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1. El Pacte d’alcaldes
El 31 de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar l’adhesió al Pacte
d’alcaldes. Per tal de vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució d’aquest Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible, l’Ajuntament ha designat el Sr. Jordi Vicens Perpinyà (tècnic de
medi ambient) com a coordinador municipal del Pacte d’alcaldes.
El Pacte d’alcaldes és la primera iniciativa, i la més ambiciosa, de la Comissió Europea orientada
directament a les autoritats locals i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi
climàtic.
L’estratègia del «20/20/20» de la Comissió Europea és la base del Pacte d’alcaldes (Covenant of
Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de
l'acció de govern.
Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més
enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO 2 en el
seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a
l’energia sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de
l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de reduir les emissions de CO2
en més d’un 20 % el 2020, a través de l’eficiència energètica i les energies renovables. Per
aconseguir aquest objectiu, les autoritats locals es comprometen a:


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



Presentar un pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), aprovat per l’ajuntament del
municipi i esbossar les mesures i polítiques que es proposen executar per assolir els
objectius;



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



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



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



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

Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són:
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El fet de disposar d’una eina programàtica que permeti establir la política energètica a seguir
fins al 2020. Aquesta eina ha de permetre establir les bases d’aquelles accions i mesures
tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi.



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



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

CRONOLOGIA DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PAES


31-juliol-2012. Adhesió al Pacte d’alcaldes per Ple municipal



22-gener-2013. Presentació Pressupost del CCBE per a la redacció del PAES



12-febrer-2013. Sol·licitud de subvenció a la Diputació per redactar el PAES



15-abril-2013. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Empordà i l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per a la redacció del PAES



29-maig-2013. Atorgament d’una subvenció de 3.600 € (60%) per redactar el PAES



8-novembre-2013. Sol·licitud de pròrroga a la Diputació de Girona de justificació de la
subvenció per redactar el PAES



13-desembre-2013. Concessió d’una pròrroga fins el 28 de febrer de 2014 per a la justificació
la redacció del PAES



A petició de la Diputació de Girona el termini per presentar el PAES a l’Oficina Europea del
Pacte d’Alcaldes és el 15 de gener de 2015
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2. Antecedents i context
2.1. El Protocol de Kyoto i els programes europeus sobre el
canvi climàtic
L’any 1997, en el marc de la tercera Cimera del Clima, es presentava el Protocol de Kyoto1, amb
l’objectiu d’establir un protocol vinculant de reducció d’emissions de gasos d’efecte d'hivernacle
(GEH). El compromís era reduir el 5 % dels GEH emesos l’any 1990 durant el període 2008-2012. Tot
i que la Unió Europea el va signar l’any 1998 i el va ratificar el 2002, el protocol no va entrar en vigor
fins al 16 de febrer de 2005, quan es va assolir el mínim de països necessaris per sumar, junts, un
compromís de reducció de més del 55 % de les emissions de GEH del 1990. Actualment, hi ha 191
països que l’han ratificat.2
Quan la Unió Europea va signar el protocol, es va comprometre a reduir un 8 % els GEH emesos el
1990 i, per tant, va augmentar-ne l’exigència. Per tal de complir-lo va establir diverses accions i les va
basar en el Programa Europeu sobre el Canvi Climàtic (PECC) i en el règim del comerç de drets
d’emissió de gasos d’efecte d'hivernacle dins de la UE. El PECC I es va iniciar l’any 2000. En una
primera fase (2000-2001) va incloure dotze polítiques i mesures que calia dur a terme, i també va
abordar la necessitat d’augmentar esforços en la investigació climàtica. En la segona fase (20022003) va facilitar la implantació de les polítiques i mesures de la primera, va investigar la viabilitat de
mesures addicionals i va avaluar el potencial de reducció de les ja previstes. L’any 2005 s’inicia el
PECC II3 amb l’objectiu d’incorporar noves polítiques i mesures per tal d’assolir reduccions més
significatives després del 2012. També inclou grups que treballen en la captura i l'emmagatzematge
de carboni, les emissions de vehicles lleugers, les emissions de l’aviació i l’adaptació als efectes del
canvi climàtic.

2.2 L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta
Per tal de complir el Protocol de Kyoto, l’Estat espanyol va crear el Consell Nacional del Clima i
l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, així com la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi
Climàtic, per coordinar les polítiques de l’Estat amb les de les comunitats autònomes.
4

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

1)
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php>
2)
Status of Ratification of the Kyoto Protocol - United Nations Framework Convention on Climate Change.
3)
<http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm>
4)
<http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.c4833b494d44967f9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=9406bb19697d6210VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9406bb19697d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default>
5)
<http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.11>
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Eficiencia Energética 2011-2020 . Aquest últim, a part d’avaluar l’eficiència de les seves propostes,
estableix nous objectius per a dos horitzons: 2016 i 2020.

2.3. Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya
Fins al març de 2011 Catalunya tenia, d'una banda, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 i,
de l’altra, el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012. Atès que ambdós plans s’han
de revisar en breu, que hi ha una estreta relació entre energia i canvi climàtic, i que la planificació
europea en matèria d'energia i clima té com a horitzó l’any 2020, el Govern de la Generalitat de
Catalunya va decidir optimitzar esforços i elaborar un únic pla: el Pla de l’Energia i del Canvi
Climàtic de Catalunya 2012-2020, els principals eixos estratègics del qual són:


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



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



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



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



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



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



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



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

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

6)



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



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



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



Sensibilitzar la societat civil i difondre el manifest.



Compartir les experiències amb altres ens locals.



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

<http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle>
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3. Metodologia
La metodologia proposada per redactar el PAES de les comarques gironines ha estat elaborada per
la Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques
gironines). Aquesta metodologia s’ha realitzat a partir de la publicada per l’Oficina del Pacte
d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible.
La taula següent mostra les etapes principals del procés del PAES i els documents de referència
publicats per la Diputació de Girona i el CILMA:

Taula 3.1. Les etapes principals del procés del PAES.
Documents
resultants

Fase

Etapa

Inici

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

+ acord de Ple
+ formulari
d’adhesió

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

+ IRE de l’ àmbit
Ajuntament
+ SEAP Template

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

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

+ PAES municipal

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

Implantació

Implantació

+ PAES municipal

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

Seguiment i
informació

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

+ revisió PAES
municipal
+ ISE

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

Promoure activitats i involucrar la
ciutadania i les parts interessades

+ PAES municipal

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

Planificació

Documents de referència

+ proposta de model
d’acord de Ple

Termini

-

+ formulari d’adhesió

Al cap d’un
any

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

Anual
+ informe de
resultats (breu
+ metodologia per a la
Organitzar activitats el Dia de l’Energia descripció de les
redacció dels PAES a les
activitats
comarques gironines
realitzades)
Font: Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques gironines. Diputació de Girona i CILMA, maig de 2012.
Participació
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4. La Bisbal d’Empordà: antecedents en matèria de
sostenibilitat i canvi climàtic
4.1. Presentació del municipi
La Bisbal és la capital del Baix Empordà i se situa en el centre geogràfic de la comarca. Travessada
pel riu Daró, té una situació privilegiada que permet gaudir tant de la bellesa de la plana
empordanesa, presidida pel nucli de Castell d’Empordà, com dels paratges boscosos del massís de
les Gavarres. Al peu d’aquest espai natural es troba el poble de Sant Pol, amb la seva església
romànica.
La ciutat conserva un interessant nucli de carrers estrets, amb nombrosos edificis i elements
arquitectònics dignes de ser visitats. L’edifici més emblemàtic i significatiu és el seu castell palau,
veritable joia del romànic civil català. Bastit pels bisbes de Girona a finals del segle XI, l’edifici –que
consta de planta baixa, pis i una torre– va ser objecte de diverses reformes entre els segles XV i
XVIII. Altres elements patrimonials remarcables són el carrer del Call (barri jueu), carreró estret i fosc
en forma de ziga-zaga; l’església de Santa Maria (1701-1757), edifici de grans dimensions d’una sola
nau amb capelles laterals i d’estil barroc; l’església de la Pietat (1788) i la monumental reixa i porta de
ferro forjat de l’església del Dolors (1750), totes dues d’un vistós barroquisme, i el pont Vell (1606), el
més antic del tres ponts sobre el Daró. Les Voltes, conjunt de cases porticades projectades en el
segle XIX, són un tret característic de la trama urbana.
Coneguda bàsicament per la seva tradició ceràmica, la Bisbal és un dels centres terrissers més
importants de Catalunya. Podreu comprovar la importància d’aquesta activitat gràcies a un paisatge
urbà caracteritzat per les esveltes siluetes de les xemeneies i per les nombroses botigues atapeïdes
d’articles de terrissa i de ceràmica, estratègicament situades en el famós carrer de l’Aigüeta.
Terracotta Museu de Terrissa i Ceràmica Industrial, ubicat en una antiga fàbrica de rajoles, serà un
complement imprescindible de la vostra estada.
L’economia local té un creixent sector comercial que nodreix el nombrós turisme de la comarca. La
celebració de dues fires –una de ceràmica i una altra d’antiguitats– de caràcter internacional, són una
bona mostra d’aquesta vitalitat. La ciutat gaudeix també d’una interessant vida cultural i lúdica.
El Pla d’Acció Local Sostenible (PALS) del municipi de la Bisbal d’Empordà es va aprovar el 29 de
juny de 2004. Les actuacions d’energia establertes en el PALS i que s’ha realitzat són:
1) Incorporar energies renovables als edificis públics. S’ha instal·lat 15 captadors solars en la
zona esportiva per aigua calenta sanitària.
2) Incorporació de criteris ambientals en la prestació dels serveis públics de recollida de residus,
neteja viària i gestió de l’enllumenat. S’han realitzat millores en l’enllumenat del municipi,
concretament s’han canviat làmpades ineficients per vapor de sodi i hal·logenur metàl·lics,
s’han canviat els semàfors per leds.
3) Impulsar bones pràctiques ambientals a l’ajuntament. Es realitza compra verda dels materials.
4) Millora del transport públic i el servei de taxis. S’ha realitzat millores en el servei de taxi.
5) Implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica. S’ha realitzat la recollida des del
maig del 2006.
6) Instal·lar una deixalleria municipal. Es va iniciar el servei a l’any 2009.
7) Adquisició d’un vehicle elèctric dins la flota de vehicles municipals i l’adquisició de bicicletes a
disposició dels treballadors municipals.
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8) Canvi de les làmpades de vapor de sodi per LED al carrer Ramon de Cabrera.

