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1. Antecedents 

 
Verges es va adherir al Pacte d’Alcaldes el 28 de gener de 2013; els mesos posteriors va redactar el 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que va ser validat per Diputació de Girona el 10 
d’octubre de 2016 i, finalment, el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió de data 2 de desembre de 
2016, el va aprovar. 

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

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

Concretament, Verges, per redactar aquest informe de seguiment, ha realitzat les activitats i/o 
consultes següents: 

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

Data Activitat i/o consulta Breu descripció 

18/9/2019 Reunió amb l’Ajuntament 

Es comenten les accions realitzades, la data i el seu 
cost, així com també les noves accions realitzades i les 
accions desestimades. També s’entrega documentació 
de les accions realitzades. S’entrega les factures de les 
accions realitzades i queden pendent la documentació 

d’algunes actuacions. 

18/12/2019 Correu electrònic Entrega de la documentació de les actuacions que 
havien quedat pendents 

   

A l’Annex 2 s’inclou l’acta de la reunió o reunions fetes. 
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3. Resum 
La taula següent detalla els valors principals del PAES aprovat l’any 2016 (sempre en relació amb 
l’any de referència, el 2005, en què el municipi va emetre 6.978,94 tnCO2) i els nous valors d’aquest 
informe de seguiment, revisió del 2009. 

Taula 2. Resum de les dades principals del PAES 2016 respecte a la revisió actual. 
 

 2016  2019 

Objectiu de reducció (%) 20,91% 21,36% 

Estalvis     

Emissions (tnCO2) 1.458,95 1.490,56 

Consum (MWh) 3.821,79 2.705,35 

Producció d’energia renovable (MWh) 0 0 

Elèctrica 0 0 

Tèrmica 0 0 

Accions 49 36 

Completades  31 102 

En curs - 63 

No iniciades  364 205 

Pressupost 330.682 846.507 

   

El grau d'implementació de les accions del PAES fins al 2019 ha estat del 44,44% i el percentatge 
d'estalvi assolit ha estat del 66% respecte al total d'emissions que s’ha previst estalviar del 2005 al 
2020, tenint en compte que les accions en curs s’han de completar fins al 2020. 
 
 
Taula 3. Resum de les dades d’estalvis per càpita. 
 

 
per càpita 

Estalvis 2016 2019 

Emissions (tnCO2) 1,24 1,27 

Consum (MWh) 
3,26 2,31 

 

 

                                                

 
1 Accions completades des de l’any 2005 fins a l’any 2016 d’aprovació del PAES.  
2 Accions completades des de l’any 2005 fins a l’any 2019 del PAES. 
3 Accions en curs: realitzades parcialment des de l’any 2016 del PAES fins a l’any 2019. 
4 Accions planificades des de l’any 2016 del PAES fins a l’any 2020. 
5 Accions planificades des de l’any 2019 fins a l’any 2020. 
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4. Balanç del pla d’acció 
Aquest apartat inclou el balanç del pla d’acció des de quatre punts de vista: 

 Accions 

 Emissions  

 Consum energètic 

 Pressupost 

4.1. Balanç d’accions 

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

Tenint en compte que les noves accions poden estar ja completades (Cn), en curs (eCn) o bé no 
iniciades (nIn), es presenten dos gràfics: el gràfic 1 mostra el percentatge que suposa cada tipus 
d’acció en el balanç total, i el gràfic 2 mostra el que representen les noves accions dins aquest total. 
Més endavant, a la taula 4 s’indica el nombre d’accions segons el seu estat d’implementació per cada 
sector6. 

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

En curs
15,0%

Completades
25,0%

Desestimades
10,0%

No iniciades
50,0%

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                

 
6 Els anomenats sectors i camps d’acció del PAES s’han redistribuït en els que es presenten en aquest document. 
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Gràfic 2. Representació percentual del total del balanç d’accions que especifica el percentatge de les noves accions dins cada 
categoria.(eC: en curs, C: Completades, nI: no Iniciades, i la n després de les sigles anteriors indica que són accions noves) 

 

eC
15,0% eCn

0,0%

C
22,5%

Cn
2,5%D

10,0%

nI
50,0%

nIn
0,0%

 

El grau d’implementació del PAES fins al 2019 ha estat del 44,44%. Aquest percentatge inclou les 
accions completades i les accions en curs, tot i que aquestes s’acabaran de realitzar des d’ara fins al 
2020. També inclou les noves accions completades o en curs.   
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Taula 4. Balanç d’accions: nombre d’accions per sector. (eC: en curs; C: Completades; D: Desestimades; nI: no Iniciades). 

 

 Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstes 

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

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals 

16 
3 3 1 10 

0 
0 0 

3 
3 1 10 

Edificis i equipaments/instal·lacions 
sector terciari 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Edificis residencials 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

Enllumenat públic 4 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

Transport 5 2 0 2 4 0 0 0 2 0 2 4 

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

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

Altres 12 0 3 1 1 0 1 0 0 4 1 1 

TOTAL 39 6 9 4 20 0 1 0 6 10 4 20 

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

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

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals

Edificis i equipaments/instal·lacions sector terciari

Edificis residencials

Enllumenat públic

Transport

Producció local d’energia elèctrica

Producció local de fred/calor

Altres

En curs Completades Desestimades No iniciades
 

4.1.1 Accions realitzades (2005-2019) 

Des del 2005, any de referència, s’han realitzat 16 accions, d’aquestes n’hi ha 10 que s’han realitzat 
completament (completades) i 6 que estan en curs.  

Les  accions noves completades i les accions noves en curs que no estaven incloses dins el PAES 
inicialment i que també han suposat un estalvi d’emissions s’inclouen a la taula amb un superíndex n. 
Les accions que en el PAES del 2016 ja estaven realitzades s’indiquen com aleshores, amb un “*”.  

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

Sector Acció 
 

Estat  
d’implementació7 

Any 
Estalvi estimat 

(tn CO2/any) 
 

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

1.1.1. Millora dels tancaments dels edificis 
municipals 

C 2018 50,484 

1.1.2. Canvi de les làmpades actuals per 
altres més eficients eC --- 4,83 (a) 

1.1.3. Canvi de fluorescents T-10/T-8  a 
fluorescents T5 amb balast electrònic en els 
equipaments o qualsevol altre sistema 
equivalent 

eC --- 5,714 (b) 

1.1.4. Instal·lar polsadors temporitzats o 
detectors de presència en els equipaments eC --- 0,653 (c) 

1.1.10. Sectorització dels circuits de 
calefacció, aïllament tèrmic de les canonades 
i optimització de la programació de les dues 
calderes d’ACS i calefacció del Poliesportiu 

C 2014 2,218 

1.1.11. Instal·lar un interruptor programable 
setmanal a l’escola C 2019 0,835 

Enllumenat públic 
1.4.1. Instal·lar reguladors de flux en els 2 
quadres d’enllumenat i posar en funcionament 
el regulador de flux que no funciona 

C 2014 9,749 

                                                

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

Estat  
d’implementació7 

Any 
Estalvi estimat 

(tn CO2/any) 
 

1.4.2. Canvi de làmpades existents de 
l’enllumenat exterior per làmpades més 
eficients 

eC --- 34,125 (d) 

*Canvi de les cèl·lules fotoelèctriques a 
rellotges astronòmics en tots els quadres 
d’enllumenat 

