb el canvi de segle, es va començar a desenvolupar el mercat de la biomassa com a font 
d’energia renovable i neta –amb un balanç neutre d’emissions de CO2–,que pot revitalitzar les activitats 
econòmiques lligades al món forestal. 

Els principals productes de biomassa forestal són l’estella i el pèl·let. El procés per obtenir estelles 
consisteix a fragmentar fusta i escorça en bocins de 2 a 10 cm de longitud i de 2 a 6 cm d’ample. Es 
poden utilitzar directament com a combustible, o per fabricar altres biocombustibles com el pèl·let. El 
pèl·let són petits cilindres homogenis (entre 1 i 6 cm de longitud i 0,6 i 2 cm de diàmetre). 

El desenvolupament d’aquesta font energètica compta com a punt de fortalesa la rendibilitat que té. En 
aquest sentit, s’estima que l’ús del pèl·let suposa un estalvi del 50% per unitat calorífica respecte del 
gasoil de calefacció. Aquest estalvi pot ser fins i tot superior si es fa servir l’estella, sempre que es 
redueixi al mínim la distància entre punt d’extracció i de consum. 

L’escola disposa d’un caldera de 186 kW amb un consum anual mig de 104 MWh a l’any dels darrers 
anys. 

Es planteja la substitució de l’actual caldera, per una caldera de biomassa de 155 kW. 

S’han comparat les emissions del sistema de calefacció convencional amb gasoil (0,01 MWh/l) amb un 
consum mig de 10.400 litres/any i un sistema de calefacció amb biomassa (0 MWh/tnCO2) amb un 
consum mig de 37.500 kg de biomassa (3,2 MWh/tn). 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 104,85 MWh/any 
Estalvi 0 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 83.500,00 € 
Cost abatiment: 7,52 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 16 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 104,85 MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament  

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia als equipaments municipals 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = (Cgasoil x 0,01MWh/l x 0,267 tn CO2/MWh) - (Cbiomassa x 3,2 MWh/tn x 0 tn CO2/MWh) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
         Cgasoil, consum mig gasoil, 10.400 l/any 
         C biomassa, consum estimat de biomassa, 37,5 tn/any 

27,77 
tn CO2 /any 
S: Edificis  

 A: Equipaments 
públics 
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1.1.8. Compra d’electrodomèstics eficients en els e quipaments municipals  

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

Objectiu Reducció de consums de fons  

Descripció En funció de l’electricitat que consumeix i de les seves característiques, per exemple la capacitat de càrrega d'una 
rentadora, a cada electrodomèstic se li assigna una lletra i un color que el classifica energèticament. La classificació 
va de la lletra A, la més eficient, a la G, la menys eficient, és a dir, el que porta la lletra A és el que menys energia 
gasta i el que porta la G, és el que en gasta més. 

Per classificar un aparell amb una o altra lletra, el fabricant mesura l’energia que gasta el seu model seguint un 
procés i unes condicions normalitzades. D’acord amb les característiques tècniques de l'aparell, la normativa europea 
marca quin nivell d’eficiència o lletra li correspon. 

De forma general, les normatives que defineixen els criteris seguits en l’etiquetatge dels 
electrodomèstics es recullen a la Directiva 92/75/CEE del Consell del 22 de setembre de 
1992 i al Reial Decret 124/1994 del 28 de gener. 

Als equipaments municipals de les Planes d’Hostoles hi ha diferents neveres i congeladors 
antics. A l’escola hi ha 1 nevera i 1 congelador,  al centre cívic una nevera i al camp de 
futbol (2 neveres combi noves i un moble nevera antiga) i al local polivalent un moble 
nevera. I a la llar d’infants una nevera combi nova. Els electrodomèstics  vells tenen un 
nivell d’eficiència baix. 

Tot i que la potència del frigorífic i el congelador no es gaire important, està al voltant dels 
150 W, el fet de que funcioni ininterrompudament les 24 hores, però de manera 

discontinua, fa que sigui dels electrodomèstics que més consumeixen. 

Considerem que durant la vigència del PAES es renovin els més antics meitat d’aquests electrodomèstics (5), 
substituint-los per uns de més eficients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 251,31 MWh/any 
Estalvi 1,457 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 2.499,98 € 
Cost abatiment: 4.364,51€/tn CO2 estalviada 
Amortització 5,9 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia als equipaments municipals 

Estalvi de les emissions de CO 2 

EE = [Nv x  (Cv x F)]  x FEEL2005 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          Nv, núm. canvi nevera 
         Cv, consum estimat anual per nevera 583 kWh,  F, estalvi electrodomèstic D respecte a A, 50% 
         FEEL2005, Factor emissió d’electricitat local, 2005 0,393 tnCO2/MWh  

0,57 
tn CO2 /any 

S: Edificis/Equipaments  
 A: Edificis municipals  
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1.1.9. Implantació d’un sistema de gestió de l’ener gia  

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

Objectiu Reduir el consum energètic 

Descripció Un sistema de gestió eficaç dels recursos és un aspecte clau per incrementar la competitivitat de 
qualsevol empresa, sigui aquesta pública o privada. Per aconseguir tal propòsit cal adoptar una 
sistemàtica de gestió que estableixi una estratègia per orientar els recursos tècnics i humans cap a la 
consecució d’uns objectius preestablerts. En aquest sentit, s’anomena “sistema de gestió de l’energia” al 
mètode de gestió que considera l’energia com a un recurs controlable i que, en conseqüència 
comptabilitzar-lo, analitzar les variacions que experimenta i reduir-ne el consum fins a uns objectius 
prefixats. 

En conseqüència, i en aquesta línia, es preveu la instal·lació d’aparells de telelectura i control a temps 
real, en aquelles instal·lacions municipals que es detalla a continuació, amb la fi de controlar, en major 
detall, la despesa energètica i poder portar un sistema de gestió energètica. Aquest sistema, es preveu 
que enviï la senyal, a través d’un sistema de control telemàtic constant i instantani (remot), per tal de 
realitzar l’anàlisi dels consums en temps real, per tal de poder detectar qualsevol irregularitat en el punt 
de consum. 

El desenvolupament d’aquesta acció, forma part d’una acció conjunta a la comarca de la Garrotxa, de la 
tal manera que els consums municipals seran controlats en tot moment, de tal manera que si es 
produeix alguna alteració o desviació en el consum energètic, tant per excés de consum com per menor 
consum, s’informarà de l’anomalia al centre de control (Oficina Comarcal de l’Energia). Aquesta gestió, 
també inclou la gestió i comptatge de les factures, així com els manteniments de les instal·lacions. 

En el cas del municipi de les Planes, per les característiques de les instal·lacions, es preveu la 
instal·lació del sistema de telelectura i control a temps real a l’edifici de l’Ajuntament, al bombament 
d’aigua i a l’escola, (3 equipaments) mentre que a la resta de instal·lacions es preveu realitzar un control 
de factures (COMPTABILITAT ENERGÈTICA). 

El cost de l’acció és únicament per a a instal·lació dels aparells de telelectura i control a temps real, i no 
per a les tasques de gestió i tractament de les dades obtingudes. Aquestes tasques es preveu realitzar-
se des de la futura oficina Comarcal de l’Energia (acció 7.1.1). 

Es preveu que amb l’aplicació d’aquest sistema de gestió, es podrà estalviar fins a un 5 % del consum 
d’electricitat dels equipaments i edificis municipals. 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 475,92 MWh/any 
Estalvi 23,80 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 8.400 € 
Cost abatiment: 1.861,37 €/tn CO2 

estalviada 
Amortització 4,3 anys  Producció 

local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa – Oficina de l’Energia 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’àmbit de  l’ajuntament  

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
5% d’estalvi del consum d’energia elèctrica municipal aplicant el FEEL 2005 d’emissions 
(0,393 tnCO2/MWh) 

 

4,51 
tn CO2 /any 
S: Edificis 

/instal·lacions 
 A: Edificis municipals  
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1.1.10. Nomenar un gestor energètic municipal  

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

Objectiu Reduir el consum energètic dels edificis públics o equipaments/instal·lacions 

Descripció La creació de la figura d’un responsable energètic en els equipaments respon a la necessitat de dur 
un major control dels consums energètics amb l’objectiu de fer més eficients en matèria energètica 
els diferents equipaments municipals. 

El gestor energètic ha de ser una persona de dins l’Ajuntament, que realitzi les tasques de: 

- Realitzar un check list de les instal·lacions municipals 

- Fer un seguiment del consum dels equipaments, l’enllumenat públic i la flota municipal. 

- Informar als responsables dels equipaments del seu consum. 

- Programar les temperatures de consigna durant tot l’any. 

- Controlar el funcionament dels equips consumidors en el dia a dia. 

- Implementar mesures d’estalvi i eficiència energètica en els edificis. 

- Promoure l’estalvi entre els usuaris dels equipaments. 

Pel desenvolupament efectiu de la tasca, es preveu que l’Oficina Comarcal de l’Energia, realitzi 
cursos de formació anuals, per a tots els gestors energètics municipals, en matèria d’estalvi i 
eficiència energètica, i implantació d’energies renovables. 

També rebrà suport tècnic per part de l’Oficina Comarcal de l’Energia, per a qualsevol consulta, 
assessorament.... 

El cost de l’acció és nul per l’Ajuntament, ja que es considera que aquesta funció la pot fer una 
persona de l’actual plantilla de l’Ajuntament, que rebi la formació i el suport de l’Oficina Comarcal de 
l’Energia. 

Es preveu que amb l’aplicació d’aquest sistema de gestió, es podrà estalviar fins a un 2 % del 
consum d’electricitat i gasoil, dels equipaments i edificis municipals i de l’enllumenat públic i el 
bombament d’aigua. 

 
 
Consum 

  

Consum actual 613,12 MWh/any 
Estalvi 12,26 MWh/any  

 

 

Cost 
  

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

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa – Oficina de l’Energia 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’àmbit de l’ajuntament  

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = % x [ (Cgasoil x 0,267 tn CO2/MWh) + (Cnatural x 0,202 tn CO2/MWh) +(CGLP x 0,227 tn CO2/MWh) 
+ (CEL x 0,393 tn CO2/MWh) ]  
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          %,percentatge estimat d’estalvi 
          C gasoil, consum de gasoil ajuntament  
          C natural, consum de natural ajuntament 
          C GLP, consum de GLP ajuntament 
          C  EL, consum electricitat ajuntament 
  

4,47 
tn CO2 /any 
S: Edificis 

/instal·lacions 
 A: Edificis municipals  
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1.2.1. Fomentar la instal·lació de calderes de biom assa en serveis  

Línia Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en el sector terciari 

Objectiu Fomentar l’ús de la biomassa com a sistema de calefacció 

Descripció L’ús de biomassa com a combustible és secular. De fet, històricament, la llenya ha estat la principal 
font per obtenir calor a les llars i a les activitats econòmiques anteriors a la Revolució Industrial. Els 
combustibles fòssils, primer el carbó i després el petroli i el gas, l’han relegat a un paper molt 
secundari i ha estat una de les causes que expliquen l’enfonsament del sector forestal i 
l’abandonament de la gestió d’una gran part dels boscos catalans. 

Tanmateix, amb el canvi de segle, es va començar a desenvolupar el mercat de la biomassa com a 
font d’energia renovable i neta –amb un balanç neutre d’emissions de CO2–,que pot revitalitzar les 
activitats econòmiques lligades al món forestal. 

Els principals productes de biomassa forestal són l’estella i el pèl·let. El procés per obtenir estelles 
consisteix a fragmentar fusta i escorça en bocins de 2 a 10 cm de longitud i de 2 a 6 cm d’ample. Es 
poden utilitzar directament com a combustible, o per fabricar altres biocombustibles com el pèl·let. El 
pèl·let són petits cilindres homogenis (entre 1 i 6 cm de longitud i 0,6 i 2 cm de diàmetre). 

El desenvolupament d’aquesta font energètica compta com a punt de fortalesa la rendibilitat que té. 
En aquest sentit, s’estima que l’ús del pèl·let suposa un estalvi del 50% per unitat calorífica respecte 
del gasoil de calefacció. Aquest estalvi pot ser fins i tot superior si es fa servir l’estella, sempre que 
es redueixi al mínim la distància entre punt d’extracció i de consum. 

Es creu necessari realitzar campanyes promogudes per l’administració i realitzades per empreses 
privades, per tal de donar a conèixer els avantatges i inconvenients de l’instal·lació de calderes de 
biomassa en els establiments de serveis. 

A les Planes d’Hostoles hi ha diferents establiments de restauració ( 12 bar-restaurants), 2 hostal i 
similars, 2 càmpings, 6 allotjaments de turismes rural i també botigues, tallers i d’altres establiments. 
En total hi ha aproximadament 65 activitats d’aquest sector. 

S’ha definit un escenari moderat i realista que en aquests establiments, sis (un 10%) substitueixin la 
caldera actual de gasoil per una de biomassa. S’han comparat les emissions d’un sistema de 
calefacció convencional amb gasoil (0,01 MWh/l) amb un consum mig de 4.000 litres/any i un 
sistema de calefacció amb biomassa (0 MWh/Kg) amb un consum mig de 8.000 kg de biomassa (4 
MWh/tn). 

El cost de l’acció es desglossa en 1.500 € per la jornada i 19.600 € per caldera x 6 = 39.200 € i un 
total de 119.100 €. 

 
 
Consum 

  

Consum actual 542,38 MWh/any 
Estalvi 0 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 119.100 € 
Cost abatiment: 9,5 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 6 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 192,0 MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa/privats 

Indicadors 
seguiment  

� Consum final d’energia al municipi / Emissions GEH del municipi/Consum del 
sector serveis 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = N x (Cgasoil x 0,01MWh/l x 0,267 tn CO2/MWh) - (Cbiomassa x 4 MWh/tn x 0 tn CO2/MWh) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          N, número de calderes, 6 
         Cgasoil, consum mig gasoil, 4.000 l 
         C biomassa, consum estimat de biomassa per caldera, 8 tn 

64,08 
tn CO2 /any 
S: Edificis  
 A: Terciari  
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1.2.2. Fomentar la instal·lació d’energia solar tèr mica als sector serveis  

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Estalvi en el consum d’energia per a usos tèrmics amb energia solar 

Descripció L’energia solar tèrmica és un sistema senzill d’aprofitament de l’energia solar per a l’escalfament d’un 
fluid que, generalment és aigua o aire. La transformació de l’energia lluminosa del sol en energia 
calorífica es produeix directament de forma quotidiana, sense que la intervenció de l’home hi sigui 
necessària. Les instal·lacions d’energia solar tèrmica, s’utilitzen per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària 
(acs) o bé com a suport del sistema de calefacció. 

L’estalvi d’energia convencional que pot suposar l’ús d’una instal·lació solar tèrmica ve donat per la 
cobertura solar (el percentatge de demanda energètica abastada amb energia solar). 

Les instal·lacions es solen dissenyar per tal que aportin el 70% de cobertura solar al cap de l’any. Això 
vol dir que del total d’energia necessària per escalfar aigua, el 70% l’aporta la instal·lació solar i el 30% 
restant el sistema auxiliar d’escalfament d’aigua. 

La instal·lació de captadors solars en el sector serveis, sobretot en l’àmbit del turisme i la restauració, 
amb un consum elevat d’ACS, permet la substitució d’una gran part del consum de combustibles fòssils 
(gas-oil, gas natural...) i/o d’electricitat per energia solar. 

L’estalvi energètic el notarem al màxim durant els mesos d’estiu, quan tenim més sol i el consum 
d’energia aigua calenta és menor, aquesta dada es podrà veure perquè molts dies l’escalfador ni es 
posarà en marxa. 

Es creu necessari realitzar campanyes promogudes per l’administració i realitzades per empreses 
privades, per tal de donar a conèixer els avantatges i inconvenients de l’instal·lació equips d’energia 
solar tèrmica en el sector serveis. També es podem aplicar reduccions/exempcions de les taxes d’obres 
per aquestes instal·lacions. 

S’ha definit un escenari moderat i realista del futur on s’instal·lin en 8 activitats que a dia d’avui encara 
no disposen d’aquesta tecnologia  i que tenen consum elevats d’ACS (hotels/hostals, càmpings, 
allotjaments rurals i bar-restaurants) i s’han comparat les emissions d’un sistema d’ACS convencional 
amb gasoil (0,267 tnCO2/MWh) i un sistema d’energia solar tèrmica (0 tnCO2/MWh), considerant un 
consum actual per ACS de 4.500 kWh/any. 

El cost de l’acció es desglossa en 1.500 € per la jornada i 10.000 € per cada instal·lació. 

 
 
Consum 

  

Consum actual 536,2 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 81.500 € 
Cost abatiment: 115,88 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 13,7 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 25,2 MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2015-2020 
Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa – Oficina Comarcal de 
l’Energia/Privats 

Indicadors 
seguiment  

� Consum final d’energia a l’ajuntament / Emissions GEH del municipi /Consum del 
sector serveis 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = N x  Cterc x A solar  x  0,267 tn CO2/MWh 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

          Cterc, Consum tèrmic ús terciari per ACS, 4.500 kWh 
          Asolar, aportació solar, 70% 
         N, establiments sector terciari on s’instal·li ACS solar 
  

6,72 
tn CO2 /any 
S: Edificis  
 A: Terciari  
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1.2.3. Fomentar la renovació de l’enllumenat interi or per enllumenat eficient i 
regulable en el sector terciari  

Línia Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis del sector serveis 

Objectiu Estalviar el consum energètic al sector serveis. 

Descripció A les Planes d’Hostoles hi ha un total de més de 60 establiments del sector serveis (Font:Consell 
Comarcal de la Garrotxa), i on la il·luminació és una de les fonts importants de consum elèctric. 

Es vol fomentar a que en aquest establiments s’hi efectuïn millores en l’enllumenat interior consistents 
en: 

- Substitució de les làmpades actuals per altres de major rendiment (descàrrega, 
fluorescents T5, LED...) 

- Instal·lar reactàncies electròniques, que permetin la regulació i també redueixin el 
sobreconsum dels equips, que ara és d’un 15%. 

- Instal·lar sistemes de control de presència i funcionament segons l’aportació de la llum 
natural 

- Instal·lar sistemes de regulació continu dels llums segons la il·luminació natural. 

Aquesta acció consistiria en informar als establiments sobre les ajudes possibles (IDAE, ICAEN...) i de 
les novetats del mercat en aquest àmbit. 

S’ha estimat que amb aquesta acció un 30% dels establiments efectuïn millores en els seus 
establiments que suposi una reducció del consum en un 40% del consum elèctric de la il·luminació, amb 
el supòsit que la il·luminació suposa el 40% del consum elèctrics dels establiments del sector serveis. 

 

S’ha estimat un cost de 1.500 € per la campanya de difusió i d’un cost mitjà de 4.000 € per establiment 
(18 establiments). 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 1.154,81 MWh/any 
Estalvi 55,43 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 73.500 € 
Cost abatiment: 3.374,65€/tn CO2 estalviada 
Amortització 8 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament / Privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum elèctric del sector serveis 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = %ET x  (Celec terc x %Il·lum x % estalvi ) x FEE2005 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          %ET, percentatge d’establiments que efectuïn millores, 30% 
         Celec rter, consum elèctric sector terciari 
         %Il·lum, % consum elèctric d’il·luminació, 40% 
         %estalvi, % estalvi aconseguit en il·luminació, 40% 
         FEE2005, Factor emissió d’electricitat local any 2005, 0,393 tn CO2/MWh 
  

21,78 
tn CO2 /any 

S: Edificis/Equipaments  
 A: Sector terciari  
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1.2.4. Fomentar millores en l’eficiència energètica  de motors, equips de fred i 
altres aparells elèctrics eficients en el sector te rciari  

Línia Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis del sector serveis 

Objectiu Estalviar el consum energètic al sector serveis. 

Descripció A les Planes d’Hostoles hi ha un total de més de 60 establiments del sector serveis (Font:Consell Comarcal 
de la Garrotxa), i on a part de la il·luminació l’altra consum important són els motors/màquines i també els 
equips de fred (sobretot en el sector alimentari). 

Es vol fomentar a que en aquest establiments s’hi efectuïn millores consistents en: 

- Substitució de motors per altres de més eficients 

- Substitució de neveres i aparells de refrigeració per altres de més eficients. 

- Implantació de bones pràctiques en el procés productiu 

- Altres millores que es puguin aplicar per la millora dels consum dels sistemes de cada 
establiment  

 

Aquesta acció consistiria en informar als establiments sobre les ajudes possibles (IDAE, ICAEN...) i de les 
novetats del mercat en aquest àmbit. 

S’ha estimat que amb aquesta acció un 20% dels establiments efectuïn millores en els seus establiments 
que suposi una reducció del consum en un 20% del consum elèctric que no correspon a il·luminació, amb el 
supòsit que la resta de consum suposa el 60% del consum elèctrics dels establiments del sector serveis. 

 

S’ha estimat un cost de 1.500 € per la campanya de difusió i d’un cost mitjà de 10.000 € per establiment (12 
establiments). 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 1.154,81  MWh/any 
Estalvi 27,71 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 121.500 € 
Cost abatiment: 11.157 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 5,4 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament / Privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum elèctric del sector serveis 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = %ET x  (Celec terc x %No l·lum x % estalvi ) x FEE2005 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          %ET, percentatge d’establiments que efectuïn millores, 20% 
         Celec rter, consum elèctric sector terciari 
         %No il·lum, % consum elèctric no d’il·luminació, 60% 
         %estalvi, % estalvi aconseguit en no il·luminació, 20% 
         FEE2005, Factor emissió d’electricitat local any 2005, 0,393 tn CO2/MWh 
  

10,89 
tn CO2 /any 

S: Edificis/Equipaments 
 A: Sector terciari  
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1.2.5. Fomentar l’adhesió de les empreses al Progra ma d’acords voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya per la reducció de les emi ssions  

Línia Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis del sector serveis 

Objectiu Estalviar el consum energètic al sector serveis. 

Descripció A les Planes d’Hostoles hi ha un total de més de 60 establiments del sector serveis (Font:Consell Comarcal 
de la Garrotxa). Amb aquesta acció es vol donar a conèixer el Programa d’acords voluntaris que promou 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tal de reduir les emissions amb efecte d’hivernacle a Catalunya, per 
tal que alguns d’aquests establiments s’hi adhereixin. 

Aquesta adhesió voluntària compromet a efectuar el seguiment de les seves emissions i proposar i aplicar 
mesures per reduir-les més enllà dels que obliga la normativa i fer-ne un seguiment anual per valorar-ne el 
resultats. Per altra costat, la Generalitat de Catalunya estimula aquests esforços i alhora estableix 
mecanismes pel seu reconeixements públic. 

La Oficina Catalana del Canvi Climàtic dóna suport a les empreses que s’hi volen adherir facilitant els 
formularis, gestionant la documentació, facilitant l’intercanvi d’experiència i donant a conèixer els recursos 
disponibles. 

Es pot obtenir més informació en el següent enllaç: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.daafef89898de25e9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoi
d=169ae9d6f97d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=169ae9d6f97d6210VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 

S’ha estimat que amb aquesta acció un 15% dels establiments s’adhereixin i efectuïn millores en els seus 
establiments (uns 10) que suposi una reducció del consum en un 20% del consum energètic dels 
establiments del sector serveis. 

S’ha estimat un cost de 1.500 € per la campanya de difusió i d’un cost mitjà de 20.000 € per establiment (10 
establiments). 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 1.687,97 MWh/any 
Estalvi 50,63 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 201.500 € 
Cost abatiment: 11.442,3€/tn CO2 estalviada 
Amortització 4 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament / Privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum del sector serveis 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = %percentatge establiments x % x [ (Cgasoil x 0,267 tn CO2/MWh) + (CGLP x 0,227 tn CO2/MWh) + (CEL x 
0,393 tn CO2/MWh) ]  
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          %percentatge establiments, percentatge establiments adherits 15%  
          %,percentatge estimat d’estalvi, 20% 
          C gasoil, consum de gasoil sector serveis  
          C natural, consum de natural sector serveis 
          C GLP, consum de GLP sector serveis 
          C  EL, consum electricitat 
  

17,61 
tn CO2 /any 

S: Edificis/Equipaments 
 A: Sector terciari  
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1.3.1. Fomentar la reducció dels consums de fons al s habitatges  

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

Objectiu Fomentar l’estalvi d’energia  

Descripció A tots els habitatges cada vegada es disposen de més aparells electrònics, electrodomèstics, i informàtics. 
Cada cop és més normal que els aparells no disposin d’un interruptor d’aturada i la gran majoria disposa 
d’un polsador que deixa l’equip en Stand-by. 