MAPA SITUACIÓ DEL MUNICIPI

MAPA DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
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POBLACIÓ7
Població (2005): 9196 habitants
Població (2011): 10435 habitants
Taxa de creixement: 13,47%

ACTIVITAT ECONÒMICA8
(2008)

HABITATGES I EQUIPAMENTS
Nombre d’habitatges (2001) 9: 3955
Nombre d’habitatges (2011) 10: 5105
% habitatges segona residència: : 19,1%
Nombre d’equipaments municipals: 34

(2012)

7%

9%
22%

25%
50%

55%
14%

18%

CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES
Altitud: 39 m
Superfície: 20,6 km2
Graus dies de calefacció i refrigeració11: 1724

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

ESTRUCTURA DE LES REGIDORIES

Marta Carol Geronés:
Delegacions genèriques: Cultura.
Delegació específica: Festa major , festes de barris i relacions amb entitats (compartida amb Jordi
Gasull)
Eva Bassó i Puig:
Delegacions genèriques : Esports.
Jordi Gasull i Pujol:
Delegacions genèriques : Joventut, Cooperació, i Participació ciutadana.
Delegacions específiques: Festa major , festes de barris i relacions amb entitats (compartida amb
Marta Carol Geronés)
Albert Pacheco Planas:
Delegacions genèriques: Medi ambient, Desenvolupament local i Noves tecnologies.
Carles Sanjosé i Bosch:
Delegacions generiques : Urbanisme.
Delegació específica: Pla de Barris (compartida amb Xavier Dilmé i Vert)
Núria Anglada i Casamajor:
Delegacions genèriques: Ensenyament
Delegacions específiques: Biblioteca central comarcal
Xavier Font i Galí:
Delegacions genèriques: Gent gran, Sanitat i Serveis socials
Xavier Dilmé i Vert:
Delegacions genèriques: Via pública i serveis, Promoció de la ciutat.
Delegació específica: Pla de Barris (compartida amb Carles Sanjosé i Bosch)
COMPETÈNCIES RESERVADES DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:
Òscar Aparicio Pedrosa
Hisenda i patrimoni, Administració i règim intern, Seguretat ciutadana i Comunicació.

7)
8)
9)
10)
11)

IDESCAT
IDESCAT
IDESCAT
IDESCAT
ICAEN (graus dia 18/18)
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4.2. Documentació prèvia
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha realitzat diverses actuacions en matèria d'energia i de medi
ambient, que han contribuït a la disminució de GEH a l’atmosfera.
A continuació, es llisten els estudis previs, ordenances i els plans aprovats que tenen incidència en
aquests àmbits.
Taula 4.1. Documents que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar el PAES.
Tipus de document
Nom
Inventari

Inventari de l’enllumenat exterior

2013

Pla

Pla d’adequació de l’enllumenat exterior

2007

Pla

Agenda 21

2004

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament.
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5. Inventari de referència d’emissions de la Bisbal
d’Empordà
5.1. Inventari de referència d’emissions: àmbit PAES
El 2005, el municipi de la Bisbal d’Empordà va emetre 50.453,835 tn de CO2, que representen el 5,76
% del conjunt de la comarca. Les emissions van ser de 5,49 tn CO2/càpita, inferior a les emissions per
càpita de la comarca, que varen ser de 7,28 tn CO2/càpita, i a les del conjunt de les comarques
gironines, que varen ser de 6,44 tn CO2/càpita.
Figura 5.1. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de la Bisbal d’Empordà
Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)

10% 15%
2%

Edificis residencials
Transport urbà rodat: transport privat i comercial

25%

Ajuntament

48%

Emissions associades al tractament de residus sòlids
urbans

Emissions generades:50453,835 tn CO2 al 2005
Emissions per càpita: 5,49 tnCO2/càpita al 2005
Factor d’emissió electricitat (2005): 0,481 tnCO2 / MWh
Edificis residencials

Edificis i equipaments (no municipal)
0
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les comarques gironines.
Diputació de Girona i CILMA, 2011.

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)
Les emissions del sector terciari, al 2005, eren de 7.457,04 tn de CO2. Aquestes emissions són
degudes principalment al consum d’electricitat amb 6900,3 tn de CO 2, seguit del gas natural amb
295,2 tn de CO2, seguit pel gas-oil amb 168,8 tn de CO2 i per últim el GLp amb 92,6 tn de CO2.
Edificis residencials
Les emissions dels edificis residencials, al 2005, eren de 12.347,78 tn de CO 2. Aquestes emissions
són degudes principalment al consum d’electricitat amb 5961,4 tn de CO2 i del gas natural amb
5257,35 tn de CO2. Amb molta menys proporció també hi ha les emissions del gasoil amb 781,98 tn
de CO2 i del GLP amb 347,07 tn de CO2.
Transport urbà rodat: transport privat i comercial
Les emissions associades al transport privat i comercial eren de 24440,78 Tn CO2, d’aquestes
19.806,8 Tn CO2 són dels vehicles diesel i 4.633,9 dels vehicles gasolina.
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L’any 2005, el parc de vehicles del municipi era de 2.919 vehicles gasoil i 4.034 gasolina, d’aquests
1444 eren camions i furgotenetes, 4798 turismes, 596 motocicletes i 32 tractors (Dirección General de
Tráfico, DGT).
Segons dades publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el 53,7% de
desplaçaments interns del municipi es realitzaven en vehicle privat de forma individual, un 0,22%
vehicle de forma col·lectiva, 36,6% a peu, un 1,1% altres mitjans i un 7,6% no es desplaça.
Emissions associades al tractament de residus municipals
Les emissions associades a la recollida de residus, al 2005, eren de 5.106,62 tn CO2. El percentatge
de recollida selectiva en pes era de 8,65 %. El 0 % era FORM; el 1,86 %, envasos; el 3,16%, vidre, i
el 3,33% %, paper i cartró. El destí final de la fracció rebuig era a la planta de transferència de
Forallac i d’aquí a l’abocador de Solius.
A l’any 2011 el % de recollida selectiva ha augmentat fins el 32,98 %

5.2. Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament
El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà varen consumir 3208,889 MWh d’energia, que van suposar 1101,618 tnCO2, fet que
representa el 2,18 % del total d’emissions del municipi. El consum d’energia respecte al 2011 ha
incrementat en un 25,7% i les emissions, en un 26,1%. Aquest increment del 26,1% de les emissions
de CO2 és degut a l’increment de les emissions dels equipaments, en l’enllumenat públic i la flota
municipal, concretament els equipaments contribueixen en un 56%, l’enllumenat en un 26% i la flota
municipal en un 18%.
Figura 5.2. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2)

2005

2011

1%
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2011
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25%

24%
43%

11%
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Consum per fonts d’energia (MWh)

41%

38
%

Equipaments

Enllumenat públic

Flota municipal

Transport públic urbà

Consum (MWh)
Emissions (tn CO2)
2005
2011
2005
2011
1457,678 1925,730 434,434 595,337

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

Enllumenat públic
Electricitat

Flota municipal
Gasoil
Gasolina

414,386
352,741
630,113
60,438
0,000
0,000
0,000

Emissions
(tn CO2 per
capita)
2005
2011
0,0472 0,0571

622,879
489,663
722,063
91,125
0,000
0,000
0,000

199,250
94,182
127,283
13,719
0,000
0,000
0,000

298,055
130,740
145,857
20,685
0,000
0,000
0,000

0,0217
0,0102
0,0138
0,0015
0,0000
0,0000
0,0000

0,0286
0,0125
0,0140
0,0020
0,0000
0,0000
0,0000

935,429 1095,877

449,783

524,419

0,0489

0,0503

1095,877

449,783

524,419

0,0489

0,0503

815,782 1012,325

935,429

217,402

269,576

0,0236

0,0258

792,914
22,868

972,588
39,737

211,708
5,694

259,681
9,895

0,0230
0,0006

0,0249
0,0009

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0000

0,0000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

Total 3208,889 4033,932 1101,618 1389,331

0,1198

0,1331

Transport públic urbà
Gasoil
Gasolina

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

5.2.1. Edificis i equipaments o instal·lacions municipals
L’any 2005 hi havia un total de 27 equipaments i instal·lacions municipals. Respecte a l’any 2011 hi
ha hagut la incorporació de 7 equipaments, concretament: l’edifici de l’ajuntament vell, els
apartaments de Sant Jaume, les naus de l’Àrea de Serveis, 2 pisos, l’arxiu comarcal i la deixalleria.
Els consums energètics s’han incrementat de 1457,68 Mwh (2005) a 1925,73 Mwh (2011) i les
emissions també s’han incrementat de 434,4 Tn de CO2 a 595,3 Tn de CO2, concretament en un
37%. El consum energètic principal a l’any 2005 era el gas natural amb un 43% i després l’electricitat
en un 29%, el gasoil amb un 24% i per últim el GLP amb un 4%. A l’any 2011 les xifres són molt
similars augmentant un mica el % del consum d’electricitat, gasoil i GLP i baixant el gas natural.
Figura 5.3. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments/instal·lacions municipals de
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Emissions generades als edificis públics (tn CO2)
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0%

1% 13%

Consum per fonts d’energia (equipaments)

15%

5%

4%
3%

38
%

43%

29%
37%

25
%

24%

12%
25%

Administració

Altres

Educació

Esports

Sociocultural

Instal·lació

32
%

29%

Electricitat

Gasoil C

Gas Natural
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Tipus
Administració
Altres
Educació
Esports
Sociocultural
Instal·lació
Total

Consum (MWh)
Gas natural
GLP
2005 2011 2005 2011

Electricitat
2005 2011

Gasoil
2005
2011

TOTAL
2005
2011

87,32 134,20
8,52
44,07
120,17 176,12
105,59 37,28
85,66 224,72

60,00
0,00
209,12
83,62
0,00

75,00
0,00
20,96
0,00
0,00
0,00
360,00 0,00
84,74
54,66 176,31 188,21
0,00 453,81 428,15

0,00
0,00
60,44
0,00
0,00

0,00
0,00
91,13
0,00
0,00

147,32
8,52
389,73
365,51
539,47

230,16
44,07
711,98
280,15
652,87

7,13
6,49
414,38 622,87

0,00
352,74

0,00
0,00
0,00
489,66 630,11 722,06

0,00
60,43

0,00
91,12

7,13
1.457,67

6,49
1.925,73

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

Durant l’elaboració del PAES s’han analitzat de forma detallada els equipaments següents:
ajuntament, geriàtric, mundial, torre maria, llar d’infants el tren petit, Escola Joan de Margarit, Escola
Mas Clarà, Escoles Velles, Zona esportiva i arxiu comarcal.. Els resultats de les valoracions
energètiques preliminars d’edificis i equipaments/instal·lacions municipals (VEPE) s’adjunten a
l’annex II d’aquest document.
Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del
municipi. Es pot comprovar que la majoria dels equipaments no ha patit grans canvis entre l’any 2005
i 2011 excepte els següent equipaments:


ED2: Geriàtric. Es va instal·lar un sistema de refrigeració a l’estiu, així com també una cuina i
bugaderia nova. A més a més, també s’ha incrementat el nombre de gent gran allotjada
respecte a l’any 2005.



ED13: Escoles velles.A l’any 2005 l’ús dels 2 edificis era molt poc en comparació a l’ús del
2011 i l’actual.



ED10:Castell Medieval. A l’any 2005 tenia molt més ús perquè hi havia l’arxiu.



ED20: Deixalleria. A l’any 2005 no hi havia deixalleria.

Figura 5.4. Gràfics amb els consums dels equipaments segons la seva importància energètica (2005 i 2011), respectivament,
de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament.