C 2013 2,503 

*Canvi de les 38 làmpades de Vm de 125 W a 
VSAP de 70 W C 2013 5,187 

Transport 

2.3.1. Realitzar un estudi de mobilitat urbana i 
vetllar pel seu desenvolupament i compliment 
(pacificar el trànsit rodat: zones 30, calçada 
única, camins escolars, accessibilitat, 
aparcaments...) 

eC --- 430,848 (e) 

2.3.2. Promoció de l’ús de la bicicleta 
(itineraris, aparcaments...) eC --- 17,935 (f) 

Altres 

8.1.1. Aprovar una ordenança reguladora de 
la gestió dels residus municipals i el seu 
seguiment amb educadors ambientals 

 

C 2018 38,447 

8.1.3. Campanyes de recollida selectiva a la 
població i grans productors 

 
C 2019 5,522 

*Implantació de la recollida de la fracció 
orgànica, campanyes de recollida selectiva i 
ampliació del nombre de contenidors de 
recollida selectiva 

C 2012 63,35 

Implantació del sistema de recollida de 
residus porta a porta a tot el municipi i 
instal·lació d'una deixalleria municipaln 

C 2018 311,319 (g) 

TOTAL (2005-2019) 983,719 

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

a) Només s’han canviat les làmpades incandescents del camp de futbol. Queda pendent la resta. 
b) Només s’han canviat 10 punts de llum de fluorescents de 58 W per leds de 26 W a l’edifici de l’Ajuntament. Queda 

pendent la resta. 
c) S’han instal·lat temporitzadors als lavabos de l’Ajuntament en planta baixa i planta pis. Queda pendent la resta. 
d) S’ha ampliat l’actuació dels canvis de lluminàries a 90 punts amb lluminàries leds al carrer Girona, Carrer Baix 

Empordà i la Urbanització Padró. En l’apartat d’actuacions modificades hi ha la descripció total. 
e) En matèria de mobilitat, s’ha realitzat un aparcament de 15 places al Carrer Girona i carrer Empordà. També s’ha 

reurbanitzat el carrer dels Bous amb calçada única i limitat a 30 km/h. Queda pendent la resta. 
f) S’ha instal·lat 3 aparcaments de bicicletes a Verges. Queda pendent la resta. 
g) Implantació del sistema de recollida de residus porta a porta a tot el municipi i instal·lació de la deixalleria municipal.  

 
 Estalvi d’emissions tn CO2 = 488,809 tn CO2  – 349,766 tn CO2  = 349,766 tn CO2 

 
On, 488,809 tn CO2, són les emissions de la gestió dels residus de l’any 2012 de Verges calculats amb els factors 
d’emissió de les 5 fraccions d’acord amb la metodologia de la Diputació de Girona. Els residus recollits són: 51,53 tn 
fracció orgànica, 28,41 tn paper, 19,01 tn envasos, 23,64 tn vidre, 370,26 tn rebuig, 0,678 tn poda, 0,12 tn 
voluminosos, 0,246 RAEE, 0,006 piles, 0,039 tèxtils i 1,45 tn altres residus 
 
On 349,766 tn CO2, són les emissions de la gestió de residus del 2019 quan s’ha instal·lat el porta a porta a Verges 
calculats amb els factors d’emissió de les 5 fraccions d’acord amb la metodologia de la Diputació de Girona. Els 
residus recollits són: 199,128 tn fracció orgànica, 49,152 tn paper, 49,248 tn envasos, 30,132 tn vidre, 42,3 tn rebuig, 
51,175 tn poda, 29,16 tn voluminosos, 10,783 RAEE, 0,315 piles, 0,0 tèxtils i 53,985 tn altres residus 
 
Atès que amb l’actuació de l’aprovació d’una ordenança reguladora de residus municipals i el seu seguiment hi ha un 
estalvi de 38,447 tn CO2, per tant, l’estalvi aquest cal restar-lo a 349,766 tn CO2 i és en total de 311,319 tn CO2 
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De les accions realitzades n’hi ha 3 que s’han modificat8 i no s’han realitzat com estava previst 
inicialment en el PAES. Són les que es detallen a la taula següent: 

Taula 6. Accions modificades.  

Nom de l’acció  Descripció de la modificació 

1.1.1. Millora dels tancaments dels 
edificis municipals 

  S’ha augmentat el nombre d’obertures canviades a l’edifici de l’Ajuntament, amb 
un total de 11 obertures. A l’escola s’han canviat 4 obertures (2 de l'entrada i 2 del 
gimnàs i menjador). D’acord amb els càlculs del tècnic municipal hi ha un estalvi de 
9,931 MWh/any i un estalvi d’emissions de 50,484 tn CO2 

1.1.4. Instal·lar polsadors temporitzats o 
detectors de presència en els 
equipaments 

 A l’actuació del PAES s’ha afegit l’actuació d’instal·lar temporitzadors als lavabos 
de l’Ajuntament de planta baixa i planta pis. Aquesta actuació fa incrementar 
l’estalvi energètica en 0,188 MWh/any i l’estalvi d’emissions en 0,09 tn CO2. El total 
és de 1,359 MWh/any i 0,653 tn CO2. 

1.4.2. Canvi de làmpades existents de 
l’enllumenat exterior per làmpades més 
eficients 

 S’ha incrementat el nombre de lluminàries canviades respecte al PAES inicial. 
Concretament s’han canviat 71 punts de llum (VSAP i VM) del municipi amb una 
potència total de 15,45 kW per noves lluminàries de VSAP i leds amb una potència 
total de 5,179 kW. I es preveu canviar al 2020 un total de 90 punts de llum de 
VSAP amb una potència total de 9 kW per punts de llum led amb una potència total 
de 3,675 kW. 

Un cop executats tots els canvis es preveu un estalvi d’emissions de 34,125 tn CO2

i un estalvi energètic de 70,946 MWh/any. 

 
  
De les accions realitzades n’hi ha 3 que es consideren model d’excel·lència9 Aquestes accions són:  
 

 A11/B19/1 Millora dels tancaments dels edificis municipals. 
 A14/B12/2 Canvi de les làmpades existents de l’enllumenat exterior per làmpades més 

eficients 
 A72/B74/2 Implantació del sistema de recollida de residus porta a porta a tot el municipi i 

instal·lació d'una deixalleria municipal 
 
 A continuació es presenta la informació detallada d’aquestes accions en format de fitxa. 

                                                

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

tres. 
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Codi  A11/B19/1 Nom de l’acció  Millora dels tancaments dels edificis municipals. 

Àrea 
d’intervenció 

Envolupant 
d’edificis 

Instrument Requeriments 
de construcció 

Origen de 
l’acció Autoritat local 

Breu 
descripció 

 

S’ha millorat els tancaments de l’edifici de l’Ajuntament i de l’escola, concretament, s’ha 
canviat les obertures de vidre simple per vidre doble de baixa emissivitat amb càmera d’aire 
i marc amb una baixa transmitància tèrmica ( alumini amb trencament de pont tèrmic). A 
l’edifici de l’Ajuntament s’han substituït 11 obertures i 4 obertures a l’escola. 