En aquest mode de funcionament hi ha tota la part corresponent a la font d’alimentació (transformador i les 
seves pèrdues en buit) i una part de les circuits consumint, a l’espera que nosaltres l’activem. 

Aquest consum pot ser molt baix, d’uns 5 W per aparell, però si el passem a les 8.760 h a l’any, tenim un 
consum anual de 43,8 kWh. 

En un habitatge hi ha de mitjana 15 aparells que poden funcionar en “stand-by”, com poden ser: la televisió, 
el dvd, el microones, el forn, la ràdio-despertador, l’aparell de música, l’ordinador, el router d’internet .... 

Tots aquests aparells tenen un consum fix de 5 W, per tant serà 15 x 0,005 KW x 8.760 h = 657,0 kWh. 

Per reduir els consum de fons dels aparells es poden instal·lar  un sistema d’endolls amb interruptor que es 
tancaran quan no s’utilitzin els aparells, i sempre que per les característiques de l’equip ho permetin. El cost 
d’aquest endoll amb interruptor és de 6 € unitat. S’ha previst que de mitjana un habitatge adquireixi dos 
interruptors, que ja vegades no serà possible ni viable la instal·lació d’aquests aparells en depèn quines 
zones de l’habitatge. 

S’ha definit un escenari moderat i realista del futur numero d’habitatges que seguiran la campanya de 
reducció del consum de fons, un 20% del número d’habitatges (200) i amb una incidència del 50 % del 
número d’aparells elèctrics i electrònics de l’habitatge. 

El cost de l’acció és desglossa en 1.500€ per la jornada i 15,73 €  per cada habitatge, un total de 4.646,00 €. 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 3.031,78 MWh/any 
Estalvi 65,70 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 4.646,00 € 
Cost abatiment: 179,93 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,4 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa/Privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia elèctrica als sector residencial 

Estalvi de les emissions de CO 2 
EE = N x  (Cfix x H any x Naparells x F) x FEE2005 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          N, número habitatges, 200 
         Cfix, consum fix aparells (5W) 
         H any, hores any (8.760hores) 
         N aparells, número aparells habitatge, 15 
         F, factor de correcció número aparells, 0,5 
         FEE2005, Factor emissió d’electricitat local any 2005, 0,393 tn CO2/MWh 
  

25,82 
tn CO2 /any 
S: Edificis 

 A: Edificis residencials  
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1.3.2. Fomentar la compra d’electrodomèstics més ef icients en habitatges  

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

Objectiu Compra d’electrodomèstics  

Descripció En funció de l’electricitat que consumeix i de les seves característiques, per exemple la capacitat de càrrega d'una 
rentadora, a cada electrodomèstic se li assigna una lletra i un color que el classifica energèticament. La classificació 
va de la lletra A, la més eficient, a la G, la menys eficient, és a dir, el que porta la lletra A és el que menys energia 
gasta i el que porta la G, és el que en gasta més. 

Per classificar un aparell amb una o altra lletra, el fabricant mesura l’energia que gasta el seu model seguint un 
procés i unes condicions normalitzades. D’acord amb les característiques tècniques de l'aparell, la normativa europea 
marca quin nivell d’eficiència o lletra li correspon. 

De forma general, les normatives que defineixen els criteris seguits en l’etiquetatge dels 
electrodomèstics es recullen a la Directiva 92/75/CEE del Consell del 22 de setembre de 
1992 i al Reial Decret 124/1994 del 28 de gener. 

Es suposa que alguns dels habitatges de les Planes d’Hostoles disposen de neveres, 
rentadores i rentaplats amb certa antiguitat, que el dia que es vulguin substituir caldrà que 
es tinguin en consideració quina és la classificació de l’aparell. 

Tot i que la potència del frigorífic i el congelador no es gaire important, està al voltant dels 
150 W, el fet de que funcioni ininterrompudament les 24 hores, però de manera 
discontinua, fa que sigui dels electrodomèstics que més consumeixen. 

Es creu necessari realitzar campanyes promogudes per l’administració, per tal de donar a conèixer els avantatges en 
la compra d’electrodomèstics més eficients. 

Si considerem que en un 10% dels habitatges (100) els actuals frigorífic estan classificats com a tipus D i que en el 
període de fins al 2020 preveuen adquirir un nou aparell que disposi d’una classificació A. Que en un 6,5% dels 
habitatges (65) de les actuals rentadores estan classificats com a tipus D i que en el període de fins al 2020 preveuen 
adquirir un nou aparell que disposi d’una classificació A. I que un 3% dels habitatges (32) els actuals rentaplats estan 
classificats com a tipus D i que en el període de fins al 2020 preveuen adquirir un nou aparell que disposi d’una 
classificació A. 

El cost de l’acció es desglossa en 1.500 € per la jornada i 500 € per nevera, 450 € per rentadora i 550€ per 
rentavaixelles. 

 
 
Consum 

  

Consum actual 3.031,78 MWh/any 
Estalvi 56,78 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 98.349,33 € 
Cost abatiment: 4.408,3 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 10,2 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2015-2020 
Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa – Oficina Comarcal Energia 
/Privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia elèctrica al sector residencial 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = [Nv x  (Cv x F) + Nr x  (Cr x F) + Np x  (Cp x F) ]  x FEE2005 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          Nv, Nr, Np  núm. habitatges canvi nevera,  rentadora i canvi rentaplats, respectivament 
         Cv, consum estimat anual per nevera 583 kWh, Cr, consum estimat anual per rentadora (300 cicles i 
1,8 kW cicle) 540 kWh, Cp, consum estimat anual per rentaplats (300 cicles i 2,1 kW cicle) 630 kWh 
          F, estalvi electrodomèstic D respecte a A, 50% 
         FEE2005, Factor emissió d’electricitat local any 2005, 0,393 tn CO2/MWh 

 

22,31 
tn CO2 /any 

S: Edificis/Equipaments  
 A: Edificis residencials  
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1.3.3. Fomentar la instal·lació de calderes de biom assa en ús residencial  

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

Objectiu Fomentar l’ús de la biomassa com a sistema de calefacció 

Descripció L’ús de biomassa com a combustible és secular. De fet, històricament, la llenya ha estat la principal font 
per obtenir calor a les llars i a les activitats econòmiques anteriors a la Revolució Industrial. Els 
combustibles fòssils, primer el carbó i després el petroli i el gas, l’han relegat a un paper molt secundari i 
ha estat una de les causes que expliquen l’enfonsament del sector forestal i l’abandonament de la gestió 
d’una gran part dels boscos catalans. 

Tanmateix, amb el canvi de segle, es va començar a desenvolupar el mercat de la biomassa com a font 
d’energia renovable i neta –amb un balanç neutre d’emissions de CO2–,que pot revitalitzar les activitats 
econòmiques lligades al món forestal. 

Els principals productes de biomassa forestal són l’estella i el pèl·let. El procés per obtenir estelles 
consisteix a fragmentar fusta i escorça en bocins de 2 a 10 cm de longitud i de 2 a 6 cm d’ample. Es 
poden utilitzar directament com a combustible, o per fabricar altres biocombustibles com el pèl·let. El 
pèl·let són petits cilindres homogenis (entre 1 i 6 cm de longitud i 0,6 i 2 cm de diàmetre). 

El desenvolupament d’aquesta font energètica compta com a punt de fortalesa la rendibilitat que té. En 
aquest sentit, s’estima que l’ús del pèl·let suposa un estalvi del 50% per unitat calorífica respecte del 
gasoil de calefacció. Aquest estalvi pot ser fins i tot superior si es fa servir l’estella, sempre que es 
redueixi al mínim la distància entre punt d’extracció i de consum. 

Es creu necessari realitzar campanyes promogudes per l’administració i realitzades per empreses 
privades, per tal de donar a conèixer els avantatges i inconvenients de l’instal·lació de calderes de 
biomassa en els habitatges. 

S’ha definit un escenari moderat i realista del futur numero d’habitatges amb instal·lacions de biomassa, 
un 5% del número d’habitatges (46) fins al 2020 i s’han comparat les emissions d’un sistema de 
calefacció convencional amb gasoil (0,01 MWh/l) amb un consum mig de 2.000 litres/any i un sistema de 
calefacció amb biomassa (0 MWh/Kg) amb un consum mig de 5.000 kg de biomassa (4 MWh/tn). 

S’ha basat en la substitució d’una caldera de gasoil, ja que més del 85% dels sistemes de calefacció 
dels habitatges de les Planes d’Hostoles són d’aquest combustible. 

El cost de l’acció es desglossa en 1.500 € per la jornada i 19.600 € per caldera. 

 
 
Consum 

  

Consum actual 3.657,64 MWh/any 
Estalvi 0 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 903.100 €t 
Cost abatiment: 9,94 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 12 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 920,0 MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa/privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia al sector residencials 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = N x (Cgasoil x 0,01MWh/l x 0,267 tn CO2/MWh) - (Cbiomassa x 4 MWh/tn x 0 tn CO2/MWh) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          N, número de calderes 
         Cgasoil, consum mig gasoil  
         C biomassa, consum estimat de biomassa per caldera 

245,64 
tn CO2 /any 
S: Edificis  

 A: Edificis residencials  
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1.3.4. Fomentar la instal·lació d’energia solar tèr mica als habitatges  

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Estalvi en el consum d’energia per a usos tèrmics amb energia solar 

Descripció L’energia solar tèrmica és un sistema senzill d’aprofitament 
de l’energia solar per a l’escalfament d’un fluid que, 
generalment és aigua o aire. La transformació de l’energia 
lluminosa del sol en energia calorífica es produeix 
directament de forma quotidiana, sense que la intervenció de 
l’home hi sigui necessària. Les instal·lacions d’energia solar 
tèrmica, s’utilitzen per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària 
(acs) o bé com a suport del sistema de calefacció. 

L’estalvi d’energia convencional que pot suposar l’ús d’una 
instal·lació solar tèrmica ve donat per la cobertura solar (el 

percentatge de demanda energètica abastada amb energia solar). 

Les instal·lacions es solen dissenyar per tal que aportin el 70% de cobertura solar al cap de l’any. Això vol 
dir que del total d’energia necessària per escalfar aigua, el 70% l’aporta la instal·lació solar i el 30% restant 
el sistema auxiliar d’escalfament d’aigua. 

La instal·lació de captadors solars en el sector serveis, sobretot en l’àmbit del turisme i la restauració, amb 
un consum elevat d’ACS, permet la substitució d’una gran part del consum de combustibles fòssils (gas-oil, 
gas natural...) i/o d’electricitat per energia solar. 

L’estalvi energètic el notarem al màxim durant els mesos d’estiu, quan tenim més sol i el consum d’energia 
aigua calenta és menor, aquesta dada es podrà veure perquè molts dies l’escalfador ni es posarà en marxa. 

Es creu necessari realitzar campanyes promogudes per l’administració i realitzades per empreses privades, 
per tal de donar a conèixer els avantatges i inconvenients de l’instal·lació equips d’energia solar tèrmica en 
els habitatges. 

S’ha definit un escenari moderat i realista del futur numero d’habitatges amb instal·lacions d’energia solar 
tèrmica, un 6,5% del número d’habitatges (66) que a dia d’avui encara no disposen d’aquesta tecnologia i 
s’han comparat les emissions d’un sistema d’ACS convencional amb gasoil (0,267 tnCO2/MWh) i un sistema 
d’energia solar tèrmica (0 tnCO2/MWh). S’ha considerat els càlculs sobre les emissions del gasoil que és el 
combustible que s’utilitza en més del 85% dels habitatges de les Planes d’Hostoles. 

El cost de l’acció es desglossa en 1.500 € per la jornada i 5.000 € per cada instal·lació. 

 
 
Consum 

  

Consum actual 3.657,64 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 331.500 € 
Cost abatiment: 110,69 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 13,7 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica 105,43 MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa – Oficina Comarcal de l’Energia 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia al sector residencial 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = N x  Cresi x A solar      x 0,267 tn CO2/MWh 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

          Cresi, Consum tèrmic ús residencial per ACS, 2.282 kWh 
          Asolar, aportació solar, 70% 
         N, núm. habitatges 
  

28,14 
tn CO2 /any 
S: Edificis 

 A: Residencial  
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1.3.5. Fomentar la instal·lació de sistemes geotèrm ics de baixa entalpia en 
habitatges  

Línia Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en el sector residencial 

Objectiu Fomentar de sistemes de climatització més eficients 

Descripció A les Planes d’Hostoles, com a sistemes de calefacció són majoritaris els que utilitzen gasoil (en més del 
85%). 

Les actuals calderes de gasoil tenen un rendiment de l’ordre del 93% o menor. 

Es creu necessari realitzar campanyes promogudes per l’administració i realitzades per empreses 
privades, per tal de donar a conèixer els avantatges i inconvenients de l’instal·lació de sistemes de 
climatització més eficients, com són les bombes de calor geotèrmiques. 

A les Planes d’Hostoles, l’ajuntament ja ha apostat per aquesta tecnologia aplicant-la en l’edifici de la 
guarderia municipal. 

Per un habitatge amb un consum mig de 2.500 l/any  suposa un consum de 25,56 MWh/any per suplir 
unes necessitats de 23,77 MWh, tant en calor com en ACS. 

Amb una bomba de calor amb geotèrmica amb un COP de 5, amb aquestes necessitats, l’energia 
elèctrica consumida seria de 4,754 MWh. 

 

S’ha definit un escenari moderat i realista que en aquest període se n’instal·lin set (7), que suposa al 
voltant de l`1% dels habitatges de les planes d’Hostoles, substituint-ne per un sistema de gasoil. 

El cost de l’acció es desglossa en 1.500 € per la jornada i 25.000 € per instal·lació. 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 3.657,64 MWh/any 
Estalvi 145,68 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 176.500 € 
Cost abatiment: 62,36 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 20 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa/privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia als sector residencial 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = N x (Cgasoil x 0,01MWh/l x 0,267 tn CO2/MWh) - ((Cgasoil x Rgasoil )/ COP x FEE2005,) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          N, número de sistemes 
         Cgasoil, consum mig gasoil  
         Rgasoil, rendiment mig caldera gasoil 93% 
          COP factor rendiment calor bomba geotèrmica (5) 
          FEE2005  Factor emissió d’electricitat local any 2005, 0,393 tn CO2/MWh 

 

34,69 
tn CO2 /any 
S: Edificis  

 A: Edificis residencials  
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1.4.1. Canvi de làmpades als quadres Q1A i Q1B  

Línia Enllumenat públic 

Objectiu Reduir el consum energètic de l’enllumenat públic. 

Descripció S’ha analitzat la potència de les lluminàries d’aquests quadres i s’ha detectat que es pot reduir, mantenint el 
nivells d’il·luminació que fixa el RD 1890/2008 d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat públic. 

El quadre Q1A Ajuntament (zona superior) disposa de 26 lluminàries poc eficients, tipus clàssica amb 
làmpada penjada, sense deflector i amb una làmpada de 100 W de VSAP i 6 de la mateixa tipologia però 
amb làmpada de 125 W de VMCC. També porta dos punts de llum artístic davant l’església de 250W de 
VSAP  i dos focus de la façana de l’ajuntament. No disposa de sistema de doble nivell per línia de 
comandament. Es proposa que s’efectuï una adaptació dels actual pàmpols amb es canviï per làmpada de 
LED de 30W  i de 100W en les dues del davant de l’església. 

El quadre Q1B Ajuntament  (zona inferior)  disposa de 15 lluminàries poc eficients, però amb una làmpada 
de 100 W de VSAP i també 34 amb una  làmpada de 125 W de VMCC. Totes sense doble nivell. Es proposa 
que s’efectuï una adaptació dels actual pàmpols amb es canviï per làmpada de LED de 30W 

L’estalvi estimat és 13.608 kWh i 23.905 kWh, respectivament, que representa un total de 37.513 kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 46,010 MWh/any 
Estalvi 37,513 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 21.562,95 € 
Cost abatiment: 1.468,74 €/tn CO2 

estalviada 
Amortització 3,2 anys  Producció 

local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia elèctrica a l’enllumenat públic 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = (Cactual – Cprevist ) x FEEL 2005 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
         Cactual, Consum actual (81 u x 172,5 W x 1100 h +  81 u x 172,5 W x 1  x 3200 h) 
         Cprevist, Consum previst (81 u x 30 W x  1100 h +  81 u x 30 W x 0,6  x 3200 h) 
      FEEL 2005, Factor emissió electricitat 2005   0,393 tn CO2/MWh 
  

14,74 
tn CO2 /any 

S: Equipaments/instal. 
 A: Enllumenat públic  
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1.4.2. Canvi de làmpades als quadres Q2, Q3, Q4 i Q 5 

Línia Enllumenat públic 

Objectiu Reduir el consum energètic de l’enllumenat públic. 

Descripció S’ha analitzat la potència de les lluminàries d’aquests quadres i s’ha detectat que es pot reduir, mantenint el 
nivells d’il·luminació que fixa el RD 1890/2008 d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat públic i 
que a més no disposen de sistema de reducció de flux que permeti la reducció de nivell a la nit. 

Degut a la seva poca entitat i potència no és rendible instal·lar un sistema de reducció de flux de capçalera, 
ja que està pensat per a quadres de potències més elevades. 

El quadre Q2 Pujada del Remei porta els llums de zona del parc de la plaça Nova i tot el carrer que continua 
cap al Salvador Simó, i porta el primer tram d’aquest carrer. Tots els llums són de VSAP però poc eficients, 
donat que lluminària no disposa de reflector. Es proposa instal·lar 26 adaptadors LED de 30 W amb DN 
automàtic, ja que no en disposa. 

El quadre Q3 Plaça nova disposa de lluminàries eficients de 100 W de VSAP. Es proposa instal·lar 46 
adaptadors LED de 30 W amb DN, però al final del cicle. 

El quadre Q4 Nou de la Vedruna disposa de lluminàries eficients de 100 W de VSAP. Es proposa instal·lar 
27 adaptadors LED de 30 W amb DN, però al final del cicle. 

El quadre Q5 Plaça de la Font, disposa d’un sector amb les lluminàries eficients de 100 W de VSAP i un 
altra de no eficient amb VMCC i làmpada sense reflector. Es proposa instal·lar 32 adaptadors LED de 30W a 
totes les lluminàries, amb DN automàtic. 

En total es reformaran 131 lluminàries. 

L’estalvi estimat és 10.454kWh, 6.932 kWh, 3.339 kWh i 12.866 kWh respectivament, que suposarà un 
estalvi total de 33.591 kWh. Amb aquest canvi es tindrà una millor qualitat de servei i tot i això un consum 
menor. 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 49,914 MWh/any 
Estalvi 33,591 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 33.377,85 € 
Cost abatiment: 2.528,61€/tn CO2 estalviada 
Amortització 5,5 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia elèctrica a l’enllumenat públic 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
EE = (Cactual – Cprevist ) x FEEL 2005 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          Cactual, Consum actual (131 u x 115 W x 4300 h) 
         Cprevist, Consum previst (131 u x 30 W x  1100 h +  131 u x 30 W x 0,6  x 3200 h) 
         FEEL 2005, Factor emissió electricitat 2005   0,393 tn CO2/MWh   

13,20 
tn CO2 /any 

S: Equipaments/instal. 
 A: Enllumenat públic  
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1.4.3. Canvi de lluminàries als quadres Q6, Q7 i Q1 2 

Línia Enllumenat públic 

Objectiu Reduir el consum energètic de l’enllumenat públic. 

Descripció S’ha analitzat la potència de les lluminàries d’aquests quadres i s’ha detectat que es pot reduir, mantenint el 
nivells d’il·luminació que fixa el RD 1890/2008 d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat públic i 
que a més no disposen de sistema de reducció de flux que permeti la reducció de nivell a la nit. 

Degut a la seva poca entitat i potència no és rendible instal·lar un sistema de reducció de flux de capçalera, 
ja que està pensat per a quadres de potències més elevades. 

El quadre Q6 Noguers només porta 3 punts del llum del carrer del Noguers i els 4 punts de llum de la zona 
de la Parada, aquests darrers amb un funcionament molt puntual. Tots els llums són ineficients i es proposa 
canviar totalment la lluminària per una de LED amb DN automàtic. 

El quadre Q7 – Ctra. Sta Coloma-Rebuscall, disposa d’uns llums clàssics poc eficients (21) i amb una 
làmpada de 250W de VMCC, en aquest sí que disposen de DN. Es proposa canviar els fanals per tipus LED 
de 30 W amb DN. 

El quadre Q12 – Roureda, disposa d’uns llums poc eficients i amb una làmpada de 100W de VSAP, sense 
DN. Es proposa canviar els fanals per tipus LED de 30 W amb DN. 

En total es reformaran 40 lluminàries. 

L’estalvi estimat és 1.206kWh, 12.928 kWh i 4.825 kWh respectivament, que suposarà un estalvi total de 
17.753 kWh. Amb aquest canvi es tindrà una millor qualitat de servei i tot i això un consum menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 21,745 MWh/any 
Estalvi 17,753 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 23.328,80 € 
Cost abatiment: 3.343,71€/tn CO2 estalviada 
Amortització 7,3 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia elèctrica a l’enllumenat públic 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = (Cactual – Cprevist ) x FEEL 2005 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          Cactual, Consum actual (3 u x 115 W x 4300 h)+ [(21 u x 287 W x 1100 h)+ (21 u x 287 W x 0,6 
x 3200 h]+ (12 u x 115 W x 4300 h) 
         Cprevist, Consum previst (40 u x 30 W x  1100 h +  40 u x 30 W x 0,6  x 3200 h) 
         FEEL 2005, Factor emissió electricitat 2005   0,393 tn CO2/MWh   

6,98 
tn CO2 /any 

S: Equipaments/instal. 
 A: Enllumenat públic  
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1.4.4. Canvi de lluminàries als quadres Q8 i Q9  

Línia Enllumenat públic 

Objectiu Reduir el consum energètic de l’enllumenat públic. 

Descripció S’ha analitzat la potència de les lluminàries d’aquests quadres i s’ha detectat que es pot reduir, mantenint el 
nivells d’il·luminació que fixa el RD 1890/2008 d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat públic. 

El quadre Q8 Barri Jonquer – sector nord, disposa de 42 punts de llum amb lluminàries vial de 250W i 125 
W de VMCC i reductor de nivell per equip DN. 

El quadre Q9 Barri Jonquer- sector sud, està format pe 79 punts de llum amb fanal troncopiramidal de 125 
W de VMCC sense difusor i reductor de flux de capçalera. 

En els dos quadres es proposa instal·lar fanals LED de 40 i 30W segons la tipologia de carrers. 

Aquest disposaran dels equips de reducció de nivell automàtic. 

Es canviaran un total de 121 punts de llum. 

L’estalvi estimat és 26.452 kWh i 30.013 kWh respectivament, que suposarà un estalvi total de 56.465 kWh. 
Amb aquest canvi es tindrà una millor qualitat de servei i tot i això un consum menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 71,35 MWh/any 
Estalvi 17,753 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 69.103,10 € 
Cost abatiment: 3.114€/tn CO2 estalviada 
Amortització 6,8 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia elèctrica a l’enllumenat públic 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = (Cactual – Cprevist ) x FEEL 2005 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          Cactual, Consum actual [(30 u x 287 W x 1100 h)+ (30 u x 287 W x 0,6 x 3200 h]+ [(12 u x 143 
W x 1100 h)+ (12u x143W x 0,6 x 3200 h + (79 u x 115 W x 1100 h+79 u x 115W x0,8 x 3200h) 
         Cprevist, Consum previst (121 u x 30 W x  1100 h +  121 u x 30 W x 0,6  x 3200 h) 
         FEEL 2005, Factor emissió electricitat 2005   0,393 tn CO2/MWh   

22,19 
tn CO2 /any 

S: Equipaments/instal. 
 A: Enllumenat públic  
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1.4.5. Canvi de lluminàries als quadres Q10 i Q11  

Línia Enllumenat públic 

Objectiu Reduir el consum energètic de l’enllumenat públic. 

Descripció S’ha analitzat la potència de les lluminàries d’aquests quadres i s’ha detectat que es pot reduir, mantenint el 
nivells d’il·luminació que fixa el RD 1890/2008 d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat públic. 

El quadre Q10 Barri de Pocafarina, disposa de 21 punts de llum amb lluminàries vial de 150W de VSAP i 38 
lluminàries 125 W de VMCC i reductor de nivell per equip DN. 