5.2.2. Enllumenat públic municipal i semàfors
El municipi de la Bisbal disposa de 32 quadres d’enllumenat a l’any 2011, 5 quadres més que a l’any
2005. Durant aquests 6 anys s’han portat a terme actuacions de millora de l’enllumenat, com són
canvi de lluminàries ineficients, canvi de làmpades de vapor de mercuri per vapor de sodi a alta
pressió o hal·logenurs metàl·lics, tot i que a nivell global no hi ha hagut una disminució dels consums
donat que s’han instal·lat nous punts d’enllumenat. L’augment de les emissions dels quadres
d’enllumenat entre el 2005 i 2011 és de 21,4%.
De quadres de semàfors es disposa de 10 quadres al 2011, 2 més que a l’any 2005. Els consums
entre l’any 2005 i 2011 ha disminuït a causa del canvi de les làmpades incandescents per leds,
concretament ha baixat un 70,5% les emissions per aquest concepte.
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Taula 5.1. Consum i emissions de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

Consum (MWh)
Quadres
d'enllumenat Ubicació
Quadre 1
Quadre 2
Quadre 3
Quadre 4
Quadre 5
Quadre 6
Quadre 7
Quadre 8
Quadre 9
Quadre 10
Quadre 11
Quadre 12
Quadre 13
Quadre 14
Quadre 15
Quadre 16
Quadre 17
Quadre 18
Quadre 19
Quadre 20
Quadre 21
Quadre 22
Quadre 23
Quadre 24
Quadre 25
quadre 26
Quadre 27
Quadre 28
Quadre 29
Quadre 30
Quadre 31
Quadre 32
Quadre 33
Total

EP 01 MARQUÈS DE
CRUÏLLES (CANTONADA C.
MASIFERN)
EP 02 JOSEP M. FOLCH I
TORRES
EP 03 ESTACIO
EP 04 COLL I VEHI
EP 05 CARDENAL VIDAL I
BARRAQUER
EP 06 ALIANÇA
BISBALENCA
EP 07 COLL I VEHI/NOU
EP 08 PEDRO
EP 09 CARME
EP 10 GERMANS DE
FERRER
EP 11 PERE DE
TORROELLA
EP 12 PERE CANYA
EP 13 DONZELLES
EP 14 SANT POL
EP 15 CASTELL
D'EMPORDA
EP 16 SARDENYA
EP 17 MAS CLARA
EP 18 COLL I VEHI/GARBI
EP 19 PRESIDENT
COMPANYS
EP 20 AGUSTI FONT
EP 21 PAU CLARIS
EP 22 EUSEBI DIAZ COSTA
EP 23 JOSEP IRLA (PARC
INFANTIL) (CD49061)
EP 24 RAMON SERRADELL
MOLINAS (OPEL)
EP 26 RAMON SERRADELL
MOLINAS (CAPRABO)
EP 28 PLAÇA MAJOR
EP 29 PASSATGE ESTRET
EP 30 CANIGO
EP 31 SICILIA
EP 32 JOSEP M.FOLCH I
TORRES (GUARDERIA)
EP 33 PARALEL
(APARCAMENT CAMIONS)
EP 34 TEATRE VELL
EP 35 AGUSTI FONT /
PASSEIG

Emissions
(tn CO2 per
capita)

2005

2011

2005

2011

2005

2011

61,847

51,520

29,74

24,65

0,0032

0,0024

0,000
16,663
45,802

49,930
4,156
42,160

0,00
8,01
22,02

23,89
1,99
20,17

0,0000
0,0009
0,0024

0,0023
0,0002
0,0019

40,777

48,050

19,61

22,99

0,0021

0,0022

38,224
57,184
90,478
40,710

36,434
59,468
78,276
57,319

18,38
27,50
43,50
19,57

17,43
28,46
37,46
27,43

0,0020
0,0030
0,0047
0,0021

0,0017
0,0027
0,0036
0,0026

46,400

42,988

22,31

20,57

0,0024

0,0020

22,580
39,368
0,000
4,604

28,109
39,653
0,000
6,052

10,86
18,93
0,00
2,21

13,45
18,97
0,00
2,90

0,0012
0,0021
0,0000
0,0002

0,0013
0,0018
0,0000
0,0003

4,758
39,670
26,810
16,561

16,889
58,026
33,944
11,492

2,29
19,07
12,89
7,96

8,08
27,77
16,24
5,50

0,0002
0,0021
0,0014
0,0009

0,0008
0,0027
0,0016
0,0005

17,959
48,138
16,172
26,230

15,632
51,174
18,515
23,837

8,64
23,15
7,78
12,61

7,48
24,49
8,86
11,41

0,0009
0,0025
0,0008
0,0014

0,0007
0,0023
0,0008
0,0011

14,631

26,258

7,04

12,56

0,0008

0,0012

23,724

37,611

11,41

18,00

0,0012

0,0017

33,775
9,277
24,611
11,527
0,000

23,646
9,792
54,876
12,941
9,805

16,24
4,46
11,83
5,54
0,00

11,31
4,69
26,26
6,19
4,69

0,0018
0,0005
0,0013
0,0006
0,0000

0,0011
0,0004
0,0025
0,0006
0,0004

52,965

46,089

25,47

22,05

0,0028

0,0021

20,635
0,000

27,116
14,841

9,92
0,00

12,98
7,10

0,0011
0,0000

0,0012
0,0007

46,492
0,00
22,25
1.083,0
91 428,939 518,271

0,0000

0,0021

0,0466

0,0497

0,000
892,080

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament.
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Emissions (tn
CO2)

Taula 5.2. Consum i emissions dels semàfors de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

Semàfors

Consum (MWh)
2005
2011
0,769
0,211
9,738
1,576
7,407
1,280
8,537
1,202
0,000
1,930

SM 01 PRECAUCIO AIGÜETA
SM 02 ADELA TRAYTER
SM 03 CTRA. CRUÏLLES
SM 04 VOLTES/LLIBERTAT
SM 05 VOLTES / COLL I VEHI
SM 06 SIS D'OCTUBRE /
INDUSTRIA
SM 07 PRECAUCIO SIS
D'OCTUBRE
SM 08 JOSEP IRLA / EUSEBI
DIAZ COSTA
SM 09 JOSEP IRLA / PRAT DE
LA RIBA
SM 10 JOSEP IRLA / RAIG

Total

Emissions (tn CO2)
2005
2011
0,370
0,102
4,682
0,758
3,561
0,616
4,105
0,578
0,000
0,928

Emissions
(tn CO2 per capita)
2005
2011
0,0000
0,0000
0,0005
0,0001
0,0004
0,0001
0,0004
0,0001
0,0000
0,0001

6,754

1,248

3,247

0,600

0,0004

0,0001

0,786

0,286

0,378

0,138

0,0000

0,0000

9,359

1,506

4,500

0,724

0,0005

0,0001

0,000
0,000
43,349

1,762
1,784
12,786

0,000
0,000
20,843

0,847
0,858
6,148

0,0000
0,0000
0,0023

0,0001
0,0001
0,0006

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

Durant l’elaboració del PAES s’han analitzat de forma detallada els quadres de llum següents:
quadres 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 27, 29, 30 i 33.Els resultats de l’anàlisi dels quadres de
llum s’adjunten a l’annex III d’aquest document.
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5.2.3. Flota municipal
La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament, el consum del
transport associat a la gestió dels residus i el consum associat al transport escolar urbà (dins del
municipi).
De la flota municipal podem comprovar que de l’any 2005 al 2011 s’ha incrementat les emissions de
CO2 dels transports, concretament en un 24 %, en canvi per càpita només ha augmentat un 9,3%.
Aquest increment és degut a l’increment del nombre de km realitzat pel vehicle de l’ajuntament i per
l’augment dels km recorregut per la recollida selectiva donat que posteriorment al 2005 es va iniciar la
recollida de la fracció orgànica, així com també la posada en funcionament de la nova deixalleria
mòbil a l’any 2009.
Figura 5.6. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà.

2011
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49%
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50%

Parc de vehicles ajuntament
Transport associat a la gestió de residus

Consum (MWh)
2005
2011
Parc de vehicles
ajuntament

Emissions (tn CO2)
2005
2011

403,173

509,119

107,236

135,220

0,0117

0,0130

Gasoil

380,305

469,382

101,541

125,325

0,0110

0,0120

Gasolina

22,868

39,737

5,694

9,895

0,0006

0,0009

412,609

503,206

110,167

134,356

0,0120

0,0129

139,130

127,720

37,148

34,101

0,0040

0,0033

64,734
41,448
0,000
80,292
0,000
8,155
78,850

49,848
68,753
20,935
82,215
43,584
8,424
82,215

17,284
11,067
0,000
21,438
0,000
2,177
21,053

13,309
18,357
5,590
21,951
11,637
2,249
21,951

0,0019
0,0012
0,0000
0,0023
0,0000
0,0002
0,0023

0,0013
0,0018
0,0005
0,0021
0,0011
0,0002
0,0021

0,000

19,512

0,000

5,210

0,0000

0,0005

0,000
815,782

0,000
1012,325

0,000
217,402

0,000
269,576

0,0000
0,0236

0,0000
0,0258

Transport associat
a la gestió de
residus
Rebuig
Planta
Transferencia
Deixalleria
FORM
Envasos
Envasos CP
Vidre
Paper i Cartró

Paper porta a porta
Transport escolar
urbà
TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament.
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Emissions
(tn CO2 per càpita)
2005
2011

Parc de vehicles propietat de l’ajuntament

Les emissions associades al parc de vehicles municipal ha augmentat un 26,28% entre l’any 2005 i
2011. Això es degut fonamentalment a que s’ha incrementat el nombre de quilòmetres realitzats a
l’any 2011 pels vehicles de la flota municipal
Transport associat a la gestió de residus

El consum d’energia i les seves emissions associades s’han incrementat en un 21,9%. Aquest
augment important de les emissions és degut fonamentalment a la nova implantació de la orgànica
que es va iniciar a l’any 2006, a la nova posada en marxa de la deixalleria fixe al 2009 i els nous
serveis de recollida de porta a porta del paper/cartró i dels envasos.
Transport escolar urbà

A la Bisbal d’Empordà no es disposa de transport escolar urbà propi.

5.2.4. Transport públic urbà
A la Bisbal d’Empordà no es disposa de transport públic urbà propi.
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5.3. Producció local d’energia
5.3.1. Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW
El municipi de la Bisbal d’Empordà disposa de les següents instal·lacions de generació d'energia
elèctrica de potència inferior a 20 MW:
Taula 5.2. Producció local d'energia elèctrica a petita escala al municipi de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Generació
Vector
Potència
Forma
Ubic
local
energètic Inclosa
Any d'insestimada
Propietat
part de
ació
d'electrici- d'entrada a l'ETS12
tal·lació
(kW)
l'IRE
tat (MWh)
(MWh)

Fotovoltaica

---

Any
tancament

5

SES
Comunicacions
, SL

6,67

---

No

Si

2004

---

3,33

---

No

Si

2005

---

Fotovoltaica

---

2,5

Associació de
Serveis
energètics
bàsics
autònoms

Fotovoltaica13

---

5

Lluís ferrés
Marco

6,67

---

No

Si

2008

---

Fotovoltaica

---

3,3

Robert Vila
Farreny

4,4

---

No

Si

2008

---

Fotovoltaica

---

98

Pedra Artificial
Muriana

131

---

No

Si

2009

---

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció d'energia local en règim especial de l'ICAEN (facilitades per la
Diputació de Girona) i de l'ajuntament.

