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1. Presentació
El Pacte d’Alcaldies és el principal moviment europeu en què participen les autoritats locals i regionals
que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia
renovable en els seus territoris. Amb el seu compromís, els signants del Pacte 20/20 s’havien proposat
superar l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans del 2020.
El present informe pretén fer balanç i analitzar l’impacte de les accions que s’han portat a terme en el
marc d’aquest Pacte d’Alcaldes, fins l’any 2019, observar si s’han complert els objectius proposats, en
quina mesura i analitzar-ne els motius.
La Diputació de Girona ha coordinat el Pacte d’Alcaldies al qual s’han adherit més de 200 municipis
de la demarcació de Girona. Els municipis han redactat i aprovat el Pla d’Acció Local per a l’Energia
Sostenible (PAES), en què identifiquen un conjunt d’accions per dur a terme en l’àmbit de l’ajuntament
i en l’àmbit del PAES (en relació amb edificis residencials, el sector terciari, el transport urbà i la gestió
de residus).
La Diputació de Girona ha posat a disposició dels ens locals dues campanyes: el Pla a l’Acció i el
Programa de Suport a la Instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals així com un
seguit de línies de subvenció per afavorir accions i complir amb els objectius del Pacte.
A finals de 2019, hi havia un total de 208 municipis gironins adherits al Pacte d’Alcaldies, dels quals
149 n’havien de fer el seguiment. Hi havia 86 municipis que havien realitzat l’informe de Seguiment
del PAES, corresponent a 81 documents, ja que alguns municipis havien realitzat la redacció de forma
mancomunada. Els municipis adherits al Pacte d’Alcaldies tenen la responsabilitat de fer-ne el
seguiment mitjançant la redacció d’un informe cada 2 anys.
Recentment, s’ha signat el nou Pacte d’Alcaldies per a l’Energia Sostenible i el Clima, on es proposen
fer accions en tres pilars bàsics:
−
−
−

El compromís de reducció d'emissions de GEH més enllà del 40% per l'any 2030, mitjançant
l'augment de l'eficiència energètica i un major ús de fonts d'energia renovables.
El compromís d'avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint la obligació de redactar un
Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions.
Que el subministrament energètic sigui segur, disponible, equitatiu i sostenible.

2

2. Objectius
El principal objectiu de l’informe és l’avaluació de la repercussió de les accions executades en el marc
del Pacte d’Alcaldies als municipis de les comarques gironines, fins el desembre de 2019.
Concretament, els objectius de l’informe són:
1. Analitzar l’evolució dels consums i emissions dels municipis adherits al Pacte
2. Sintetitzar les accions que s’han dut a terme i quantificar-ne l’impacte
3. Analitzar els resultats de 81 informes de seguiment dels PAESC
Les dades es classifiquen segons el sector en el que es preveuen les accions: edificis residencials, el
sector terciari, el transport urbà i la producció d’energia. També es categoritza la informació segons
el seu grau d’acompliment classificades en diferents categories: completades (C), en curs (eC), no
iniciades (nI) i les desestimades (D). S’han diferenciat també si les accions eren previstes en els PAES
o bé es van incorporar en la seva revisió.
L’informe permet conèixer quin ha sigut l’abast real de les accions, des de la seva planificació fins a la
seva execució. Es caracteritzen els municipis que han fet la redacció dels informes de seguiment dels
PAES, s’analitzen les dades per comarca i finalment, s’extreuen una sèrie de conclusions que poden
facilitar una reorientació en el procés de presa de decisions.
En aquest informe s’avalua els resultats obtinguts en els informes de seguiment. Cal tenir en compte
les consideracions següents:
-

Les dades analitzades corresponen a diferents períodes, del 2005, que és l’any de referència,
i a altres anys, segons la data d’aprovació del PAES a cada ajuntament, que va des del 2012 al
2017 per a la redacció dels PAES i des del 2016 al 2020 per a la seva possible revisió.

-

En el període des de 2012 a 2019 hi ha altres accions rellevants que s’han portat a terme als
municipis, que han afavorit els objectius del Pacte d’Alcaldies són:
1. Instal·lació de Punts de recàrrega de vehicles elèctrics. En data febrer 2019 hi havia 32
municipis amb 40 punts de recàrrega de vehicle elèctric, amb un total de 96 connectors
(Segons informe Anàlisi de l’Estat d’implantació dels punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics a les comarques gironines). Fins a desembre 2019 han sol·licitat ajuts per a la
instal·lació de nous punts: 20 municipis, dels quals 14 ens consta com a realitzats – revisar
dades actuals
2. Inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle. Han mostrat interès en rebre subvencions 122 municipis, dels quals a data
desembre 2019 s’ha finalitzat la instal·lació de 30 calderes i 31 xarxes de calor en
equipaments municipals
3. Inversions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant
contractes amb garantia d’estalvis.
4. Inversions en instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum en edificis i/o
instal·lacions de propietat pública.
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3. Metodologia i fonts d’obtenció de dades
La metodologia que s’ha utilitzat per a l'obtenció dels resultats ha sigut:
−
−
−

Creació de les bases de dades dels diferents municipis i introducció de dades
Càlcul de dades i generació de gràfiques
Anàlisi de la informació amb sistemes d’informació geogràfica per a la obtenció de cartografia
temàtica i estudi de les variables territorials

Les dades utilitzades per a l'obtenció dels resultats han sigut obtingudes a partir dels següents
documents:
−
−
−

81 Informes de seguiment dels PAES de 84 municipis
Taules de seguiment del Pla a l’Acció, Línia 1, 2, 3 i 4
Conclusions dels Resultats Informes de seguiment del PAES (setembre 2018)

Altres dades utilitzades a l’informe han sigut:
−
−
−

Inventari Geotèrmia Girona (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)
Reducció dels consums energètics total dels municipis 2005-2012, 2013-2019
Informe: Document d’Anàlisi de l’estat d’implantació dels punts de recàrrega a les comarques
gironines
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4. Caracterització dels municipis
4.1 Compromís en el seguiment dels PAES
Dels 149 municipis que han de fer el seguiment del PAES, el 56,4% han realitzat aquesta tasca, fins a
l’any 2019. Aquests municipis representen el 23% de la població total de les comarques gironines.
Taula 1: Resum de dades del seguiment dels PAES per part dels municipis