El quadre Q11 Barri de l’Estació, està format pel 40 punts de llum de la travessera urbana, dels quals 22 ja 
són tipus LED (11 de 130 W i 11 de 105 W) i la resta de 150 W de VSAP. La resta de 18 punts de llum tenen 
un fanal troncopiramidal de 125 W de VMCC, alguns sense difusor (6). Tots els equips tenen reductor de 
flux de capçalera. 

En el quadre d’enllumenat Q10 es proposa instal·lar 21 fanals LED de 100W a la zona de la travessera, i a 
la resta dels 38 punts de llum, lluminàries de 30W. 

Mentre que en el quadre Q11, es completarà la travessera amb la instal·lació de lluminàries LED de 100 W i 
als restants 18 punts s’instal·larà un adaptador LED de 30 W al fanal existent. 

Aquest disposaran dels equips de reducció de nivell automàtic. 

Es canviaran un total de 76 punts de llum i es realitzaran 18 adaptacions LED. 

L’estalvi estimat és 17.456 kWh i 20.099 kWh respectivament, que suposarà un estalvi total de 37.555 kWh. 
Amb aquest canvi es tindrà una millor qualitat de servei i tot i això un consum menor d’energia elèctrica. 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 71,35 MWh/any 
Estalvi 17,753 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 45.060,40 € 
Cost abatiment: 2.943,41€/tn CO2 estalviada 
Amortització 6,4 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia elèctrica a l’enllumenat públic 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = (Cactual – Cprevist ) x FEEL 2005 
   on:   EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          Cactual, Consum actual [(38u x 143W x 1100h)+ (38 x143W x 0,6 x 3200h)] + [(21u x 172W x 
1100 h+21u x 172W x0,6 x 3200h)+ [(11u x 130Wx4300h)+ (11u x 105W x 4300h]+ [(17u x 172W x 
1100 h) + (8u x 115 W x 4300h) 
         Cprevist, Consum previst [(38u x 30W x 1100h)+ (38 x30W x 0,6 x 3200h)] + [(21u x 100 W x 
1100 h+21u x100W x0,6 x 3200h)+ [(11u x 130Wx1100h)+ (11u x 130Wx0,6x 3200h)+ (29u x 105 W 
x1100h + 29u x 105 W x0,6 x 4300)+ [(18 u x 30 W x 1100 h)+ (18u x30W x 0,6 x 3200 h) 
         FEEL 2005, Factor emissió electricitat 2005   0,393 tn CO2/MWh   

15,31 
tn CO2 /any 

S: Equipaments/instal. 
 A: Enllumenat públic  
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1.4.6. Canvi de lluminàries als quadres Q13 i Q14  

Línia Enllumenat públic 

Objectiu Reduir el consum energètic de l’enllumenat públic. 

Descripció S’ha analitzat la potència de les lluminàries d’aquests quadres i s’ha detectat que es pot reduir, mantenint el 
nivells d’il·luminació que fixa el RD 1890/2008 d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat públic. 

El quadre Q13 Cementiri està format pels serveis d’aquest equipament i uns punts de llum que hi ha al 
costat a l’interior del recinte. Són 10 globus amb làmpada de 150 W de VSAP i equip de doble nivell. Només 
deixen en funcionament les dues exteriors. Es proposa canviar-les els fanal exteriors per un fanal de LED de 
30 W. 

El quadre Q14 Cogolls dóna servei a l’edifici de les antigues escoles de Cogolls a part dels consums 
d’aquest edifici hi ha 2 punts de llum exterior que il·luminen la placeta del davant de l’església (cassoleta 
125 W de VMCC) i dos focus de 100 W de HM. Es proposa canviar en fanal per un de LED de 30 W i per 
uns focus de 30 W. 

Aquest disposaran dels equips de reducció de nivell automàtic. 

Es canviaran un total de 4 punts de llum i 2 focus LED. 

L’estalvi estimat és 857 kWh i 1.116 kWh respectivament, que suposarà un estalvi total de 1.973 kWh. Amb 
aquest canvi es tindrà una millor qualitat de servei i tot i això un consum menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 7,410 MWh/any 
Estalvi 1,973 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 3.789,72 € 
Cost abatiment: 4.887,51€/tn CO2 estalviada 
Amortització 10,7 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia elèctrica a l’enllumenat públic 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = (Cactual – Cprevist ) x FEEL 2005 
   on:   EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          Cactual, Consum actual [(2u x 172W x 1100h)+ (2 x172W x 0,6 x 3200h)] + [(2u x 143W x 1100 
h+2u x 143W x0,6 x 3200h)+ (2u x 100Wx4300h) 
         Cprevist, Consum previst [(2u x 30W x 1100h)+ (2 x30W x 0,6 x 3200h)] + [(2u x 30 W x 1100 
h+2u x30W x0,6 x 3200h)+ [(2u x 30Wx1100h)+ (2u x 30Wx0,6x 3200h) 
         FEEL 2005, Factor emissió electricitat 2005   0,393 tn CO2/MWh   

0,77 
tn CO2 /any 

S: Equipaments/instal. 
 A: Enllumenat públic  
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2.1.1. Renovació de la flota de vehicles municipals  per vehicles més eficients  

Línia Reducció d’emissions de transport urbà 

Objectiu Canvi progressiu dels vehicles municipals per vehicles més eficients 

Descripció L’acció es basa en la renovació de la flota de vehicles municipals pròpia un cop superat el període de 
vida útil dels vehicles, per vehicles que presentin valors d’emissions entre els 120 – 130 gCO2/Km (en el 
cas d’híbrids) o de 0 gCO2/Km (en el cas d’elèctrics). 

Canviar progressivament la flota municipal de vehicles per vehicles més eficients (híbrids o elèctrics en 
la mesura que siguin més assequibles), començat pels que s’hagi superat la vida útil, contribueix a 
fomentar la mobilitat sostenibilitat en la població, donant un exemple exemplificatiu i és recomanable que 
la política de l’Ajuntament sigui prioritzar la compra d’aquest tipus de vehicles. 

També és recomanable que en el cas de la compra de vehicles elèctrics, aquesta acció vagi 
acompanyada de la instal·lació de punts de recàrrega a través de fonts renovables per tal d’assolir 0 
emissions. 

Paral·lelament a l’acció proposada, es recomana la utilització de bio-diesel en els vehicles que ho 
permetin, mentre no es realitzin els canvis de vehicles. 

Per tal de poder seleccionar els vehicles més eficients per part de l’ajuntament, es pot consultar la 
pàgina web de l’IDAE (www.idae.es/Coches/portal/BaseDatos/BaseDatos.aspxon) es troben diferents 
bases de dades amb informació detallada i comparativa sobre consums de carburants i les 
característiques dels cotxes nous posats a la venda e Espanya. 

El període d’actuació del PAES és fins a l’any 2020, i tenint en compte el període d’amortització dels 
vehicles i l’edat, es considera la renovació d’un dels vehicles durant aquest període de temps. 

La inversió dependrà de la tipologia de vehicles que es decideixi adquirir, en substitució de l’actual 
vehicle, que és una Renault Kangoo. No es contempla ni el vehicle pickup ni els dos dumpers ja que són 
de recent compra i tenen una vida útil molt més elevada. 

S’ha estimat el consum actual d’aquest vehicle en 8,2 l/100 km i 8.000 km any i un d’actual de la mateixa 
tipologia i un consum promig de 5 l/100 km, amb un cost de 16.900 (IVA inclòs). 

L’amortització està calculada només amb l’estalvi que es produiria, sense tenir en compte les 
necessitats de renovació. 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 6,44 MWh/any 
Estalvi 2,24 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 16.900,00 € 
Cost abatiment: 30.727 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 70,0 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Emissions GEH de l’ajuntament / Consum final d’energia de l’ajuntament 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 
 
S’han calculat les emissions actuals d’un vehicle de la flota municipal, a partir 
del consum i del factor d’emissió del combustible i els d’un model igual actual. 
En el cas que s’optés per un vehicle híbrid o elèctric, la reducció d’emissions 
seria major.  

0,55 
tn CO2 /any 

S: Transport  
 A: Flota municipal  
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2.1.2. Ús de vehicles més eficients en els vehicles  externalitzats (recollida 
escombraries)  

Línia Reducció d’emissions de transport urbà 

Objectiu Ús de vehicles més eficients en la recollida d’escombraries 

Descripció L’objectiu d’aquesta acció ha de ser incentivar d’aquesta manera la compra o ús de vehicles híbrids o 
elèctrics i promoure d’aquesta manera les seves accions de cara a renovacions o nous contractes. 

Les contractes sobre els que s’actuarà és únicament en la recollida d’escombraries, un servei delegat i 
gestionat pel Consell Comarcal de la Garrotxa. Per a l’any 2020, el 50% de la flota de recollida 
d’escombraries, ha de disposar de vehicles amb motorització diferent als motors convencionals, amb la 
utilització de motors híbrids, elèctrics o d’altres. 

Per fer-ho, caldrà incloure clàusules contractuals en els futurs concursos que es realitzin, per a 
l’adjudicació del servei de recollida d’escombraries, que incloguin aquests objectius. 

Sempre que es pugui, s’escolliran tecnologies de motorització diferent als motors convencionals de 
combustió interna o bé la utilització de combustibles alternatius amb menor emissió, com: 

- Utilització de vehicles híbrids. 

Es pot utilitzar vehicles amb motor híbrid paral·lel, és a dir, un motor amb dos eixos conductors 
separats, un per al dièsel i un altre per a l’electricitat, que pot utilitzar-se per separat o junts. El 
benefici del sistema és que cada tipus de combustible pot ser utilitzat a on sigui més eficient: el 
motor elèctric a baixes revolucions i el motor dièsel a altes revolucions. 

Així, el motor elèctric s’encarrega de l’arrencada i la propulsió del vehicle fins als 20 km/h, 
mentre que el motor dièsel s’utilitza en la fase de circulació. La bateria del vehicle es recarrega 
mitjançant l’energia que es recupera en les frenades i en les fases de desacceleració. 

- Utilització de BIOETANOL com a combustible. 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 43,31 MWh/any 
Estalvi --- MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 47.600,47 € 
Cost abatiment: 8.235,3 €/tn CO2 estalviada 
Amortització --- anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal Garrotxa 

Indicadors 
seguiment  � Emissions GEH de l’ajuntament / Consum final d’energia de l’ajuntament 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
S’han calculat les emissions actuals dels vehicles de recollida d’escombraries, a 
partir dels consums i del factor d’emissió del combustible. Considerant que un 
vehicle híbrid té unes emissions d’un 30% inferiors a les d’un convencional i que 
els vehicles elèctrics tenen unes emissions de 0, l’estalvi que s’ha considerat és 
un 50% de les emissions actuals.  

5,78 
tn CO2 /any 

S: Transport  
 A: Flota municipal  
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2.3.1. Fomentar la compra de vehicles energèticamen t més eficients  

Línia Reducció d’emissions de transport urbà 

Objectiu Fomentar la compra per part del sector privat de vehicles energèticament més eficients 

Descripció Analitzant les dades obtingudes en el recull de dades, el pes que tenen les emissions relacionades amb el transport 
representen el 59% del total de les emissions del municipi 

El parc mòbil de vehicles del municipi es caracteritza per fer un ús majoritari de combustibles fòssils i amb un valor 
d’emissió mig d’aproximadament 150 g CO2/Km. 

Des de l’administració, s’haurà de fomentar la compra de vehicles energèticament més eficients (híbrids, elèctrics o 
de combustió fòssil altament eficients), ja sigui amb l’exemplificació a través de la compra de vehicles per la flota 
municipal, o bé reduint l’impost de circulació per aquells vehicles més eficients, o amb el foment i col·laboració de la 
construcció de punts de càrrega pel municipi. 

L’impost de matriculació dels vehicles depèn de les emissions de CO2 del vehicle, segons la Llei 34/2007 de qualitat i 
protecció de l’atmosfera i la Llei 38/1992, d’Impostos Especials. Mentre que l’impost de circulació és d’àmbit 
municipal. 

L’objectiu és aconseguir el canvi progressiu dels vehicles emprats pels ciutadans per uns vehicles més eficients, és a 
dir, que disposin de tecnologia de motorització diferent als motors convencionals de combustió interna (híbrids i 
elèctrics).Per tal de poder seleccionar els vehicles es pot consultar la pàgina web de l’IDAE 
(www.idae.es/Coches/portal/BaseDatos/BaseDatos.aspxon) on es troben diferents bases de dades amb informació 
detallada i comparativa sobre carburants i les característiques dels cotxes nous posat a la venda a Espanya. 

Caldrà endegar actuacions de: 

- Campanyes de sensibilització dirigides als ciutadans (xerrades informatives, presentacions de productes...) 

- Assessorament i informació de subvencions existents 

- Efectuar bonificacions en l’impost de circulació dels vehicles segons la menor emissió 

S’ha definit un escenari moderat i realista del futur parc mòbil de municipi i s’han estimat les seves emissions, tenint 
en compte que cada vehicle turismes farà una mitjana anual de 8.000 Km i el parc mòbil estarà format per: 10% 
híbrids amb valor mig emissió de 80 g CO2/Km (49), 20% combustibles fòssils amb valor mig emissió de 120 g 
CO2/Km (98) i un 20% combustibles fòssils amb valor mig emissió de 150 g CO2/Km(98) i la resta de turismes del 
parc actual, el 50% no es renova. Pels furgonetes/camions, es renoven un 5% dels furgonetes/camions (17 
furgonetes lleugeres). 

El cost de l’acció es desglossa en 1.500 € per la jornada i 25.600 € per vehicle híbrid, 12.000 € per vehicle de 120 
g/Km i 18.000 € per vehicle de 120 g/Km, 20.000 € per furgoneta lleugera de 190 g/Km. 

 
Consum 

  

Consum actual 20.976,18 MWh/any 
Estalvi 1.331,87 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 4.535.900,0 € 
Cost abatiment: 17.459,2€/tn CO2 estalviada 
Amortització --- anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament/privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum d’energia del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE=[ETURACTUALS - (10% x V x 80g/Km x Km + 20% x V x 120g/Km x Km+ 20% x V x 150g/Km x Km + 
50% x ETURACTUALS] +[EFCACTUALS – ( 5% x VFC x 190g/Km x KmFC + 95% x  EFCACTUALS)] 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          V, VFC número de vehicles turismes i furgonetes/camions respectivament del municipi 
         Km, KMFC, km mitjans any turismes (8.000) i furgonetes/camions(30.000)  
        ETURACTUALS  Emissions actuals turismes amb consum 8,11%/100 km 8000 km i 0,2589tn/CO2 
       EFCACTUALS  Emissions actuals furg/camions amb consum 12%/100 km 25000 km i 0,267tn/CO2 
   

259,80 
tn CO2 /any 

S: Transport  
 A: Transport privat  
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3.1.1. Incentivar la recuperació i posada en servei  de les minicentrals 
hidroelèctriques del municipi  

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Generar energia elèctrica renovable 

Descripció Les minicentrals hidroelèctriques són centrals de petita dimensió que produeixen energia elèctrica. Es 
parla de minicentrals quan la potència instal·lada és menor als 10 Megawatts (MW). 

El funcionament d’aquestes consisteix en l’estretament d’un canal o riu i una posterior caiguda d’aigua 
d’un punt a un altre de menor cota. L’energia es transforma en energia mecànica quan l’aigua cau sobre 
les aspes d’una turbina hidràulica, la qual activa un generador, que la transforma en energia elèctrica. 
Aquesta proveeix d’electricitat la zona d’instal·lació o també pot ser utilitzada per vendre-la a la xarxa 
general. 

La implantació d’aquestes minicentrals ens dóna energia útil d’alta qualitat i té l’avantatge de tenir baixos 
costos operacionals i de manteniment. A més, l’energia hidroelèctrica té els avantatges de ser autòctona 
i neta com la resta d’energies renovables. 

Al municipi de les Planes d’Hostoles hi ha dues minicentrals hidroelèctriques, que fins fa pocs anys 
estaven en funcionament. 

La central de Bon Pas-la Plana (Dusol) de 110 kW es va aturar el 2011, mentre que la de la Farga 
(Monter) de 123 kW el 2006. 

Es proposa que des de l’Ajuntament es doni suport als propietaris d’aquestes instal·lacions per tal que 
les tornin a posar en servei, o bé estudiar la possibilitat de recuperar-les com a instal·lacions municipals. 

 

Segons les dades estimades d’un funcionament mitjà de 3.680 h/any, aquestes instal·lacions poden 
generar uns 857,44 MWh/any. 

 

En el cost de l’acció s’ha considerat únicament per a l’estudi de la viabilitat tècnica i econòmica per a la 
recuperació de les instal·lacions com a instal·lació privada o com a instal·lació municipal, que en aquest 
segon cas, també es podria estudiar la possibilitat de realitzar algun tipus d’actuació museística a 
l’entorn d’aquesta instal·lació. No s’ha considerat el cost necessari per a les actuacions de posada en 
marxa ni per a la compra de les instal·lacions. 

 
 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 12.500 € 
Cost abatiment: 30,62 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 0,11 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica 857,44 MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitja 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’ajuntament / Emissions GEH del municipi 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE =   ( Celec 2005 x (FEEL 2014  - FEEL 2005 - ) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

          Peol, Producció minihidràulica estimada, 857,44 MWh/any 
         Celec 2005, Consum elèctric del municipi 2005, 4.691,81 MWh 
          FEEL2005, Factor 0,393 tn CO2/MWh  (amb les dues minicentrals en funcionament)   
         FEEL2014, Factor 0,480  tn CO2/MWh  

408,18 
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’electricitat 
A: Hidràulica  
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3.2.1. Implantació de sistemes de microeòlica a la captació dels dipòsits 
d’aigua  

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Generar energia elèctrica en autoconsum als dipòsits d’aigua 

Descripció D’acord amb l’evolució i canvis de la normativa del sistema elèctric no és possible la instal·lació de 
generació a xarxa, ja que obliga a anar a preu de mercat, que el fa difícilment rendible , però per contra i 
degut als preus actuals de les instal·lacions microeòliques ja és possible plantejar la instal·lació d’un 
sistema de generació elèctrica per autoconsum. 

En aquest cas  i atenent a la recent normativa (RD 900/2015) es proposa un sistema autònom aïllat amb 
sistema de suport a una bomba de corrent continu que es proposa a l’acció 1.1.7. 

Aquest dipòsit es troba en una zona elevada del municipi i rep els vents que pugen i baixen per la vall 
del Brugent, pel que la instal·lació d’un aerogenerador de 3.000 W amb una torre de 12 metres d’alçada. 

S’ha considerat una mitjana de vent de 4 m/s, (segons atlas eòlic de Catalunya), però caldria abans 
efectuar uns mesuraments en els punts d’instal·lació com a mínim durant un any, per confirmar aquesta 
dada. Amb les taules de característiques dels fabricants d’aquest equip podria generar 4.500 kWh. 

No es disposa de dades de consum, ja que està al càrrec de l’empresa concessionària del servei 
d’aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 20.963,25 € 
Cost abatiment: 11.853,69€/tn CO2 

estalviada 
Amortització 27,4 anys  Producció 

local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica 4,5 MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitja 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’ajuntament / Emissions GEH del municipi 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE =   ( Peol x FEE 2005) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

          Peol, Producció microeòlica estimada, 4.500  kWh/any 
          FEE2005, Factor 0,393 tn CO2/MWh 
  

1,77 
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’electricitat 

A: Eòlica  
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3.3.1. Generació d’energia elèctrica fotovoltaica p er autoconsum als edificis 
municipals –Ajuntament  

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Generar energia elèctrica en el propi edifici de l’ajuntament  

Descripció D’acord amb l’evolució normativa del sistema elèctric i dels preus de les instal·lacions fotovoltaiques ja 
és possible plantejar la instal·lació d’un sistema de generació elèctrica per autoconsum. 

Segons el recent RD 900/2015 d’autoconsum, es dimensionarà la instal·lació només per cobrir al màxim 
les necessitats de l’ajuntament i només del subministrament oficines, i es farà funcionar el sistema en 
mode injecció zero. 

Per tant l’inversor actuarà de forma que moduli la seva generació en funció de la possibilitat de 
generació dels mòduls fotovoltaics i dels consums de l’edifici. 

Es planteja una petita instal·lació monofàsica, per connectar en el subministrament monofàsic de 
l’ajuntament que té un consum anual de 9.510 kWh. Si distribuïm aquest consum en l’horari de 
funcionament de l’equipament, resulta un consum mig de 4,95 kW. 

L’edifici de l’ajuntament té una coberta orientada a Sudest, (63º E) que tot i no tenir una bona orientació 
al sud, sí que s’ajusta a l’horari de major funcionament de l’equipament, pel que els mòduls es 
col·locaran directament sobre la coberta. 

Es proposa una instal·lació de 3,3 kW amb 16 mòduls de 260 Wp, (4.160 Wp). Aquesta instal·lació 
podria generar uns 5.200 kWh, però considerem que només un 70% es consumirà instantàneament en 
el propi edifici i la resta no s’acabarà generant. Pel que l’autoconsum serà d’uns 3.640 kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 9,51 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 12.584 € 
Cost abatiment: 8.796,80€/tn CO2 estalviada 
Amortització 20,3 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica 3,64 MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’ajuntament / kWh generats 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE =   ( Psolar x FEE 2005) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

          Psolar, Producció elèctrica estimada en autoconsum instantani, 3.640 kWh/any 
          FEE 2005, Factor 0,393 tn CO2/MWh 
  

1,43 
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’energia 

 A: Fotovoltaica  
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3.3.2. Generació d’energia elèctrica fotovoltaica p er autoconsum a la 
Cooperativa - centre cívic  

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Generar energia elèctrica en el propi edifici del centre cultural 

Descripció D’acord amb l’evolució normativa del sistema elèctric i dels preus de les instal·lacions fotovoltaiques ja 
és possible plantejar la instal·lació d’un sistema de generació elèctrica per autoconsum. 

Segons el recent RD 900/2015 d’autoconsum, es dimensionarà la instal·lació només per cobrir al màxim 
les necessitats de l’ajuntament i només del subministrament oficines, i es farà funcionar el sistema en 
mode injecció zero. 

Per tant l’inversor actuarà de forma que moduli la seva generació en funció de la possibilitat de 
generació dels mòduls fotovoltaics i dels consums de l’edifici. 

A l’edifici de la cooperativa on es troba ubicat la llar d’avis, la biblioteca, una sala de formació, la 
perruqueria i una sala d’exposicions té un consum anual de 22.188 kWh. 

Els valors de maxímetre estan sobre els 8-9 kW, amb un mínim de 5 i un màxim de 14 kW (en els 
períodes P1 i P2). Els consums ens aquest períodes suposen el 85 % del consum total. (dades 
comptabilitat energètica 2014) 

Si distribuïm aquest consum en els dos períodes (P1 i P2) resulten 18.860 kWh que distribuïts en 1.820 
hores (dades funcionament equipament), resulta un consum horari mig de 10,36 kW.  

L’edifici de la cooperativa l’ajuntament té una coberta orientada a Sudest, (37º E) que tot i no tenir una 
bona orientació al sud, els mòduls es col·locaran directament sobre la coberta, per evitar un major 
impacte visual. 

Es proposa una instal·lació de trifàsica de 7,5 kW formada per tres inversors monofàsics de 2,5 kW amb 
un total de 36 mòduls de 260 Wp, (9.360 Wp). S’ha descartar un inversor trifàsic de 10 kW (el menor 
que hi ha al mercat), ja que suposa una instal·lació més gran.  A coberta s’instal·laran els 36 mòduls, 
dos grups de 4x3 mòduls a la part de la coberta de més al sud i un altra grup a l’altra coberta (per evitar 
l’ombra de la caixa d’ascensor). Aquesta instal·lació podria generar uns 11.700 kWh, però considerem 
que només un 70% es consumirà instantàneament en el propi edifici i la resta no s’acabarà generant. 
Pel que l’autoconsum serà d’uns 8.190 kWh. 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 22,188 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 28.314 € 
Cost abatiment: 8.796,80€/tn CO2 estalviada 
Amortització 20,3 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica 8,19 MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’ajuntament / kWh  generats 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE =   ( Psolar x FEEL 2005) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

          Psolar, Producció elèctrica estimada en règim d’autoconsum instantani, 8.190 kWh/any 
          FEEL 2005, Factor 0,393 tn CO2/MWh 
  

3,22 
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’energia 

 A: Fotovoltaica  
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3.3.3. Generació d’energia elèctrica fotovoltaica p er autoconsum a la llar 
d’infants 

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Generar energia elèctrica en el propi edifici de l’escola 

Descripció D’acord amb l’evolució normativa del sistema elèctric i dels preus de les instal·lacions fotovoltaiques ja 
és possible plantejar la instal·lació d’un sistema de generació elèctrica per autoconsum. 