El factor d’emissió per a l’electricitat de 2005: 0,481 Tn CO2/Mwh
El factor d’emissió per a l’electricitat de 2011: 0,479 Tn CO2/Mwh

FEE 

(CTE  PEL  AEE)  FEENE  CO 2 PLE  CO 2 AEE
CTE

En què
FEE, factor d’emissió per a l’electricitat generada localment (tnCO2 / MWh)
CTE, consum total d’electricitat al territori del municipi (MWh). Pel 2011 s’ha estimat un consum de 31.884,6. MWh, a
partir de la dada real del consum pel 2005 i de l’increment de població
PEL, producció local d’electricitat (MWh), 152,07 MWh
AEE, compres d’electricitat verda per part de l’autoritat local (MWh), 0MWh
FEENE, factor d’emissió estatal o europeu per a l’electricitat de l’any de referència (tnCO2/MWh), 0,481 MWh//tnCO2
CO2PLE, emissions de CO2 degudes a la producció local d’electricitat (tnCO2), 0 tnCO2
CO2EEC, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat verda certificada adquirida per l’autoritat local
(tnCO2), 0 tnCO2

5.3.2. Producció local de calefacció/refrigeració
No en disposa

11)
Sistema europeu de comerç d'emissions ETS (European Trading Scheme).
12)
La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació. Es consideren 2.444 hores anuals de sol (atles solar
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %.
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6. Pla d’acció
6.1. Presentació del pla d’acció
El pla d’acció del municipi de la Bisbal d’Empordà consta de 60 accions que suposen una reducció de
10368,17 tn CO2 per l’any 2020 i equivalen a un 20,549% de les emissions del 2005.
Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques:
1. Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.
2. Disminuir les emissions associades al transport urbà.
3. Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable.
4. Disminuir les emissions associades al tractament de residus municipals.
El pla ordena les accions en funció dels sectors i camps d’acció següents:
Taula 6.1. Estructura de les accions en sectors i camps d’acció.
Sector
Camp d'acció
1.1. Edificis i equipaments/instal·lacions municipals
1.2. Edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari (no municipals)
1. Edificis, equipaments/instal·lacions
1.3. Edificis residencials
1.4. Enllumenat públic municipal
2.1. Flota municipal
2. Transport
2.2. Transport públic
2.3. Transport privat i comercial
3.1. Hidroelèctrica
3.2. Eòlica
3. Producció local d'energia
3.3. Fotovoltaica
3.4. Cogeneració de calor i electricitat
4.1. Cogeneració de calor i electricitat
4. Calefacció i refrigeració urbanes
4.2. Xarxa de calor
5.1. Urbanisme
5. Planejament i ordenació del territori
5.2. Planificació dels transports i la mobilitat
5.3. Normes per a la renovació i expansió urbana
6. Contractació pública de productes i 6.1. Requeriments d'eficiència energètica
serveis
6.2. Requeriments d'energies renovables
7.1. Serveis d'assessorament
7.2. Ajudes i subvencions
7. Participació ciutadana
7.3. Sensibilització i creació de xarxes locals
7.4. Formació i educació
8.1. Residus
8. Altres sectors
8.2. Altres
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea:
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010.

El pla integra les accions que s’han dut a terme durant el període 2005-2012, les quals es detallen a
l’apartat 6.3 d’aquest document.
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6.2. Objectius estratègics i quantitatius
El PAES de la Bisbal d’Empordà té 8 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi
d’emissions de CO2 del 20,549%. El objectius estratègics són:


Realitzar les actuacions de millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat exterior per reduir
un 29,8% les emissions de CO2 respecte a l’any 2011.



Realitzar actuacions de millora de l’eficiència energètica en els equipaments per reduir en un
27,6% les emissions respecte a l’any 2011



Reduir un 24,9 % les emissions de CO2 en el transport de la flota municipal respecte a l’any
2011.



Reduir un 7,6% les emissions de CO2 en el transport de residus respecte a l’any 2011.



Reduir un 25,6% les emissions de CO2 en el transport privat i comercial respecte a l’any
2005.



Reduir un 10% les emissions de CO2 en el sector residencial respecte a l’any 2005.



Reduir un 14% les emissions de CO2 en el sector terciari respecte a l’any 2005.



Reduir un 23,1 % les emissions de CO2 en el tractament de residus respecte a l’any 2005.



Instal·lar energies renovables en els equipaments municipals, concretament una instal·lació
amb plaques fotovoltaiques i una instal·lació de captadors solars per aigua calenta sanitària.

6.3. Accions realitzades (2005-2013)
Durant el període 2005-2013 s’han realitzat i impulsat 9 accions que han contribuït a disminuir les
emissions de GEH a l’atmosfera. Aquestes 9 accions principals han contribuït ha baixar un 2,217%
les emissions de CO2 respecte el 2005.
Taula 6.2. Accions per línia realitzades en el període 2005-2013
Sector

22

Any

Estalvi
estimat
(tn CO2/any)
(metodologia)

Camp d'acció

Acció

1

1.1 Edificis i
equipaments/instal·lacions
municipals

Canvi de calderes en la zona esportiva i unificació de les
2 calderes existents (una de gasoil i una de gas natural)
en dues calderes de gas natural però ubicades en la
mateixa sala de màquines

2012

4,719 (a)

1

1.1 Edificis i
equipaments/instal·lacions
municipals

*Instal·lació de captadors solars per ACS en la zona
esportiva

2012

4,540 (b)

1

1.1 Edificis i
equipaments/instal·lacions
municipals

Instal·lació de detector de presència i temporitzadors en
els lavabos de PB del Mundial

2013

0,331 (c)

1

1.1 Edificis i
equipaments/instal·lacions
municipals

Eliminar l’acumulador elèctric del Mundial

2013

0,191 (d)

1

1.1 Edificis i
equipaments/instal·lacions
municipals

Millora de la sectorització i programació horària de la
calefacció de la llar d’infants el tren petit

2013

1,712 (e)

Sector

Camp d'acció

Acció

Any

Estalvi
estimat
(tn CO2/any)
(metodologia)

1

1.4 Enllumenat públic
municipal

Canvi de làmpades de l’enllumenat exterior de Vapor de
mercuri a vapor de sodi (quadre EP08)

2012

5,867 (f)

1

1.4 Enllumenat públic
municipal

*Instal·lació de 3 reguladors de flux (quadre EP11, EP24
I EP26)

20122013

11,601 (g)

3

3.3Producció local
d’energia

20082009

68,336 (h)

8.

8.1 Residus

20092012

1021,492
(i)

S’han instal·lat tres noves instal·lacions
fotovoltaiques per la producció de l’energia entre
l’any 2005 i 2012. Concretament, les instal·lacions
noves són de 98 kwp, 5 kwp i 3,3 kwp.
S’Ha augmentat el % de recollida selectiva al
municipi amb la implantació de la recollida de
l’orgànica, la posada en servei de la deixalleria
fixa, els nous serveis de porta a porta a comerços i
les campanyes de sensibilització respecte a l’any
2005

TOTAL (2005-2012)

1118,789

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

Estalvi Tn CO2 = [(Mwh caldera nova*0,202Tn/Mwh (FE gas natural)]- [Mwh caldera antiga*0,267Tn/Mwh (FE gasoil)]
Mwh caldera antiga gas-oil= Consum actual de gas-oil (litres) * PCI (Mwh/litre)
Mwh nova caldera gas natural= (Mwh caldera antiga gas-oil*rendiment caldera antiga:0,86/ rendiment nova caldera
0,96

b)

Càlcul segons la radiació solar rebuda i les pèrdues del sistema de captació i acumulador solar.

c)

Estalvi del 60% del consum de l’enllumenat (Guia de la Diputació de Barcelona).
EE = Ce*Tf*0,50*0,60/1000*FEENE
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Ce, Potència enllumenat en watts i equips auxiliars
Tf, temps de funcionament de l’activitat
0,50, 50% oberts de l’horari de l’activitat
0,60, 60% d’estalvi segons guia de la diputació
1000, passar-ho a Mwh.
FEENE, Factor d’emissió d’electricitat

d)

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
EE = Ce*365*FEENE
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Ce, Consum acumulador segons catàleg, Mwh/dia
FEENE, Factor d’emissió d’electricitat

e)

10% d’estalvi segons la Guia bàsica d’eficiència energètica en edifici municipals de l’agència d’energia de Barcelona.

f)

EE = (ΣPlex-ΣPlef)*1,15*4300 *FEENE2005
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Plef,suma de potències de les làmpades eficients (canviades ), Mw
ΣPlex,suma de les potències de les làmpades existents en Mw
1,15 és el % del consum dels equips auxiliars (balast, condensadors...)
4125, hores de funcionament de l’enllumenat exterior a l’any(horari ajustat pel tècnic de l’ajuntament en els rellotges
astronòmics).FEENE2005, Factor d’emissió electricitat 0,481

g)

EE TnCO2 = (Consum elèctric quadre enllumenat 2011, Mwh)* 0,26 (27% de disminució del consum
energètic)*FEENE2011 en Tn CO2/mwh
El 27% de disminució, surt de tenir en compte l’horari de funcionament és de 1580 h. sense regulació (estalvi 10%
estabilització de la tensió) i 2720 h. amb regulació (estalvi del 35%)
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h)

L’estimació es pot fer a través del programari gratuït: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS). Aquest,
a través de la ubicació geogràfica del municipi i la potència instal·lada, calcula la producció anual d’energia elèctrica
a través de la radiació que incideix en la superfície terrestre (W/m2). La producció anual Mwh calculada es multiplica
pel factor d’emissió.

i)

S’ha realitzat el càlcul de les emissions del tractament de residus d’acord amb la guia metodològica de la Diputació
de Girona amb dades pròpies del Consell Comarcal. Les dades de l’any 2005 són les mateixes que la Diputació però
les dades de l’any 2011 són: 3253,98 Tn rebuig, 205,91 Tn de paper, 184,61 Tn envasos, 189,28 Tn vidre, 438,15 Tn
FORM, 114,82 Tn mediacmanets, 27,63 Tn poda, 27,63 Tn voluminosos, 57,95 Tn RAEE, 1,3 Tn Piles, 11,21 Tn tèxtil, 370,66 Tn
Altres residus.

A continuació es mostra una taula amb l’increment i decrement de les Tn de CO 2 d’acord amb els inventaris de les emissions
de l’any 2005 i 2011.

Sector

Tn CO2
2005

Tn CO2
2011

Balanç
Tn CO2

74,636

Tot i que s’han realitzar millores en
l’enllumenat no hi ha un estalvi global de les
emissions perquè s’han instal·lat nous punts
de llum.