Els vidres dobles amb càmera d’aire disminueixen les pèrdues de càrrega tèrmica per 
transmissió, gràcies a la seva baixa conductivitat tèrmica. Concretament, tenen un coeficient 
conductivitat tèrmica obertura amb doble vidre de 6 i 4 mm i càmera d’aire de 12 mm: 1,7 
W/m2K. En canvi les finestres existent tenen un coeficient conductivitat tèrmica obertura 
amb vidre senzill: 5,2 W/m2K. 

 
 

Cost 21.800 € 
 

Estalvi energètic 9,931 MWh/any 
 

Producció d’energia --- MWh/any 

Estalvi de les emissions de CO2 

 
50,484 
tn CO2 /any 

 
 

 

Codi  A14/B12/2 

Nom de l’acció  Canvi de les làmpades existents de l’enllumenat 
exterior per làmpades més eficients 
 

Àrea 
d’intervenció 

Sistemes 
d’enllumenat 
eficient 

Instrument Gestió d’energia 
Origen de 
l’acció Autoritat local 

Breu 
descripció 

En els quadres d’enllumenat públic existents s’ha realitzat les següents actuacions: 
 

S’han canviat 71 punts de llum (VSAP i VM) del municipi amb una potència total de 15,45 
kW per noves lluminàries de VSAP i leds amb una potència total de 5,179 kW en els 
diferents quadres elèctrics del municipi. El cost total de l’actuació realitzada és de 20.905 € 
i té un estalvi d’emissions de 22,036 tn CO2 i un estalvi energètic de 45,813 MWh. 

S’ha incrementat el nombre de lluminàries canviades respecte al PAES inicial i es preveu 
canviar al 2020 un total de 90 punts de llum de VSAP amb una potència total de 9 kW per 
punts de llum led amb una potència total de 3,675 kW. Aquest nous punts de llum 
s’instal·laran al carrer Girona, carrer Baix Empordà i la urbanització padró. 

Un cop executats tots els canvis es preveu un estalvi d’emissions de 34,125 tn CO2 i un 
estalvi energètic de 70,946 MWh/any. 

 
 

Cost 
66.905 € 

 

Estalvi energètic 70,946 MWh/any 
 

Producció d’energia --- MWh/any 

Estalvi de les emissions de CO2 

 
34,125 
tn CO2 /any 
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Codi  A72/B74/2 

Nom de l’acció  Implantació del sistema de recollida de residus porta a 
porta a tot el municipi i instal·lació d'una deixalleria municipal 
 

Àrea 
d’intervenció 

Gestió de 
residus i aigües 
residuals 

Instrument Altres 
Origen de 
l’acció Autoritat local 

Breu 
descripció 

Instal·lació del sistema de recollida de residus del porta a porta a tota la població. Aquest 
nou sistema de recollida de residus s’ha inicial a l’octubre de 2018. Concretament, s’ha 
realitzat  les següents accions: 

- Campanyes a la població explicatives i informatives del sistema porta a porta a la 
població i grans productors.  

- Repartiment de material (cubells, horaris, bosses.....) 
- S’ha instal·lat una àrea d’emergència a la deixalleria municipal. 
- S’ha establert un calendari de recollida setmanal per a les diferents fraccions 

(paper, vidre, envasos, orgànica i rebuig). 
- Es fa un seguiment a la població i grans productes de les incidències que es vagin 

produint i de les millores que es puguin anar realitzant. 

També s’hauran de realitzar campanyes de seguiment i millora a la població i grans 
productors periòdicament. I també s’ha aprovat una ordenança municipal reguladora dels 
residus. 

El sistema de recollida porta a porta s’assoleixen uns nivells de recollida selectiva del 70-
90%. Amb el sistema de recollida porta a porta el primer any al municipi de Verges s’ha 
assolit un nivell de recollida selectiva (paper, vidre, envasos i orgànica) del 83%. 

S’ha construït una deixalleria fixa adequada pel nombre d’habitants del municipis i que 
funciona des del novembre de 2018. Aquesta deixalleria disposa d’un sistema d’accés 
automàtic amb targeta, de tanca perimetral i porta, zona de recepció, d’un cobert i/o caseta 
pels residus especials, contenidors de gran volum, contenidors de petit volum i vials de 
circulació. A més, també s’ha instal·lat una àrea d’emergència per la recollida municipal del 
porta a porta. 

El cost del porta a porta és de 102.140 € a l’any de recollida i tractament i 10.391 € de 
material. 

El Cost de la deixalleria de construcció és de 112.638,69 € i un cost de gestió anual de 
13.070,44 €. 

 

Cost 238.240,13 € 
 

Estalvi energètic --- MWh/any 
 

Producció d’energia --- MWh/any 

Estalvi de les emissions de CO2 

 
Estalvi d’emissions tn CO2 = 488,809 tn CO2  – 349,766 tn CO2  = 349,766 tn CO2 

 
On, 488,809 tn CO2, són les emissions de la gestió dels residus de l’any 2012 de 
Verges calculats amb els factors d’emissió de les 5 fraccions d’acord amb la 
metodologia de la Diputació de Girona. Els residus recollits són: 51,53 tn fracció 
orgànica, 28,41 tn paper, 19,01 tn envasos, 23,64 tn vidre, 370,26 tn rebuig, 0,678 
tn poda, 0,12 tn voluminosos, 0,246 RAEE, 0,006 piles, 0,039 tèxtils i 1,45 tn altres 
residus 
 
On 349,766 tn CO2, són les emissions de la gestió de residus del 2019 quan s’ha 
instal·lat el porta a porta a Verges calculats amb els factors d’emissió de les 5 
fraccions d’acord amb la metodologia de la Diputació de Girona. Els residus recollits 
són: 199,128 tn fracció orgànica, 49,152 tn paper, 49,248 tn envasos, 30,132 tn 
vidre, 42,3 tn rebuig, 51,175 tn poda, 29,16 tn voluminosos, 10,783 RAEE, 0,315 
piles, 0,0 tèxtils i 53,985 tn altres residus 
 
Atès que amb l’actuació de l’aprovació d’una ordenança reguladora de residus 
municipals i el seu seguiment hi ha un estalvi de 38,447 tn CO2, per tant, l’estalvi 
aquest cal restar-lo a 349,766 tn CO2 i és en total de 311,319 tn CO2 

 

311,319 
tn CO2 /any 
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4.1.2 Accions desestimades: justificació 

De les 39 accions incloses inicialment en el PAES, i després d’una revisió exhaustiva, s’eliminen 4 
accions per diversos motius que es detallen a la taula 7. 

Taula 7. Accions desestimades i justificació.  

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

1.1.15 

Estudi amb analitzadors de xarxa 
elèctrica en els equipaments i 
enllumenat públic amb més 

consum per detectar els consum 
"vampírics" 

Ja s’està canviant tot l’enllumenat existent per 
il·luminació eficient led i ja no es creu necessari realitzar 

aquesta actuació. 

2.3.4. Promocionar una plataforma per 
compartir vehicle al municipi 

S'ha eliminat atès que no és veu viable a curt termini 
 

7.4.2 Fomentar els cursos de conducció 
eficient a la població. 

S'ha eliminat atès que no és veu viable a curt termini 
 

8.1.2 Reorganització dels punts de 
recollida selectiva perquè quasi 
totes les àrees disposin de les 5 
fraccions (paper, vidre, envasos, 

orgànica i rebuig) 

Ja no té sentit fer aquesta actuació atès que ja s'ha 
implantat el nou sistema de recollida del porta a porta 

 

   

L’eliminació d’aquestes accions suposa un total de 348,527 tn CO2 que hauran de ser estalviades 
mitjançant altres actuacions. 