Segons el recent RD 900/2015 d’autoconsum, es dimensionarà la instal·lació només per cobrir al màxim 
les necessitats de l’ajuntament i només del subministrament oficines, i es farà funcionar el sistema en 
mode injecció zero. 

Per tant l’inversor actuarà de forma que moduli la seva generació en funció de la possibilitat de 
generació dels mòduls fotovoltaics i dels consums de l’edifici. 

El consum actual de la llar d’infants és d’uns 21,483 MWh/any. 

Els valors de maxímetre estan sobre els 15-20 kW durant els mesos d’hivern i de 9-11 kW en els mesos 
d’estiu. (en els períodes P1 i P2). Els consums ens aquest períodes suposen el 69 % del consum total. 
(dades comptabilitat energètica 2014-2015) 

Si distribuïm aquest consum en els dos períodes (P1 i P2) resulten 14.823 kWh que distribuïts en 2.400 
hores (dades funcionament equipament), resulta un consum horari mig de 6,18 kW.  

L’edifici de la llar d’infants té una coberta orientada a Sudest, (22º E) que tot i no tenir una bona 
orientació al sud, els mòduls es col·locaran directament sobre la coberta plana, inclinats a 30º, i amb 
l’orientació paral·lela a l’edifici, per evitar un major impacte visual i configuració més complexa. 

Es proposa una instal·lació de trifàsica de 7,5 kW formada per tres inversors monofàsics de 2,5 kW amb 
un total de 36 mòduls de 260 Wp, (9.360 Wp). S’ha descartar un inversor trifàsic de 10 kW (el menor 
que hi ha al mercat), ja que suposa una instal·lació més gran.  A coberta s’instal·laran els 36 mòduls, 
tres grups de 4x3 mòduls. Aquesta instal·lació podria generar uns 11.700 kWh, però considerem que 
només un 70% es consumirà instantàneament en el propi edifici i la resta no s’acabarà generant. Pel 
que l’autoconsum serà d’uns 8.190 kWh. 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 21,483 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 28.314 € 
Cost abatiment: 8.796,80€/tn CO2 estalviada 
Amortització 20,3 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica 8,19 MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’ajuntament / kWh  generats 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE =   ( Psolar x FEEL 2005) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

          Psolar, Producció elèctrica estimada en règim d’autoconsum instantani, 8.190 kWh/any 
          FEEL 2005, Factor 0,393 tn CO2/MWh 
  

3,22 
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’energia 

 A: Fotovoltaica  
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3.3.4. Generació d’energia elèctrica fotovoltaica p er autoconsum al local 
polivalent  

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Generar energia elèctrica en el propi edifici de l’escola 

Descripció D’acord amb l’evolució normativa del sistema elèctric i dels preus de les instal·lacions fotovoltaiques ja 
és possible plantejar la instal·lació d’un sistema de generació elèctrica per autoconsum. 

Segons el recent RD 900/2015 d’autoconsum, es dimensionarà la instal·lació només per cobrir al màxim 
les necessitats de l’ajuntament i només del subministrament oficines, i es farà funcionar el sistema en 
mode injecció zero. 

Per tant l’inversor actuarà de forma que moduli la seva generació en funció de la possibilitat de 
generació dels mòduls fotovoltaics i dels consums de l’edifici. 

El consum actual del local polivalent és d’uns 23,022 MWh/any. 

Els valors de maxímetre estan sobre els 38-40 kW (en els períodes P1 i P2). Els consums ens aquest 
períodes suposen el 90 % del consum total. (dades comptabilitat energètica 2014-2015) 

Si distribuïm aquest consum en els dos períodes (P1 i P2) resulten 20.720 kWh que distribuïts en unes 
1.000 hores de funcionament de l’equipament, resulta un consum horari mig de 20,72 kW.  

L’edifici del local polivalent té una coberta en dent de serra amb una orientació a Sudest, (40º E) i a més 
hi ha la part de la caixa escènica, que és plana. Amb la disponibilitat de la coberta, s’hi podria instal·lar 
un sistema molt més gran (30-40 kW), però el limitant és l’autoconsum instantani, pel que s’opta per una 
instal·lació menor, donat que no funciona moltes hores a la setmana. 

Es proposa una instal·lació de trifàsica de 7,5 kW formada per tres inversors monofàsics de 2,5 kW amb 
un total de 36 mòduls de 260 Wp, (9.360 Wp). S’ha descartar un inversor trifàsic de 10 kW (el menor 
que hi ha al mercat), ja que suposa una instal·lació més gran.  A coberta s’instal·laran els 36 mòduls, 
tres grups de 4x3 mòduls. Aquesta instal·lació podria generar uns 11.700 kWh, però considerem que 
només un 70% es consumirà instantàneament en el propi edifici i la resta no s’acabarà generant. Pel 
que l’autoconsum serà d’uns 8.190 kWh. 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 21,483 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 28.314 € 
Cost abatiment: 8.796,80€/tn CO2 estalviada 
Amortització 20,3 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica 8,19 MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’ajuntament / kWh  generats 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE =   ( Psolar x FEEL 2005) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

          Psolar, Producció elèctrica estimada en règim d’autoconsum instantani, 8.190 kWh/any 
          FEEL 2005, Factor 0,393 tn CO2/MWh 
  

3,22 
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’energia 

 A: Fotovoltaica  
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3.3.5. Generació d’energia elèctrica fotovoltaica p er autoconsum al CEIP Sant 
Cristòfor  

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Generar energia elèctrica en el propi edifici de l’escola 

Descripció D’acord amb l’evolució normativa del sistema elèctric i dels preus de les instal·lacions fotovoltaiques ja 
és possible plantejar la instal·lació d’un sistema de generació elèctrica per autoconsum. 

Segons el recent RD 900/2015 d’autoconsum, es dimensionarà la instal·lació només per cobrir al màxim 
les necessitats de l’ajuntament i només del subministrament oficines, i es farà funcionar el sistema en 
mode injecció zero. 

Per tant l’inversor actuarà de forma que moduli la seva generació en funció de la possibilitat de 
generació dels mòduls fotovoltaics i dels consums de l’edifici. 

El consum actual de l’escola és de 41,679 MWh/any. 

Els valors de maxímetre estan sobre els 27-30 kW (en els períodes P1 i P2), llevat dels mesos de juny a 
setembre. Els consums ens aquest períodes suposen el 88 % del consum total. (dades comptabilitat 
energètica 2014-2015) 

Si distribuïm aquest consum en els dos períodes (P1 i P2) resulten 36.677 kWh que distribuïts en unes 
1.890 hores de funcionament de l’equipament, resulta un consum horari mig de 19,40 kW.  

L’edifici de l’escola està catalogat, pel que es proposa ubicar-les a la coberta plana de les aules del 
primer pis. Tota l’escola té una orientació a Sudest, (45º E). Es proposa instal·lar els mòduls en aquesta 
coberta, inclinats a 30º en posició horitzontal, seguint l’orientació SE, en 12 files de 4 mòduls.  

Es proposa una instal·lació de trifàsica de 10 kW formada per un sol inversors trifàsic o 3 monofàsics de 
3,3 kW amb un total de 48 mòduls de 260 Wp, (12.480 Wp). Aquesta instal·lació podria generar uns 
15.600 kWh, però considerem que només un 70% es consumirà instantàneament en el propi edifici i la 
resta no s’acabarà generant. Pel que l’autoconsum serà d’uns 10.920 kWh. 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 41,679 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 37.752 € 
Cost abatiment: 8.796,80€/tn CO2 estalviada 
Amortització 20,3 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica 10,92 MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’ajuntament / kWh  generats 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE =   ( Psolar x FEEL 2005) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

          Psolar, Producció elèctrica estimada en règim d’autoconsum instantani, 10.920 kWh/any 
          FEEL 2005, Factor 0,393 tn CO2/MWh 
  

4,29 
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’energia 

 A: Fotovoltaica  
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3.3.6. Foment de la generació d’energia elèctrica f otovoltaica per autoconsum 
als habitatges particulars  

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Fomentar la generació d’energia elèctrica en els propis habitatges. 

Descripció D’acord amb l’evolució i canvis de la normativa del sistema elèctric no és possible ampliar la instal·lació 
de generació a xarxa existent , però per contra i dels preus actuals de les instal·lacions fotovoltaiques ja 
és possible plantejar la instal·lació d’un sistema de generació elèctrica per autoconsum. 

Segons el recent RD 900/2015 d’autoconsum, es dimensionarà la instal·lació només per cobrir al màxim 
les necessitats de l’ajuntament i només del subministrament oficines, i es farà funcionar el sistema en 
mode injecció zero. 

Per tant l’inversor actuarà de forma que moduli la seva generació en funció de la possibilitat de 
generació dels mòduls fotovoltaics i dels consums de l’edifici. 

Es proposa realitzar una campanya de foment de l’autoconsum als habitatges del municipi, amb 
incentivar una instal·lació de microgeneració com pot ser d’un 30% del consum anual d’un habitatge. 

Una instal·lació amb només 4 plaques de 230 Wp, 920 Wp en total, es podria generar a l’any 1.150 
kWh. 

S’ha estimat que un 5% dels habitatges n’instal·len una (34). S’ha  considerat el factor d’emissió de 
l’electricitat és segons el mix de l’any 2005 (0,393 tnCO2/MWh), per l’energia generada en autoconsum i 
l’amortització amb l’estalvi del cost actual de l’energia, sense tenir en compte possibles peatges de 
generació. 

El cost de l’acció es desglossa en 1.500 € per la jornada i 2,5 €/Wp + IVA per cada instal·lació. 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 3.031,78 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 96.122,39 € 
Cost abatiment: 6.255,40/tn CO2 estalviada 
Amortització 20,3 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica 39,1 MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament/Consell Comarcal /Privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia elèctrica del municipi / Emissions GEH del municipi 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = NH x ( PsolarHab x FEE 2005)  
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

         NH, número habitatges amb instal·lació autoconsum 

          PsolarHab, Producció elèctrica estimada per les instal. en habitatges, 1.150 kWh/any 
          FEE 2005, Factor 0,393 tn CO2/MWh 
  

15,36 
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’energia 

 A: Fotovoltaica  
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3.3.7. Foment de la generació d’energia elèctrica f otovoltaica per autoconsum 
al sector serveis  

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Generar energia elèctrica en el propi edifici del sector serveis. 

Descripció D’acord amb l’evolució i canvis de la normativa del sistema elèctric no és possible ampliar la instal·lació 
de generació a xarxa existent , però per contra i dels preus actuals de les instal·lacions fotovoltaiques ja 
és possible plantejar la instal·lació d’un sistema de generació elèctrica per autoconsum. 

Segons el recent RD 900/2015 d’autoconsum, es dimensionarà la instal·lació només per cobrir al màxim 
les necessitats de l’ajuntament i només del subministrament oficines, i es farà funcionar el sistema en 
mode injecció zero. 

Per tant l’inversor actuarà de forma que moduli la seva generació en funció de la possibilitat de 
generació dels mòduls fotovoltaics i dels consums dels edificis del sector serveis. 

Es proposa realitzar una campanya de foment de l’autoconsum al sector serveis del municipi amb 
incentivar una instal·lació de microgeneració. 

Una instal·lació amb 42 plaques de 230 Wp, 9.660 Wp en total, es podria generar a l’any 12.075 kWh. 

S’ha estimat que dels establiments de serveis (petits i mitjans), se n’instal·lin sis de 9.660 Wp. 

Com que a les Planes hi ha algunes empreses del sector terciari amb un consum important d’electricitat i 
estan ubicades en naus, és factible la instal·lació d’uns 20 kW per nau estàndard de 400 m2. 

Una instal·lació amb 84 plaques de 260 Wp, (21.840 Wp en total), es podria generar a l’any 27.300 kWh. 

S’ha estimat que dels establiments de gran terciari, se n’instal·lin 2 de 21.840 Wp. 

S’ha  considerat el factor d’emissió de l’electricitat és segons el mix de l’any 2005 (0,393 tnCO2/MWh), 
pel l’energia generada en autoconsum i l’amortització amb l’estalvi del cost actual de l’energia, sense 
tenir en compte possibles peatges de generació. 

El cost de l’acció es desglossa en 1.500 € per la jornada i 2,5 €/Wp + IVA per a cada instal·lació petita i 
2,3 €/Wp + IVA per instal·lació gran amb un total de 784.636,98 €. 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 1.660,04 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 298.390,83 € 
Cost abatiment: 5.665,14€/tn CO2 estalviada 
Amortització 18 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica 127,05 MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament/Consell Comarcal /Privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia elèctrica del municipi / Emissions GEH del municipi 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE = Nsp x ( PsolarServPet x FEE 2005) + NsGr x ( PsolarServGr x FEE 2005) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 

          NS, núm. instal. d’autoconsum en sector serveis petites   NSGr, núm. instal. serveis grans 
          PsolarServPet, Producció elèctrica estimada per les instal. en serveis petites, 12.075 kWh/any                                                  
          PsolarServGr, Producció elèctrica estimada per les instal. en serveis grans, 27.300 kWh/any                                                  
           FEE 2005, Factor 0,393 tn CO2/MWh 
  

49,93 
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’energia 

 A: Fotovoltaica  
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5.1.1. Incentivar les construccions privades i reha bilitacions amb la màxima 
certificació energètica amb bonificacions a les ord enances fiscals municipals  

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

Objectiu Disposar d’edificis energèticament més eficients 

Descripció Actualment hi ha dos decrets vigents pel que fan les ordenances de construcció sostenible: d’una 
banda, el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals 
d’ecoeficiència en els nous edificis, el qual presenta limitacions com ara la no consideració dels 
edificis industrials, amb la qual cosa es desaprofita el potencial d’obtenció d’energia que els 
sostres d’aquests equipaments ofereixen.  

D’altra banda, el CTE, que estableix uns requisits bàsics d’estalvi energètic a complir pels nous 
edificis. Aquests requisits consisteixen a aconseguir un ús racional de l’energia necessària per a 
l’ús dels edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum. 

Des de l’administració pública municipal, es pretén incentivar als tècnics (arquitectes, arquitectes 
tècnics, enginyers...) i constructors, per a la construcció d’edificis energèticament més eficients i 
que per tant disposin de la major qualificació energètica una vegada construïts (edificis tipus A), 

a la vegada que en aquells edificis municipals públics s’exigiran uns continguts mínims en la fase de Projecte.  

L’administració local, continuarà amb els criteris d’exigència a totes les noves construccions de compliment de la 
normativa vigent relativa a l’eficiència i estalvi energètic (Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret d’Ecoeficiència en els 
edificis i el Reial Decret 47/2007 de certificació energètica). 

A través de les ordenances municipals, es preveu incloure la millora de la qualificació energètica en les rehabilitacions i 
construccions de nous edificis no públics a través de bonificació en els permisos d’obra concedits. Les actuacions han 
d’anar encaminades a: 

- Millora dels aïllaments i tancament més eficients. 

- Instal·lació de tecnologies eficients en l’enllumenat interior i exterior. 

- Millora de l’eficiència energètica pel que fa a instal·lacions tèrmiques/elèctriques (calefacció, refrigeració, 
climatització, ús d’energies renovables). 

- Millora de l’eficiència energètica en la instal·lació d’ascensors. 

- Habitatges nous amb certificació energètica A o B 

Per estimar l’estalvi energètic i d’emissions, es preveu que en el període de vigència del PAES, un 7% del parc d’edificis 
del municipi facin obres de rehabilitació o habitatges nous amb aquests paràmetres,  (uns 32 de rehabilitacions i uns 33 
nous) afectades per aquestes noves ordenances, amb un mitjà d’un 10% d’estalvi energètic en les rehabilitacions i un 
15% en els nous amb clasif. A/B. S’ha considerat un consum mig d’electricitat de 3.500 kWh/any i considerant el factor 
d’emissió de l’electricitat és segons el mix de l’any 2005 del municipi (0,481 tnCO2/MWh), i pel consum tèrmic un consum 
de 2.500 l de gasoil (0,267 tnCO2/MWh). 

S’estima un cost de 6.050 € de sobrecost per habitatge rehabilitat i un sobrecost de 18.000€ per un habitatge nou amb 
certificació energètica A o B, i 2.952 € per a les jornada de difusió. 

 
Consum 

  

Consum actual 6.689,42 MWh/any 
Estalvi 236,89 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 790.552 € 
Cost abatiment: 12.048,9 €tn/CO2 estalviada 
Amortització 17,7 anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament/privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia del sector residencial 

Estalvi de les emissions de CO 2 
EE = (Pr x Nr + Pn x Nn) x [(Cgasoil x 0,01MWh/l x 0,267 tn CO2/MWh) + (Celec x FEE2005)] 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
         Pr, % estimat d’estalvi (10%) Pn, % estimat d’estalvi en edif. A/B (15%) 
        Nr, núm. d’habitatges rehabilitats energ // Nr, núm. d’habitatges clasif. A/B 
         Cgasoil, consum mig gasoil, 2.500 l/any  
         FEE2005, factor local d’electricitat 2005, 0,393 tn CO2/MWh 
         Celec,  consum elèctric estimat 3.500 kWh/any   

65,61 
tn CO2 /any 

S: Planejament 
 A: Urbanisme  
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5.1.2. Incentivar les construccions privades amb em issions zero CO 2 amb 
bonificacions a les ordenances fiscals municipals  

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

Objectiu Disposar d’edificis energèticament més eficients i sense emissions de CO2 

Descripció Actualment hi ha dos decrets vigents pel que fan les ordenances de construcció sostenible: d’una banda, el 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals d’ecoeficiència en els 
nous edificis, el qual presenta limitacions com ara la no consideració dels edificis industrials, amb la qual 
cosa es desaprofita el potencial d’obtenció d’energia que els sostres d’aquests equipaments ofereixen. 

D’altra banda, el CTE, que estableix uns requisits bàsics d’estalvi energètic a complir pels nous edificis. 
Aquests requisits consisteixen a aconseguir un ús racional de l’energia necessària per a l’ús dels edificis, 
reduint a límits sostenibles el seu consum. 

Però es vol anar més enllà i es promourà que també es construeixin edificis que pel seu funcionament no 
emetin CO2 amb l’energia que utilitzin. 

Aquests edificis a part de tenir un consum baix després d’aplicar els criteris d’eficiència energètica A o més 
estrictes, l’energia que necessitin es generi a partir de fonts d’energia renovable, com pot ser fotovoltaica, 
per electricitat i biomassa per tèrmica. 

A través de les ordenances municipals, es preveu incloure la construcció/rehabilitació d’aquests edificis 
practicant incentius com la reducció de les taxes d’obres i també les reduccions en la taxa de l’IBI. 

A aquest nivell és difícil de quantificar-ne el cost estimat d’aquestes mesures, per obtenir un edifici 0 
emissions de CO2, ja que intervenen molt paràmetres amb una gran variabilitat, però s’ha efectuat una 
estimació d’un cost de 40.000 € per habitatge. 

Per estimar l’estalvi energètic i d’emissions, es preveu que en el període de vigència del PAES, prop d’1% 
dels edificis del municipi facin obres de rehabilitació o habitatges nous, (uns 7) afectades per aquestes 
noves ordenances, tinguin 0 tn de CO2. S’ha considerat un consum mig d’electricitat de 3.500 kWh/any i 
considerant el factor d’emissió de l’electricitat és segons el mix de l’any 2005 del municipi (0,393 
tnCO2/MWh), i pel consum tèrmic un consum de 2.500 l de gasoil (0,267 tnCO2/MWh). 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 6.689,42 MWh/any 
Estalvi 203,47 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 280.000 € 
Cost abatiment: 4.968,9 €tn/CO2 estalviada 
Amortització - anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia del sector residencial 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
EE =  N x [(Cgasoil x 0,01MWh/l x 0,267 tn CO2/MWh) + (Celec x FEE2005)] 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          N, núm. d’habitatges 
         Cgasoil, consum mig gasoil, 2.500 l/any  
         FEE2005, factor local d’electricitat 2005, 0,393 tn CO2/MWh 
         Celec,  consum elèctric estimat 3.500 kWh/any  

 

56,35 
tn CO2 /any 

S: Planejament 
 A: Urbanisme  
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6.2.1. Realitzar la compra d’energia verda  

Línia Estratègica 

Objectiu Aconseguir que com a mínim un 20% de l’energia contractada sigui verda 

Descripció Amb el nou marc regulatori que va entrar en vigor el juliol de 2009 desapareix el sistema de tarifes 
regulades i els usuaris d’electricitat van passar al lliure mercat, on l’adquisició de l’energia elèctrica es 
pot realitzar a través d’una comercialitzadora i el preu del subministrament és el pactat lliurament entre 
les parts. En aquest context, existeix la possibilitat d’adquirir energia verda, amb la qual cosa el consum 
elèctric d’energia no incrementa les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

El concepte d’electricitat verda es basa en els anomenats certificats d’origen de l’energia, que estan 
regulats per una directiva europea adaptada a l’Ordre Ministerial 1522/207, de 24 de maig (BOE 131 de 
1 juny 2007). La garantia d’origen assegura que el nombre de kWh d’energia elèctrica de la 
comercialitzadora es corresponen amb energia elèctrica que ha adquirit de fonts d’energia renovable 
(sol, vent, aigua, escalfor de la terra...). L’Organisme responsable de la seva certificació és la Comissió 
Nacional de l’Energia i la garantia s’emetrà abans del 28 de febrer de l’any posterior a l’emissió del 
certificat. 

L’acció proposada preveu que almenys un 20% de l’energia elèctrica comprada per part de l’Ajuntament 
de les Planes d’Hostoles provingui d’energia verda. Es proposa que en la nova contractació, s’incloguin 
les consideracions de compra d’energia verda. 

En aquesta acció no existeix una inversió associada, tot i que el preu de l’energia es pot veure modificat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 505,23 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

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

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitja 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’ajuntament / Emissions GEH del municipi 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE =  (Ce 2005 x FEEL2005  ) -  (Ce 2005 x FEELnou  ) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
         Ce 2005, consum electricitat 2005 MWh  
         FEEL2005,  factor local d’electricitat 2005 0,393 tn/CO2 MWh 
         FEELnou,  factor local d’electricitat 2005 i amb compra verda de 101,04 MWh 0,382tn/ CO2MWh  

51,61 
tn CO2 /any 

S: Contractació pública 
 A: Energies 
Renovables  
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7.1.1. Creació d’una oficina comarcal de l’energia  

Línia Estratègica 

Objectiu Implantació d’una oficina comarcal per a la gestió energètica comarcal 

Descripció Per tal de poder disposar d’una política energètica comarcal i alhora poder realitzar una gestió comarcal 
de l’energia, es creu necessària la creació d’una oficina comarcal de l’energia. 

Aquesta oficina comarcal ha de permetre obtenir beneficis econòmics, ambientals i socials als municipis 
de la comarca, alhora que ha de posicionar la comarca de la Garrotxa i els seus municipis en el mapa 
energètic català. 

Un sistema de gestió energètica comarcal, ha de permetre la comptabilització de l’energia dels diferents 
municipis, per tal d’analitzar les dades i reduir-ne els consums. 

L’oficina hauria de disposar d’una eina que permeti gestionar i controlar la informació energètica tant 
dels equipaments com dels enllumenats públics dels diferents municipis de la comarca. Per fer-ho, es 
podria fer amb l’adquisició d’un software de gestió energètica a on s’hi incorporaria la informació dels 
subministraments energètics (elèctrics i tèrmics), en referència a la contractació, els consums i les 
despeses de cadascun dels municipis. 

Per altra banda, aquesta oficina també hauria de servir per donar servei als ciutadans de cada municipi, 
empresaris i professionals, donant suport i assessorament a nous projectes o reformes d’instal·lacions, 
alhora de realitzar les campanyes de sensibilització i informació, o la tramitació d’ajudes i subvencions. 

Aquesta mateixa oficina, podria ser l’encarregada de coordinar i gestionar el programa d’accions 
establertes en el present PAES. 