Municipis de les comarques gironines
Població total a les comarques gironines (habitants 2019)

221
771.044

Municipis signataris del Pacte d’Alcaldies

206

Municipis que han de fer seguiment PAES

149

Municipis que han presentat informes de seguiment PAES

84

Població en municipis amb informe seguiment PAES (habitants)
Percentatge de població en municipis amb informe seguiment

174.084
23%

Mapa 1: Municipis que han redactat un informe de seguiment del PAES
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Mapa 2: Municipis segons adhesió al Pacte d’Alcaldies i estat de redacció del PAES o PAESC

La data de redacció dels PAES és majoritàriament entre 2014 i 2016, la data de redacció de la Revisió
dels PAES és principalment entre 2018 i 2019.
Taula 2: Any de redacció dels documents

Any aprovació/revisió PAES

Número de PAES

Número de Revisions del
PAES

2012

7

2013

12

2014

23

2015

17

2016

19

1

2017

4

16

2018

31

2019

32

2020

2
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4.2 Municipis per trams de població
La població dels 84 municipis analitzats en aquest informe representa tant sols el 23% de la població
dels 221 municipis de les comarques gironines. La majoria de municipis són petits (el 89% dels
municipis tenen menys de 5000 habitants) o molt petits (el 42 % dels municipis tenen menys de 500
habitants).
Mapa 3: Trams de població dels municipis amb informe de seguiment de PAES

Gràfic 1: Percentatge de municipis segons tram de població, dels municipis que han redactat un informe de
seguiment de PAES
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4.3 Resultats per comarca
Per comarques, la major part dels municipis que realitzen seguiment del PAES, en nombres absoluts,
pertanyen a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Les comarques amb més
percentatge de seguiment són el Ripollès, l’Alt Empordà, el Gironès i la Selva. En el cas d’Osona, 2 dels
3 municipis gironins han redactat l’informe de seguiment del PAES.
Taula 3: Municipis amb informe PAES a cada comarca

Comarca

Municipis amb informes
PAES

Nombre de municipis a la
comarca

Percentatge de municipis

Alt Empordà

31

68

46%

Baix Empordà

11

37

30%

Cerdanya

1

17

6%

Garrotxa

6

21

29%

Gironès

12

27

44%

Osona

2

3

67%

Pla de l'Estany

1

11

9%

Ripollès

9

19

47%

Selva

11

26

42%

En relació al nombre de les accions desenvolupades, la comarca que ha completat més accions, en
nombres absoluts és l’Alt Empordà (433 de les 1133 accions previstes), juntament amb el Gironès (216
de les 571 previstes) i la Selva (190 de les 553 accions previstes).

Gràfic 2: Nombre d’accions PAES per comarca, segons el seu estat d’execució
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En percentatge, observem, però que la comarca del Gironès, juntament amb La Selva, han pogut
completar, o tenen en curs de desenvolupament, el major percentatge d’accions. En canvi La Garrotxa
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té un menor percentatge d’accions finalitzades o en estat d’execució, possiblement degut a la tipologia
d’accions prioritzades.
Gràfic 3: Percentatge d’accions PAES per comarca, segons el seu estat d’execució
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4.3 Àmbit PAES: objectius i resultats
L’any de referència, el 2005, el conjunt de municipis que posteriorment han presentat l’informe de
seguiment del PAES, emetien 1.056.394 Tn de CO2 a l’atmosfera. L’objectiu es va fixar, com a mitjana
en els informes analitzats, en un percentatge de reducció del 23,7 %. L’any 2019 s’ha complert, de
mitjana, amb la reducció del 15,7% de les emissions.

Taula 4: Dades de referència, any 2005

Municipis que han presentat informes de seguiment PAES

84

Població en municipis amb informe seguiment PAES (habitants)
Emissions any 2005 (Tn CO2)

174.084
1.056.394

Emissions per habitant any 2005 (Tn CO2/hab)

6,07

Taula 5: Comparativa entres els objectius proposats i els resultats aconseguits

Objectius proposats inicialment
PAES + revisions

Resultats aconseguits
desembre 2019

Reducció d’emissions (Tn CO2)

248.785

165.945

Percentatge de reducció d’emissions

23,71 %

15,7 %

Emissions per habitant (Tn CO2/hab)

4,63

5,12

Estalvi energètic (MWh)

504.745

317.806

Producció d’energia local (MWh)

68.934

12.758
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Mapa 4: Actuacions de millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic

Mapa 5: Actuacions de millora de l’eficiència energètica en equipaments públics
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Mapa 6: Actuacions de producció d’energia mitjançant biomassa

Mapa 7: Actuacions de producció d’energia mitjançant energia solar
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Mapa 8: Actuacions complementàries d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
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5. Avaluació de les accions realitzades
En total, els PAES, fins l’any 2019 planifiquen 3.959 accions que segons la tipologia de municipi i
sector, han assolit diferents graus d’execució. En el conjunt de municipis analitzats, inicialment es van
preveure 3.434 accions. A aquestes s’hi han de sumar les noves accions que no estaven programades
a l’inici de la redacció dels PAES, que són 525 noves accions.
Del total de les accions previstes ens els PAES i en les revisions, el 50% han sigut iniciades o
completades, i el 50% no han sigut iniciades, o han sigut desestimades.
Gràfic 4: Resum del percentatge del total de les accions realitzades segons el grau d’execució

806
20%
1751
45%

1176
30%
190
5%
En curs

Completades
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No iniciades

Gràfic 5: Resum del nombre d’accions previstes segons el grau d’execució i per sectors d’activitat PAES
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5.1 Accions segons el seu estat d’execució
Les diferents accions estan classificades en diferents categories segons el seu grau d’acompliment:
completades (C), en curs (eC), no iniciades (nI) i les desestimades (D). Per altra banda, les accions que
es varen proposar posteriors al PAES original, i agrupades amb l’epígraf noves, també varen seguir la
mateixa nomenclatura. Aquesta però, tan sols agrupada en tres nivells d’acompliment: eC, C i nI.
Observant la gràfica que resumeix el total de les accions proposades per al PAES original, podem
observar el percentatge d’assoliment.