4.1.3 Noves accions (2016-2020) 

Hi ha una nova acció que Verges ha completat que també s’inclouen en el PAES.  

Aquesta nova acció s’ha detallat a l’apartat 4.1.1..  

Totes les noves accions contribuiran a la reducció d’emissions de GEH a l’atmosfera. Amb la inclusió 
en el PAES d’aquestes accions, l’eliminació de les de l’apartat 4.1.2 i les realitzades des de l’any 2005 
s’assolirà per a l’any 2020 una reducció del 21,36 % respecte de les emissions del 2005. 
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4.2. Balanç d’emissions  

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

Cal tenir present que de les emissions vinculades a accions en curs, només una part són emissions 
efectivament estalviades, ja que l’acció encara s’està realitzant i, per tant, l’estalvi total es produirà 
l’any 2020. Així doncs, es pot concloure que les accions completades i les accions en curs suposaran 
una reducció de 983,72 tn CO2 per a l’any 2020 respecte a les 6.978,94 tn CO2 que es van emetre 
l’any 2005, si bé només tenint en compte les realitzades completament, en el moment de la revisió 
s’han reduït 489,61 tn CO2.    

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

En curs; 
494,105

Completades; 
489,614

No iniciades; 
506,84

tnCO2

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

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

eC; 494,105

eCn; 0

C; 178,295
Cn; 311,319

nI; 506,844

nIn; 0,00
tnCO2

 

El percentatge d’estalvi assolit ha estat del 66 % respecte del total d’emissions que es preveu 
estalviar del 2005 al 2020, tenint present la continuïtat de les accions en curs. Les completades 
estrictament suposen un 32,85 %. 
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Taula 8. Balanç d’emissions: tones de CO2 previstes inicialment en el PAES, tones de CO2 estalviades per sector segons l’estat d’implementació de les accions i tones pendents d’estalviar. 
 

tn CO2 
Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

 Estalviades Per estalviar 

Sector 
Previstes 

inicialment 
eC C nI eC C nI eC C nI 

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

59,31 11,197 53,537 41,443 0 0 0 11,197 53,537 41,443 

Edificis i 
equipaments/instal·lacions sector 
terciari 

21,01 0 0 21,008 0 0 0 0 0 21,008 

Edificis residencials 96,76 0 0 194,902 0 0 0 0 0 194,902 

Enllumenat públic 32,71 34,125 17,439 0 0 0 0 34,125 17,439 0 

Transport 604,96 448,783 0 229,863 0 0 0 448,783 0 229,863 

Producció local d’energia 
elèctrica 

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

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

Altres 644,20 0 107,319 19,628 0 311,319 0 0 418,638 19,63 

TOTAL 1458,95 494,105 178,295 506,844 0 311,319 0,00 494,105 489,614 506,84 

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

Segons les accions realitzades, Verges ha estalviat 59,08 MWh amb accions completades, i té 1.791,12 MWh estalviats parcialment amb accions que 
estan en curs (l’estalvi total s’assolirà el 2020). A més, amb l’execució de les accions de producció local d’energia ha produït 0 MWh. 

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

 

MWh 
Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

 Estalviats Per estalviar 

Sector 
Previstes 

inicialment 
eC C nI eC C nI eC C nI 

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

107,46 23,279 22,827 65,115 0 0 0 23,279 22,827 65,115 

Edificis i 
equipaments/instal·lacions sector 
terciari 

39,46 0 0 39,461 0 0 0 0 0 39,461 

Edificis residencials 266,83 0 0 533,04 0 0 0 0 0 533,04 

Enllumenat públic 68,22 70,946 36,256 0 0 0 0 70,946 36,256 0 

Transport 2186,86 1696,896 0 164,285 0 0 0 1696,896 0 164,285 

Producció local d’energia 
elèctrica 

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

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

Altres 1152,96 0 0 53,241 0 0 0 0 0 53,241 

TOTAL 3821,794 1791,121 59,08 855,142 0 0 0,00 1791,121 59,08 855,14 

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

El pressupost inicial d’execució del PAES era de 610.767 €. Fins al moment de revisió del document s’han invertit 425.945 € (comptant amb el 
pressupost d’accions en curs que pot ser que no s’hagi gastat efectivament. Accions completades: 290.170 €; accions en curs: 135.775 €). 

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

 

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

€ 
Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

 Invertit Per invertir 

Sector 
Previstes 

inicialment 
eC C 

Desesti-
mades 

Total invertit eC C nI eC C nI 

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals 93.682 1970 26650 100 28.620 0 0 0 

1.970 
26.650 

64.962 

Edificis i equipaments/instal·lacions sector 
terciari 

24.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.455 

Edificis residencials 127.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.745 

Enllumenat públic 69.105 20904,73 0 0 20.905 0 0 0 20904,73 0 48.200 

Transport 268.000 112900 0 2400 112.900 0 0 0 112900 0 152.700 

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

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

Altres 27.780 0 25280 0 25.280 0 
238240,13 

0 0 263520,13 2.500 

TOTAL 610.767 135.775 51.930 2.500 187.705 0 238.240 0 135.775 290.170 420.562 
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Els gràfics següents mostren, d’una banda, el que s’ha invertit respecte al que queda per invertir si es 
compleixen les previsions del PAES (incloent-hi el cost de les noves accions i suprimint el cost de les 
accions desestimades al cost de les accions pendents de realitzar) i, de l’altra, en quins sectors s’ha 
efectuat la despesa.  

Gràfic 8. Pressupost invertit respecte al pressupost total. 

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

Pressupost

Invertit* Pendent  
 Gràfic 9. Despesa realitzada per sectors(en €). 
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5. Taula resum 

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

Responsable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’impleme
n-tació (€) 

Despesa 
realitzada

* (€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 

 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any] 

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

   EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

A11/B19/1 
1.1.1. Millora dels 

tancaments dels edificis 
municipals 

Envolupant 
d'edificis 

Requeriments de 
construcció 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2016 2018 completada 21.800 21.800 9,931 --- 50,484 

A14/B12/1 
1.1.2. Canvi de les 

làmpades actuals per altres 
més eficients 

Sistemes 
d'enllumenat 

eficient 
Gestió d'energia 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2016 2020 en curs 1.942 60 10,041 --- 4,83 

A14/B12/2 

1.1.3. Canvi de fluorescents 
T-10/T-8  a fluorescents T5 
amb balast electrònic en els 

equipaments o qualsevol 
altre sistema equivalent 

Sistemes 
d'enllumenat 

eficient 
Gestió d'energia 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2013 2020 en curs 8.210 1.650 11,879 --- 5,714 

A14/B12/3 

1.1.4. Instal·lar polsadors 
temporitzats o detectors de 

presència en els 
equipaments   

Sistemes 
d'enllumenat 

eficient 
Gestió d'energia 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2018 2020 en curs 2.410 260 1,359 --- 0,653 

A14/B12/4 

1.1.5. Instal·lar un 
programador horaris 

setmanals en les màquines 
mata mosquits 

Sistemes 
d'enllumenat 

eficient 
Gestió d'energia 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2019 2020 no iniciada 30 