En la present actuació, s’han calculat els estalvis en les emissions de CO2 associats, d’un 0,5% de les 
emissions del municipi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

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

 

 

Cost 
  

Cost acció: 2.234,59 €/any 
Cost abatiment: 47,96 €/tn CO2 estalviada 
Amortització --- anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa / ICAEN 

Indicadors 
seguiment  � Emissions GEH del municipi / Consum final d’energia total 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
El 0,5% de les emissions del municipi l’any 2005 (9.318,36 tn CO2) 

 

46,59 
tn CO2 /any 

S: Participació 
ciutadana 

 A: Assessorament  
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7.3.1. Implementar una plataforma per compartir cot xe  

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum dels vehicles 

Descripció Al municipi de les Planes d’Hostoles, hi ha inscrits en el padró municipal de vehicles un total de 947 
turismes. 

A les Planes d’Hostoles hi ha mobilitat molt elevada tant per la dispersió dels habitatges com per motius 
de feina. Un percentatge molt elevat de persones treballen a poblacions properes. 

Aquest fet genera un important efecte en l’emissió de tones de CO2, on el 59% són ocasionades pel 
transport. 

Es proposa crear una plataforma (via web /xarxa social...) per tal que tant els habitants del municipi com 
els treballadors de les empreses del municipi es pugin posar en contacte per compartir cotxe en funció 
de les hores i els punts de desplaçament. 

També establir punts de recollida de gent, on si els veïns s’aturin, els pugui recollir un altre veí, com per 
exemple per anar a Olot, Amer, o de tornada. 

La plataforma que es preveu crear serà d’àmbit comarcal i personalitzat per cada població. Aquesta 
plataforma funcionarà abans i després de quedar, ja que una vegada s’hagi realitzat el servei, es preveu 
que es pugui valorar (tipus de companyia, vehicle, espai...). A més es disposarà d’un comptador del 
número de serveis utilitzats i ofertats, així com de la quantitat individualitzada de tones de CO2 
estalviades. 

Per fomentar-ne l’ús, es preveu que a través de la plataforma, a final d’any es pugui premiar a les 
persones que més utilitzen el servei, tant d’usuaris com de persones que disposen el seu vehicle. 

 

S’ha estimat que un 10% dels usuaris de turismes del municipi utilitzin el cotxe compartit amb un altre 
veí en el 60% dels seus desplaçaments, (8.000 km/any) i un consum mig de 8,1 l/100km . Considerant el 
factor d’emissió de mig de gasolina/gasoil de 0,2589 tnCO2/MWh. 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 20.976,18 MWh/any 
Estalvi 354,35 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 4.000 € 
Cost abatiment: 43,68 €/tn CO2 estalviada 
Amortització --- anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa / ICAEN 

Indicadors 
seguiment  

� Consum combustibles transport / Emissions GEH del municipi / Consum final 
d’energia total 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE =  (10% x N) x 20% x 60% x Km x C x 0,2584 tn CO2/MWh)  
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          N, núm. d’usuaris 
         Km, kilometres mitjos (8.000) 
        C,  consum mig 8,1 l/100 km  
  

91,56 
tn CO2 /any 

S: Participació 
ciutadana 

 A: Sensibilització i 
creació de xarxes 

socials  
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7.3.2. Jornades anuals per millorar l’eficiència en ergètica als establiments del 
sector petit terciari, en especial a l’hostaleria i  comerç i també gran terciari  

Línia Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis del sector terciari 

Objectiu Estalviar el consum d’energia 

Descripció La realització d’aquestes jornades anuals, amb els agents del municipi implicats, han de servir per tal de 
conscienciar el sector terciari de la importància del canvi climàtic i la necessitat d’aplicar mesures d’estalvi i 
eficiència en els seus establiments, i per altra banda poder aconseguir estalvis econòmics en el seu 
establiment per tal de poder ser econòmicament més competitius. 

Aquesta acció, s’ha de veure des d’un punt de vista comarcal, de tal manera que s’incidirà ambientalment al 
sector turístic del territori per tal que aquest sigui un sector sostenible i baix d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. Aquesta acció ha de ser bidireccional, ja que per una banda l’establiment li permetrà reduir 
despeses i per altra banda, cada dia hi ha més consumidors que busquen establiments respectuosos amb el 
medi ambient. Els establiments hotelers, tot i que dependrà molt de la tipologia d’establiment (hotel, hostal, 
pensió, casa de colònies, casa de turisme rural...) tenen una despesa energètica important amb: 
il·luminació, ascensors, climatització, maquinària vària..., que moltes vegades representa més d’un 6 % de 
la despesa de l’establiment. En el cas dels comerços, el consum més elevat és per il·luminació, climatització 
i refrigeració dels productes (en el cas d’alimentació). A les Planes d’Hostoles hi ha un important número 
d’empreses del sector serveis (comercial, hostaleria, serveis ) amb un elevat consum d’energia, sobre tot 
elèctrica). El cost de l’energia en aquestes empreses pot suposar entre un 10 i un 15% de les seves 
despeses i té molta incidència amb la seva activitat. 

Les jornades de treball anuals, han de servir per tal que els diferents propietaris d’establiments del municipi, 
es trobin per tal de parlar d’energia, que puguin explicar les seves experiències realitzades, o bé que es 
puguin informar de novetats i d’aplicacions noves del mercat que se’ls hi puguin oferir. 

El cost de l’acció és per a l’organització de les jornades, incloent en aquest cost el material necessari per al 
desenvolupament de les jornades, així com tot el material necessari per a la seva difusió. 

El consum total del sector serveis del municipi, que és de 1.154,81 MWh d’electricitat, 224,61 MWh de gas 
liquat del petroli (GLP) i 308,56 MWh de gasoil. Es preveu que amb la realització d’aquestes jornades, es 
podrà aconseguir fins a un 1% d’estalvi en aquestes fonts. El cost de l’acció es desglossa en 2.500 € per la 
jornada. 

 
 
Consum 

  

Consum actual 13.734,38 MWh/any 
Estalvi 37,34 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 2.500 €/ut 
Cost abatiment: --- €/tn CO2 estalviada 
Amortització --- anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2015-2020 
Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa – Oficina comarcal de l’Energia 
/Empreses sector serveis 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia al sector serveis 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
EE = % x [ (Cgasoil x 0,267 tn CO2/MWh) + (CGLP x 0,227 tn CO2/MWh) + (CEL x 0,393 tn CO2/MWh)] 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          %,percentatge estimat d’estalvi 
          C gasoil, consum de gasoil sector serveis  
          C GLP, consum de GLP sector serveis 
          C  EL, consum electricitat 
  

5,87 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana  
 A: Sensibilització  
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7.3.3. Campanyes de prevenció de residus i foment d el reciclatge  

Línia Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu Complir els objectius de prevenció i valorització establerts en el Programa de Gestió de Residus Municipals 
de la Garrotxa 

Descripció La gestió dels residus del municipi està delegada al Consell Comarcal de la Garrotxa, que té aprovat un 
Programa de Gestió de Residus Municipals en el qual es fixa, a curt i a llarg termini, el model de gestió de 
les deixalles a la comarca i les necessitats que se’n deriven. 

El Programa estableix els objectius percentuals de reducció i reciclatge que s’han d’assolir a la comarca, 
atenent a les directrius fixades per l’ARC, als objectius del PROGREMIC i a altres normatives vigents. Els 
objectius de prevenció i valorització marcats per l’any 2012 són: 

- Prevenció en origen: 10% de reducció respecte el 2006. 

- Valorització: 55% de la matèria orgànica, 75% de vidre, 75% de paper i cartró, 25% d’envasos 
lleugers i 48% del total de residus generats al municipi. 

Per donar compliment als objectius marcats es fa necessari engegar canvis en els models de recollida i en 
les infraestructures de gestió i és necessària la realització de campanyes i altres actuacions a nivell 
comarcal i local. 

La finalitat principal de les campanyes en matèria de residus és aconseguir la participació i la implicació de 
la ciutadania, les activitats econòmiques i la societat civil en les estratègies que permetin assolir els 
objectius i els terminis fixats en el Programa de Gestió, fet que porta associat el canvi d’hàbits i  actituds 
individuals i col·lectius, sobretot a nivell local. Per això els Programa de Gestió estableix tres eixos prioritaris 
de comunicació: eix 1. La prevenció, eix 2. La selecció i eix 3. Comunicació específica. 

En els darrers anys, des del Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública 
(SIGMA) s’han portat a terme diverses campanyes que han permès caminar cap a l’assoliment dels 
objectius de prevenció i selecció, tant a nivell comarcal com de manera local en alguns municipis. S’han 
realitzat campanyes de prevenció de la generació de deixalles, de foment reducció de les bosses d’un sol 
ús, de regulació de la publicitat comercial gratuïta en alguns municipis, de foment de la selecció del vidre, 
els envasos lleugers i el paper i cartró, de foment de la selecció dels residus de deixalleria, de foment de la 
recollida selectiva de matèria orgànica en els municipis amb aquest servei, etc. 

El cost de l’acció és pel desenvolupament de la campanya (publicitat, campanyes, material informatiu...). 

 

 

 
 
Consum 

  

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

 

 

Cost 
  

Cost acció: 4.000 € 
Cost abatiment: --- €/tn CO2 estalviada 
Amortització --- anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa - SIGMA 

Indicadors 
seguiment  � % Tn recollida residus per fraccions 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
10% de les emissions del sector residus l’any 2005. 
Font: Programa Gestió Residus Municipals Garrotxa 2006-2012  

77,87 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana  
 A: Sensibilització  
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7.3.4. Editar un butlletí periòdic i espai a la ràd io local sobre temes de l’àmbit 
PAES  

Línia Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis i equipaments del municipi 

Objectiu Reduir el consum energètic dels edificis o equipaments/instal·lacions del municipi 

Descripció El municipi de les Planes d’Hostoles disposa de la “Revista NYER” que edita l’Ajuntament amb caràcter 
periòdic. 

L’acció es tractaria d’editar un article per a cada edició, on es fes referència a diferents aspectes del 
PAES. 

Inicialment es podria tractar els temes més generals d’aquest Pla i en les següents edicions entrar en 
temes més concrets i/o les campanyes de difusió i promoció que s’implantaran. 

També permetria anar fent un seguiment de les accions que es van duent a terme i també les objectius 
que es van assolint. 

A més, a les Planes d’Hostoles hi ha l’emissora local “Ràdio les Planes”, on es proposa fer un espai on 
també es tractin aquest temes. 

Aquesta acció permetrà actuar de suport a les diferents campanyes de promoció i foment que es 
preveuen anar realitzant. 

El cost de l’acció és nul per l’Ajuntament, ja que seria realitzat per l’Oficina Comarcal de l’Energia i en 
molts punts seria genèric per a tota la comarca, on la gran majoria de pobles tenen butlletins 
d’informació municipal. Per l’espai radiofònic, es podria enregistrar des l’Oficina Comarcal de l’Energia  i 
distribuir-lo a les diferents emissores municipals de la comarca. 

Com a estalvi, s’ha estimat que es podria reduir un 1% del consum residencial del municipi, si els seus 
habitants si estan informats dels objectius que pretén aquest PAES i es segueixen els consells que 
aniran apareixent i ajudarien a millor les previsions de les altres accions que s’han proposat. 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 2.149,87 MWh/any 
Estalvi 21,50 MWh/any  

 

 

Cost 
  

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

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa – Oficina de l’Energia 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia al sector residencial 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
1% d’estalvi del consum d’energia del sector residencial 
EE = % x [ (Cgasoil x 0,267 tn CO2/MWh) + (CGLP x 0,227 tn CO2/MWh) + (CEL x 0,393 tn CO2/MWh) ]  
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          %,percentatge estimat d’estalvi 
          C gasoil, consum de gasoil residencials 
          C GLP, consum de GLP residencials 
          C EL, consum electricitat residencials 
  

7,20 
tn CO2 /any 

S: Participació 
ciutadana 

 A: Sensibilització  
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7.3.5. Visites d’avaluació energètica als habitatge s  

Línia Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en el sector residencial 

Objectiu Fomentar de sistemes de climatització més eficients 

Descripció La realització de visites d’avaluació energètica (VAE) o auditories domèstiques als habitatges, tenen per 
objectiu promoure l’estalvi i eficiència energètica a les llars, així com detectar les possibilitats d’instal·lació 
d’energies renovables per tal de reduir les emissions de CO2. 

Les VAE als habitatges consisteixen a visitar els domicilis per assessorar de forma personalitzada sobre 
com reduir les emissions de GEH amb l’ajuda de comptadors intel·ligents del consum d’electricitat. En 
aquestes visites es mesura el consum energètic, el consum d’aigua i la gestió dels residus. 

Està previst que cada avaluació inclogui tres visites del tècnic/a: en la primera s’instal·larà el comptador, es 
facilitarà un qüestionari sobre consums i s’informarà de les bones pràctiques per a l’estalvi i l’eficiència 
energètica. La segona visita, passat un període de temps (3-6 mesos), s’analitzaran els resultats dels 
consums i s’informarà sobre les mesures que es poden dur a terme per ser més eficients. La tercera visita 
es realitzarà per observar i avaluar els resultats de les mesures aplicades passats entre 6 i 12 mesos. 

L’estalvi energètic pot estar entre el 10 i el 20%. Es pretén arribar a unes 50 llars del municipi de les Planes 
d’Hostoles. 

Aquesta acció pot realitzar-se conjuntament amb altres accions de sensibilització com la de promoció de les 
calderes de biomassa en habitatges privats i d’altres campanyes informatives d’eficiència energètica, 
residus i estalvi d’aigua. 

El cost de l’acció és pel desenvolupament de la campanya (publicitat, campanyes, material informatiu...), i 
per l’adquisició del material necessari pel comptatge de consums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 3.031,78 MWh/any 
Estalvi 60,63 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 20.000 € 
Cost abatiment: 839,07 €/tn CO2 estalviada 
Amortització --- anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa - Oficina de l’Energia 

Indicadors 
seguiment  � Nombre de visites realitzades / Consum final d’energia total 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
2% d’estalvi del consum d’energia del sector residencial. 
  

23,83 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana  
 A: Sensibilització  
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7.4.1. Promoure la realització de cursos de conducc ió eficient  

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Reduir el consum dels vehicles 

Descripció Al municipi, el 59% de les tones de CO2 són ocasionades pel transport. 

Es proposa la realització d’una campanya de cursos de conducció eficient pel habitants del municipi i 
també pels treballadors de les empreses del municipi. 

L’Institut Català d’Energia organitza aquests tipus de cursos per a prendre a conduir de manera eficient i 
reduir el consum energètic del vehicle i són efectuats per les autoescoles adherides al programa. Els 
cursos de conducció eficient serveixen per adaptar la nostra pràctica de la conducció als nous motors 
amb elements d’injecció i automatització intel·ligents, que estan preparats per ajudar-nos a consumir 
molt menys. 

D’acord amb les dades de què disposa l’ICAEN dels cursos realitzats, es demostra que es pot arribar a 
una reducció del consum del 20% en turismes i dels 10% en les furgonetes/camions. 

 
S’ha estimat que un 10% dels conductors dels turismes (95) i un 40% dels conductors de 
camions/furgonetes (140) efectuïn aquest curs i apliquin en els seus desplaçaments els coneixements 
adquirits. 

S’ha considerat un cost de 30,0 € per curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 22.184,99 MWh/any 
Estalvi 737,16 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 7.050,00 € 
Cost abatiment: 50,71 €/tn CO2 estalviada 
Amortització --- anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2015-2020 Ajuntament / Consell Comarcal de la Garrotxa / ICAEN /Particulars /Empreses 

Indicadors 
seguiment  � Consum dels combustibles del sector transport 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
EE =  (20% x N) x 20% x  Km x 0,01 MWh/l x C x 0,26412 tn CO2/MWh) +(50% x Nc) x 10% x  Kmc 
x 0,01 MWh/l x C x 0,267 tn CO2/MWh) 
           A on: 
          EE, estalvi emissions estimat, tn CO2 
          N, núm. de turismes del municipi, Nc, núm furg.camions 
         Km, kilometres mitjos turismes (8.000), Kmc, kilometres mitjos furg/camions (32.000) 
        C,  consum mig turismes 6 l/100 km, Cc,  consum mig furg/camions 12 l/100 km 
  

167,63 
tn CO2 /any 

S: Participació 
ciutadana 

 A: Formació  
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7.4.2. Organitzar una competició entre les escoles de la comarca per estalviar 
energia  

Línia Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments/instal·lacions 
municipals 

Objectiu Fomentar l’estalvi d’energia a les escoles, a la vegada que a les llars 

Descripció Amb base a l’experiència creada a la ciutat alemanya d’Hamburg l’any 1994 i el Projecte Europeu Euronet 
50/50, l’acció proposada pretén reduir el consum d’energia en els centres educatius de la comarca i a la 
vegada educar als alumnes en el camp de l’estalvi i eficiència de l’energia. 

Els resultats previstos amb aquesta competició han de permetre reduir les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle i augmentar l’eficiència energètica als centres educatius, educar als alumnes en temes d’energia i 
concretament ensenyar als alumnes quina és l’energia que s’utilitza a l’escola, involucrar la comunitat 
educativa i canviar els hàbits de consums a l’escola. 

El concepte 50/50 inclou incentius econòmics per l’estalvi d’energia, ja que la meitat de l’estalvi aconseguit a 
partir de l’eficiència energètica de les mesures adoptades pels alumnes i els canvis de comportament es 
retornen per a la compra de material educatiu (llibres de lectura, material esportiu...), mentre que el 50% 
restant serà un estalvi net en les comptes dels ajuntaments. 

El resultat de l’acció és que tothom hi surt guanyant, les escoles eduquen als seus alumnes en energia, 
estalvi i eficiència energètica, els ajuntaments redueixen la seva despesa en la factura de l’electricitat i la 
societat es beneficia degut a la reducció en part de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

La realització d’aquest acció a l’escola, és molt probable que doni resultats més amplis que els únicament 
reflectits en l’àmbit de l’escola, ja que els alumnes es poden convertir en els gestors energètics dels seus 
habitatges, i realitzar les seves pròpies campanyes d’estalvi i eficiència aplicats en l’àmbit domèstic. 

Es tracta d’una acció que no requereix d’inversió en la compra de nous equips i instal·lacions, i sí únicament 
de la implicació dels diferents agents, amb una coordinació comarcal. 

L’escola Sant Cristòfol, és una escola pública, que forma part de la xarxa educativa de la Generalitat de 
Catalunya, a on s’hi imparteixen els aprenentatges d’educació infantil i primària. La plantilla del centre està 
constituïda per una quinzena de docents, que estan de l’alumnat escolar repartits des de P3 fins a 6è de 
primària. 

S’ha estimat que amb aquest acció es pugui aconseguir un estalvi de fins al 15% del consum energètic de 
l’escola. 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 219,66 MWh/any 
Estalvi 32,95 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 6.500 € 
Cost abatiment: 705,58 €/tn CO2 estalviada 
Amortització -- anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Consell Comarcal de la Garrotxa - Oficina Comarcal de l’Energia / Ajuntament 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia a l’ajuntament / Emissions GEH del municipi 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
15% respecte al consum de l’escola. 

 

9,21 
tn CO2 /any 

S: Participació 
 A: Formació i educació  
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8.1.1. Instal·lació de microtubines al Dipòsit Cont rolat de Residus Municipals  

Línia Incrementar el consum d’energia de fonts renovables 

Objectiu Valorització energètica del biogàs generat al Dipòsit Controlat de Residus Municipals de la Garrotxa 

Descripció El dipòsit controlat de residus municipals de la Garrotxa es troba en funcionament des de l’any 1988 al 
clot de les Mules, dins el terme municipal de Beuda. Per tal de garantir-ne el correcte funcionament, a 
partir de l’entrada en vigor de la moratòria del Decret 1/1997, es va procedir a efectuar el segellat i la 
clausura de la fase d’abocament compresa entre els anys 1988 i 2007. 

Dins d’aquestes obres es va incloure el una xarxa de captació i drenatge de gasos i una torxa de 
combustió capaç de tractar un cabal de 100 m3/hora amb l’objectiu de garantir la protecció de 
l’atmosfera. Actualment aquests gasos generats dins la massa de residus del dipòsit, no disposen de 
cap tipus de valoració i per tant el seu destí final és la combustió. 

Després de temps de funcionament del nou sistema de recollida i tractament de gasos, el volum de gas 
extret està estabilitzat en uns 280 m3/dia, amb una concentració de metà del 55 %, de diòxid de carboni 
del 46 % i d’oxigen del 3%. 

El biogàs en aquestes condicions podria tenir un poder calorífic aproximat de 4.300 Kcal/m3, o sigui que 
uns 5 kW/m3. 

Considerant que el municipi de les Planes d’Hostoles l’any 2005 va generar 757,71 tn de residus de la 
fracció no selectiva que varen entrar al dipòsit de Beuda, que representa un 3,26% del total. 

Per tant tenint en compte el volum extret, el potencial de producció d’energia del dipòsit amb l’actual 
sistema de recollida de gasos és de 350 kW/hora. Atès que el funcionament mig de la torxa en 
l’actualitat és de 4 hores al dia, amb la producció de residus del municipi es pot aconseguir una 
producció de 45,64 kWh/dia. 

Es proposa l’instal·lació d’una microturbina alimentada pel biogàs, associada a un generador de corrent 
alterna, aconseguint un rendiment elèctric del 50%, i per tant amb la producció de residus del municipi 
una producció elèctrica de 8,33 MWh 

L’acció proposada és per a l’autoconsum de l’energia elèctrica produïda en la pròpia instal·lació. Per 
tant, es proposa la instal·lació d’un sistema de producció d’energia per autoconsum en les instal·lacions 
interiors, utilitzant com a gasòmetre el propi dipòsit i laminant l’extracció de gasos a 8 hores en comptes 
de les 4 hores actuals. 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi  - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 5.868,00 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica 8,33 MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Mitja 2015-2020 Consell Comarcal de la Garrotxa / Agència de residus de Catalunya / ICAEN 

Indicadors 
seguiment  � Emissions GEH del municipi / Consum final d’energia total 

Estalvi de les emissions de CO2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
No s’ha imputat estalvi d’emissions per l’electricitat generada pels residus del 
municipi de les Planes d’Hostoles, donat que aquesta instal·lació estarà ubicada 
a Beuda.  

--- 
tn CO2 /any 

S: Altres sectors  
 A: Residus  
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8.2.1. Estudi per a la utilització dels subproducte s de la indústria de la fusta 
com a biomassa  

Línia Producció local d’energia 

Objectiu Reaprofitament del subproducte per a l’obtenció de biomassa 

Descripció L’ús de biomassa com a combustible és secular. De fet, històricament, la llenya ha estat la principal font 
per obtenir calor a les llars i a les activitats econòmiques anteriors a la Revolució Industrial. Els 
combustibles fòssils, primer el carbó i després el petroli i el gas, l’han relegat a un paper molt secundari i 
ha estat una de les causes que expliquen l’enfonsament del sector forestal i l’abandonament de la gestió 
d’una gran part dels boscos catalans. 

Tanmateix, amb el canvi de segle, es va començar a desenvolupar el mercat de la biomassa com a font 
d’energia renovable i neta –amb un balanç neutre d’emissions de CO2–,que pot revitalitzar les activitats 
econòmiques lligades al món forestal. 

Els principals productes de biomassa són: 

- Biomassa primària (cultius energètics, residus agrícoles, residus forestals) 
- Biomassa secundària (residus indústria alimentària, fusta i ramadera) 
- Biomassa terciària (residus sòlids urbans i residus depuradora) 

La indústria de la fusta (biomassa secundària), és una de les fonts a partir de la qual es pot obtenir 
biomassa. 

A les Planes d’Hostoles, actualment hi ha 3 importants activitats dedicades a l’elaboració d’articles de 
fusta. Aquestes activitats generen anualment un important volum de subproducte que és tractat com a 
residu. 

Es planteja la realització d’un estudi, que permeti caracteritzar el subproducte que s’obté del procés de 
producció, per tal d’analitzar-lo si és apte per a poder-se utilitzar com a biomassa en calderes tant d’ús 
industrial (autoconsum) com per a calderes domèstiques. 

El cost de l’acció és únicament de la realització de l’estudi incloent la caracterització del material i les 
corresponets proves de combustió i anàlisi de fums d’emissió. 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 766,99 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 15.000 € 
Cost abatiment: --- €/tn CO2 estalviada 
Amortització -- anys  

Producció 
local 
d’energia  

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh  

 

Prioritat Calendari Responsable 
Baixa 2015-2020 Ajuntament/Consell Comarcal /Privats 

Indicadors 
seguiment  � Consum final d’energia elèctrica del municipi / Emissions GEH del municipi 

Estalvi de les emissions de CO 2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
No s’ha imputat estalvi d’emissions, al tractar-se d’una acció d’estudi. 