Pel que fa al nombre d’accions dutes a terme, i tot observant la gràfica, podem veure que el nombre
d’accions no iniciades encara és important tot i el temps que ja ha passat des de l’aprovació dels PAES.
En total hi ha 1444 accions no iniciades, valor que representa el 42% del total de les accions
planificades inicialment. Tot i això, cal destacar que les accions completades han arribat a assolir el
31,51%, un nombre important, que representa 1082 accions. Per altra banda, i lligada a les
completades, les actuacions que actualment estan en curs, i que a mesura que es vagin tancant,
passaran a engruixir les dades de les completades.
Pel que fa a les accions que han estat desestimades pels diferents ajuntaments analitzats, aquestes
representen un valor baix. Tan sols un 5,79% del total han estat desestimades, 199 accions, que davant
de les 3434 programades denoten un alt grau per part dels ajuntaments de dur a terme el màxim
d’accions possibles recollides en els seus estudis.
La segona font de dades que tenim pel que fa a nombre total d’accions, són les que es recullen com a
noves i que han de complementar les proposades en el document inicial.
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Les noves accions que s’han plantejat des dels diferents municipis, en total 525, presenten encara un
nivell baix d’implementació. Com a completades tan sols s’ha arribat a un 20%, amb un total de 106
accions dutes a terme. Per altra banda, les que encara estan en curs representen tan sols un 17,33%
del total amb un total de 91 accions en curs fins a la data de presentació de la documentació per part
dels diferents consistoris. Vist això, ens trobem que el 62,67% de les accions programades encara no
han estat iniciades, fet que representa un percentatge important sense executar dins del programa
de noves accions.
Si tenim en compte els anys en què es van dur a terme els primers PAES, la majoria a l’any 2014, tot i
que n’hi ha del 2013 i altres anys posteriors al 2014, sí que hi ha un gran nombre d’accions dutes a
terme i en curs, però també un altre gran nombre encara resten per començar. Aquest fet, junt amb
que la majoria dels estudis ja tenen 6 anys mostra una certa demora per part dels diferents
ajuntaments a l’hora d’aplicar les accions que havien acordat de dur a termes dins del pacte. Per altra
banda, les revisions dels PAES, la majoria fetes el 2018, no ha donat temps a que es duguessin a terme
un bon nombre de les noves accions, però tampoc sembla esperonar les accions originals, atès que el
nombre de desestimades és baix.
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5.2 Detall d’accions per sector
Un cop analitzades les dades generals de les diferents accions, podem analitzar les dades de cada
sector tingut en compte en els PAES: edificis i equipaments o instal·lacions municipals, edificis i
equipaments o instal·lacions del sector terciari, edificis residencials, enllumenat públic, transport,
producció local d’energia elèctrica, producció local de fred/calor i altres.

5.2.1. Edificis municipals

Si observem la gràfica, pel que fa a les accions no iniciades, aquestes encara presenten un bon nombre,
però les completades, junt amb les en curs presenten un percentatge elevat, 25,67% i 27, 07%
respectivament, en front del quasi 40% de les no iniciades. El valor per les desestimades és baix i
s’haurien descartat tan sols 66 accions entre tots els ajuntaments pel que fa a aquest sector.
Les noves accions previstes per a equipaments municipals, en certa manera estarien al 50%. Com a no
iniciades s’està al 53%, i pel que fa a les que estan en curs i les completades, ens mouríem en el 17% i
el 30% respectivament.
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5.2.2. Sector terciari

Les accions previstes per al sector terciari han estat poc desenvolupades, en l’actualitat tan sols un
13% s’han completat i un 15% està en curs. Uns nivells molt baixos de compliment de les accions,
veient que el 68% de les accions estan aturades en la majoria dels ajuntaments. Per altra banda, cal
destacar que han estat poques les accions desestimades en aquest sector, amb un valor que no arriba
al 4%.
Pel que fa a les noves accions que es varen programar, segueixen la mateixa dinàmica que en la gràfica
anterior. Cal tenir en compte que aquestes són de programació més recent, i per tant no han tingut
tant de temps per tal de començar a ser implementades. Tal i com es pot veure en l’actualitat no hi ha
cap acció en curs, i tan sols el 18% s’han completat.
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5.2.3. Sector residencial

Observant la gràfica de les accions previstes al sector residencial, podem comprovar que s’ha donat la
mateixa situació que amb les accions proposades al sector terciari. La gran majoria de les accions
previstes no estan iniciades, amb un 68%, i les completades i en curs tan sols es troben al 18% i el 14%
respectivament. Per altra banda, també es dona la coincidència amb el punt anterior que les accions
desestimades han estat baixes, amb encara no un 4%.

Les noves accions, igual que en les previstes en pla original i amb coincidència amb les del sector
terciari, també han estat poc desenvolupades. En l’actualitat tan sols hi ha en curs un 12,5% del total
i com a completades s’arriba al 16,67%. Tot això en front del 70, 83% que encara manca per iniciar-se.
Altrament aquí estem davant d’accions proposades més tard i que no han disposat del temps necessari
per començar a desenvolupar-se.
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5.2.4. Enllumenat

Aquest ha estat un dels sectors on els diferents ajuntaments han implementat les accions de manera
molt activa. En l’actualitat s’ha arribat, gairebé, al 70% de les accions completades, que junt amb les
gairebé el 16% d’accions que s’estan en curs, ens dona un percentatge molt alt d’accions dutes a terme
i d’altres que estan en procés d’estar acabades. Manquen per iniciar un 10%, i tan sols es va desestimar
un 11% d’accions.
Pel que fa a les noves accions, encara presenten un percentatge important per iniciar-se, el 34%, però
pel que fa a les completades supera aquestes darreres amb quasi un 36%. Cal destacar que un 30%
d’accions estan en curs i pendents de ser completades.
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5.2.5. Transport

En aquest sector trobem que el 50% de les accions no estan desenvolupades, però per contra, un 25%
ja s’han dut a terme i un 22% estan en curs. Tenint en compte que hi ha un percentatge petit de
desestimades, del 4%, ens trobem en un àmbit en el qual l’aposta no ha estat prou forta, i més tenint
en compte la importància i pes que té.
A tot això s’ha d’afegir que les noves accions planejades tampoc es troben amb un alt nivell de
desenvolupament. En l’actualitat un 68% resten per desenvolupar, i tan sols s’han completat un 24%
de totes elles, junt amb el baix nombre d’accions en curs fins a la data, de tan sols el 7%.
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5.2.6. Producció local d’energia