160,903

S’ha incrementat les emissions en aquest
sector degut a l’increment del consum dels
diferents equipaments i a nous equipaments.

27,984

S’ha incrementat les emissions en aquest
sector degut a l’augment de quilòmetres dels
vehicles.

24,189

S’ha incrementat les emissions en aquest
sector degut a la implantació de la recollida
de la fracció orgànica, la realització dels nous
serveis de porta a porta al comerços i la
posada en marxa de la deixalleria fixa.
S’Ha augmentat el % de recollida selectiva al
municipi amb la implantació de la recollida de
l’orgànica, la posada en servei de la
deixalleria fixa, els nous serveis de porta a
porta a comerços i les campanyes de
sensibilització respecte a l’any 2005

Enllumenat i
semàfors
449,783

524,419

Equipaments
434,434

595,337

Vehicles municipals
107,236

135,22

Transport de
residus municipal
110,167

134,356

Tractament de
residus
5106,62

4085,128

-1021,492

Transport privat i
comercial

24440,778

24440,778*

0

Edificis del sector
terciari

7457,04

7457,04*

0

Edificis domèstics

12347,779

12347,779*

0

Instal·lació
fotovoltaiques per
la producció
d’energia de

-4,81

-73,146

-68,336

S’han instal·lat tres noves instal·lacions
fotovoltaiques per la producció de l’energia
entre l’any 2005 i 2012. Concretament, les
instal·lacions noves són de 98 kwp, 5 kwp i
3,3 kwp.

-802,116

S’ha reduït les emissions de CO2 en un
1,590% tenint en compte les accions
realitzades d’estalvi com els augments
realitzats

TOTAL

50449,027

49646,911

Actuacions/Observacions

*Sectors pendents de calcular les seves emissions per part de la Diputació de Girona, per tant, es posa el mateix nombre que
el 2005.
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6.4. Accions planificades (2014-2020)
A partir de l’anàlisi de l’inventari d’emissions dels diversos sectors, l’anàlisi dels equipaments i de
l’enllumenat i de la participació ciutadana, pel període 2014-2020 es planifiquen 51 accions que
reduiran l’emissió de GEH a l’atmosfera en un 18,332% i que, sumades a les anteriors, permetran
assolir per l’any 2020 una reducció del 20,549%.
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1.1.1. Millora dels tancaments dels edificis municipals

Línia

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

Objectiu

Millorar el grau d’aïllament dels tancaments i obertures dels equipaments municipals

Descripció

Es proposa la millora dels tancaments dels edificis, concretament el canvi de les obertures de vidre
simple per vidre doble amb càmara d’aire i marc amb una baixa transmitancia tèrmica ( fusta, metàl·lic
amb trencament de pont tèrmic...).
Els vidres dobles amb càmara d’aire disminueixen les pèrdues de càrrega tèrmica per transmissió,
gràcies a la seva baixa conductivitat tèrmica.


Coeficient conductivitat tèrmica obertura amb doble vidre de 4 mm i càmara d’aire de 12 mm:
2
2,0 W/m K



Coeficient conductivitat tèrmica obertura amb vidre senzill de 4 mm: 5,7 W/m K

2

Aquesta actuació es proposa en els següents edificis:

Cost estimat



Ajuntament. Escola Joan de Margarit, Escola mas Clarà: totes les obertures



Geriàtric: Les obertures de la planta 2a i 3 amb vidre simple. (10% del total aproximadament)



Escola el tren petit: Les obertures de planta baixa amb vidre simple (50% del total
aproximadament).



Pavelló esportiu: Canvi dels tancaments d’una façana de metracrilat ondulat (50%).



Escoles velles: Posar juntes de goma en les obertures per millorar l’estanqueïtat.

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

221000 €*
6950 €/Tn CO2
6-10 anys

*cost estimatiu, cal avaluar tots els tancaments a canviar i
fer una valoració exacte.

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea d’Urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics

Consum

Consum actual
Estalvi

728,852 MWh/any
43,841MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi del 10% del consum energètic pels tancaments amb vidre doble i càmara d’aire (Diputació de
Barcelona). En l’actuació de canvi de les juntes de goma l’estalvi serà del 3%.En les actuacions que
són parcials (canvi d’unes quantes obertures) s’ha considerat un estalvi proporcional al volum de
l’edifici on s’ha portat a terme l’actuació.
EE = Rct*Cc*FEG
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Rct, Reducció del consum tèrmic, 10% tancaments
Cc Consumtèrmic de l’edifici: Kwh
FEG, Factor d’emissió del gasoil, 0,267
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31,797
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals

1.1.2. Canvi de les làmpades actuals per altres més eficients

Línia

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

Objectiu

Disminuir el consum energètic de l’enllumenat actual per un altre de més eficient

Descripció

Els principals canvis de l’enllumenat actual per altres més eficients són:
1)Canvi de les làmpades incandescents per fluorescents compactes (làmpades de baix consum).
2)Canvi de les làmpades dicroiques halògens per leds.
3)Canvi d’halògens lineals per nous projectors de leds
4)Canvi de les làmpades exteriors de VM per VSAP que depenen del quadre dels equipaments.
En diferents equipaments cal canviar les làmpades actuals ineficients, aquests canvis són:


Escola el tren petit: canvi de lluminàries i làmpade de VM (3 u.)



Joan de margarit: canvi de lluminàries i làmpades de VM (10 u.)



Escoles velles: canvi de les incandescents per FLC (quan es fonguin perquè tenen poc ús).



Zona esportiva: canvi de les 4 Vm del gimnàs per HM (4 u.)



El mundial: Canviar les 5 halognes lines de 500 w de l’amfiteatre per leds.

Totes les actuacions amb amortitzacions superiors a 6 anys es realitzarà el canvi quan es fonguin les
làmpades actuals.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

5776 €
3115 €/Tn CO2
5-10

Prioritat

Calendari

Responsable

alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics

Consum

Consum actual
Estalvi

8,378 MWh/any
3,927 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi:
EE =[(P actual instal·lada-P instal·alda renovada)* Tfuncionament * FEENE 2005/1000)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tn CO2
P actual instal·lada Potència actual
P instal·alda renovada Potència de renovació
Tfuncionament Temps de funcionament estimat
FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat nacional, 2005

1,854
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals
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1.1.3. Canvi del balast convencional dels fluorescents per balast electrònic.

Línia

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

Objectiu

Estalviar energia en el consum dels fluorescents degut al seu equip auxiliar, el balast electrònic.

Descripció

Es procedirà a canviar el balast convencional dels fluorescents per electrònic en els següents
equipaments:


Edifici ajuntament



Geriàtric



El Mundial



Llar d’infants El tren petit



Escola Joan de Margarit (2 edificis).



Escola Mas Clarà



Escoles velles (2 edificis)

Mesures d’estalvis en fluorescents d’acord amb la Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis
municipals

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

26250 €
2797€/Tn CO2
4-10 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

baixa

2015-2020

Àrea de Medi Ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics

Consum

Consum actual
Estalvi

99,118 MWh/any
19,521 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi:
EE =[(P actual instal·lada-P instal·alda renovada)* Tfuncionament * FEENE 2005/1000)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tn CO2
P actual instal·lada Potència actual en watts (làmpada i equips auxiliars)
P instal·alda renovada Potencia de renovació en watts (làmpada i equips auxiliars)
Tfuncionament Temps de funcionament estimat
FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat nacional, 2005
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9,386
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals

1.1.4. Canvi de l’enllumenat dels ascensors que funcionen 24 hores per leds
amb un sistema d’encesa i apagada automàtica
Línia

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

Objectiu

Estalviar energia en el consum dels fluorescents degut al seu equip auxiliar, el balast electrònic.

Descripció

Es procedirà a canviar els fluorescents dels ascensors i passadissos de l’ascensor que funcionen 24
hores per leds. A més també es disposarà d’un sistema d’encesa i apagada automàtic de l’enllumenat
d’acord amb els interruptors de l’ascensor i un detector de presència.
Aquesta actuació es realitzarà en els següents equipaments:

Cost estimat



Ajuntament.



Geriàtric.



El mundial.



Arxiu comarcal

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

1500 €
584€/Tn CO2
1,5-2,5 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics

Consum

Consum actual
Estalvi

5,431 MWh/any
5,344 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi:
EE =[(P actual instal·lada-P instal·alda renovada)* Tfuncionament * FEENE 2005/1000)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tn CO2
P actual instal·lada Potència actual en watts (làmpada i equips auxiliars)
P instal·alda renovada Potencia de renovació en watts (làmpada i equips auxiliars)
Tfuncionament Temps de funcionament estimat
FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat nacional, 2005

2,569
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals
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1.1.5. Instal·lar polsadors temporitzats o detectors de presència en els diferents
equipaments
Línia

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

Objectiu

Optimitzar l’encesa i apagada de l’enllumenat en les zones de poc ús i obertes al públic

Descripció

Instal·lar polsadors temporitzats o detectors de presència en els següents equipaments. Està previst la
seva instal·lació en els següents equipaments:
1)

Edifici ajuntament: l’escala principal, lavabos 2a planta, i lavabos PB

2)

El mundial: escala principal, enllumenat prestatgeries de la biblioteca

3)

Escola Joan de Margarit: lavabos dels 2 edificis

4)

Escola Mas Clarà: lavabos dels 2 edificis

5)

Zona esportiva:


Pavelló: lavabos i vestidors



Pavelló firal: lavabos.

A més també es canviarà el sistema d’enllumenat en l’escala de l’ajuntament a leds, les incandescents
dels lavabos de l’ajuntament, les FLC a leds de la prestatgeria de la biblioteca i les incandescents per
FLC dels lavabos de Mas Clarà.

Exemples de polsadors temporitzats i detectors de presència:

.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

4100 €
926 €/kg CO2
1-10 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

9,263 MWh/any
8,516 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum elèctric en base a les factures (Mwh/any)

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005

4,426
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
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Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi

municipals

Estalvi del 60% del consum de l’enllumenat (Guia de la Diputació de Barcelona).
EE = Ce*Tf*0,50*0,60/1000*FEENE
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Ce, Potència enllumenat en watts i equips auxiliars
Tf, temps de funcionament de l’activitat
0,50, 50% oberts de l’horari de l’activitat
0,60, 60% d’estalvi segons guia de la diputació
1000, passar-ho a Mwh.
FEENE, Factor d’emissió d’electricitat
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1.1.6. Instal·lar un programador horaris setmanals en les mosquiteres

Línia

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

Objectiu

Optimitzar el consum energètic de les mosquiteres i adaptar-lo als horaris de funcionament de les sales

Descripció

Instal·lar un programador horaris setmanals en l’endoll de les mosquiteres per optimitzar l’horari
d’encesa. Aquesta actuació es realitzarà: geriàric (programador diari), llar d’infants el tren petit
(programador setmanal) i escola Joan de Margarit (programador setmanal).