 

--- 
tn CO2 /any 

S: Producció local 
d’energia 
 A: Altres  
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Taula resum 

Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada  

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS  

1.1.1 Reducció dels consums de fons equipaments 
municipals-Ajuntament-centre cultural-biblioteca- escola Ajuntament 2015-2020 541,98 4,926 -- 1,96 

1.1.2 Renovar els llums de l’Ajuntament, centre cultural i 
escola per llums més eficients 

Ajuntament 2015-2020 11.00,11 20,315 -- 7,98 

1.1.3 Regular la temperatura de consigna dels edificis 
municipals-Escola 

Ajuntament 2015-2020 11.580,91 27,65 -- 7,57 

1.1.4 Regular la temperatura de consigna dels edificis 
municipals-Cooperativa 

Ajuntament 2015-2020 6.667,10 8,09 -- 2,16 

1.1.5 Renovar els tancaments de l’escola Ajuntament 2015-2020 136.851 15,73 -- 4,20 

1.1.6 Instal·lació de bomba solar a la nova captació del 
dipòsit 

Ajuntament 2015-2020 5.369,98 19,894 -- 7,81 

1.1.7 Instal·lació de caldera de biomassa a l’escola Ajuntament 2015-2020 83.500 0 104,85 27,77 

1.1.8 Compra electrodomèstics eficients equipaments 
municipals 

Ajuntament – 
Consell Comarcal 

2015-2020 2.499,98 1,457 -- 0,57 

1.1.9 Implantació sistema gestió de l’energia Ajuntament/Cons
ell Comarcal 

2015-2020 8.400 23,80 -- 4,51 

1.1.10 Nomenar un gestor energètic municipal Ajuntament/Cons
ell Comarcal 2015-2020 0 12,26 -- 4,47 

(*)Instal·lació solar tèrmica per ACS al camp de futbol Ajuntament Executada  - 5,841 2,30 

Edificis i equipaments/ 
instal·lacions municipals 

(*) Bomba de calor geotèrmica a la nova llar d’infants Ajuntament Executada   - -- 2,72 

1.2.1 Fomentar la instal·lació de calderes de biomassa en 
serveis 

Ajuntament- 
Consell Comarcal 

2015-2020 119.100 0 192,0 64,08 
Edificis i equipaments/ 
instal·lacions sector 
terciari (no municipals) 
 
 

1.2.2 Fomentar la instal·lació d’energia solar tèrmica al 
sector serveis 

Ajuntament- 
Consell Comarcal 

2015-2020 81.500 -- 25,2 6,72 
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada  

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

1.2.3 Fomentar la renovació de l’enllumenat interior per 
enllumenat eficient i regulable en el sector terciari 

Ajuntament/privat
s 

2015-2020 
73.500 55,43 -- 21,78 

1.2.4. Fomentar millores en l’eficiència energètica de motors, 
equips de fred i altres aparells elèctrics eficients en el sector 
terciari 

Ajuntament/privat
s 

2015-2020 
121.500 27,71 -- 10,89 

1.2.5 Fomentar l’adhesió de les empreses al programa 
d’acords voluntaris de la Generalitat de Catalunya per la 
reducció de les emissions 

Ajuntament/privat
s 

2015-2020 
201.500 50,63 -- 17,61 

(*) Instal·lació solar tèrmica per ACS al CAP ICS 
Executada 

- - 2,282 0,43 

1.3.1 Fomentar la reducció dels consums de fons als 
habitatges 

Ajuntament/Cons
ell /privats 

2015-2020 
4.646 65,70 -- 25,82 

1.3.2 Fomentar la compra d’electrodomèstics més eficients 
en habitatges 

Ajuntament – 
Consell Comarcal 2015-2020 98.349,33 56,78 -- 22,31 

1.3.3 Fomentar la instal·lació de calderes de biomassa al 
sector en ús residencial 

Ajuntament – 
Consell – privats 

2015-2020 903.100 0 920,00 245,64 

1.3.4 Fomentar la instal·lació d’energia solar tèrmica als 
habitatges 

Ajuntament – 
Consell Comarcal 2015-2020 331.500 -- 105,43 28,14 

1.3.5 Fomentar la instal·lació de sistemes geotèrmics de 
baixa entalpia en habitatges 

Ajuntament- 
Consell Comarcal 

2015-2020 176.500 145,68 -- 34,69 

 
Edificis residencials 

Instal·lació solar tèrmica per a ACS en habitatges (*) Privats Executada - 107,03 - 2,99 

1.4.1 Canvi de làmpades als quadres Q1A i Q1B Ajuntament 2015-2020 21.562,95 37,513 -- 14,74 

1.4.2 Canvi de làmpades als quadres Q2, Q3, Q4 i Q5 Ajuntament 2015-2020 33.377,85 33,591 -- 13,20 

1.4.3 Canvi de làmpades als quadres Q6, Q7 i Q12 Ajuntament 2015-2020 23.328,80 17,753 -- 6,98 

1.4.4 Canvi de làmpades als quadres Q8 i Q9 Ajuntament 2015-2020 69.103,10 17,753 -- 22,19 

1.4.5 Canvi de làmpades als quadres Q10 i Q11 Ajuntament 2015-2020 45.060,40 17,753 -- 15,31 

Enllumenat públic 

1.4.6 Canvi de làmpades als quadres Q13 i Q14 Ajuntament 2015-2020 3.789,72 1,973 -- 0,77 
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada  

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

 Millores en l’enllumenat públic (*) Ajuntament Executada - 49,862 - 6,86 

TRANSPORT 

2.1.1 Renovació de la flota de vehicles municipals per 
vehicles més eficients 

Ajuntament 2015-2020 16.900 2,24 -- 0,55 
Flota municipal 

2.1.2 Ús de vehicles més eficients en els vehicles 
externalitzats (recollida escombraries) 

Ajuntament – 
Consell Comarcal 

2015-2020 47.600,47 --- -- 5,78 

Transport privat i 
comercial 

2.3.1 Fomentar la compra de vehicles energèticament més 
eficients 

Ajuntament/privat
s 

2015-2020 4.535.900 1.331,87 -- 259,80 

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT  

Hidroelèctrica 3.1.1 Incentivar la recuperació i posada en servei de les 
minicentrals hidràuliques del municipi 

Ajuntament 2015-2020 12.500 --- 857,44 408,18 

Eòlica 3.2.1 Implantació de sistemes de  microeòlica a la captació 
dels dipòsits d’aigua 

Ajuntament 2015-2020 20.963,25 -- 4,5 1,77 

3.3.1 Generació d’energia elèctrica per autoconsum als 
edificis municipals- Ajuntament 

Ajuntament 2015-2020 12.584 -- 3,64 1,43 

3.3.2 Generació d’energia elèctrica per autoconsum al 
Cooperativa 

Ajuntament 2015-2020 28.314 -- 8,19 3,22 

3.3.3 Generació d’energia elèctrica per autoconsum a llar 
infants 

Ajuntament 2015-2020 28.314 -- 8,19 3,22 

3.3.4 Generació d’energia elèctrica per autoconsum  local 
Polivalent Ajuntament 2015-2020 28.314 -- 8,19 3,22 

3.3.5 Generació d’energia elèctrica per autoconsum CEIP 
Sant Cristòfor 

Ajuntament 2015-2020 37.752 -- 10,92 4,29 

3.3.6 Foment de la generació d’energia elèctrica per 
autoconsum als habitatges particulars 

Ajuntament - 
Consell Comarcal 

2015-2020 96.122,39 -- 39,10 15,36 

3.3.7 Foment de la generació d’energia elèctrica per 
autoconsum al sector serveis 

Ajuntament - 
Consell Comarcal 2015-2020 298.390,83 -- 127,05 49,93 

Fotovoltaica 

Una instal·lacions FV connectades a xarxa Privats Executades - -- --- 2,85 
Cogeneració de calor i 
electricitat --- --- --- --- --- --- --- 

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ URBANA  

Cogeneració de calor i 
electricitat --- --- --- --- --- --- --- 

Xarxa de calor --- --- --- --- --- --- --- 

PLANEJAMENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI  
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada  

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

5.1.1 Incentivar  les construccions privades i rehabilitacions 
amb la màxima certificació energètica amb bonificacions a 
les ordenances fiscals municipals 

Ajuntament 2015-2020 790.552 236,9 -- 65,61 

Urbanisme 
5.1.2 Incentivar les Construccions privades amb emissions 
zero CO2, amb bonificacions a les ordenances fiscals 
municipals 

Ajuntament 2015-2020 280.000 203,47 -- 56,35 

Planificació dels 
transports i la mobilitat --- --- --- --- --- --- --- 

Normes per a la renovació 
i expansió urbana 

--- --- --- --- --- --- --- 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS  

Requeriments d’energies 
renovables 

6.2.1 Realitzar la compra d’energia verda Ajuntament – 
Consell 

2015-2020 -- -- -- 51,61 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

Serveis d’assessorament 7.1.1 Creació d’una oficina comarcal de l’energia Ajuntament – 
ICAEN – Consell 

2015-2020 2.234,59 -- -- 46,59 

Ajudes i subvencions --- --- --- --- --- --- --- 

7.3.1 Implementar una plataforma per compartir cotxe Ajuntament – 
Consell – ICAEN 2015-2020 4.000 354,45 -- 91,56 

7.3.2 Jornades anuals per millorar l’eficiència energètica als 
establiments del sector petit terciari, en especial a 
l’hosteleria i comerç i també gran terciari 

Ajuntament – 
Consell 

2015-2020 2.500 37,34 -- 5,87 

7.3.3 Campanyes de prevenció de residus i foment del 
reciclatge Ajuntament – ARC 2015-2020 4.000 0 -- 77,87 

7.3.4 Editar un butlletí periòdic i espai a la ràdio local sobre 
temes de l’àmbit PAES 

Ajuntament/Consell 
Comarcal 

2015-2020 0 21,50 -- 7,20 

Sensibilització i creació de 
xarxes locals 

7.3.5 Visites avaluació energètica als habitatges Ajuntament/Consell 
Comarcal 

2015-2020 20.000 60,63 -- 23,83 

7.4.1 Promoure la realització de cursos de conducció 
eficient 

Ajuntament – 
ICAEN 2015-2020 7.050 737,16 -- 167,63 

Formació i educació 
7.4.2 Organitzar una competició entre les escoles de la 
comarca per estalviar energia 

Ajuntament – 
Consell comarcal 2015-2020 6.500 -- -- 9,21 

ALTRES SECTORS  
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada  

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

Residus 8.1.1 Instal·lació de microturbines al dipòsit controlat de 
residus municipals 

Ajuntament – 
Consell comarcal 2015-2020 - -- - - 

Altres 
8.2.1. Estudi per a la utilització dels subproductes de la 
indústria de la fusta com a biomassa 

Ajuntament-
Consell 
Comarcal-privats 

2015-2020 15.000 - - - 

(*) Accions executades 
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7. Pla de participació i comunicació 

 Actors implicats 

El conjunt de la societat té un paper rellevant per fer front al canvi climàtic. La participació de la 
societat i dels actors directament relacionats en el procés d’elaboració del PAES és necessària per 
poder proposar les accions i dur-les a terme. 

La taula següent identifica els possibles actors que s’han implicat en el procés d’elaboració del PAES 
del municipi de les Planes d’Hostoles: 

Taula 7.1. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAES. 
Tipologia de 
persones i/o 
organismes 

Actors  Convocat 
al taller 

Participació 
al taller 

Alcalde Sí Sí 

Regidors equip de govern  Sí Sí 
Regidors altres grups Sí No 
Responsable comunicació i protocol Sí Sí 
Tècnic municipal Sí Sí 

Ajuntament  

Cap brigada municipal Sí Sí 
Representant empresa constructora Sí Sí 
Concessionaris equipaments locals Sí No 
Representants del comerç local Sí No 

Sector privat 

Representats d’empreses restauració/hostaleria Sí No 
Entitats culturals municipals Sí No Representants de 

la societat civil Emissora local Sí Sí 
Altres Veïns Sí Sí 

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. 

Taller de participació - Planificació 

El taller de participació es va realitzar el dia 23 de febrer de 2016 a les 8 del vespre a la biblioteca 
amb una durada de dues hores. Es varen convocar, a través de l’ajuntament, tots els actors indicats 
anteriorment. 

Al taller, hi varen assistir 18 persones. 

A continuació, es presenten les propostes d’accions identificades al taller i que s’han incorporat al 
PAES. En cas que l’acció no s’hagi incorporat al pla d’acció, s’indica la justificació tècnica. Les 
accions es divideixen en funció de l’àmbit d’actuació: Ajuntament o PAES.  

 
Taula 7.2. Proposta d’accions inicials àmbit ajuntament. 

Proposta Incorporació al 
PAES? Justificació 

--- --- --- 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Taula 7.3. Proposta d’accions inicials àmbit PAES 

Proposta Incorporació al 
PAES? Justificació 

--- --- --- 

Font: Elaboració pròpia. 
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Posteriorment a la sessió, es va facilitar als assistents a la reunió un qüestionari d’avaluació del taller 
de participació, en què es valora els resultats (adjunt com a annex IV d’aquest document). 

 

 Comunicació 

La taula següent indica les accions de comunicació que s’han dut a terme durant el procés 
d’elaboració dels PAES en la fase inicial i de planificació. 

 

Taula 7.4. Instruments de participació i comunicació durant la fase d’inici i planificació del PAES. 

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ/COMUNICACIÓ FASE ETAPA GRAU 
 IMPLICACIÓ Instrument Objectiu 

Compromís polític i signatura 
del Pacte 

No 
Informar la ciutadania de la signatura 
del Pacte d‘alcaldes i de l’inici dels 
treballs. 

Adaptació de les estructures 
administratives 
municipals 

Inici  

Aconseguir el suport de les 
parts interessades 

- 
No 

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. 

- No Presentar els resultats de l’IRE a la 
ciutadania. Avaluació del marc actual, 

que inclou l’informe de 
referència d’emissions  Informació i 

retroalimentac
ió 

Presentació abans de 
la participació 

Presentar els resultats de l’IRE als 
actors implicats. 

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

Participació i 
consultes Taller de participació 

Planificació  

Aprovació i presentació del 
pla 

- No 

Informar la ciutadania i validar les 
accions. Implicar els responsables de 
la gestió energètica dels equipaments 
municipals en la presa de decisions. 
Guanyar legitimitat i suport polític. 

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

A l’annex IV d’aquest document s’inclou una còpia dels instruments de comunicació. 

Cal destacar que, un cop aprovat el PAES per Ple, caldrà fer difusió de les actuacions que 
l’ajuntament desenvolupi. Per tal de donar visibilitat als projectes executats en l’àmbit de totes les 
comarques gironines, caldrà informar la Diputació de Girona i el CILMA de les actuacions. A més, 
l’ajuntament també haurà de fer difusió de les actuacions i dels resultats a través dels seus canals de 
difusió habituals. 

L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles, com a signatari del Pacte d’alcaldes, es compromet a 
organitzar cada any accions pel Dia de l’Energia, i a promoure activitats i involucrar-hi la ciutadania i 
les parts interessades. 
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8. Pla de seguiment 
Els signataris del Pacte d’alcaldes es comprometen a presentar: 

1) Un informe d’implantació del PAES cada dos anys. 

Aquest informe inclourà informació quantitativa sobre les accions implantades i el seu 
impacte sobre el consum d’energia i les emissions de CO2. També inclourà una anàlisi del 
procés d’implantació del PAES que faci referència a les mesures correctores i preventives 
quan sigui necessari. Es preveu que la Comissió Europea subministri una plantilla 
específica per poder elaborar aquest informe. 

2) Un informe d’acció del PAES cada quatre anys. 

Aquest informe contindrà la informació indicada per a l’informe d’implantació del PAES i 
l’inventari de seguiment d’emissions (ISE). Es preveu que la Comissió Europea 
subministri una plantilla específica per a cada tipus d’informe.  

Per tal d’avaluar el progrés i els resultats del PAES s’han identificat els indicadors següents per a 
cada sector.  

Taula 8.1. Proposta d’indicadors.  
Sector Indicador  

Nombre de passatgers a l’any que utilitzen el transport públic 
Km de carril bici 

Km de vies per a vianants / km de vies municipals 
Consum total d’energia del parc de vehicles propietat de l’ajuntament 
Nombre de vehicles que passen per un punt fix a l’any/mes (agafar un 
punt o carrer representatiu) 
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 

Transport 

Tones de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts en una 
selecció d’estacions de servei representatives 
% de llars amb la qualificació energètica A/B/C 
Consum total d’energia dels edificis públics 
Consum total d’electricitat en edificis residencials 
Consum total de combustibles fòssils en edificis residencials 
Consum total d’electricitat en edificis del sector terciari 

Edificis, equipaments/instal·lacions 

Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari 
Producció local d’energia Electricitat produïda en instal·lacions locals 

Nombre d’edificis residencials que utilitzen xarxa de calor Calefacció i refrigeració urbanes 
Nombre d’edificis del sector terciari que utilitzen xarxa de calor 

Contractació pública de productes i serveis % d’electricitat ecològica comprada per l’Administració pública 

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 guia Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 

Aquests indicadors s’hauran de definir i descriure amb més detall un cop la Comissió Europea hagi 
publicat la guia específica sobre el seguiment i la presentació dels informes. 
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9. Proposta de pla d’inversions 
Aquest pla d’inversions identifica, pel període 2012-2020, les accions que caldrà dur a terme per tal 
d’assolir l’objectiu i el cost associat. Les accions es divideixen en dos períodes: curt termini (2013-
2015) i llarg termini (2015-2020). L’informe d’implantació del PAES haurà d’actualitzar aquest pla 
d’inversions.  
 
La taula següent recull les accions identificades pel PAES en funció de la previsió del seu període 
d’implantació. 
 
Taula 9.1. Síntesi del pla d’inversions.  

Termini Nombre 
d’accions 

Cost inversió 
privada (€) 

Cost  
Ajuntament (€)  Cost total (€) 

Llarg termini (2015- 2020) 51 8.096.258,55 772.562,00 8.868.820,74 

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 

 
Llarg termini (2015-2020) 
 

Acció 
Cost 

d’abatiment 
(€/any) 

Període 
d’amortització  

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament  

Cost inversió 
privada  

(€) 

Cost 
Ajuntament (€) 

Cost total  
(€) 

1.1.1.Reducció dels 
consums de fons 
equipaments 
municipals-Ajuntament-
centre cultural-
biblioteca-escola 

228,74 0,6 DdG/ICAEN 0 541,98 541,98 

1.1.2 Renovar els llums 
de l’Ajuntament, centre 
cultural i escola per 
llums més eficients 

1.377,80 3,2 DdG/ICAEN 0 11.000,11 11.000,11 

1.1.3 Regular la 
temperatura de 
consigna dels edificis 
municipals-Escola 

2.167,79 2,5 DdG/ICAEN 0 11.580,91 11.580,91 

1.1.4 Regular la 
temperatura de 
consigna dels edificis 
municipals-Cooperativa 

3.086,58 4,8 DdG/ICAEN 0 6.667,10 6.667,10 

1.1.5 Renovar els 
tancaments de l’escola 

32.588,41 -- DdG/ICAEN 0 136.851 136.851 

1.1.6 Instal·lació 
bomba solar nova 
captació del dipòsit 

687,58 2,7 DdG/ICAEN 0 5.369,98 5.369,98 

1.1.7 Instal·lació 
caldera biomassa 
escola 

7,52 16,0 DdG/ICAEN 0 83.500 83.500 
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1.1.8 Compra 
electrodomèstics eficients 
equipaments municipals 

4.364,51 5,9 DdG/ICAEN 0 2.499,98 2.499,98 

1.1.9 Implantació d’un 
sistema de gestió de 
l’energia 

1.861,37 4,3 DdG/ICAEN 0 8.400 8.400 

1.1.10 Nomenar un 
gestor energètic 
municipal 

-- -- DdG/ICAEN 0 0 0 

1.2.1 Fomentar la 
instal·lació de calderes 
de biomassa en serveis 

9,5 6 DdG/ICAEN 117.600 1.500 119.100 

1.2.2 Fomentar la 
instal·lació d’energia 
solar tèrmica al sector 
serveis 

115,88 13,7 DdG/ICAEN 80.000 1.500 81.500 

1.2.3 Fomentar la 
renovació de 
l’enllumenat interior per 
l’enllumenat eficient i 
regulable al sector 
terciari 

3.374,65 8 DdG/ICAEN 72.000 1.500 73.500 

1.2.4 Fomentar millores 
en l’eficiència 
energètica de motors, 
equips de fred i altres 
aparells elèctrics 
eficients en el sector 
serveis 

11.157 5,4 DdG/ICAEN 120.000 1.500 121.500 

1.2.5 Fomentar 
l’adhesió de les 
empreses al programa 
d’acords voluntaris de 
la Generalitat de 
Catalunya per la 
reducció de les 
emissions 

11.442 4 DdG/ICAEN 200.000 1.500 201.500 

1.3.1 Fomentar la 
reducció dels consums 
de fons als habitatges 

179,93 0,4 DdG/ICAEN 2.646 1.500 4.646 

1.3.2 Fomentar la 
compra 
d’electrodomèstics més 
eficients en habitatges 

4.408 10,2 DdG/ICAEN 96.849,33 1.500 98.349,33 

1.3.3 Fomentar la 
instal·lació de calderes 
de biomassa en ús 
residencial 

9,94 12,0 DdG/ICAEN 901.600 1500 903.100 

1.3.4 Fomentar la 
instal·lació d’energia 
solar tèrmica als 
habitatges 

110,69 13,7 DdG/ICAEN 330.000 1.500 331.500 

1.3.5 Fomentar la 
instal·lació de sistemes 
geotèrmics de baixa 
entalpia en habitatges 

62,36 20 DdG/ICAEN 175.000 1.500 176.500 

1.4.1. Canvi de 
làmpades als quadres 
Q1A i Q1B 

1.468,74 3,2 DdG/ICAEN 0 21.562,95 21.562,95 

1.4.2. Canvi de 
làmpades als quadres 
Q2, Q3, Q4 i Q5 

2.528,61 5,5 DdG/ICAEN 0 33.377,85 33.377,85 
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1.4.3. Canvi de 
làmpades als quadres 
Q6, Q7 i Q12 

3.343,71 7,3 DdG/ICAEN 0 23.328,80 23.328,80 

1.4.4. Canvi de 
làmpades als quadres 
Q8 i Q9 

3.114,0 6,8 DdG/ICAEN 0 69.103,10 69.103,10 

1.4.5. Canvi de 
làmpades als quadres 
Q10 i Q11 

2.943,41 6,4 DdG/ICAEN 0 45.060,40 45.060,40 

1.4.6. Canvi de 
làmpades als quadres 
Q13 i Q14 

3.789,72 10,7 DdG/ICAEN 0 3.789,72 3.789,72 

2.1.1 Renovació de la 
flota de vehicles 
municipals per vehicles 
més eficients 

30.727 70,0 DdG/ICAEN 
/IDAE 

0 16.900,00 16,900,00 

2.1.2 Ús de vehicles 
més eficients en els 
vehicles externalitzats 
(recollida 
escombraries) 

8.253,3 -- DdG/ICAEN 
/IDAE 

0 47.600,47 47.600,47 

2.3.1 Fomentar la 
compra de vehicles 
energèticament més 
eficients 

17.459,20 -- DdG/ICAEN / 
IDAE 

4.534.400 1.500 4.535.900 

3.1.1 Incentivar 
recuperació i posada 
en servei minicentrals 

30,62 -- ICAEN 0 12.500 12.500,00 

3.2.1 Implantació 
microeòlica captació 
dipòsits aigua 

11.853,69 -- ICAEN 0 20.963,25 20.963,25 

3.3.1. Generació 
d’energia elèctrica per 
autoconsum als edificis 
municipals- Ajuntament 

8.796,80 20,3 DdG/ICAEN 0 12.584 12.584 

3.3.2 Generació 
d’energia elèctrica per 
autoconsum a la 
Cooperativa 

8.796,80 20,3 DdG/ICAEN 0 28.314,0 28.314,0 

3.3.3 Generació 
d’energia elèctrica per 
autoconsum a la llar 
d’infants 

8.796,80 20,3 DdG/ICAEN 0 28.314,0 28.314,0 

3.3.4 Generació 
d’energia elèctrica per 
autoconsum al local 
polivalent 

8.796,80 20,3 DdG/ICAEN 0 28.314,0 28.314,0 

3.3.5 Generació 
d’energia elèctrica per 
autoconsum al CEIP 
Sant Crsistòfor 

8.796,80 20,3 DdG/ICAEN 0 37.752,0 37.752,0 

3.3.6 Foment de la 
generació d’energia 
elèctrica per 
autoconsum als 
habitatges particulars 

6.255,40 20,3 DdG/ICAEN 94.622,39 1.500 96.122,39 

3.3.7 Foment de la 
generació d’energia 
elèctrica per 
autoconsum al sector 
serveis 

5.665,14 18 DdG/ICAEN 296.890,83 1.500 298.390,83 
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5.1.1 Incentivar les 
construccions privades 
i rehabilitació amb la 
màxima certificació 
energètica amb 
bonificacions a les 
ordenances fiscals 
municipals 