La producció local d’energia ha estat un dels altres àmbits en el qual les accions desenvolupades
encara són baixes. Prop del 60% de les accions encara resten per iniciar-se. Un 12% es van desestimar
i tan sols el 20% d’elles s’han completat. A més, cal afegir que un percentatge molt baix, del 7%, estan
en curs.
En certa manera, podem dir que tenim dades molt baixes d’implantació en un àmbit clau pel que fa a
la lluita contra el clima i la millora en l'obtenció d’energia.
Per altra banda, les dades que tenim en les noves accions no són gaire millors. El 87% encara estan
per iniciar-se, i tan sols un 3,64% s’han completat. En l’actualitat hi ha un 9% d’accions en curs.
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5.2.7. Producció local de fred i calor

Si amb la producció local d’energia teníem un gruix d’accions important que encara no s’havien iniciat,
amb la producció de fred i calor trobem una situació inversa. En l’actualitat tenim un 32% accions ja
completades, i un 44% que estan en curs. Això en deixa amb tan sols un 8% d’accions que resten per
iniciar-se. El nombre d’accions que es van desestimar per aquesta acció iguala a les que resten per
iniciar-se amb un 8% també.
En el grup de les noves accions plantejades per aquest àmbit ens trobem que en l’actualitat no hi ha
accions completades, però si un bon nombre d’accions en curs, el 45%. Les que resten per iniciar-se
estan en un 54%.
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5.2.8. Altres accions

En aquest àmbit s’hi recullen les accions que previstes que no s’encabeixen en cap dels altres grups
més específics. El 23% de les accions previstes estan en curs i un 33% ja s’han completat. Amb tot,
resta el 36% d’accions per iniciar. Destacar que el nombre d’accions desestimades no arriba al 3%, un
percentatge realment baix.
Ara bé, si ens fixem en la gràfica de les noves accions planejades, ens trobem que el gruix encara resta
per iniciar-se amb un 69%. Fins al moment tan sols s’han completat l’11% i en curs hi ha un 20% de les
accions. Cal destacar, com en altres àmbits, que aquestes accions han estat planejades posteriorment
al document inicial del PAES, i això ha donat menys temps a poder desenvolupar-les.
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6. Balanç d’emissions
Les emissions de l’any de referència van ser del total de 1.060.743,23 TnCO2. Amb l’aplicació del total
de les accions, es preveia un estalvi de 248.652 TnCO2 durant la implantació inicial del PAES, ampliantse fins a 249.694 TnCO2 en el moment de la revisió.
Gràfic 6: Estalvi d’emissions previstos en els PAES i en les revisions
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Les accions programades pels diferents municipis adherits, ha permès d’estalviar emissions de diòxid
de carboni en aquelles accions completades, a més d’anar-hi sumant estalvis amb aquelles que estan
en curs i que ja puguin estar en les seves fases finals d'execució. Les accions realitzades suposen una
reducció total d’emissions de 165.945 Tones de CO2 a l’atmosfera. En aquest sentit, podem afirmar
que s’ha aconseguit el 66% de l’objectiu d’estalvi d’emissions inicial.
Gràfic 7: Total d’estalvi d’emissions aconseguit segons estat d’execució de les accions, 2019 (Tn CO2)
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6.1 Emissions estalviades per sector d’activitat
Una vegada vist l’estalvi global d’emissions que han permès les accions, observem quin ha estat per a
cada àmbit d’actuació específic. A continuació s'analitzen les emissions estalviades en cada sector,
segons el seu estat d’execució: en curs, completades, desestimades i no iniciades. Així com les
emissions estalviades en el grup de les noves accions.
Si analitzem el sumatori de les dades segons sector d’activitat, observem que el major estalvi
d’emissions s’ha produït en accions destinades en altres sectors i en el sector del transport. En canvi,
les accions destinades a sectors com els edificis municipals, tot i que són nombroses, no han
representat un estalvi important d’emissions.
Gràfic 8: Estalvi d’emissions per sector, segons estat d’execució, 2019 (TnCO2)
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6.2 Detall d’emissions estalviades per sector
6.2.1. Edificis municipals

Per a aquest àmbit d’actuació es va preveure un estalvi de 4.700 tones de CO2. Fins a la data el 37%
de les accions encara no han estan iniciades, però per altra banda, ja s’han completat el 35% de les
accions i hi ha en un 37% més. Per a aquest àmbit no es va desestimar cap estalvi.
En referència a les noves accions, les emissions estalviades ja arriben al 26%, i les que estan en curs al
25%. Com a accions no iniciades s’estaria al 49%. Els estalvis previstos inicialment estarien força
avançats, però no en un alt grau d’implantació. Les noves accions, pel fet de ser més recents, estarien
en un estadi més baix d’implantació.
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6.2.2. Sector terciari

L’estalvi en emissions en el sector terciari segons les accions previstes es va preveure en 9.900 Tn CO2.
Malauradament, les accions no han estat del tot implantades i en l’actualitat es troben pel que fa a
les completades en un 6%, i les en curs al 15%. Les accions no iniciades estarien al 75%.
Per altra banda, les noves accions estarien pràcticament a l’inici de la seva implantació, amb el 82%
encara no iniciades i tan sols amb un 18% de completades. En l’actualitat no hi ha cap acció en curs.
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6.2.3. Sector residencial

Com també passa amb el sector terciari, les accions no estan tan desenvolupades. Tan sols un 9%
estan completades i en l’actualitat hi ha un 22% d’accions en curs. Per contra, hi ha un 67% de les
accions que resten encara per iniciar-se.
Les noves accions segueixen la mateixa tendència, el 90% de les accions encara no s’han iniciat. I tan
sols un 1% està completat, una dada molt baixa. Tan sols resta un 9% d’accions que estan en curs en
l’actualitat.
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6.2.4. Enllumenat públic