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

240 €
80 €/Tn CO2
0-1,5 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
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Consum

Consum actual
Estalvi

9,951 MWh/any
6,220 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

2,991
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals

1.1.7. Realitzar una auditoria energètica en els equipaments: Zona esportiva, el
Mundial i la residència geriàtrica
Línia

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

Objectiu

Optimitzar el consum energètic dels diferents equipaments on es realitzin les auditories

Descripció

Realitzar una auditoria energètica en els equipaments de la zona esportiva, geriàtric i el Mundial. Aquests
equipaments tenen uns horaris molt variables i una instal·lacions també complexes. Per tant, es tracta de
realitzar mesures in situ amb analitzadors de xarxa per comprovar els diferents consums energètics en
les diferents franges horàries, així com realitzar un inventari complet de totes les instal·lacions i
determinar quines són les actuacions prioritàries en estalvi energètic.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

12000 €
4809 €/Tn CO2
---

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2018

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics

Consum

Consum actual
Estalvi

900,658 MWh/any
9,007 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
1% segons la Guia de la Diputació de Girona (les emissions dels 3 equipaments són de 249,554 tn
de CO2)

2,495
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals
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1.1.8. Instal·lar cèl·lules fotoelèctriques per optimitzar l’encesa i apagada de
l’enllumenat
Línia

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

Objectiu

Aprofitar la llum natural per disminuir el consum de l’enllumenat interior i així optimitzar l’horari de
funcionament de l’enllumenat.

Descripció

En les zones properes a finestres s’instal·laran cèl·lules fotoelèctriques que encendran o apagaran
l’enllumenat segons el nivell d’il·luminació natural. També s’utilitzen les cèl·lules fotoelèctriques per
regular l’horari d’encesa i apagada de l’enllumenat exterior.
Exemples de cèl·lules fotoelèctriques:

Es proposa la instal·lació de cèl·lules fotoelèctriques en els següents equipaments:
Escola infantil El tren petit: 4 aules
Escola Joan de Margarit: passadissos dels 2 edificis.
Escola Mas Clarà: passadissos

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

2100€
1355 €/Tn CO2
2-4 anys

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea d’urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics

Consum

Consum actual
Estalvi

3,581 MWh/any
3,224 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
EE=[(P actual instal·lada)*Tfuncionament*FENE2005/1000)*Tfuncionament previst]
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tn CO2
P actual instal·lada Potència actual

1,550
Tfuncionament Temps de funcionament estimat
Tffuncionament previst: S’estima una reducció del 40% del temps d’il·luminació.
FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat nacional, 2005
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tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals

1.1.9. Instal·lar interruptors horaris setmanals en els quadres elèctrics

Línia

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

Objectiu

Instal·lar interruptors horaris setmanals en els quadres per optimitzar l’horari d’encesa de les diferents
instal·lacions per optimitzar el seu consum energètic.

Descripció

S’instal·laran a:


L’escola Mas Clarà 3 u. d’interruptors horaris setmanals per regular els 3 circuits de calefacció.



Geriàtric: ajustar interruptor horari diari que regula els extractors perquè s’ajusti als horaris d’ús i
no funcioni 24 hores.



Zona esportiva: instal·lar un interruptor horari setmanal que reguli l’encesa i apagada de
l’extractor de 72 w perquè no funcioni les 24 hores.

Diferents interruptors horaris:

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

800 €
331 €/kg CO2
1-1,5 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

80,840Mwh/any
8,578 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea de urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum elèctric en base a les factures (Mwh/any)

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
EE = Ce*0,50*2/7*FEENE
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Ce, Consum edifici en MWh
0,50, 50% del consum és calefacció
2/7, estalvi de dos dies a la setmana en la calefacció
FEENE, Factor d’emissió d’electricitat

2,414
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals
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1.1.10. Anular els acumuladors d’Aigua Calenta Sanitària que no s’utilitzen

Línia

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

Objectiu

Optimitzar el consum energètic de la despesa energètica en l’escalfament dels acumuladors d’aigua
calenta que poden ser prescindibles.

Descripció

Cost estimat

Anular l’acumulador d’ACS elèctric de l’edifici Mas Clarà prop de la cuina i l’acumuladors d’ACS per
captadors solars i elèctric de l’arxiu.

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

200 €
873 €/kg CO2
immediat

Consum

Consum actual
Estalvi

0,476 MWh/any
0,476 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea d’urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum elèctric en base a les factures (Mwh/any)

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
EE = Ce*365*FEENE
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Ce, Consum acumulador segons catàleg, Mwh/dia
FEENE, Factor d’emissió d’electricitat
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0,229
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals

1.1.11. Instal·lació de calderes de biomassa en els equipaments
municipals

Línia

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

Objectiu

Utilitzar energies renovables pels usos tèrmics dels equipaments municipals.
Es proposa la substitució de les calderes de gasoil que dóna servei a diferents equipaments
municipals per calderes de biomassa. Concretament, es proposa la instal·lació de calderes de
biomassa en els següents equipaments:

Descripció



Escola Mas Clarà



Escola Joan de Margarit (2 calderes, una de gasoil i una de GLP). S’estudiarà la
possibilitat d’unificar les dues calderes en una de sola.



El tipus de combustible de la caldera a instal·lar pot ser l’estella forestal o pèl·let, ja que hi ha
calderes que es poden funcionar per qualsevol dels 2 tipus de combustible.



Cal considerar que poden existir subvencions de l’ICAEN o Diputació de Girona per la
instal·lació de calderes de biomassa.



A l’any 2012 el Consorci de les Gavarres va promoure un estudi en diferents municipis de les
Gavarres per avaluar la viabilitat d’instal·lar-hi calderes de biomassa. El títol d’aquest estudi és
“Planificació estratègica, promoció i divulgació de l’aprofitament energètic de la biomassa
forestal local als municipis de les Gavarres”. La Bisbal d’Empordà és un dels municipis estudiats,
i en aquest estudi hi ha les dades de consums energètics d’alguns equipaments municipals a fi
d’avaluar la viabilitat d’instal·lar-hi calderes de biomassa.


Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:

143.000 €*
1831 €/tn CO2

Amortització

7

*cost estimatiu, cal avaluar tots els tancaments a
canviar i fer una valoració exacte.

Consum

Consum actual
Estalvi

226,125 MWh/any
34,712 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

--- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

alta

2014-2015

Àrea d’Urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum de biomassa (Kg estella/any)

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi Tn CO2 = [(Mwh caldera nova*0,202Tn/Mwh (FE gas natural)]- [Mwh caldera
antiga*0,267Tn/Mwh (FE gasoil)]
Mwh caldera antiga gas-oil= Consum actual de gas-oil (litres) * PCI (Mwh/litre)
Mwh nova caldera gas natural= (Mwh caldera antiga gas-oil*rendiment caldera antiga:0,86 i 0,90)/
rendiment nova caldera (1,06)

78,090
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals
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1.1.12. Canvi de les calderes de gas-oil per altres calderes de gas natural
eficients (TAMBÉ ES VALORARÀ LA SUBSTITUCIÓ PER CALDERES DE
BIOMASSA)
Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, els edificis residencials i el
sector terciari

Línia

Disminuir el consum d’energia per l’ús d’una tecnologia de calefacció més eficient i un tipus de
combustible que genera menys emissions.

Objectiu
Descripció

Es canviaran les calderes de gasoil de l’ajuntament i de l’edifici de les escoles velles.
A més, s’haurà de realitzar un control periòdic de la combustió de les seves emissions per garantir un
òptima combustió.
Es valorarà la instal·lació de calderes de biomassa en els equipaments de les escoles velles.
Comparació del rendiment de les diferents calderes d’acord amb la Guia bàsica d’eficiència energètica en
edificis municipals de l’Agència d’Energia de Barcelona.



Cost estimat

A l’any 2012 el Consorci de les Gavarres va promoure un estudi en diferents municipis de les Gavarres
per avaluar la viabilitat d’instal·lar-hi calderes de biomassa. El títol d’aquest estudi és “Planificació
estratègica, promoció i divulgació de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal local als municipis
de les Gavarres”. La Bisbal d’Empordà és un dels municipis estudiats, i en aquest estudi hi ha les dades
de consums energètics d’alguns equipaments municipals a fi d’avaluar la viabilitat d’instal·lar-hi calderes
de biomassa.
Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

57.000€*
2623 €/Tn CO2
5 anys

*cost estimatiu, cal avaluar tots els tancaments a canviar i
fer una valoració exacte.

Prioritat

Calendari

Responsable

BAIXA

2015-2020

Àrea d’Urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics

Consum

Consum actual
Estalvi

155,00 MWh/any
36,766 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi Tn CO2 = [(Mwh caldera nova*0,202Tn/Mwh (FE gas natural)]- [Mwh caldera
antiga*0,267Tn/Mwh (FE gasoil)]
Mwh caldera antiga gas-oil= Consum actual de gas-oil (litres) * PCI (Mwh/litre)
Mwh nova caldera gas natural= (Mwh caldera antiga gas-oil*rendiment caldera antiga:0,86/
rendiment nova caldera 0,96
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21,727
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals

1.1.13. Millora del sistema de programació i distribució de calor de la calefacció
dels equipaments.
Línia

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

Objectiu

Optimitzar l’ús del sistema de calefacció dels equipaments.

Descripció
Els edificis municipals, com a norma general, hauran d’estar a una temperatura que no superi els 21ºC a l’hivern i que no
sigui inferior a 26ºC a l’estiu en els llocs de treball, tal i com estableix el RD 1826/2009 pel qual es modifica el reglaments
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Es realitzarà les següents actuacions en els equipaments per millorar el sistema de climatització/calefacció:
Geriàtric: Canviar els termostats de roda no programables del geriàtric per termostats programables i no manipulables
que permetin diferenciar les temperatures diürnes i nocturnes (calefacció).

Escola Joan de Margarit i Escola Ma Clarà: En la visita s’ha constatat que hi ha aules fredes i aules calentes i que es
disposa de radiadors elèctrics en algunes sales de planta pis, per tant, cal fer un estudi de temperatures de les diferents
aules per veure quines són les calentes, quines són les aules fredes, quines són les aules tèbies quan la calefacció està
en marxa i posar el mitjans tècnics per unificar temperatures, això s’assolirà:


Posar termòmetres convencionals en els punts més representatius de l’equipament i fer un seguiment de les
temperatures assolides.



Ajustar els detentors dels diferents radiadors.



Posant les vàlvules termostàtiques en les aules calentes (zona sud, zones més vidriades, zones sota coberta...)
i aïllar canonades perquè son vistes... s’assolirà un millor distribució de la calor pels radiadors.



En cas necessari canvi les bombes d’impulsió del circuit per bombes eficients que regulen el cabal en funció de
la demanda energètica dels radiadors (en funció de la pressió).



Comprovació de la situació dels termòstats (que siguin representatius de la temperatura a assolir). Protegir els
3 termòstats de roda perquè no siguin manipulables i ajustar-los als òptims de la instal·lació.

Zona esportiva: En el pavelló Posar un sensor de temperatura i programador en els vestuaris i gimnàs del pavelló per
controlar l’equip climatitzador, que no sigui manual i assolir les temperatures de confort. Posar un termòmetre a la pista
esportiva per saber la temperatura i ajustar-ho a les temperatures de confort, i donar les instruccions al de manteniment
per les temperatures de confort.
Les temperatures de confort a l’hivern són:


Zona de vestuaris: 21-22ºC.



gimnàs: 18-20ºC



Zones de pas: 18ºC.