12.048,9 17,7 DdG/ICAEN 787.600 2.952 790.552 

5.1.2 Incentivar les 
construccions privades 
amb emissions de CO2 
gairebé nul·les amb 
bonificacions a les 
ordenances fiscals 
municipals 

4.968,9 -- DdG/ICAEN 
/IDAE 

280.000 -- 280.000 

6.2.1 Realitzar la 
compra d’energia verda 

-- -- DdG/ICAEN 
/IDAE 

-- -- -- 

7.1.1.Creació d’una 
oficina comarcal de 
l’energia 

47,96 -- DdG/ICAEN -- 2.234,59 2.234,59 

7.3.1 Implementar una 
plataforma per 
compartir cotxe 

43,68 -- DdG/ICAEN 
/IDAE 

0 4.000 4.000 

7.3.2 Jornades anuals 
per millorar l’eficiència 
energètica als 
establiments del sector 
petit terciari, en 
especial a l’hosteleria i 
comerç i també gran 
terciari 

-- -- DdG/ICAEN 0 2.500 2.500 

7.3.3 Campanyes de 
prevenció de residus i 
foment del reciclatge 

-- -- ARC 0 4.000 4.000 

7.3.4 Editar un butlletí 
periòdic i espai a la 
ràdio local sobre temes 
de l’àmbit PAES 

-- --  0 0 0 

7.3.5 Visites avaluació 
energètica habitatges 

839,07 --- ICAEN --- 20.000 20.000 

7.4.1 Promoure la 
realització de cursos de 
conducció eficient 

50,71 -- DdG/ICAEN 7.050,0 0 7.050,00 

7.4.3 Organitzar una 
competició entre les 
escoles de la comarca 
per estalviar energia 

-- -- DdG/ICAEN 0 6.500 6.500 

8.1.1 Instal·lació de 
microturbines al dipòsit 
controlat de residus 
municipals 

1.182,60 - ARC/DdG/ 
ICAEN 

0 - - 

8.2.1 Estudi per a la 
utilització subproductes 
indústria fusta com a 
biomassa 

--- --- ICAEN/CTFC --- 15.000 15.000 

Total  352.594,59 
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10. ANNEX I: SEAP 
TEMPLATE 

 

 

 

 



1) Overall CO2 emission reduction target 21,44 (%)    by 2020

Please tick the corresponding box:

2) Long-term vision of your local authority (please include priority areas of action, main trends and challenges)

3) Organisational and financial aspects 

Per capita reduction

Overall estimated budget

Foreseen financing sources for the investments within your action plan Diputació de Girona, IDAE, ICAEN, FESCO2 (Ministerio), Intelligent Energy Europe, Life+, FP7

To guarantee the energy manager position and to nominate a SEAP coordinator

Staff capacity allocated Eduard Llorà (mayor) as SEAP coordinator and Josep Martín as energy manager

To reduce, at least, 79,78% of CO2 emissions from municipal buildings and equipament/facilites. To implement low cost energy efficient actions in:council buildings, kindergarden and sports area. Also from municipal ligthing consumption and municipal 

fleet. To reduce, at least 21,69% of CO2 emissions from terciary buildings, equipment/facilities (to promote and install solar termical and biomass boilers and low cost energy efficient actions). To reduce, al least, 23,84% of CO2 emissions from residential 

buildings (to promote and install solar termical, solar fotovoltaic system for self production, biomass boilers and low cost energy efficient actions).To reduce, al least, 9,39% of CO2 emissions from private and commercial transport (to  promote efficent 

vehicle use and bicycle use). To reduce 10 % from municipal waste managament. To increase local electricity production (to install solar fotovoltaic systems from self production and retrive running microhidroelectricals 1067 MWh).

Coordination and organisational structures created/assigned

Instructions

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

This is a working version for Covenant signatories  to help in data collection. However the on-line SEAP template

available in the Signatories’ Corner (password restricted area) at: http://members.eumayors.eu/

is the only REQUIRED template that all the signatories have to fill in at the same time when submitting the SEAP in their own (national) language.

OVERALL STRATEGY

Absolute reduction

More information: www.eumayors.eu.

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

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.

Go to the second part of the SEAP template -> dedicated to your Baseline Emission Inventory!

8.868.820,74 € (772.562 € municipal budget +  8.096.258,55€ private investments)

?



1) Inventory year 2005

2) Emission factors

Please tick the corresponding box:

Emission reporting unit

Please tick the corresponding box:

3) Key results of the Baseline Emission Inventory

Green cells are compulsory fields

Natural gas Liquid gas Heating Oil Diesel Gasoline Lignite Coal
Other fossil 

fuels
Plant oil Biofuel 

Other 

biomass
Solar thermal Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities 278,71 233,82 512,53

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities 1147,39 224,60941 308,557295 1680,556705

Residential buildings 3031,777 462,751547 3194,88911 6689,417653

Municipal public lighting 233,94 233,94

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 

scheme - ETS) 0

Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 4691,812 0 0 687,360957 3737,2664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9116,444358

TRANSPORT:
Municipal fleet 49,32 13,06 62,38

Public transport 0

Private and commercial transport  16773,81 4202,372 20976,18177

Subtotal transport 0 0 0 0 0 16823,13 4215,432 0 0 0 0 0 0 0 0 21038,56177

Total 4691,812 0 0 687,360957 3737,2664 16823,13 4215,432 0 0 0 0 0 0 0 0 30155,01

Municipal purchases of certified green electricity  (if any) [MWh]:

CO2 emission factor for certified green electricity purchases (for LCA

approach) :

B. CO2 or CO2 equivalent emissions

Standard emission factors in line with the IPCC principles

LCA (Life Cycle Assessment) factors

CO2 emissions

CO2 equivalent emissions

A. Final energy consumption

 

For Covenant signatories who calculate their CO2 emissions per capita, please precise here the number of inhabitants during the inventory year : 1754

Category

FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

Total

   Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

BASELINE EMISSION INVENTORY

Instructions

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

Grey fields are non editable

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

?



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 109,56 0,00 62,43 171,99

Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities 451,04 50,99 82,38 584,41

Residential buildings 1191,79 105,04 853,04 2149,87

Municipal public lighting 91,96 0,00 0,00 91,96

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 

scheme - ETS) 0,00

Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 1844,35 0,00 0,00 156,03 997,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2998,24

TRANSPORT:
Municipal fleet 13,17 3,25 16,42

Public transport 0,00 0,00 0,00

Private and commercial transport  4478,61 1046,39 5525,00

Subtotal transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4491,78 1049,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5541,42

OTHER:

Waste management 778,71

Waste water management

Please specify here your other emissions 

Total 1844,354138 0 0 156,030937 997,850129 4491,7757 1049,64 0 0 0 0 0 0 0 0 9318,36

Corresponding CO2-emission factors in [t/MWh] 0,393 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 857,4

Photovoltaic

Combined Heat and Power

Other

Please specify: _________________                        

Total 857,4

D. Local heat/cold production (district heating/cooling, CHPs…) and corresponding CO2 emissions

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal

Combined Heat and Power

District Heating plant(s)

Other

Please specify: _________________

Total

4) Other CO2 emission inventories

If other inventory(ies) have been carried out, please click  here ->

Otherwise go to the last part of the SEAP template -> dedicated to your Sustainable Energy Action Plan

Other biomass

Total
Category

CO2 emissions [t]/ CO2 equivalent emissions [t]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

  Energy carrier input [MWh]
CO2 / CO2-

eq 

emissions 

[t]Steam Waste Plant oil other
Other 

renewable

Other 

biomass

Other 

renewable

Fossil fuels
Waste Plant oil

Locally generated heat/cold

Locally 

generated 

heat/cold  

[MWh]

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

Corresponding CO2-

emission factors for 

heat/cold production in 

[t/MWh]

  Energy carrier input [MWh]

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]

other

CO2 / CO2-eq 

emissions [t]

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

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 23/02/2016 Authority approving the plan

2)

Green cells are compulsory fields

SECTORS

& fields of action

Expected 

energy 

saving per 

measure

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per measure

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per measure 

[t/a]

Energy saving 

target

per sector 

[MWh]

in 2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target

per sector 

[MWh]

in 2020

CO2 reduction 

target

per sector [t]

in 2020

BUILDINGS, EQUIPMENT / FACILITIES & INDUSTRIES: 801,527 1.355,60 635,17

Municipal buildings, equipment/facilities

1: 4,926

2: 20,315

3: 27,65

4: 8,09

5:15,73

6: 19,894

7:--

8: 1,457

9: 23,80

10: 12,26             

1:0                                          

2:0                                         

3: 0                                     

4: 0                                       

5: 0                                    

6:0                                                    

7: 104,85                                  

8: 0                          

9: 0                                    

10: 0

*: 5,841                                    

1: 1,96

2: 7,98

3: 7,57

4: 2,16

5: 4,20

6: 7,81

7: 27,77

8: 0,57

9: 4,51

10:4,47

 *: 2,3

 *: 2,72                     

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

1:--                                 

2: --                          

3:55,43                       

4:27,71                       

5:50,63  

1: 192,0                                

2: 25,2                             

3:--                               

4: --                            

5:-- 

*: 2,282                                    

1: 64,08              2: 

6,72                   

3:21,78                            

4:10,89                  

5:17,61

*:0,43 

Residential buildings

1: 65,70                         

2: 56,78                           

3: --                               

4: --                    

5:145,68 

*:107,03

1: --                                           

2: --                                          

3: 920,0  4:105,43                             

5: --

1: 25,82                             

2: 22,31 3:245,64                            

4: 28,14                            

5: 34,69

 *:2,99

Municipal public lighting

1: 37,513                         

2: 33,591                     

3: 17,753                         

4: 17,753 

5:17,753 6:1,973 

**49,862

1: --                                                   

2: --                                         

3: --                                        

4:--                                          

5 :--                            

6:--

1: 14,74                                

2: 13,20                                 

3: 6,98                                       

4:22,19                                    

5: 15,31           

6:0,77      **6,86

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 

scheme - ETS) & Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

Estimated costs

per action/measure

Instructions

Sustainable Energy Action Plan of les Planes d'Hostoles

Les Planes Hostoles council

Key elements of your Sustainable Energy Action Plan

KEY actions/measures

per field of action

Responsible department, 

person or company (in case 

of involvement of 3rd 

parties)

Implementation [start & 

end time]

Action  1.2.1 Promote to instal biomass boiler at tertiary buildings.

Action 1.2.2 Promote to instal solar termic at tertiary buildings.

Action 1.2.3 Encourage the renovation of interior ligthing for efficients and regulable 

ligthing in tertiary sector.

Action 1.2.4 Enocurage improvements in the energy efficiency of motors, refrigeration 

equipment and other electrical devices in the services sector 

Action 1.2.5 Promote the program adheres to the voluntary agreement of Generalitat 

de Catalunya for reducions emissions

*Executed action: Solar thermal installation at health center
1.2.1 to 1.2.5 . Mayor's office, local 

energy agency and  terciary agents

1: 2015-2020                                                  

2: 2015-2020                                                   

3: 2015-2020                                               

4:2015-2020                                    

5:2015-2020

*Executed                                        

1: 119.100                                                                            

2: 81.500                                                                

3: 73.500                                                

4:121.500                                        

5:201.500                                            

Action 1.3.1 Promote reduce energy consumption at residential buildings.                                                                                                                                                                 

Action  1.3.2  Promote to renove the electric devices.                            Action  1.3.3 

Promote to instal biomass boiler at residential buildings. Action 1.3.4 Promote to instal 

solar termic at residential buildings. Action 1.3.5 Promote to instal low enthalpy 

geothermal systems. 

*Executed action: Solar termic at  homes (11,8 m2)

Action 1.1.1 Reduce the energy consumption at  council buildings, mayor's office,  

cultural center, library, school.

Action 1.1.2. Renovate the lights of the city council, the cultural center and school for 

more efficient lamps

Action 1.1.3  Adjust the selected temperature at school

Action 1.1.4 Adjust the selected temperature at Cooperativa

Action 1.1.5 Renovate school closures

Action 1.1.6 Installation of a solar pump to the new captation of tank

Action 1.1.7. Instalation a biomass boiler at school

Action 1.1.8  Purchase of efficient appliances in municipal buildings

Action 1.1.9. Implementing an energy management system.

Action 1.1.10 Appoint a local energy manager

*Executed action: Solar thermal installation at football field

*Executed action: Geothermal installation at nursery                                                                                                                                     

1.1.1 to 1.1.8 : Mayor's office.                                                                                  

1.1.9 and 1.1.10 Mayor's office and 

Consell comarcal de la Garrotxa

1: 2015-2020

2: 2015-2020

3: 2015-2020

4: 2015-2020

5: 2015-2020

6: 2015-2020

7: 2015-2020

8: 2015-2020

9: 2015-2020

10: 2015-2020

1: 541,98

2: 11.001,11

3: 11.580,91

4: 6.667,10

5: 136.851,0

6: 5.369,98

7: 83.500,00

8: 2.499,98

9: 8.400,00

10: 83.500 

1.3.1 to 1.3.5 Mayor's office, local 

energy agency and residential 

owners.

1: 2015-2020                                                  

2: 2015-2020                                                      

3: 2015-2020                                                   

4: 2015-2020                                                

5: 2015-2020 

1: 4.646,00                                                         

2: 98.349,33                                                      

3: 903.100                                                          

4: 331.500                                                      

5: 176.500

Action 1.4.1: Changing lamps at  lighting boxes Q1A and Q1B.                   Action 1.4.2: 

Changing lamps at  lighting boxes Q2, Q3, Q4 and Q5.  Action 1.4.3: Changing lamps at  

lighting boxes Q6, Q7 and Q12.    Action 1.4.4: Changing lamps at  lighting boxes Q8 and 

Q9.                               Action 1.4.5: Changing lamps at  lighting boxes Q10 and Q11.                                        

Action 1.4.6: Changing lamps at  lighting boxes Q13 and Q14.          **Several better 

street lighting                                             

1.4.1 to 1.4.6 Mayor's office

1: 2015-2020                                                  

2: 2015-2020                                                      

3: 2015-2020                                                   

4: 2015-2020                                                

5: 2015-2020                                           

6: 2015-2020

1: 21.562,95                                                            

2: 33.377,85                                                             

3 : 23.328,80                                                              

4: 69.103,10                                                       

5: 45.060,40                                     

6:3.789,72

   Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

Grey fields are non editable

SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN

?



TRANSPORT: 1.334,11 0 266,13

Municipal fleet 1:2,24

2: --

1: --                                

2: --

1:0,55

2: 5,78

Public transport

Private and commercial transport

1: 1.331,87 1: --                                                                

1:259,80

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION: 152,63 1.067,22 493,47

Hydroelectric power
1:-- 1: 857,44 1: 408,18

Wind power 1: -- 1: 4,50 1: 1,77

Photovoltaic

1: --                          

2:--                        

3:--                           

4:--                           

5:--                          

6:--                            

7:--                               

**152,63 

1: 3,64                              

2:8,19                                   

3:8,19                             

4:8,19                                   

5: 10,92                                   

6: 39,10                                     

7: 127,05                                      

1: 1,43                                 

2: 3,22                                   

3:3,22                                  

4:3,22                              

5: 4,29                             

6: 15,36                                  

7: 49,93                                

**2,85

Combined Heat and Power

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

LOCAL DISTRICT HEATING / COOLING, CHPs:

Combined Heat and Power

District heating plant

Other - please specify:__________________________________

______________________________________________________

Action 2.3.1 Promote low CO2 emissions vehicle use.                                                 

Action 2.1.1 Sustitute municipal fleet by low CO2 emissions.                                                                                  

Action 2.1.2 Sustitute municipal waste fleet by low CO2 emissions. 
2.1.1 : Mayor's office

2.1.2: Mayor's office/Consell Comarcal 

de la Garrotxa

1:2015-2020

2:2015-2020

1:16.900

2: 47.600,47

2.3.1 Mayor's office/vehicle owners.                                                                  1: 2015-2020 1: 4.535.900

Action 3.1.1 : Stimulate recovery and implementation of minihydroelectric power

3.1.1 Mayor's office 1: 2015-2020 1: 12.500

3.2.1 Mayor's office 1: 2015-2020 1: 20.963,25

Action 3.3.1. Installation of solar photovoltaic systems for self production at council 

building                                                                                                                                  

Action 3.3.2. Installation of solar photovoltaic systems for self production at 

Cooperativa                                                                                                                                            

Action 3.3.3. Installation of solar photovoltaic systems for self production at 

kindergardenl                                                                                                                                      

Action 3.3.4. Installation of solar photovoltaic systems for self production at"Local 

Polivalent"                                                                                      Action 3.3.5. 

Installation of solar photovoltaic systems for self production at school "CEIP Sant 

Cristòfor"                                                     Action 3.3.6. Promote install solar 

photovoltaic systems for self production at residential building.                                                                            Action 3.3.7. Promote install solar photovoltaic systems for self production at tertiary buildings.                                                                                       Executed action: 1 PV installations connected to the grid 
3.3.1 to 3.3.5: Mayor's office. 3.3.6: 

Mayor's office/consell Comarcal de la 

Garrotxa/Residential owners.  3.3.7 : 

Mayor's office/consell Comarcal de la 

Garrotxa/ tertiary owners

1: 2015-2020                                                  

2: 2015-2020                                                      

3: 2015-2020                                                   

4: 2015-2020                                                

5: 2015-2020                                           

6: 2015-2020                                   7: 

2015-2020

Action 3.2.1 : Microwind power for seft production at water tank

1: 12.584                                                          

2: 28.314                                                          

3: 28.314                                                           

4: 28.314                                                           

5: 37.752                                                         

6: 96.122,39                                                              

7: 298.390,83                                          



LAND USE PLANNING: 440,37 0 121,96

Strategic urban planning

1: 236,90                  

2: 203,47 

1: --                                  

2: -- 

1: 65,61                   

2: 56,35  

Transport / mobility planning

Standards for refurbishment and new development

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

PUBLIC PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES: 0 0 51,61

Energy efficiency requirements/standards

Renewable energy requirements/standards

Action 6.2.1. Contract green electricity from municipal buildings and municipal equipments 1: -- 1: -- 1: 51,61

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

WORKING WITH THE CITIZENS AND STAKEHOLDERS: 1.243,93 0 429,76

Advisory services

1: -- 1: -- 7.1.1: 46,59

Financial support and grants

Awareness raising and local networking

1: 354,35  

2:37,34                             

3:0                                

4:21,50 5:60,63

1: --                                                   

2: --                                         

3: --                                        

4:--                                          

5 :--                            

1: 91,56                        

2: 5,87         

3:77,87               

4:7,20        5:23,83

Training and education

1: 737,16                                         

2: 32,95                       

1: --                                                   

2: --                                                                  

1: 167,63                               

2: 9,21                                 

Other - please specify: __________________________________

______________________________________________________

OTHER SECTOR(S) - Please specify: _____________________ 0 0 0

Other - Please specify: __________________________________

______________________________________________________ 1:---

2:--

1:--

2:--

1:--

2:--

3.972,57 2422,823 1998,1

3)

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

Action 5.1.1. Encourage private buildings with the highest energy certification bonusus 

to munipal tax ordinances                                              Action 5.1.2 Encourage private 

buildings with zero CO2 emissions with reductions in munipal tax ordinances                                                                         5.1.1.: Mayor's office/consell Comarcal 

de la Garrotxa/ Residential owners                              

5.1.2.: Mayor's office/consell Comarcal 

de la Garrotxa/ Residential owners 

1: 2015-2020                                              

2: 2015-2020  

1:790.552                                                     

2: 280.000 

Action 7.1.1. Create local energy agency

1: 2.234,59

7.1.1. Mayor's office/Consell Comarcal 

de la Garrotxa-Local energy agency

6.2.1. Mayor's office 1: 2015-2020                                                1:--

Action 7.4.1. Promote efficient driving courses.                                                                                                   

Action 7.4.2. School competition for energy savings

1: 2015-2020                                     

2: 2015-2020                                             

1:7.050                                                               

2: 6.500                                                                     

Action. 7.3.1. Promote platform car sharing .                                                            Action 

7.3.2. Annual conference for efficient energy at tertiary sector.   Action 7.3.3. Promote 

waste reduction.                                                                      Action 7.3.4. Publish a 

regular newsletter and space issues on local radio.                                                                                                                                                          

Action 7.3.5. Energy assessment visits to homes

7.3.1 to 7.3.5. Mayor's office/Consell 

Comarcal de la Garrotxa.

1: 2015-2020                                                

1: -

2:15.000

1: 2015-2020                                                  

2: 2015-2020                                                      

3: 2015-2020                                                   

4: 2015-2020                                   

5:2015-2020                                                

1: 4.000                                                      

2: 2.500                                                

3: 4.000                                                        

4: 0                                                                    

5:20.000

Web address

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

More information: www.eumayors.eu.

Action 8.1.1. Install biogas microtrubine in waste deposit.

Action 8.2.1. Study for the use of by-products of the wood industry as a biomass

8.1.1. Mayor's office/Consell Comarcal 

de la Garrotxa

8.2.1. Mayor's office/Consell Comarcal 

de la Garrotxa

1: 2015-2020

2:2015-2020

TOTAL:

7.4.1 and 7.4.2. Mayor's office/Consell 

Comarcal de la Garrotxa
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11. ANNEX III: 
VALORACIONS ENERGÈTIQUES PRELIMINARS 
D’EDIFICIS I EQUIPAMENTS / INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS (VEPE) 



Número 1

Adreça:

Consum 2014 Energia

Elèctric 9.510,00

Gas natural ---

4

3

2

1

2

Ajuntament

DADES BÀSIQUES

Carrer Reverend Ramon Costa, 1

Superfície: 230,1

Any de construcció: ---

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

2268

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

--- Data de la visita: 04/11/2015

Consum elèctric mitjà mitjà -----

Tecnologia existent radiador elèctric bomba de calor ------

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Consum tèrmic ----- ----- -----

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
di

ca
do

rs

Descripció

A la planta baixa es disposen de radiadors elèctrics; a l'interior del quadre hi ha un rellotge programador 
amb un contactor, que deixa sense servei la instal·lació fora les hores laborals.                 A la zona 
administrativa de la planta pis, també es disposen de radiadors elèctrics, i alhora d'una bomba de calor 
(3x1) per a la seva climatització. Els radiadors elèctrics d'aquesta planta, estan connectats amb endolls 
que disposen de programador de temperatura i horàri.

Recomanacions

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



3

2

1,33

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Sistema de regulació Manual Manual Manual

Fluorescents Incandescència FluorescentsTecnologia enllumenat

Intensitat d'ús (IIU)

Ús de llum natural mitjà mitjà mitjà

Descripció

L'enllumenat de l'edifici és amb fluorescents. La zona administrativa de la planta pis, disposa de 
fluorescents amb un punt de llum halògen decoratiu. El despatx d'alcaldia disposa d'aplics, així com 
l'escala.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Substituir els punts de llum per més eficients com els LED.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

---

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Acció 1.1.2, acció 1.1.9 i  1.1.10.

IGC

IIUITE



Número 2

Adreça:

Consum 2014 Energia

Elèctric 30.216,00

Gasoil ---

4

4

2

4

0

Aquest consum inclou també l'ascensor de l'ajuntament i el quadre 1B (nucli antic sector inferior). 
Disposar de comptadors de consum parcials de cada part dels subministraments.

Aquest equipament està format per l'edifici de vestidors i pel camp de futbol. Hi ha 4 torres amb 3 focus 
de 1.000 W en cadascuna d'elles, i en una de les torres també hi ha els 4 focus de 500W pel camp 
d'entrenament. La instal·lació també disposa d'una bomba pel reg del camp de gespa.                                           
Els dos vestidors disposen de termos elèctrics de 150 litres, i el vestidor de l'àrbitre disposa d'un 
acumulador de 50 litres.                                                                                                                  Es 
disposa d'una instal·lació solar tèrmica formada per 4 plaques. La instal·lació disposa d'un acumulador 
de la instal·lació solar tèrmica de 500 litres de capacitat.                                                                  Les 
aixetes són temporitzades i hi ha una vàlvula mescladora.