Tal i com ja s’apreciava en l’anàlisi de les accions dutes a terme, l’enllumenat públic ha estat dels
àmbits amb més accions desenvolupades dins dels PAES, i pel que fa a les accions originals. Es va
preveure un estalvi de 6.590 Tn CO2, de les quals ja se n’ha completat el 53% i un 29% està en curs.
Per altra banda tenim les noves accions previstes en aquest àmbit, les quals segueixen una dinàmica
diferent. El gruix de les accions el trobem a les que estan en curs, amb un 59%, però tan sols tenim un
6% d’accions completades. Resten encara un 35% d’accions per iniciar.
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6.2.5. Transport

L’àmbit del transport té un bon nombre d’accions en curs, que suposen un estalvi d’emissions del 61%
del total, que superaria tant a les no iniciades, el 29%, i les completades, però aquestes tan sols
arribant al 8%. No hi ha hagut cap acció desestimada.
Respecte a les noves accions, trobem que les emissions estalviades corresponen al 45% d’accions
completades i el 24% en curs. Restant ja tan sols com a no iniciades un 31% de les proposades.
En comparació, i tenint en compte el nombre d’accions proposades, tant per a la fase inicial com en
les noves, el nombre d’accions completades està molt més avançat en les propostes noves, més que
no en les inicials.
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6.2.6. Producció local d’energia

Les emissions estalviades, en el cas de la producció local d’energia amb les accions completades, són
quasi iguals a les que no estan iniciades, amb el 41% i 44% respectivament. Destaca el poc estalvi
d’emissions de les accions que hi ha en curs, amb un 7%.
Per altra banda, les noves accions que es van proposar per aquest àmbit es troben pràcticament sense
iniciar, ja que aquestes representen el 97%. Tenint tan sols un 1,5% d’accions en curs i un 1,26%
d’accions completades.
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6.2.7. Producció local de fred i calor

Aquest sector ha implementat les accions i en l’actualitat han aconseguit l’estalvi d’emissions del 69%
de les accions que estan en curs, tot i que el percentatge corresponent a les emissions de les accions
completades encara és baix arribant tan sols al 16%. Per altra banda cal destacar que les emissions en
el nombre d’accions no iniciades està al 6%, restant ja poques emissions de les accions pendents.
Ara bé, pel que fa a les noves accions, encara resten per implementar-ne un bon nombre que puguin
dur a una millora en els estalvis de les emissions. Com a no iniciades s’està al 70% i en curs al 30%, no
tenint cap acció completada fins a la data.
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6.2.8. Altres accions

Per a aquest àmbit es va plantejar un estalvi de 120.191,33 Tn CO2. En l’actualitat hi ha en curs el 40%
de les accions i el 32% d’elles ja estan completades. Restarien menys de la quarta part de les accions
per iniciar.
Les noves accions proposades estan a més del 50%, si tenim en compte les accions actives, i que
s’englobarien amb les que estan en curs i les completades, però resten encara per iniciar-se un 43%.
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7. Balanç de consum energètic
Els estalvis en consums energètics, igual que amb les emissions, han variat segons l’àmbit d’aplicació
i el nombre d’accions que s’hi han realitzat. Segons les dades que es disposen, en el PAES inicial hi
havia previst un estalvi de 508.162,30 MWh.
Gràfic 9: Percentatge de consums energètics segons estat d’execució de les seves accions
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Del total d’accions previstes per l’acompliment d’aquests estalvis, les que estan en curs han de
permetre un estalvi de 259.138,55 MWh. Com a completades hi ha un percentatge baix, el 10,25%,
que representen 52.063,87 MWh d’estalvi. Les accions no iniciades representen el 34,47%, aquestes,
un cop iniciades i acabades, aportarien 175.144,94 MWh de consum energètic estalviat.
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Per altra banda, i observant els estalvis previstos per a les noves accions, aquestes en tenen un bon
nombre d’accions no iniciades, el 51%, amb 8.539 MWh d’estalvis. Les que estan en curs representen
el 37% i les completades encara estan baixes, en un 12%, que representarien estalvis de 6.208 i 1987
MWh respectivament.

7.1 Consums estalviats per sector d’activitat
Si observem el sumatori total de les emissions per cada sector d’activitat, observem, que
comparativament, el sector del transport és el que ha permès un major estalvi, juntament amb accions
realitzades en altres sectors d’activitat.
Gràfic 10: Resum d’estalvi energètic segons sector i grau d’execució (MWh)
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7.2 Detall de consums per sector
7.2.1. Edificis municipals

Un 34% dels estalvis encara resten per estalviar-se al ser accions no iniciades. Pel que fa a estalvis ja
aconseguits, estaríem al 23% d’accions completades, i hi hauria un 42% en curs. En certa manera el
nombre d’accions aplicades encara és baix, però cal tenir en compte que a mesura que les que estan
en curs es completin el nivell d’estalvi en aquest àmbit ja serà important.
Pel que fa a la programació de noves accions i els estalvis que representa, trobem que els estalvis
completats ja són majoritàries, amb un 46%, i els que estan en curs representen el 19%. Tot i això
encara resta un 35% d’estalvis que no s’han iniciat.
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7.2.2. Sector terciari

Els estalvis previstos per a aquest àmbit es van fixar en 18.735,2 MWh, dels quals resten per iniciarne les accions que han de dur a l’estalvi el 81%. Trobem un baix percentatge d’accions completades,
3,59%, i un 11% que estan en curs.
Pel que fa a les noves accions, la situació no és molt millor, on el 96,66% dels estalvis encara estan per
iniciar-se, fent que els que estan en curs i els completats siguin residuals amb un 0% i 3,34%
respectivament.
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7.2.3. Sector residencial

Igual que amb el terciari, el residencial encara no ha aconseguit els estalvis previstos, 50.767,8 MWh,
trobant que els que encara li resten per iniciar són el 67,39% del total previst. En curs trobem un 16%,
i com a completats tan sols un 12%, ambdós molt baixos.
Amb els estalvis previstos per les noves accions, trobem que aquests també disten d’estar ben
implantats amb el 85% encara no iniciats, i un 0,18% com a completats. El 14% estan en curs en
l’actualitat.
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7.2.4. Enllumenat públic