Pista esportiva: 16ºC a 1 metre del terra.

Torre Maria: Canvi en la programació dels circuits de calefacció perquè vagin de dilluns a divendres només en l’horari
de funcionament de l’activitat , o sigui tancat als caps de setmana i a les tardes-nits i ajustar a les temperatures dels
llocs de treball de 21-22ºC (posar termòmetres convencionals). Evidentment l’horari d’encesa al matí serà més aviat per
garantir unes temperatures de confort. I canviar la ubicació els termòstats programables en llocs representatius (fora de
les bombes de calor perquè agafin la Temperatura dels radiadors d’aigua...).
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El mundial: Revisar la programació de les 3 zones (amfiteatre, vestíbul i platea) de calefacció i fred donat que actualment
es fa manualment. Per tant, ajustar la regulació de temperatures dels programador en la zona de vestíbul i amfiteatre
perquè la Temperatura del retorn impliqui la temperatura de confort de 21-22ºC a l’amfiteatre i de 20-21 ºC al vestíbul
d’entrada. En la platea donat els seus grans volums i disseny serà molt difícil arribar a les temperatures òptimes.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

5600 €
434€/kg CO2
Immediat-3,5 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

809,896 MWh/any
55,794 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea de Urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum de gas natural i electricitat d’acord amb les factures

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi del 5-10% d’acord amb la Guia bàsica d’eficiència energètica en edifici municipals de
l’agència d’energia de Barcelona. En el cas de Torre Maria un estalvi del 8%, en la resta
d’equipaments un estalvi del 10%.
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12,896
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals

1.1.14. Millora de la sectorització de la calefacció

Línia
Objectiu
Descripció

Cost estimat

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, els edificis residencials i el
sector terciari
Optimitzar l’ús del sistema de calefacció dels equipaments.
Millora de l sectorització de la calefacció dels 2 edifici de les escoles velles. Atès que es tracta de dos
edificis amb un ús molt irregular de les diferent aules es proposa instal·lar fancoils en les aules per poder
sectoritzar la calefacció per aules i tenir un control de temperatures i d’horari de funcionament des d’una
centraleta i aïllar les canonades que són visibles. A més en altres zones comuns també es pot posar
vàlvules termostàtiques programables en els radiadors, i en el cas necessari de bombes de volum
variable automàtiques en funció de la pressió. En tot cas s’haurà de fer un estudi de detall de la millora
de la calefacció i la seva sectorització i aïllament de canonades. Els 2 termòstats d calefacció s’hauran
de protegir perquè no siguin manipulables.

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

16000 €*
4132 €/kg CO2
8 anys

*cost estimatiu, cal avaluar tots els tancaments a canviar i
fer una valoració exacte.

Consum

Consum actual
Estalvi

145,000 MWh/any
14,500 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea de Urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum de gasoil d’acord amb les factures

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi del 10% d’acord amb la Guia bàsica d’eficiència energètica en edifici municipals de l’agència
d’energia de Barcelona.

3,872
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals
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1.1.15. Instal·lació de captadors solars en els equipaments per ACS.

Línia
Objectiu
Descripció

Cost estimat

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, els edificis residencials i el
sector terciari
Estalviar energia en el consum d’ACS.
Instal·lació de 8 captadors solars de 2 m2 de superfície per aigua calenta sanitària en el geriàtric i un
acumulador d’aigua del circuit solar de 750 litres. També hi haurà un aeroterm de seguretat per dissipar
l’energia en cas que sigui necessari.

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

16433 €
6788 €/kg CO2
18 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

32,046 MWh/any
11,987 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea de Urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum d’electricitat d’acord amb les factures

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Càlcul segons la radiació solar rebuda i les pèrdues del sistema de captació i acumulador solar.
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2,421
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals

1.1.16. Nomenar un responsable/gestor energètic municipal i creació d’una
comissió de seguiment del PAES
Línia

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

Objectiu

Portar un control i seguiment dels consums energètics dels equipaments i instal·lacions municipals, així
com la realització de les actuacions encaminades a l’estalvi i eficiència energètic.

Descripció

Es proposa la creació de la figura del gestor/a energètic amb l’objectiu de controlar de manera eficaç el
consum energètic de totes les instal·lacions municipals, acció que suposa un reducció de les emissions
de CO2, així com un estalvi econòmic.
Les tasques principals d’aquesta figura serien:
- Gestió centralitzada i contínua del consum energètic dels equipaments municipals.
- Gestió preventiva de les instal•lacions energètiques d’aquests equipaments.
- Detecció de disfuncions i aplicació de mesures d’estalvi i reducció de consum energètic sempre que
sigui possible.
- Planificar les mesures d’estalvi i eficiència energètica a prendre en els equipaments.
- Planificar la incorporació d’energies renovables en els equipaments.
- Assessorament i formació en l’àmbit d’energia al personal municipal o personal responsable
dels equipaments municipals.
- Seguiment i avaluació del procés d’execució del PAES.
- Preparació de material divulgatiu adreçat a la ciutadania sobre les mesures aplicades per l’ajuntament
en matèria de sostenibilitat energètica.
En el municipi de la Bisbal d’Empordà , aquest responsable recaurà en el tècnic de Medi Ambient i de
l’enginyer municipal.
A més, atès que el PAES es tracta d’un pla transversal que recau en diferents àrees implicades, es
crearà una comissió de seguiment del PAES que tindrà l’objectiu de garantir el compliment de les
actuacions del PAES, així com de proposar noves actuacions d’estalvi i eficiència energètica.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

0€
--- €/Tn CO2
Immediata

Consum

Consum actual
Estalvi

4033,932 MWh/any
161,357 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics/ instal·lacions i l’enllumenat públic

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Un estalvi d’un 4% de l’àmbit ajuntament d’acord amb la Guia de la Diputació de Girona

55,573
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals
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1.1.17. Formar al gestor energètic sobre l’eficiència i estalvi energètic

Línia

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

Objectiu

Formar al gestor energètic i encarregat de manteniment en l’eficiència i estalvi energètic perquè disposin
dels coneixements per portar a terme les diferents actuacions energètiques

Descripció

El gestor energètic i el responsable de manteniment hauran de realitzar cursos i assistir a jornades
d’energia per assolir coneixements en:


Energies renovables (calderes de biomassa, captadors solars, miniaerogeneradors...)



Sistemes d’il·luminació eficients.



Sistemes de calefacció/refrigeració eficients.



Certificació energètica dels edificis



Mobilitat sostenible.



Equips electrònics i endollables eficients

Al 2013 ja es va realitzar formació als agents energètics. Atès que actualment ja no hi ha els mateixos
agents energètics s’hauran d’anar fent formació als responsables i agents energètics.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

2000 €
179 €/Tn CO2
1 any

Consum

Consum actual
Estalvi

3021,607 MWh/any
30,216 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics/ instal·lacions i l’enllumenat públic

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi d’ un 1% del sector equipaments municipals i enllumenat segons la Guia de la Diputació de
Girona.
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11,198
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals

1.1.18. Informar als responsables dels equipaments municipals dels seus
consums energètics
Línia

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

Objectiu

Informar als diferents responsables dels equipaments dels seus consums energètics perquè puguin
detectar consums excessius en els seves instal·lacions

Descripció

El gestor energètic informarà als responsables dels equipaments dels seus consums energètics.
Amb aquestes dades els diferents responsable de cada equipament hauran de comprovar si els seus
consums són correctes i si les actuacions realitzades han permès un estalvi energètic, així com poder
detectar consum excessius d’energia.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

0€
--- €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

4033,932MWh/any
40,339 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics/ instal·lacions

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi d’ un 1% del total de l’ajuntament segons la Guia de la Diputació de Girona.

5,953
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals
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1.1.19. Estudi amb analitzadors de xarxa elèctrica en els equipaments i
enllumenat públic amb més consum per detectar els consums inútils
Línia

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

Objectiu

Detectar consums innecessaris en els diferents equipaments i enllumenats públics

Descripció

El responsable de manteniment de l’ajuntament comprovarà amb analitzadors de xarxa el funcionament
dels diferents quadres elèctrics del diferents equipaments i enllumenats públics. Per tant, s’hauran de
comprar 3 analitzadors de xarxa elèctrica de qualsevol model que existeix en el mercat.
Aquesta comprovació permetrà comprovar funcionaments anormals, optimitzar el sistema d’encesa i
apagada, optimitzar la potència contractada, detectar consum innecessaris en els horaris que l’activitat
està totalment sense funcionar.
Exemples d’analitzadors:

Es preveu la compra de:
Un analitzador de la xarxa elèctrica que permeti mesurar diferents funcions i especialment el consum en
kwh segons la tensió de la xarxa.
Dos analitzadors de la xarxa elèctrica més bàsics que permetin saber els consums en kwh segons les
franges horàries.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

4300 €
192 €/Tn CO2
1

Prioritat

Calendari

Responsable

alta

2014-2015

Àrea de Urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi del 2% en el consum energètic dels equipaments i enllumenats.
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Consum

Consum actual
Estalvi

3021,607MWh/any
60,432 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

22,395
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Enllumenat públic
municipal

1.1.20. Instruccions d’ús i bones pràctiques energètiques en els edificis
municipals
Línia

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

Objectiu

Reduir el consum energètic de l’equipament degut a un bon ús de les instal·lacions per part dels usuaris

Descripció

Pels diferents equipaments municipals es realitzaran unes instruccions d’ús i bones pràctiques
energètiques. Aquestes instruccions es difondran amb tot el personal per optimitzar l’ús energètic dels
equipaments.
En aquestes instruccions energètiques abastaran els diferents grans sectors de consum (il·luminació,
calefacció/climatització, aigua calenta sanitària, equips endollables, cuines...). A més a més, de realitzar
les instruccions d’ús i bones pràctiques energètiques dels diferents edificis també es realitzaran xerrades
de formació a tot el personal de l’ajuntament.

.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

1000 €
36 €/Tn CO2
1 any

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics

Consum

Consum actual
Estalvi

1925,730 MWh/any
96,286 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
EE = Tne* Rct
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Rct, Reducció de les emissions de CO2, 5%
Tne, emissions totals dels equipaments al 2005, 58,571 Tn CO2

27,938
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals
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1.1.21. Exigir una qualificació energètica A en els nous edificis o instal·lacions,
així com també en les grans reformes.
Línia
Objectiu
Descripció

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, els edificis residencials i el
sector terciari
Que els nous edificis o instal·lacions municipals disposen d’un consum òptim d’energia i siguin el màxim
d’eficients energèticament.
En els nous equipaments municipals o reformes importants d’aquests equipaments s’haurà d’exigir una
alta qualificació energètic, tal i com regula el RD 47/2007, concretament hauran de tenir una qualificació
energètica A, una vegada s’hagi finalitzat l’edifici i s’hagi comprovat la seva qualificació final.
Model de certificació energètica:

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

0€
€/kg CO2

Consum

Consum actual
Estalvi

1925,730 MWh/any
9,629 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

---

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum energètics globals de tot l’edifici

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
S’estima que l’estalvi és d’un 0,5% d’acord amb la Guia de la Diputació de Girona
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2,794
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis, equip./inst.
municipals

1.2.1. Fomentar el programa d’acords voluntaris de la Generalitat per
crear una xarxa d’establiments eficients energèticament al municipi
Línia

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

Objectiu

Augmentar el nombre d’edificis del sector terciari que són eficients energèticament.