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Recomanacions

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Consum tèrmic ----- ----- -----

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent ------ ------
termoacumulador 

elèctric

Consum elèctric ----- ----- baix

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

--- Data de la visita:

Camp de futbol

DADES BÀSIQUES

04/11/2015

Carrer Moragues i Barret

Superfície:

Any de construcció: ---

Ocupació mitjana: baixa

Cost (IVA incl.)

4646

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



4

1

0

1.1.9 i 1.1.10

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

Solar tèrmica 8 m2 2011 5841

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

---

Tots els punts de llum dels vestidors són fluorescents. I els focus d'HM.

Recomanacions

Com que l'ús és acotat en el temps, ja hi ha la persona encarregada d'obrir i tancar els llums, tant dels 
vestidors com del camp.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

Sistema de regulació Manual Manual Manual

Ús de llum natural ------ baix ------

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

IGC

IIUITE



Número 3

Adreça:

Consum 2013 Energia

Elèctric 9.391,00

Gas natural ---

4

4

2

4

0

Ràdio les Planes

DADES BÀSIQUES

Carrer Roureda, 1

Superfície: 104

Any de construcció: 1960

Ocupació mitjana: baixa

Cost (IVA incl.)

1557

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

--- Data de la visita: 04/11/2015

Consum elèctric molt baix

Tecnologia existent radiador elèctric ------ ------

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Consum tèrmic molt baix

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
di

ca
do

rs

Descripció

En aquest edifici hi ha l'emissora municipal. El principal consum són els equips d'emissió, ja que 
funcionen les 24 h al dia. Només està ocupat durant el cap de setmana, quan venen els locutors, tots 
amateurs, a fer els programes que s'emeten en directe o preparar els programes que s'emetran de forma 
automàtica durant la setmana.

Recomanacions

Quan calgui substituir algun dels aparells d'emissió, escollir el model més eficient. Tecnològicament els 
aparells electrònics van en aquest sentit.

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



4

1

0

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Sistema de regulació Interruptor Interruptor

----- Fluorescents FluorescentsTecnologia enllumenat

Intensitat d'ús (IIU)

Ús de llum natural ------ mitjà alt

Descripció

És un edifici de mitjans anys 60, sense aïllaments. L'ocupació només és puntual durant els caps de 
setmana.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Per l'ocupació d'aquest edifici no es recomana efectuar actuacions.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

---

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Acció 1.1.9 i 1.1.10

IGC

IIUITE



Número 4

Adreça:

Consum 2013 Energia

Elèctric 41.679,00

Gas oil 10485

3

3

3

3

2

Escola Sant Cristòfol

DADES BÀSIQUES

Avinguda Narcís Arnau, 2

Superfície: 1246,9

Any de construcció: 1918

Ocupació mitjana: alta 

Cost (IVA incl.)

6566

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

8599 Data de la visita: 04/11/2015

Consum elèctric ----- ----- baix

Tecnologia existent caldera gasoil ------
termoacumulador 

elèctric

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Consum tèrmic alt ----- -----

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
di

ca
do

rs

Descripció

El sistema de calefacció disposa d'una caldera de 186 kW, amb 2 circuits hidràulics. Aquest edifici 
disposa d’un sistema de radiadors.
El sistema de regulació de la calefacció està dividida en dues zones, amb dos termòstats que la seva 
regulació horària és setmanal, de 06:00 a 20:00h.                                                                                                                                      
Als barracons es disposen d'un total de 6 radiadors elèctrics (1500 W ut) per calefactar aquestes zones.                                                                                                                                                        
Per a la producció d'aigua calenta sanitària de la cuina, es disposa d'un escalfador de gas butà de 10 
litres.                                       

Recomanacions

Sectoritzar el circuit hidràulic amb com a mínim de 8 zones i instal·lar un sistema de regulació de 
temperatura per zones amb calendari i sondes de temperatures - sistema domòtic. Instal·lar una caldera 
de biomassa

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



4

2

1,33

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Sistema de regulació Manual Manual Manual

Fluorescents Aplics paret FluorescentsTecnologia enllumenat

Intensitat d'ús (IIU)

Ús de llum natural mitjà mitjà mitjà

Descripció

Les aules de l'escola disposen de fluorescents de 36 W, mentre que en els passadissos hi ha aplics de 
paret.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Es pot aprofitar més l'aportació de llum exterior si donen missatges a les persones encarregades del 
centre, aturant els llums quan hi hagi suficient il·luminació exterior. També es podrien canviar els actuals 
fluorescents per fluorescents LED. Renovar els tancaments.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Es disposa d'una aula d'informàtica amb 20 ordinadors.

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

---

---

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Acció 1.11, acció 1.1.2, acció 1.1.3, acció 1.1.5, acció 1.1.8, acció 1.1.9 i acció 1.1.10

IGC

IIUITE



Número 5

Adreça:

Consum 2013 Energia

Elèctric 6.461,00

Gas natural ---

4

0

1

3

2

Llar infants el Melic

DADES BÀSIQUES

Carrer Font d'Àliga, s/n

Superfície: 420

Any de construcció: 2013

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

---

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

--- Data de la visita: 04/11/2015

Consum elèctric baix ----- baix

Tecnologia existent
bomba de calor 

geotèrmica
------

termoacumulador 
elèctric

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Consum tèrmic mitjà ----- -----

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
di

ca
do

rs

Descripció

L'escola bressol "el Melic" és de nova construcció, disposa d'una bomba de calor geotèrmica de 55 kW.                                                                          
Es disposa de terra radiant al conjunt de l'edifici, i un termostat per a cadascuna de les aules.            Per 
a la producció d'aigua calenta sanitària, es disposa d'un acumulador elèctric.                                             
Els tancament són tots ells d'alumini i amb doble vidre.                                                                                  
Es diposa d'un aparell per a la renovació d'aire de l'edifici.                                                                                 
L'edifici disposa d'un voladís de formigó per a la protecció solar.

Recomanacions

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



4

1

1,33

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Sistema de regulació Manual Manual Manual

Downlight Fluorescents FluorescentsTecnologia enllumenat

Intensitat d'ús (IIU)

Ús de llum natural alt alt baix

Descripció

La major part de les zones tenen bona il·luminació exterior. Cadascuna de les aules de l'edifici disposen 
d'interruptors i els llums són downlights.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

L'edifici disposa d'una cuina complerta (nevera, microones, rentaplats, cuina, campana), que no s'utilitza 
ja que el menjar ve preparat per un càtering; i una cuina office per a la preparació del menjar (1 nevera i 1 
microones).

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

---

---

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Acció 1.1.9 i acció 1.1.10

IGC

IIUITE



Número 6

Adreça:

Consum 2013 Energia

Elèctric 22.188,00 4.764

Gas oil 3235

4

2,5

2

3

0

Any de construcció: ---

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

Data de la visita:

Cooperativa - Centre cívic

04/11/2015

DADES BÀSIQUES

Carrer Joan Vidal, 12

Superfície: 489,75

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Consum elèctric mitjà baix baix

Tecnologia existent caldera gasoil bomba de calor
termoacumulador 

elèctric

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Consum tèrmic mitjà baix baix

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
di

ca
do

rs

Descripció

Aquest edifici alberga diferents usos, com són la llar de jubilats, la biblioteca i sala polivalent.                                         
La calefacció de l'edifici funciona amb una caldera de gasoil i radiadors que actuen mitjançant uns 
termostats per planta. La instal·lació de calefacció disposa de 4 circuits (semisoterrani/planta 
baixa/passadís i escala/ primer pis). Els tancament de l'edifici són amb fusta i doble vidre.

Recomanacions

Instal·lar un sistema de control de la calefacció que incorpori tant zones horàries per a cada zona en 
funció del seu horari de funcionament i també regulació de la temperatura de cada zona.

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



4

2

1,33

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Sistema de regulació Manual Manual Manual

Fluorescents Incandescents IncandescentsTecnologia enllumenat

Intensitat d'ús (IIU)

Ús de llum natural mitjà mitjà mitjà

Descripció

Es disposa de fluorescents a les sales i zona comuns. També hi ha aplics halògens de 300W
In

di
ca

do
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Es pot instal·lar un sistema de desconnexió de les llums de l'interior de l'ascensor (2x18W), quan aquest 
no es troba en funcionament. Es proposa substituir els fluorescents i els aplics halògens per sistemes 
LED.

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

L'edifici disposa d'un ascensor. Els lavabos de les zones comunes, disposen d'eixugamans elèctrics. 
També hi ha dos sistemes de refrigeració amb dues unitats refredadores.

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

---

---

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Acció 1.1.1, acció 1.1.2, acció 1.1.4, acció 1.1.9 i acció 1.1.10

IGC

IIUITE



Número 7

Adreça:

Consum 2013 Energia

Elèctric 15.988,00

Gas natural --- ---

4

2

1

1

0

DADES BÀSIQUES

Av.Estació

Superfície: 782,59

Any de construcció: 2011

Ocupació mitjana: baixa

Cost (IVA incl.)

5.246

Data de la visita:

Local Polivalent

04/11/2015

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Consum elèctric baix baix -----

Tecnologia existent bomba de calor bomba de calor ------

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Consum tèrmic molt baix ----- -----

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
di

ca
do

rs

Descripció

El local polivalent disposa 4 màquines per a climatització de la sala polivalent.                                                                                                                   
El hall de l'entrada, no disposa de cap sistema de climatització. Té un sistema de control puntual.

Recomanacions

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



4

0,5

0

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Sistema de regulació Manual Manual Manual

Focus LED Focus LED FluorescentTecnologia enllumenat

Intensitat d'ús (IIU)

Ús de llum natural alt alt baix

Descripció

A la sala polivalent hi ha 3 fileres amb 4 focus cadascun.
In

di
ca

do
rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

---

Producció anual

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació

---

---

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Acció 1.1.9 i acció 1.1.10

IGC

IIUITE
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12.  ANNEX IV: 
VALORACIONS ENERGÈTIQUES PRELIMINARS 

DE QUADRES D’ENLLUMENAT (VEPE) 
 



VSAP VSAP VSAP VM VSAP VM VM VSAP

16 2 10 6 2

100 250 100 125 400

1,6 0,5 1 0,75 0,8 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

2

1

1

Acció número 1.4.1 i 1.1.9

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

ACCIONS RECOMANADES

Instal· lar rellotge astronòmic. Revisar ICP i proposar canvi a DHA. Ajustar nova potència contractada a valor normalitzat. 
Renovar punts de llum amb FHS elevat i poc rendiment per adaptacions LED amb doble nivell

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

0,68 3497,63

Potència contractada (kW): 3,15

Tipus de tarifa: 2.0A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

Òptica baix rendiment

36

4,65

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Nre. total de línies d'enllumenat: 5

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: No

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Número quadre d'enllumenat 1A

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Ajuntament-1A zona sup

Consum anual (kWh): 16.264

Despesa econòmica total (euros/any):

0

1

2

3

4
IGC

IT IUF



VSAP VM VM VM VM VM VM VSAP

15 3 9 6 15

100 125 125 125 125 125 125 400

1,5 0,375 1,125 0,75 1,875 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

2

1

1

Consum anual (kWh): 50.111

Despesa econòmica total (euros/any):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: No

Número quadre d'enllumenat 1B

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Ajuntament-zona inf

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 5

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Potència contractada (kW): 12

Òptica alt rendiment

48

5,625

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Tipus de tarifa: 2.0DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

2,13 8908,62

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

ACCIONS RECOMANADES

Instal· lar rellotge astronòmic. Revisar punts llum/potència/funcionament doble nivell. No quadra consum anual amb càlculs 
estimats. Valor maxímetre 9 kW. Renovar focus.

Acció número 1.4.1 i 1.1.9

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

0

1

2

3

4
IGC

IT IUF



VSAP VSAP VSAP VSAP VSAP VSAP VSAP VSAP

26

100

2,6 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

Consum anual (kWh): 16.149

Despesa econòmica total (euros/any):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: No

Número quadre d'enllumenat 2

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Pujada del Remei

Tipus de làmpada                                                   
*

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 1

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Potència contractada (kW): 3,3

Òptica alt rendiment

26

2,6

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Tipus de tarifa: 2.0DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

1,27 6211,15

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

ACCIONS RECOMANADES

Instal· lar rellotge astrònomic. Canviar  equip i làmpada VSAP per equip LED amb la mateixa lluminària.

Acció número 1.1.9 Acció 1.4.2

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

0

1
2
3

4
IGC

IT IUF



VSBP VSAP VM HM VSAP VM VM VM

12 15 5 6 20

20 100 125 200 100

0,24 1,5 0,625 1,2 2 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

3

0

2

Acció número 1.4.2 i 1.1.9

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

ACCIONS RECOMANADES

Passar a tarifa DHA. Adaptar a nova potència contractada.  Canviar en  els llums  canviats els  equips actuals per LED.

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

0,92 2578,98

Potència contractada (kW): 5,1

Tipus de tarifa: 2.0A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

Òptica alt rendiment

58

5,565

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Nre. total de línies d'enllumenat: 5

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: Balast doble nivell 

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Número quadre d'enllumenat 3

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Plaça Nova

Consum anual (kWh): 14.352

Despesa econòmica total (euros/any):

0

1

2

3

4
IGC

IT IUF



VM VSAP VM VSAP VSAP VM VM VM

11 13 3

250 100 125

2,75 1,3 0,375 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

3

3

1

Acció número 1.4.2. i 1.1.9

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

ACCIONS RECOMANADES

Instal· lar reductor de flux de capçalera. Maxímetre 13 kW(PC 12,5 kW) no cal modificar PC. Revisar potència punts de llum. 
Renovar focus.

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

1,13 1509,83

Potència contractada (kW): 5

Tipus de tarifa: 2.0DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

Òptica alt rendiment

27

4,425

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Nre. total de línies d'enllumenat: 3

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: No

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Número quadre d'enllumenat 4

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: C/ Nou de la Vedruna

Consum anual (kWh): 6.681

Despesa econòmica total (euros/any):

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



VSAP VSAP VSAP VSAP VSAP VM VM VM

13 15 4

100 100 100

1,3 1,5 0,4 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

2

1

2

Consum anual (kWh): 95.281

Despesa econòmica total (euros/any):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: No

Número quadre d'enllumenat 5

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Plaça de la Font

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 3

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Potència contractada (kW): 4,4

Òptica alt rendiment

32

3,2

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Tipus de tarifa: 2.0A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

1,38 29775,31

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

ACCIONS RECOMANADES

Aquest quadre comparteix subministrament amb les bombes d'aigua potable. Caldria separar els dos usos. No es disposa de 
sistema de doble nivell. 13 punts de llum són amb lluminàries poc eficients, amb la làmpada visible, sense reflector i les altres 
restants sí que són eficients. Es recomana efectuar el canvi amb adaptacions LED de 30W, donat que les carcasses de les 
lluminàries estan en bon estat.

Acció número 1.1.9. Acció 1.4.2

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



VM VM VSAP VSAP VSAP VM VM VM

3 4

125 200

0,375 0,8 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

2

3

1

Consum anual (kWh): 1.438

Despesa econòmica total (euros/any):

Sistema de regulació horària: Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de f lux: No

Número quadre d'enllumenat 6

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: C/ Noguer

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 1

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Potència contractada (kW): 3,45

Òptica alt rendiment

7

1,175

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Tipus de tarifa: 2.0DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

2,94 1223,83

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

ACCIONS RECOMANADES

Canviar els fanals poer nous fanals LED.

Acció número 1.1.9. Acció 1.4.3

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



VM VM VSAP VSAP VSAP VM VM VM

21

250

5,25 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

2

3

1

Consum anual (kWh): 14.869

Despesa econòmica total (euros/any):

Sistema de regulació horària: Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de f lux: Balast doble nivell 

Número quadre d'enllumenat 7

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Crta. Santa Coloma - Rebuscall

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 2

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Potència contractada (kW): 5,195

Òptica alt rendiment

21

5,25

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Tipus de tarifa: 2.0DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

0,99 2832,19

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

ACCIONS RECOMANADES

Es realitzarà un canvi dels fanals actuals per fanals LED de 30 W amb DN.

Acció número 1.1.9. Acció 1.4.3

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



VM VM VSAP VSAP VSAP VM VM VM

30 12

250 125

7,5 1,5 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

2

3

1

Acció número 1.1.9 i 1.4.4

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

ACCIONS RECOMANADES

Es proposa canviar els fanals existents per fanal LED de 40 i 30 W, segons la zona.

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

1,39 5519,78

Potència contractada (kW): 12,5

Tipus de tarifa: 2.1DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

Òptica alt rendiment

42

9

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Nre. total de línies d'enllumenat: 1

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: Balast doble nivell 

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Número quadre d'enllumenat 8

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: C/ Castell d'Hostoles (jonquer nord)

Consum anual (kWh): 49.678

Despesa econòmica total (euros/any):

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



VM VSAP VSAP VSAP VSAP VSAP VSAP VSAP

79

125

9,875 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

2

3

2

Acció número 1.1.9 i 1.4.4

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

ACCIONS RECOMANADES

Reduir la potència contractada. Revisar el funcionament del regulador de flux de capçalera, donat que no quadra el consum 
teòric amb  el real

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

3,04 4144,00

Potència contractada (kW): 30

Tipus de tarifa: 3.0A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

Òptica alt rendiment

79

9,875

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Nre. total de línies d'enllumenat: 1

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Sistema de regulació horària: Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de f lux: Regulació f lux capçalera

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Número quadre d'enllumenat 9

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: C/ Castell d'Hostoles (jonquer sud)

Consum anual (kWh): 40.922

Despesa econòmica total (euros/any):

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



VSAP VM VM VSAP VSAP VM VM VM

21 33 5

150 125 125

3,15 4,125 0,625 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

3

1

2

Acció número 1.1.9 i 1.4.5

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

ACCIONS RECOMANADES

Cal revisar el quadre actual i l'ampliació i regularitzar la legalització de la instaal· lació. Potència contractada  insuficient. Es 
proposa canviar els fanals existents per fanals LED de 30 i 40W (zona ctra).

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

0,56 3,67

Potència contractada (kW): 4,4

Tipus de tarifa: 2.0DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

Òptica alt rendiment

59

7,9

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Companyia elèctrica: Orus energia

Nre. total de línies d'enllumenat: 3

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: Regulació f lux capçalera

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Número quadre d'enllumenat 10

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Barri de Pocafarina

Consum anual (kWh): 29

Despesa econòmica total (euros/any):

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



LED LED VSAP VSAP VM VM VM VM

11 11 17 8 4 6

130 105 150 100 125 125

1,43 1,155 2,55 0,8 0,5 0,75 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

3

1

3

Acció número 1.1.9 i 1.4.5

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

ACCIONS RECOMANADES

Els consums són més elevats que els teòrics calcuilats, pot fallar el sistema de reudcció del doble nivell. Es proposa canviar 
els restants fanals de la travessera i en altres punts de llum, es col· locarà un adaptador LED.

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

1,57 6341,96

Potència contractada (kW): 11,3

Tipus de tarifa: 2.1DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

Òptica alt rendiment

57

7,185

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Nre. total de línies d'enllumenat: 4

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: Balast doble nivell 

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Número quadre d'enllumenat 11

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Barri de l'Estació

Consum anual (kWh): 45.567

Despesa econòmica total (euros/any):

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



VSAP VSAP VSAP VSAP VSAP VM VM VM

12

100

1,2 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

2

1

3

Acció número 1.1.9

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

ACCIONS RECOMANADES

Es proposa canviar els fanals existents per fanals LED

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

3,33 4531,67

Potència contractada (kW): 4

Tipus de tarifa: 2.0DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

Òptica baix rendiment

12

1,2

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Nre. total de línies d'enllumenat: 1

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: No

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Número quadre d'enllumenat 12

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: La Roureda

Consum anual (kWh): 5.438

Despesa econòmica total (euros/any):

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



VSAP VSAP VSAP VSAP VSAP VM VM VM

10

150

1,5 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

2

1

2

Consum anual (kWh): 4.077

Despesa econòmica total (euros/any):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: Balast doble nivell 

Número quadre d'enllumenat 13

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Cementiri

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 1

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Potència contractada (kW): 2,2

Òptica baix rendiment

10

1,5

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Tipus de tarifa: 2.0A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

1,47 2718,00

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

ACCIONS RECOMANADES

Canviar els dos fanals exteriors. Aquest subministrament també hi ha un petit reemissor de  televisió.

Acció número 1.1.9. Acció 1.4.6

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



VM HM HM VSAP VSAP VM VM VM

2 2

125 100

0,25 0,2 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

3

3

3

Acció número 1.1.9. Acció 1.4.6

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

ACCIONS RECOMANADES

Instal· lar rellotge astrònomic. Canviar 125W de VMCC per 70 W VSAP. Revisar PC un cop fets els canvis. 
Revisar horari de posada del DN (ara el consum en P1 és del 35%). Revisar consum anual i instal· lació, no 
quadren consum i càlculs estimats. Renovar focus.

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

7,33 7406,67

Potència contractada (kW): 3,3

Tipus de tarifa: 2.0A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

Òptica baix rendiment

4

0,45

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Nre. total de línies d'enllumenat: 2

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: No

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Número quadre d'enllumenat 14

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Cogolls

Consum anual (kWh): 3.333

Despesa econòmica total (euros/any):

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



VM VSAP VSAP VSAP VSAP VM VM VM

21

70

1,47 0 0 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal· lada (kW) :     

2

3

1

Consum anual (kWh): 3.176

Despesa econòmica total (euros/any):

Sistema de regulació horària: Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de f lux: Balast doble nivell 

Número quadre d'enllumenat 15

DADES BÀSIQUES (any 2014)

Adreça: Les Encies - Llistosella

Tipus de làmpada                                                   *

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal· lada (kW):

Descripció del sistema de reducció de 
f lux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 1

Companyia elèctrica: Bassols Energia

Potència contractada (kW): 5,2

Òptica alt rendiment

21

1,47

DADES FACTURACIÓ (any 2014)

Tipus de tarifa: 2.0DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2014)

Potència (P) (contractada/instal· lada) Energia (E) consumida / P instal· lada Cost del KWh consumit

0,00

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2014)

3,54 2160,54

Tecnologia de làmpades (IT)

In
di

ca
do

rs Grau de gestió i control (IGC)

Els valors de IUF i IT són elevats. 

    Descripció

Ús i funcionalitat (IUF)

ACCIONS RECOMANADES

Pel poc consum i que les lluminàries són molt noves, no es proposa cap actuació.

Acció número 1.1.9

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2014)

Periodicitat:

Responsable:

Descripció:

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF
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13. ANNEX V: PROCÈS DE 
PARTICIPACIÓ 

 
 



   
AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES                      

 1

 

PLA D’ACCIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA DE L ES PLANES D’HOSTOLES 
TALLER DE PARTICIPACIÓ - QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ 

22 de febrer de 2016 

 

A continuació es resumeixen els resultats de l’enquesta que s’ha passat als 18 assistents a aquest taller. 

VALORACIÓ DE LA SESSIÓ 

Adequació dels canals utilitzats per a la convocatòria Claredat dels objectius de la sessió 

 

17%

44%

39%
0%

Molt bé

Bé

Regular

Malament

17%

50%

33%
0%

Molt bé

Bé

Regular

Malament
 

 

Interès dels objectius de la sessió   Rigor dels conceptes explicats 

17%

38%

39%

6%
Molt bé

Bé

Regular

Malament

8%

67%

25%
0%

Molt bé

Bé

Regular

Malament
 

 

Ritme i mètode participatiu    Adequació de l’horari i durada de la sessió 

17%

50%

33%
0%

Molt bé

Bé

Regular

Malament

8%

50%

42%

0%
Molt bé

Bé

Regular

Malament
 

Qualitat dels materials emprats 

8%

50%

42%

0%
Molt bé

Bé

Regular

Malament
 

 



 

 2

 

VALORACIÓ DE L’EQUIP DE TREBALL 

Organització (informació prèvia rebuda, puntualitat,        Claredat de les explicacions 

coordinació dels grups de treball) 

     

8%

50%

42%

0%
Molt bé

Bé

Regular

Malament

17%

42%

33%

8%
Molt bé

Bé

Regular

Malament
 

 

VALORACIÓ GENERAL 

Valoració general de la sessió 

25%

50%

17%
8%

Molt bé

Bé

Regular

Malament
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