En l’enllumenat públic, la tendència ha estat molt diferent que en altres àmbits. Del total d’estalvi
previst, 12.804 MWh, tan sols el 4,62% d’aquests encara no s’ha assolit i els estalvis completats ja són
el 46%. A més a més, ja hi ha un 33% en curs. Així doncs, estem davant d’un àmbit on els estalvis
previstos ja estan en gran nombre aplicats o en vies d’estar-ho.
Pel que fa als estalvis previstos en les noves accions, el gruix el trobaríem als que estan en curs, amb
un 61%, i els que encara resten per iniciar estarien en el 32%. Els completats estarien en un nivell baix,
al 7%.
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7.2.5. Transport

En el transport trobem el gruix dels estalvis a les accions en curs, amb 161.034 MWh en marxa del
total previst que eren de 246.206MWh. Els completats encara són baixos, amb tan sols el 5,48%, i
resten per iniciar-se el 28%.
Pel que fa a les noves accions, encara tenen uns estalvis completats baixos, de tan sols el 14%. Aquests,
davant dels que encara resten per iniciar, que representen el 46%, són baixos. Ara bé, també s’ha
d’observar que hi ha un 40% d’estalvis que estan en curs en l’actualitat.
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7.2.6. Producció local d’energia

Els estalvis que s’havien previst eren de 775 MWh, dels quals tenim el gruix en els que estan en curs
amb el 62%. Els completats encara estarien a un nivell baix, amb tan sols el 13%, i amb un 21%
d’estalvis per iniciar-se.
Per altra banda, els estalvis previstos en les noves accions encara resten tots per iniciar-se.
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7.2.7. Producció local de fred i calor

En aquest àmbit ens trobem amb una gràfica ben diferent pel que fa als estalvis en consum energètic.
Pràcticament el total dels estalvis els trobem a la columna dels que estan en curs, el 99%, i com a
completades tan sols hi ha un 1%. Així doncs, seria un àmbit que en un període de temps futur podria
tenir un bon gruix d’estalvi ja completat.
Ara bé, pel que fa als estalvis en noves accions la situació és totalment inversa. El 98% d’ells estan
encara per iniciar-se, tenint tan sols un 2% en curs i cap com a completada.
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7.2.8. Altres accions

Amb les altres accions que hi han previstes es va preveure un estalvi de 168.519 MWh dels quals el
47% estan en curs i un 14% ja estan completades. Com a no iniciades s’estaria al 31%.
En les noves accions, trobem el gruix en les no iniciades, amb el 78%, un 15% amb els que estan en
curs. Com a completats tindríem un percentatge baix, amb tan sols un 8%.
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8. Balanç econòmic
Les inversions previstes inicialment en el conjunt dels PAES analitzats era de 289,5 Milions d’euros,
dels quals 12,3 Milions d’€ son accions que s’han completat (4%), 83,1 Milions d’€ estan en curs (29%).
Aquestes accions representen un total de 95,5 Milions d’euros equivalent al 33% dels objectius
d’inversió previstos inicialment. Observem així que la majoria d’inversions encara no s’han dut terme,
el qual representen 186 Milions d’€, equivalent al 64% del pressupost total que estava previst destinar.
Les inversions desestimades, de 7,9 Milions d’€, han estat baixes, tan sols un 2,76%.
Gràfic 11: Percentatge d’inversió econòmica segons estat d’execució de les seves accions
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8.1 Inversions totals per sector
Gràfic 12: Resum del pressupost destinat segons sector i estat d’execució (€).
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Per sector, les inversions econòmiques es reparteixen de forma molt desigual, concentrant-se
majoritàriament en accions en el sector del transport i el residencial. Cal destacar el gran nombre
d’accions en curs en el sector transport, equivalent a 69 Milions d’€.
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8.2 Detall de les inversions per sector
8.2.1. Edificis municipals

Les inversions previstes en edificis municipals encara tenen un percentatge elevat per iniciar-se, del
48%. Per altra banda, les que estan en curs i les ja completades, representen el 22% i el 21,77%
respectivament. Tenint en compte que les que estan en curs s’aniran completant es podria dir que és
un àmbit on la meitat de les inversions ja estan encarades. Tot i això, i tenint en compte les dates en
que es van aprovar la majoria de PAES, estaríem en un nivell d’inversió lent per a aquest àmbit.

8.2.2. Sector terciari

Per al sector terciari, les inversions es troben en la seva majoria com a no iniciades, el 93% del total.
Això ens deixa amb unes dades realment baixes pel que fa a les inversions que estan en curs, amb un
4%, i les completades amb 2,48%. Com a desestimades ens movem en un valor baix, del 0,31%. Davant
aquestes dades, podem dir que el sector terciari no ha desenvolupat bé les inversions que haurien dut
a millors estalvis energètics i reduccions d’emissions importants.
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8.2.2. Sector residencial

Amb el residencial trobem la mateixa situació que amb el terciari, i no és altra que amb el gruix
d’inversions sense iniciar representant el 89%, una xifra realment alta. En curs estaríem en un molt
baix 6,46%, i pel que fa a inversions completades en un marginal 1,53%. Les inversions que s’han
desestimat s’acostarien al 3%.
La situació d’aquest àmbit d’actuació, pel que fa a inversions i resultats no dista gaire del que terciari,
amb uns resultats fins al moment pobres i

8.2.3. Enllumenat públic

Les inversions en l’enllumenat públic han seguit una tendència diferent vers el sector terciari i el
residencial. Les inversions completades són del 26%, i les que estan en curs arriben fins el 21%. Tot i
això, encara hi ha un 35% d’inversions que no s’han iniciat. Pel que fa a les desestimades, és un dels
àmbits on s’ha deixat de banda un percentatge important d’inversions, que arriba fins al 17,5%.
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8.2.4. Transport

La gràfica de les inversions en transport ens mostra de manera molt gràfica que estem a la meitat del
camí, però no pas pel que fa a inversions ja completades, degut a que aquestes tan sols representen
l'1,5%. En l’actualitat tenim el 48% de les inversions per iniciar, però per altra banda, el 50% del que
estava previst ja està en curs. És d’esperar que aquestes, amb el temps, passaran a engruixir el
percentatge de les completades.