  
0,222 --- 0,107 

A13/B12/1 

1.1.6. Millora del sistema 
de control dels equips de 
climatització dels mòduls 

de l’escola 

Eficiència 
energètica en 

calefacció d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió d'energia 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 500 

  

1,369 --- 0,659 
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A12/B12/1 
1.1.7. Instal·lació de 

captadors solars en els 
equipaments per ACS.   

energia renovable 
per calefacció 

d'espais i 
subministrament 

d'ACS 

Gestió d'energia 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 10.000 

  

7,992 --- 1,814 

A12/B12/2 
1.1.8. Substitució de la 

caldera de gasoil de 
l’escola a biomassa 

energia renovable 
per calefacció 

d'espais i 
subministrament 

d'ACS 

Gestió d'energia 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 40.000 

  

--- --- 15,524 

A13/B12/2 
1.1.9. Posar un airejador a 
l’aixeta per reduir el cabal 

Eficiència 
energètica en 

calefacció d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió d'energia 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 40 

  

0,046 --- 0,01 

A13/B12/3 

1.1.10. Sectorització dels 
circuits de calefacció, 
aïllament tèrmic de les 

canonades i optimització de 
la programació de les dues 
calderes d’ACS i calefacció 

del Poliesportiu 

Eficiència 
energètica en 

calefacció d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió d'energia 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2014 2014 completada 4.500 4.500 9,77 --- 2,218 

A13/B12/4 
1.1.11. Instal·lar un 

interruptor programable 
setmanal a l’escola 

Eficiència 
energètica en 

calefacció d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió d'energia 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2019 completada 350 350 3,126 --- 0,835 

A19/B12/1 
1.1.12. Nomenar un 
responsable/gestor 
energètic municipal   

Altres Gestió d'energia 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 0 

  
23,89 --- 9,347 

A19/B11/1 
1.1.13. Formar al gestor 

energètic sobre l’eficiència i 
estalvi energètic 

Altres 
Sensibilització/for

mació 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 300 

  
0,482 --- 2,03 

A18/B11/1 
1.1.14. Informar als 
responsables dels 

equipaments municipals 
Modificació d'hàbits 

Sensibilització/for
mació 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2019 2020 no iniciada 0 

  
0,231 --- 0,822 
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dels seus consums 
energètics 

  

1.1.15. Estudi amb 
analitzadors de xarxa 

elèctrica en els 
equipaments i enllumenat 
públic amb més consum 
per detectar els consum 

"vampírics" 

Altres Gestió d'energia 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
    

desestimad
a 

100 

  

23,858 --- 10,112 

A18/B11/2 

1.1.16. Instruccions d’ús i 
bones pràctiques 

energètiques en els edificis 
municipals   

Modificació d'hàbits 
Sensibilització/for

mació 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 500 

  
11,565 --- 4,113 

A18/B11/3 
7.4.1. Projecte 50/50 a les 
escoles   

Modificació d'hàbits 
Sensibilització/for

mació 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 3.000   19,318 --- 7,017 

   EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIAR 
  

A15/B11/1 

1.2.1. Informar i fomentar 
els plans de renovació 

d’electrodomèstics/calderes 
d’alta eficiència, de la 

millora dels aïllaments dels 
edificis i de les millors 

tecnologies en enllumenat 
en el sector terciari 

Electrodomèstics 
eficients 

Sensibilització/for
mació 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2019 2020 no iniciada 24.455 

  

39,461 --- 21,008 

   EDIFICIS RESIDENCIALS 
                        

A15/B11/2 

1.3.1. Informar i fomentar 
els plans de renovació 

d’electrodomèstics/calderes 
d’alta eficiència, de la 

millora dels aïllaments dels 
edificis i de les millors 

tecnologies en enllumenat 
en el sector domèstic 

Electrodomèstics 
eficients 

Sensibilització/for
mació 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2019 2020 no iniciada 123.745 

  

266,833 --- 96,762 

A19/B16/1 

7.2.2. Bonificar la llicència 
d’obres en els edificis 
residencials i terciaris amb 
una qualificació energètica 
A 

Altres 
Ajuts i 

subvencions 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 0 

  

133,104 --- 49,07 

A19/B16/2 

7.2.3. Bonificar la llicència 
d’obres per la implantació 
d’energies renovables 

Altres 
Ajuts i 

subvencions 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 0 

  
79,862 --- 29,442 
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A18/B11/4 

7.3.1. Campanyes de 
sensibilització en l’estalvi 
energètic a la població i el 
sector terciari 

Modificació d'hàbits 
Sensibilització/for

mació 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 4.000 

  
53,241 --- 19,628 

   ENLLUMENAT PÚBLIC 
                        

A14/B12/1 

1.4.1. Instal·lar reguladors 
de flux en els 2 quadres 
d’enllumenat i posar en 

funcionament el regulador 
de flux que no funciona 

Sistemes 
d'enllumenat 

eficient 
Gestió d'energia 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2014 2014 completada 2.200 

  

20,269 --- 9,749 

A14/B12/2 

1.4.2. Canvi de làmpades 
existents de l’enllumenat 

exterior per làmpades més 
eficients 

Sistemes 
d'enllumenat 

eficient 
Gestió d'energia 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2014 2020 en curs 66.905 20.905 70,946 --- 34,125 

  

*Canvi de les cèl·lules 
fotoelèctriques a rellotges 

astronòmics en tots els 
quadres d’enllumenat 

--- --- --- --- 2013   completada --- 

  

5,203 --- 2,503 

  

*Canvi de les 38 làmpades 
de Vm de 125 W a VSAP 

de 70 W 
--- --- --- --- 2013   completada --- 

  
10,784 --- 5,187 

   TRANSPORT 
                        

A410/B41/1 
2.1.1. Curs de conducció 
eficient als treballadors 

municipals. 

Conducció 
ecològica 

Sensibilització/for
mació 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2019 2020 no iniciada 100 
  

1,446 --- 0,386 

A411/B46/1 

2.3.1. Realitzar un estudi 
de mobilitat urbana i vetllar 
pel seu desenvolupament i 

compliment (pacificar el 
trànsit rodat: zones 30, 
calçada única, camins 
escolars, accessibilitat, 

aparcaments...) 

Altres 
Regulació plans 

de mobilitat i 
transport 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2016 2020 en curs 250.000 112.000 1628,394 --- 430,848 

A43/B410/1 
2.3.2. Promoció de l’ús de 

la bicicleta (itineraris, 
aparcaments...) 

Transferència 
modal cap als 

trajectes a peu i en 
bicicleta 

Altres 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2017 2020 en curs 6.000 900 68,502 --- 17,935 

A42/B410/1 
2.3.3. Xarxa de punts de 

recàrrega de vehicles 
elèctrics 

Vehicles elèctrics 
(incl. 

Infraestructura) 
Altres 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2019 2020 no iniciada 3.500 

  
--- --- 26,538 
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2.3.4. Promocionar una 
plataforma per compartir 

vehicle al municipi 

ús compartit 
d'automòbils 

Altres 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 

desestimad
a 

2.000 
  

488,518 --- 129,254 

A411/B43/1 

7.2.1. Bonificar la compra 
de vehicles de mínima 

emissió de CO2 i penalitzar 
els vehicles més emissors 

de CO2 

Altres 
Ajudes i 

subvencions 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 0 

  

--- --- 159,854 

A411/B41/1 
7.3.3. Realitzar campanyes 
a la població de mobilitat 

sostenible 
Altres 

Sensibilització/for
mació 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2019 2020 no iniciada 6.000 
  

162,839 --- 43,085 

  
7.4.2. Fomentar els cursos 
de conducció eficient a la 

població. 

