
 

*Accions Pla Estratègic per al Desenvolupament de les 
Energies Renovables a les comarques gironines (29) 
 

 

L1: Informació energètica 

 

→ ACCIÓ 1. Constituir un sistema d’informació energètica de les 

comarques gironines. 

→ ACCIÓ 2. Promoure estudis sobre el potencial quant a energies 

renovables per municipis a escala municipal. 

→ ACCIÓ 3. Engegar una campanya amb el gremi d’instal·ladors. 

→ ACCIÓ 4. Dur a terme accions divulgatives sobre la cultura energètica 

en centres educatius, en l’àmbit de l’associacionisme o als mitjans de 

comunicació, entre d’altres. 

 

L2: Turisme 

 

→ ACCIÓ 5. Promoure mecanismes innovadors de finançament. 

→ ACCIÓ 6. Dur a terme màrqueting verd i crear un segell renovable. 

→ ACCIÓ 7. Maximitzar el rendiment d’instal·lacions. 

 

L3: Municipal 

 

→ ACCIÓ 8. Promoure la implantació de renovables a través de la 

contractació de l’energia a llarg termini que generin plantes renovables. 

→ ACCIÓ 9. Identificar terrenys públics per a instal·lacions per a generació 

d’energies renovables. 

→ ACCIÓ 10. Cessió de terrenys i teulades. 

→ ACCIÓ 11. Donar suport tècnic als municipis per a la redacció de plecs i 

l’execució de projectes. 

→ ACCIÓ 12. Establir la finestra única (One stop shop) i la contractació 

conjunta.  



 

→ ACCIÓ 13. Promoure l’adopció de biomassa, biogàs i energia elèctrica 

renovable a escala municipal, i de xarxes tèrmiques de districte. 

→ ACCIÓ 14. Donar suport tècnic a municipis per al consum de biomassa 

procedent de la gestió forestal local. 

→ ACCIÓ 15. Donar impuls a la mobilitat elèctrica  

→ ACCIÓ 16. Crear un programa de compensació d’emissions. 

→ ACCIÓ 17. Proposar que l’actuació de la Diputació de Girona sigui 

“carboni neutre”.  

 

L4: Residencial 

 

→ ACCIÓ 18. Promoure la participació ciutadana en projectes d’energies 

renovables. 

→ ACCIÓ 19. Establir una guia d’incentius municipals per autoconsum 

residencial. 

→ ACCIÓ 20. Promoure la simplificació de tràmits administratius per a 

l’autoconsum al municipi. 

→ ACCIÓ 21. Donar assessorament tècnic a la ciutadania. 

→ ACCIÓ 22. Impulsar les comunitats d’energia intel·ligent (Smart energy 

communities). 

→ ACCIÓ 23. Promoure la rehabilitació energètica d’habitatges. 

→ ACCIÓ 24. Promoure la instal·lació de xarxes de calor (i fred) 

centralitzades amb biomassa o biogàs. 

 

L5: Indústria 

 

→ ACCIÓ 25. Promoure l’adopció de biomassa, biogàs i energia elèctrica 

renovable a la indústria. 

→ ACCIÓ 26. Dur a terme un estudi que identifiqui el potencial quant a 

energies renovables de les zones d’activitat econòmica. 

→ ACCIÓ 27. Redactar projectes pilot d’autoconsum compartit per zones 

d’activitat econòmica i d’economia circular sobre el vector energètic. 

 



 

Elements transversals 

 

→ ACCIÓ 28. Establiment d’una taula intersectorial. 

→ ACCIÓ 29. Comunicació dels resultats. 