8.2.5. Producció local d’energia

En aquest sector ens trobem que les inversions no iniciades representen el 86%. Les completades
estan en un ínfim 1%, un valor realment baix per a l’àmbit que ens ocupa. Les inversions en curs també
estan molt per sota del que caldria esperar, amb un 3,59%. Les desestimades de moment superen els
altres dos camps d’acció amb un 9,64%.
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8.2.6. Producció local de fred i calor

Aquest àmbit segueix una tendència diferent de la producció d’energia, on ja trobem inversions més
desenvolupades, tot i que no als nivells desitjables. Les inversions en curs representen el 28% i les
completades el 13%. Però les que encara resten per iniciar estan al 51%, un valor realment alt. Pel que
fa a les desestimades, aquestes no arriben al 8%.

8.2.7. Altres accions

Les inversions per iniciar representen el 88%, deixant tan sols per a les inversions en curs un 5,49% i
el 5,78% per a les ja completades. Així doncs, la gran majoria d’aquelles inversions que no eren
específiques per als altres àmbits, resten encara per invertir i donar els resultats pel que varen ser
incloses en els PAES.
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9. Conclusions
9.1 El compliment dels objectius
Els objectius fixats al Pacte d’Alcaldies eren necessaris i alhora ambiciosos, pretenien la reducció del
20% de les emissions de l’any 2005 abans de l’any 2020. A les comarques gironines s’han fet un conjunt
d’accions que han permès aconseguir bona part d’aquest repte. Els PAES analitzats fixaven una mitjana
de reducció del 23,7%, i s’ha aconseguit una reducció del 15,7% de les emissions. Tot i que no s’han
aconseguit els objectius 20/20 fixats, podem concloure que s’ha iniciat un camí molt interesant en la
reducció de les emissions de diòxid de carboni i en la millora i eficiència per a l’estalvi energètic.
Les accions realitzades durant aquest període, en els municipis analitzats en aquest informe, ens
ofereixen unes dades positives:
−
−
−
−

En relació a les accions, s’han completat o bé estan en curs, el 50% de les accions planificades
inicialment. El 45% de les accions no s’han iniciat, i el 5% han sigut desestimades.
En total s’ha aconseguit reduir les emissions anuals per habitant, passant de 6,07 a 5,12 Tn
CO2.
Pel que fa a l’estalvi energètic, s’ha aconseguit un estalvi energètic anual de 317.806 MWh, i
una generació d’energia anual de 12.758 MWh.
A nivell d’inversió s’han destinat un total de 95,5 Milions d’euros a finançar les accions.
Aquestes accions han permès estalviar 11,67 Milions d’euros anuals i generar l’equivalent a
0,47 Milions d’euros (calculat a partir d’un cost mig de l’energia de 36,74 €/MWh). L’estalvi
total es situa en els 12,14 Milions d’€ anuals, per tant, el retorn de les accions realitzades
s’estima en 7,86 anys. Per cada euro invertit s’aconsegueix un retorn anual de 0,12 euros.

Aquests valors ens indiquen que les accions realitzades en el marc del Pacte d’Alcaldies tenen una
repercussió real en les emissions per habitant i en l’estalvi energètic aconseguit.
Podem deduir que hi ha voluntat política per part dels municipis de continuar realitzant accions en
aquesta direcció en els propers anys, i que s’ha realitzat materialitzat una certa inversió.
D’altra banda, cal evidenciar que no s’ha complert l’objectiu de reducció del 20% de les emissions,
s’ha complert només amb el 66% de l’objectiu fixat.

9.2 Resultats obtinguts segons paràmetres estudiats i sectors d’activitat
Analitzant amb detall cadascun dels paràmetres estudiats segons sector, podem observar algunes
particularitats:
−

Pel que fa al nombre d’accions, és interessant observar que les accions que s’han completat
o estan en curs, són majoritàriament aquelles destinades als edificis municipals i en els altres
sectors, seguit de les accions en el sector del transport. La producció local de fred o calor és
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−

−

−

el sector on es preveien menys nombre d’accions, però percentualment han sigut
majoritàriament executades o es troben en curs.
En relació a l’estalvi d’emissions, comparativament, per sector d’activitat les accions que han
permès un major estalvi són les realitzades en el grup d’altres sectors. Les accions realitzades
en el sector transport també han permès gran part de l’estalvi. Les accions en producció de
fred i calor i en edificis municipals, tot i que són a priori les que tenen major percentatge
d’execució, no han contribuït tant significativament a l’estalvi global d’emissions.
Pel que fa al consum energètic, comparativament, el sector del transport és el que ha permès,
amb diferència, un major estalvi, juntament amb accions realitzades en altres sectors
d’activitat. Les accions que menys estalvi en el consum energètic han suposat son la producció
local d’energia, de fred i calor, i les accions en edificis municipals.
En relació a la inversió econòmica, el sector transport és i amb molta diferència, el sector on
s’ha fet la major inversió. A la pràctica és també el sector en el que s’ha realitzat més inversió.
El sector residencial, era un sector en el que es preveia força inversió, així com accions a altres
sectors i també a la producció local d’energia... però en aquests sectors no s’ha iniciat la
inversió. Al contrari del que ha passat al sector de l’enllumenat, en el que el percentatge de
finançament d’accions completades ha sigut molt superior.

Sector edificis municipals
El sector dels edificis municipals, per exemple, engloba la major part de les accions finalitzades, però
son les accions en altres sectors (transport i d’altres) els que permeten la major reducció d’emissions.
Les accions realitzades en edificis municipals, comparativament, tot i que són molt nombroses, no
repercuteixen tant significativament en l’estalvi global de les emissions. Per tant, veiem que els
municipis han prioritzat accions d’estalvi i eficiència en edificis municipals (canviar làmpades de vapor
de mercuri per LEDs, instal·lar plaques solars o calderes de biomassa, formar els serveis tècnics,
nombrar un responsable energètic municipal, etc...), provablement per la facilitat i proximitat de
portar a terme les accions.

Sector terciari i residencial
En el sector terciari observem un comportament similar al sector residencial pel que fa als paràmetres
estudiats. En els dos sectors s’han completat poc nombre d’accions previstes, la gran majoria no han
estat iniciades, i les que s’han portat a terme han sigut aquelles que requerien poca inversió. La
tipologia d’accions previstes en els PAES pel que fa al sector terciari sovint fan referència a accions de
promoció, difusió, assessorament i creació d’incentius. Per desenvolupar-les cal la implicació i
col·laboració d’empreses i ciutadania, així com la creació de sinèrgies publico-privades per a portar a
terme les accions. La dificultat d’establir metodologies de col·laboració entre els ajuntaments i la
societat pot ser la raó per la qual no s’ha apostat majoritàriament per treballar en aquesta línia.