Conducció 
ecològica 

Sensibilització/for
mació 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2019 2020 
desestimad

a 
400 

  
651,358 --- 172,339 

   ALTRES 
                          

A72/B74/1 

8.1.1. Aprovar una 
ordenança reguladora de la 
gestió dels residus 
municipals i el seu 
seguiment amb educadors 
ambientals 

Gestió de residus i 
aigües residuals 

Altres 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2018 2018 completada 20.000 20.000 --- --- 38,447 

 

8.1.2. Reorganització dels 
punts de recollida selectiva 
perquè quasi totes les 
àrees disposin de les 5 
fraccions (paper, vidre, 
envasos, orgànica i rebuig) 

Gestió de residus i 
aigües residuals 

Altres 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
--- --- 

desestimad
a 

0 

  

--- --- 36,822 

A72/B71/1 
8.1.3. Campanyes de 
recollida selectiva a la 
població i grans productors 

Gestió de residus i 
aigües residuals 

sensibilització/for
mació 

Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2016 2019 completada 5.280 5.280 --- --- 5,522 

A75/B74/1 
7.3.2. Disseny d’una pàgina 
web municipal dedicada a 
l’energia 

Altres Altres 
Autoritat 

local 
Àrea de 

secretaria 
2019 2020 no iniciada 2.500 

  
53,241 --- 19,628 

 

*Implantació de la recollida 
de la fracció orgànica, 
campanyes de recollida 
selectiva i ampliació del 
nombre de contenidors de 
recollida selectiva 

--- --- --- --- 
2006-
2012 

  completada --- 

  

--- --- 63,35 
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A72/B74/2 

Implantació del sistema 
de recollida de residus 
porta a porta a tot el 
municipi i instal·lació 
d'una deixalleria 
municipal 

Gestió de residus 
i aigües residuals 

Altres 
Autoritat 
local 

Àrea de 
secretaria 

2018 2018 
completad

a 
238.240,

13 
238.240,

13 
--- --- 311,319 
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6. Annexos  
Els annexos que s’inclouen són:  

 Monitoring template 

 Actes de les reunions amb l’Ajuntament  
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Key actions 
Area of 

intervention 
Policy 

Instrument 
Origin of the 

action 
Responsible 

body 

Implementation 
timeframe 

Status of 
implementation 

Estimated 
implementa-
tion cost (€) 

Implementa
-tion cost 

spent so far 
(€) 

Estimates 2020 

Start 
time 

End 
time 

 Energy 
savings 
[MWh/a] 

Renewabl
e energy 
productio
n 
[MWh/a] 

CO2 
reduction 
[tnCO2/a] 

MUNICIPAL BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES     

1.1.1. Improvement of the closures of 
municipal buildings 

Surrounding 
buildings 

Construction 
requirements 

Local authority 
Secretary's 
department 

2016 2018 completed 21.800 21.800 9,931 --- 50,484 

1.1.2. Replacement of current lamps for 
more efficient  

Efficient lighting 
systems 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2016 2020 ongoing 1.942 60 10,041 --- 4,83 

1.1.3. Change from T-10 / T-8 
fluorescents to T5 fluorescents with 

electronic ballast on equipment or any 
other equivalent system 

Efficient lighting 
systems 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2013 2020 ongoing 8.210 1.650 11,879 --- 5,714 

1.1.4. Install timed pushbuttons or 
presence detectors on equipment 

Efficient lighting 
systems 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2018 2020 ongoing 2.410 260 1,359 --- 0,653 

1.1.5.Install a weekly scheduler on 
mosquito kills machines 

Efficient lighting 
systems 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 30   0,222 --- 0,107 

1.1.6. Improvement of the control system 
of air conditioning equipment of the 

school modules 

Energy efficiency 
in space heating 

and hot water 
supply 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 500 

  

1,369 --- 0,659 

1.1.7. Installation of solar collectors in the 
equipment for sanitary hot water 

renewable energy 
for space heating 

and hot water 
supply 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 10.000 

  

7,992 --- 1,814 

1.1.8. Replacement of the school's diesel 
boiler with biomass 

renewable energy 
for space heating 

and hot water 
supply 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 40.000 

  

--- --- 15,524 

1.1.9. Put an aerator on the tap to reduce 
flow 

Energy efficiency 
in space heating 

and hot water 
supply 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 40 

  

0,046 --- 0,01 
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1.1.10. Sectorization of heating circuits, 
thermal insulation of pipes and 

optimization of the programming of the 
two hot water boilers and heating of the 

Sports Center 

Energy efficiency 
in space heating 

and hot water 
supply 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2014 2014 completed 4.500 4.500 9,77 --- 2,218 

1.1.11. Install a weekly programmable 
switch at the school 

Energy efficiency 
in space heating 

and hot water 
supply 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2019 completed 350 350 3,126 --- 0,835 

1.1.12. Appoint a municipal energy 
manager  

Other 
Energy 

management 
Local authority 

Secretary's 
department 

2019 2020 not started 0 
  

23,89 --- 9,347 

1.1.13. Train the energy manager on 
energy efficiency and savings 

Other 
Awareness / 

training 
Local authority 

Secretary's 
department 

2019 2020 not started 300 

  

0,482 --- 2,03 

1.1.14.  Inform the heads of municipal 
facilities of their energy consumption 

Modification of 
habits 

Awareness / 
training 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 0   0,231 --- 0,822 

1.1.15. Study with mains power analyzers 
and public consumption lighting to detect 

"vampiric" consumption 
Other 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

    dismissed 100 

  

23,858 --- 10,112 

1.1.16. Instructions for use and good 
energy practices in municipal buildings 

Modification of 
habits 

Awareness / 
training 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 500   11,565 --- 4,113 

7.4.1. Project 50/50 in schools 
Modification of 

habits 
Awareness / 

training 
Local authority 

Secretary's 
department 

2019 2020 not started 3.000   19,318 --- 7,017 

 TERTIARY BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES                 

1.2.1. Inform and promote plans for the 
renovation of high-efficiency appliances / 

boilers, the improvement of building 
insulation and the best lighting 

technologies in the tertiary sector 

Efficient 
appliances 

Awareness / 
training 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 24.455 

  

39,461 --- 21,008 

  RESIDENTIAL BUILDINGS                 

1.3.1. Report and promote plans for the 
renovation of high-efficiency appliances / 

boilers, the improvement of building 
insulation and the best lighting 

technologies in the domestic sector 

Efficient 
appliances 

Awareness / 
training 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 123.745 

  

266,833 --- 96,762 
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7.2.2. Bonus building licenses for 
residential and tertiary buildings with an 
energy rating A 

Other Subsidies Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 0 
  

133,104 --- 49,07 

7.2.3. Bonus the works license for the 
implantation of renewable energy 

Other Subsidies Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 0   79,862 --- 29,442 

7.3.1. Awareness campaigns on energy 
savings for the population and the tertiary 
sector 

Modification of 
habits 

Awareness / 
training 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 4.000 
  