Sector enllumenat
En les accions de millora i estalvi a l’enllumenat, els municipis han realitzat gran part de les accions
previstes, que han comportat un estalvi energètic molt significatiu, i que sovint s’han realitzat amb
una inversió força menor a la prevista inicialment. Una de les possibles raons de l’èxit en aquest sector,
és el fàcil retorn de la inversió, ja que el canvi dels sistemes d’enllumenat a elements més eficients
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van acompanyades d’estalvi en les factures que els diferents consistoris han de pagar a les
comercialitzadores elèctriques, són inversions altament justificables. Un altre factor a tenir en compte
és que aquesta tipologia d’accions són relativament simples pels ajuntaments, ja que tant sols
comporten processos de licitacions a proveïdors, compres i instal·lació.

Sector transport
En el cas de les accions previstes en el sector del transport, aproximadament la meitat de les accions
s’han pogut tirar endavant. Cal tenir en compte que les accions realitzades en aquest sector suposen
una reducció d’emissions força superior al que representa la seva inversió econòmica real. Les accions
a realitzar en el sector del transport, a vegades són molt senzilles i impliquen un baix cost
d’implementació (crear borses de cotxes compartits o fer campanyes de sensibilització) i altres són
molt més complexes i requereixen de grans inversions (canvi de flota municipal per vehicles elèctrics,
instal·lació de punts de recàrrega, etc...) però alhora tenen gran repercussió en l’estalvi d’emissions.

Sector producció local d’electricitat
En el cas de les accions per a la producció local d’energia cada euro invertit suposa un gran estalvi de
les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera. Tot i ser un dels àmbits on la inversió és més
interessant, ens trobem que les inversions no iniciades (moltes encara per iniciar i gran nombre
desestimades) representen la gran majoria de les accions previstes inicialment. Les accions de
producció d’energia consisteixen en la instal·lació de generadors eòlics, o plaques solars
fotovoltaiques, són actuacions que requereixen d’estudis previs i tràmits que alenteixen la seva
execució. És un sector que es pot desenvolupar molt més, per aconseguir reducció d’emissions i pel
que representa en relació a la sobirania energètica dels pobles.

Sector producció local de fred i calor
El sector de la producció local de fred i calor ha pogut desenvolupar algunes de les accions previstes
inicialment. És un sector que té també, com la producció d’energia elèctrica, molt bona relació
d’emissions per cada euro invertit. A més, les accions desenvolupades fins aquest moment en els
municipis estudiats han suposat un bon estalvi energètic amb menys inversió de la prevista. Deduïm
que s’han pogut realitzar accions de menor envergadura del previst inicialment, però que han permès
millors resultats als esperats en quant als rendiments de producció.

Accions en altres sectors
De les accions contemplades en altres sectors se n’han desestimat molt poques, provablement perquè
son accions premeditades que s’ajusten a les característiques de cada municipi. Les accions que s’han
desenvolupat han comportat un elevat percentatge de reducció de les emissions i un elevat estalvi
dels consums energètics. Alhora que han suposat molt menys inversió de la pressupostada inicialment.
Sovint aquestes accions estan relacionades amb la implantació del sistema de recollida de residus
porta a porta, que s’estima que contribueix molt positivament a l’estalvi d’emissions de gasos a
l’atmosfera. Altres accions en aquesta categoria solen ser molt específiques a cada municipi, a vegades
són innovadores i creatives: jornades, campanyes de sensibilització, creació de nous protocols, etc...
accions que, sovint, és difícil de quantificar científicament el seu impacte real.
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9.3 Consideracions finals
Quan analitzem les xifres d’aquest informe cal tenir en compte que s’han analitzat els resultats
obtinguts de 84 municipis de les comarques gironines. Aquests municipis tan sols representen el 23%
de la població. És a dir, les accions analitzades s’han realitzat majoritàriament en pobles petits. Seria
molt interessant incloure en l’avaluació els resultats obtinguts d’actuacions d’eficiència energètica i
estalvi en el conjunt de pobles i ciutats, especialment dels que tenen major nombre d’habitants, per
tenir una fotografia més real de la situació actual del conjunt del territori.
És evident que hi ha diferències entres els valors esperats i els valors obtinguts. Caldria analitzar amb
major profunditat quines són les causes d’aquestes diferències. Els ajuntaments no han pogut trobar
el cofinançament necessari per realitzar les inversions? No hi ha hagut prou temps per executar les
accions previstes? No ha sigut una prioritat en les seves inversions pressupostàries? No han tingut
prou recursos tècnics per tirar endavant els projectes? Falta més sensibilització de la ciutadania per
facilitar la implantació de les accions? Cal més implicació política?
Al llarg de l’estudi, podem observar que quan les accions només impliquen una sola administració, els
ajuntaments troben la manera de poder-les desenvolupar i fer les inversions. Cal tenir en compte que
les accions de major complexitat, aquelles que requereixen treball previ amb diferents agents, les
administracions locals, sovint municipis petits, no les poden executar, possiblement no tenen recursos
o eines per portar-les a terme.
Les inversions en el sector transport són comparativament molt útils per aconseguir l’estalvi de les
emissions. També són molt interessants les accions destinades al sector de producció d’energia i fred
i calor, en el que la inversió és relativament econòmica per el retorn que té en relació a l’estalvi
d’emissions. En aquests sectors hi ha un enorme camp per recórrer, especialment en la direcció
d’assolir la sobirania energètica i el balanç de zero emissions de cada un dels municipis.
Finalment, constatar que, tal com s’entreveu en aquest estudi, el camí cap a models d’energia
sostenible serà llarg, però també s’evidencia que s’estan fent les primeres passes, i es comença a
agafar ritme. És de vital importància la repercussió que poden tenir aquestes accions de millora i
estalvi energètic en el món local, com a demostració de la seva efectivitat per tal d’esdevenir municipis
més sostenibles. Més enllà dels números i els percentatges, els compromisos presos assoleixen
l’objectiu de millorar la consciència social i provocar que la ciutadania també s’impliqui en la
transformació del model energètic i la lluita contra el canvi climàtic.
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