53,241 --- 19,628 

 PUBLIC LIGHTING                 

1.4.1. Install flow regulators in the 2 
lighting panels and operate the non-

working flow regulator 

Efficient lighting 
systems 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2014 2014 completed 2.200 

  
20,269 --- 9,749 

1.4.2. Change of existing outdoor lighting 
lamps to more efficient 

Efficient lighting 
systems 

Energy 
management 

Local authority 
Secretary's 
department 

2014 2020 ongoing 66.905 20.905 70,946 --- 34,125 

*Switch photoelectric cells to astronomical 
clocks in all lighting panels 

--- --- --- --- 2013   completed ---   5,203 --- 2,503 

*Change 38 lamps Vm de 125 W to VSAP 
70 W 

--- --- --- --- 2013   completed ---   10,784 --- 5,187 

   TRANSPORT                 

2.1.1. Efficient driving course for 
municipal workers 

Eco-friendly 
driving 

Awareness / 
training 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 100   1,446 --- 0,386 

2.3.1. Study of urban mobility and ensure 
its development and compliance (pacify 

road traffic: zones 30, single lane, school 
paths, accessibility, parking ...) 

Other 

Regulation of 
mobility and 

transport 
plans 

Local authority 
Secretary's 
department 

2016 2020 ongoing 250.000 112.000 1628,394 --- 430,848 

2.3.2. Promote use of bikes (itineraries, 
car parks ...) 

Modal transfer to 
the routes on foot 

and by bicycle 
Other Local authority 

Secretary's 
department 

2017 2020 ongoing 6.000 900 68,502 --- 17,935 

2.3.3. Electric vehicle charging points 
network 

Electric vehicles 
(including 

infrastructure) 
Other Local authority 

Secretary's 
department 

2019 2020 not started 3.500 

  
--- --- 26,538 

2.3.4. Promote a platform for car sharing 
in the municipality 

Car sharing Other Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 dismissed 2.000   488,518 --- 129,254 

7.2.1. Bonus for the purchase of vehicles 
with a minimum CO2 emission and for 

penalizing the most CO2 emitting vehicles 
Other Subsidies Local authority 

Secretary's 
department 

2019 2020 not started 0 

  
--- --- 159,854 

7.3.3. Campaigns for the population of 
sustainable mobility 

Other 
Awareness / 

training 
Local authority 

Secretary's 
department 

2019 2020 not started 6.000   162,839 --- 43,085 
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7.4.2. Promote efficient driving courses in 
the population. 

Eco-friendly 
driving 

Awareness / 
training 

Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 dismissed 400   651,358 --- 172,339 

OTHERS                 

8.1.1. Approve an ordinance regulating 
the management of municipal waste and 
its monitoring with environmental 
educators 

Waste and waste 
water 

management 
Other Local authority 

Secretary's 
department 

2018 2018 completed 20.000 20.000 --- --- 38,447 

8.1.2. Reorganization of selective 
collection points so that almost all areas 
have 5 fractions (paper, glass, packaging, 
organic and waste) 

Waste and waste 
water 

management 
Other Local authority 

Secretary's 
department 

--- --- dismissed 0 

  
--- --- 36,822 

8.1.3. Selective collection campaigns for 
the population and large producers 

Waste and waste 
water 

management 

Awareness / 
training 

Local authority 
Secretary's 
department 

2016 2019 completed 5.280 5.280 --- --- 5,522 

7.3.2. Design of a municipal website 
dedicated to energy 

Other Other Local authority 
Secretary's 
department 

2019 2020 not started 2.500   53,241 --- 19,628 

*Implementation of organic waste 
collection, selective collection campaigns 
and expansion of the number of selective 
waste containers 

--- --- --- --- 
2006-
2012 

  completed --- 

  
--- --- 63,35 

Implementation of a waste collection 
system door to door in whole town and 
install an environment point 

Waste and 
waste water 
management 

Other 
Local 
authority 

Secretary's 
department 

2018 2018 completed 238.240,13 238.240,13 --- --- 311,319 

 

 



INFORME DE SEGUIMENT DEL PAES DE VERGES 
 
ACTA/RESUM DE REUNIÓ 
 
Data i hora: Dimecres 18 de setembre de 2019 a les 11 h. 
Lloc: Ajuntament de Verges 
 
Assistents: 
Ajuntament de Corçà: Bartomeu Torrens (enginyer municipal) 
Consell Comarcal: Jordi Bras (tècnic de medi ambient) 
 
Es comproven totes les accions que han realitzat de l’excel que li vaig enviar per correu 
electrònic. Es revisa totes les accions que s’han realitzat i les que no des de l’any de la 
redacció del PAES el 2014. Es comenten noves accions pendents d’executar que s’han 
d’incloure i les modificacions d’algunes accions realitzades 
 
De les accions realitzades o que estan en curs es comenta el següent: 
 

Accions 
Estat de 

l'actuació 
Any de 

l'actuació 
Observacions 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS 
  

1.1.1. Millora dels 
tancaments dels edificis 

municipals 

Completat 
2016 a 
2018 

S’ha substituït 11 tancaments exteriors de l’edifici de 
l’Ajuntament i també s’ha substituït els tancaments 
de l’escola. 
Queda pendent: la descripció de l’actuació de 
l’escola, el seu any i el seu cost. I l’excel amb els 
càlculs de l’estalvi d’energia. 

1.1.2. Canvi de les 
làmpades actuals per altres 

més eficients 

En curs pendent 

Queda pendent aclarir si s’ha fet alguna de les 
actuacions previstes, concretament: 

 Camps d’esports: Canviar les 5 incandescents de 
l’exterior a fluorescents compactes.(temps de 
funcionament 645 hores). Pendent 

 Poliesportiu: Canviar les 31 incandescents a 
fluorescents compactes de la 1PP i PB.(temps de 
funcionament de 1980 hores, 990 hores i 2240 hores). 
NO s’ha fet. 

 Ajuntament: Canviar les 8 halògenes dicroiques, 18 
halògenes lineals i 10 incandescents per leds i 
fluorescents compactes. (temps de funcionament: 391 
hores, 977,5 hores, 195,5 hores, 1042 hores i 521 
hores). S’ha fet. Falta descriure l’actuació, cost i any. 

 Escola: Canviar el punt de llum exterior de VM a VSAP 
de 50 W. (temps de funcionament: 4300 hores). 
Pendent. 

 Casa cultura/Oficina Turisme: Canviar les 5 halògenes 
dicroiques per leds, les halògens lineals per leds i les 5 
halògenes (tipus bombeta) per fluorescents compactes 
(Temps de funcionament: 1042 hores). No s’ha fet. 

 Mòduls escola: Canviar les 17 incandescents per 
fluorescents compactes dels lavabos i exteriors. 
Pendent. 

 



De les actuacions fetes cal descriure l’actuació, el seu 
cost i l’any. 

1.1.4. Instal·lar polsadors 
temporitzats o detectors de 

presència en els 
equipaments   

En curs Pendent 
S’ha instal·lat temporitzadors als lavabos 
ajuntaments. Cal descriure el cost i any. 

1.1.9. Posar un airejador a 
l’aixeta per reduir el cabal 

de l’ACS  
Completada Pendent 

A la pica del local social del camp d’esports i del bar 
del casal d’avis. Cal descriure cost i any. 

1.1.10. Sectorització dels 
circuits de calefacció, 
aïllament tèrmic de les 

canonades i optimització 
de la programació de les 

dues calderes d’ACS i 
calefacció del Poliesportiu 

En curs pendent 

El sistema de calefacció i ACS del poliesportiu és millorable 
i per tant es proposa: 

 Millora de la sectorització dels aeroterms. 
Actualment es disposa de 2 circuits dels 
aeroterms, i per tant, es proposa una millor 
sectorització dels 2 circuits d’aeroterms per 
diferenciar els aeroterms de les grades (zona alta) 
i els aeroterms de la pista (zona baixa), això 
permetrà fer un ús diferenciat d’aquestes dues 
zones que tenen uns requeriments tèrmics molt 
diferents. Pendent de comprovar. 

 Aïllar les canonades del circuits dels aeroterms. 
S’ha fet. 

 Optimitzar la programació de les dues calderes 
d’ACS i calefacció, això permetrà que només 
funcioni una caldera i que segons necessitat entri 
en funcionament la segona caldera, actualment 
funcionen les dues. S’ha fet. 

Descriure l’any de l’actuació i el seu cost del que s’ha fet. 
 

1.1.11. Instal·lar un 
interruptor programable 

setmanal a l’escola 

pendent pendent 

A l’escola es disposa d’un termòstat de roda i un interruptor 
horari setmanal en la sala de calderes que regula tot el 
funcionament dels circuits de calefacció. D’acord amb el 
comentaris del professorat de l’escola, en determinades 
setmanes escolars es pot ajustar i parar el circuit de 
calefacció de l’edifici principal, per tant, es proposa el canvi 
del termòstat de roda per un termòstat programable 
perquè el professorat pugui ajustar i afinar els horaris de 
funcionament i temperatura de la calefacció. 
Pendent de comprovar. 

1.4.1. Instal·lar reguladors 
de flux en els 2 quadres 
d’enllumenat i posar en 

funcionament el regulador 
de flux que no funciona 

Completada  

S’ha arreglat un regulador que estava espatllat, 
concretament el del quadre C/Valls. Dir el cost i l’any 
de ‘actuació.  
La instal·lació dels altres 2 reguladors ja es desestima 
perquè amb la tecnologia led actual ja no tenen ús. 

1.4.2. Canvi de làmpades 
existents de l’enllumenat 

exterior per làmpades més 
eficients 

En curs 2014-2019 

1)S’han substituït 32 lluminàries de V 250 w a VSAP 
de 100 w al 2014 i un cost de 7.200 € 
2) s’ha sustituit 25 lluminàires de 125 w a VSAP de 70 
w amb arranc electrònic. Al 2015 i un cost 4214,13 € 
3)s’ha substituït 18 lluminàries VM 125 w per leds de 
33 w amb doble nivell incorporat. Any 2018 i 2019 i 
cost de 7090,6 €. 
Queden pendents de realitzar l’enllumenat del 
quadre Q003 del Carrer Padró. 



Vam comentar- que em passaria els càlculs dels 
estalvis d’emissions i també que em diria les altres 
millores dels canvis de punts de llum realitzats i que 
no es van fer amb subvenció. 
 

TRANSPORT       

2.3.1. Realitzar un estudi 
de mobilitat urbana i vetllar 
pel seu desenvolupament i 

compliment (pacificar el 
trànsit rodat: zones 30, 
calçada única, camins 
escolars, accessibilitat, 

aparcaments...) 
En curs  

S’ha realitzat millores en matèria de mobilitat.  
Queda pendent descriure les millores 
realitzades més importants (aparcament, 
carrers de 30 de calçada única, accessibilitat....), 
el seu cost i any. 

2.3.2. Promoció de l’ús de 
la bicicleta (itineraris, 

aparcaments...) 
En curs  

S’ha realitzar un aparcament de bicis nou a la 
plaça major. Descriure cost i any. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
7.2.1. Bonificar la compra 
de vehicles de mínima 
emissió de CO2 i penalitzar 
els vehicles més emissors 
de CO2 Pendent  

Pendent de comprovar-ho i dir si s’ha fet i l’any 
d’inici. 

7.2.2. Bonificar la llicència 
d’obres en els edificis 
residencials i terciaris amb 
una qualificació energètica 
A 

Pendent  
Pendent de comprovar-ho i dir si s’ha fet i l’any 
d’inici. 

7.2.3. Bonificar la llicència 
d’obres per la implantació 
d’energies renovables 

pendent  
Pendent de comprovar-ho i dir si s’ha fet i l’any 
d’inici. 

8.1.1. Aprovar una 
ordenança reguladora de la 
gestió dels residus 
municipals i el seu 
seguiment amb educadors 
ambientals 

Completada  Si es va aprovar una ordenança a l’any 2018. 
8.1.2. Reorganització dels 
punts de recollida selectiva 
perquè quasi totes les 
àreees disposin de les 5 
fraccions (paper, vidre, 
envasos, orgànica i rebuig) 

Eliminada  Ara ja es fa el porta a porta i no té sentit fer-ho. 
8.1.3. Campanyes de 
recollida selectiva a la 
població i grans productors 

Completada  
La Marta Curquejo del Consell ens donarà tota 
la informació de les campanyes. 

 
Per tant, queda pendent la resposta a les actuacions marcades en blau.  
 
També s’han realitzat les següents accions noves: 
 

1. Implantació del sistema de recollida de residus Porta a Porta. Inici al 8 d’octubre 
de 2018.  

2. Instal·lació de la deixalleria municipal. Inici a principis de novembre de 2018. 
 
Aquests nou sistema de recollida donat que s’ha implantat des del Consell, ja 
demanarem tota la documentació de % de recollida selectiva i el seu cost a la 
Marta Curquejo, tècnica del Consell Comarcal. 



També es va comentar que per l’any 2020 si es vol fer alguna nova actuació caldria 
posar-la en l’informe de seguiment i així actualitzar el PAES. Es va comentar que es 
podria posar la instal·lació d’il·luminació led en algun quadre d’enllumenat, per tant, m’ha 
de dir en quin quadre d’enllumenat i quants punts de llum i la seva potència es canviarien 
i per quina potència led es substituiria.  
 
Les accions d’excel·lència són les següents.: 
 

1. Sistema de recollida selectiva de residus Porta a Porta. 
2. Canvis dels tancaments dels equipaments municipals (escola i Ajuntament). 
3. Instal·lació d’il·luminació led a l’enllumenat públic. 

 
Atès que s’han realitzat actuacions noves importants, especialment, pel sistema de 
recollida de residus, s’eliminen les actuacions que no es realitzaran i que són: 
 

- 1.1.15 Estudi amb analitzadors de xarxa elèctrica en els equipaments i 
enllumenat públic amb més consum per detectar els consum "vampírics" 

- 2.3.4 Promocionar una plataforma per compartir vehicle al municipi. 
- 7.4.2 Fomentar els cursos de conducció eficient a la població. 
- 8.1.2 Reorganització dels punts de recollida selectiva perquè quasi totes les 

àrees disposin de les 5 fraccions (paper, vidre, envasos, orgànica i rebuig) 
 
 
El 18 de desembre de 2019, el tècnic municipal m’envia diferents correus electrònics 
amb la documentació de les diferents actuacions (descripció, cost i any) que quedaven 
pendents. 
 
 