Descripció

Creació d’una xarxa d’establiments eficients energèticament dintre del municipi per mitjà del
programa d’acords voluntaris de la Generalitat.
Els agents energètics donaran informació i difusió del distintiu de la Generalitat amb el
programa d’Acords voluntaris. Aquest programa és una iniciativa gestionada a través de
l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, on els establiments del sector terciari es comprometen a
elaborar anualment un inventari de les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH)
i a plantejar i implantar mesures per reduir anualment les emissions. Un cop efectuat aquest
procés, la Generalitat verifica els resultats de les mesures i atorga un segell que reconeix a
aquestes organitzacions l'aposta que fan per lluitar contra el canvi climàtic.
Les actuacions que es compromet l’ajuntament:

Cost estimat



Informar i difondre de la xarxa d’establiments eficients energèticament (ja sigui per la
xarxa pròpia o pel programa d’acords voluntaris de la Generalitat).



Assessorà energèticament als diferents establiments.

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

1500 €
€/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

19192,63 MWh/any
191,926 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari Responsable

baixa

20152020

Indicadors
seguiment

Nombre d’establiments que disposen d’un distintiu d’eficiència energètica

Àrea de Medi Ambient

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi d’1% del sector terciari segons la diputació de Girona

74,570
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis i
equipaments/instal·laci
ons del sector terciari
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1.2.2. Incentivar i realitzar de visites d’avaluació energètica i/o auditories
energètiques en el sector terciari i el sector domèstic
Línia

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

Objectiu

Augmentar l’eficiència energètica del sector terciari

Descripció

Fomentar i incentivar la realització d’auditories energètiques en els edificis de serveis (restaurants,
botigues, hotels, càmpings....). Aquestes auditories energètiques o visites d’avaluació energètica
permetran un estalvi energètic dels diferents equipaments, tant en enllumenat,
calefacció/refrigeració, aigua calenta sanitària, equips endollables....
Es preveu realitzar visites d’avaluació energètica en el 20% dels establiments del sector terciari.

Cost estimat

27000 €
64 €/Tn CO2
---

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Consum

Consum actual
Estalvi

62074,89 MWh/any
1196,528MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea de Medi Ambient

Indicadors
seguiment

Nombre d’establiments que han realitzat una auditoria energètica.

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi d’un 20% del consum energètic i s’arribarà a un 5% dels habitatges a l’any 2020
Estalvi d’un 20% del consum energètic i s’arribarà a un 20% del sector terciari a l’any 2020.
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421,760
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Edificis i
equipaments/instal·laci
ons del sector terciari

1.4.1. Optimitzar l’encesa i l’apagada dels quadres d’enllumenat

Línia

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

Objectiu

Optimitzar l’horari d’encesa i apagada de l’enllumenat exterior

Descripció

Cost estimat

Hi ha quadres d’enllumenat que es pot millorar la seva encesa i apagada. Per tant, cal revisar
semestralment el bon funcionament dels sistemes d’encesa i apagada, bàsicaments els rellotges
astronòmics i en cas necessari posar analitzadors de xarxa per comprovar el seu bon funcionament.

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

500 €
32 €/Tn CO2
Immediata

Consum

Consum actual
Estalvi

1083,091 Mwh/any
32,492 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea de Urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum total d’electricitat de l’enllumenat públic

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
3% segons la Guia de la Diputació de Barcelona.

15,629
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Enllumenat públic
municipal
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1.4.2. Instal·lar un nou reguladors de flux en capçalera en el quadre de més
consum. Revisar i posar en funcionament els reguladors de flux en capçalera
que no funcionen correctament
Línia

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

Objectiu

Posar nous reguladors de flux en capçalera per estalviar energia en l’enllumenat i posar en funcionament
els dos reguladors de flux en capçalera per optimitzar la despesa energètica de l’enllumenat

Descripció

S’instal·laran nous reguladors de flux en capçalera en els quadres següents: EP01, EP02,EP04, EP05,
EP07, EP09, EP10, EP12, EP16, EP17, EP22, EP34 I EP 35. En total una quantitat de 13 unitats.
S’haurà de revisar els reguladors de flux instal·lats i que no funcionen correctament. Aquests quadres
són: EP17, EP34, EP22 (doble nivell).

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

71500 €
1041 €/Tn CO2
3,5- 5 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

521,736 Mwh/any
142,776 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea de Urbanisme

Indicadors
seguiment

Consum total d’electricitat de l’enllumenat públic

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
EE TnCO2 = (Consum elèctric quadre enllumenat 2011, Mwh)* 0,26 (27% de disminució del consum
energètic)*FEENE2011 en Tn CO2/mwh
El 27% de disminució, surt de tenir en compte l’horari de funcionament és de 1580 h. sense
regulació (estalvi 10% estabilització de la tensió) i 2720 h. amb regulació (estalvi del 35%)
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68,651
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
A: Enllumenat públic
municipal

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

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

Objectiu

Instal·lar làmpades de menor potència (W) en els quadres d’enllumenat existent per assolir un
estalvi energètic

Descripció

En els quadres d’enllumenat existents es realitzaran les següents actuacions de canvi de
làmpades:

Quadre
EP02 Folch i Torres

Actuació
Canvi de 14 u. de 125 wVM a 7 U. de 70 w de VSAP o
HM i 7 u. de 50 w.
Canviar 26 u. de VM a VSAP de 125 w a 70 w, excepte
3 u. a 100 w

EP04 Coll veí
EP05 Cardenal Vidal
EP07 COLL I VEHÍ

canvi d'1 u. de VM de 125 w a 100 w VSAP
canviar 10 punts de llum VM de 125 w a VSAP 70 w
Canviar les 22 u. VM de 125 w per VSAP o HM de 70 w.

EP08 PEDRÓ

Canviar les 31 u. de VM de 250 w(6u.) i 125 w (31 u.) a
VSAP de 150 w i VSAP de 70 w.

EP09 c/Carme
EP10 Germans de Ferrer
EP11 Pere de Torroella
EP12 Pere Canyà
EP15 CASTELL EMPORDÀ
EP20 Agustí font

canviar les 32 u. de Vm de 125 w a VSAP de 70 w
Canviar LES 6 U. de VM DE 125 W A vsap de 70 w
Canviar les 10 u. VM a VSAP de 125 w a 70w
Canviar 5 u. de VM de 125 w a VSAP 70 w
Canviar les 61 u. de Vmde 125 i 12 u. de 250 w per HM
de 70 w i 150 w

A més de canviar les làmpades també es canviaran les lluminàries en tots els quadres anteriors.
També es valorarà la possibilitat de fer el canvi de les làmpades i lluminàries per altres sistemes
d’il·luminació encara més eficients (ex: leds...) i per tant, encara hi haurà una millora en l’estalvi
energètic.

Cost
estimat

Prioritat

Cost acció:
70800 €
Cost abatiment: 2247 €/Tn CO2
Amortització: 3-6 anys

Calendari

Alta i baixa 2014-2020
Indicadors
seguiment

Consum

Consum actual
Estalvi

150,614 MWh/any
65,511 MWh/any

Producció
local d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Responsable

Àrea d’urbanisme

Consum total d’electricitat de l’enllumenat públic

Estalvi de les emissions de CO2

31,500
tn CO2 /any
S: Edificis,
equip./instal·lacions
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Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
EE = (ΣPlex-ΣPlef)*1,15*4300 *FEENE2005
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Plef,suma de potències de les làmpades eficients (canviades ), Mw
ΣPlex,suma de les potències de les làmpades existents en Mw
1,15 és el % del consum dels equips auxiliars (balast, condensadors...)
4125, hores de funcionament de l’enllumenat exterior a l’any(horari ajustat pel tècnic de l’ajuntament
en els rellotges astronòmics)
FEENE2005, Factor d’emissió electricitat 0,481
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A: Enllumenat públic

2.1.1. Renovació de la flota de vehicles per altres de baixa emissió de
CO2
Línia

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Substituir els vehicles actuals per altres vehicles més eficients i que emetin menys CO 2.
Es proposa la renovació progressiva de la flota de vehicles municipals per vehicles de baixes
emissions (<120 g CO2/km) un cop en finalitzi la vida útil. L’adquisició de vehicles de baixes
emissions per part del consistori promou la seva compra per part de la població, sobretot si es
difon correctament aquesta bona pràctica.
Actualment hi ha diferents tipus de vehicles de baixes emissions, en el moment d’adquirir-los
s’haurà de considerar l’eficiència i la tecnologia que més s’adapti al servei que haurà d’oferir.
Es poden adquirir vehicles de classe A, o, en funció de les possibilitats, vehicles d’alta
eficiència (híbrids Full o Mild Hybrid, elèctrics, vehicles bifuel alimentats per gas natural i
gasolina, motocicletes elèctriques, etc.). En el cas dels camions haurien de complir com a
mínim la norma EURO V i posterior (com per exemple la norma EURO VI, que entrarà en vigor
l’1 de setembre de 2014).

Descripció

De la flota de vehicles actual està previst que en el 2020 s’hagin de canviar tots els vehicles
que tinguin un quilometratge superior a 300.000 km o un antiguitat superior a 25 anys (any
1995). Per tant, està previst realitzar un canvi de 10 vehicles.
És important disposar de punts de recàrrega per les bateries dels cotxes elèctrics. A més a
més, s’haurà de portar un registre amb els consums de tots els vehicles de la flota municipal a
partir de l’any 2014.
• Per obtenir més informació sobre els consums de carburant i les emissions de CO 2 en
vehicles nous es pot consultar el següent Web: WWW.idae.es/coches/
Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

200.000
13446 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

509,119 MWh/any
56,003 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea secretaria

Indicad
ors
seguim
ent

Registre amb el consum de combustible dels diferents vehicles municipals

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi d’un 11%de la flota d’acord amb la Guia metodològica de la Diputació de Girona

14,874
tn CO2 /any
S: Transport
A: Flota municipal
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2.1.2. Adquirir 4 bicicletes elèctriques per petits trajectes dins del municipi

Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Utilització d’un sistema de transport dintre del municipi que no generi emissions de CO2

Descripció

Una de les mesures per a la promoció pública de la bicicleta és la utilització de la bicicleta per part
dels tècnics, policia municipals o qualsevol altre treballador municipal.
Es proposa la implantació progressiva d’una flota de bicicletes per incentivar-ne l’ús entre els
treballadors del consistori en els seus desplaçaments laborals.
La policia local és un cos de l’administració local en el qual l’ús d’aquest mitjà de transport és
especialment compatible, per aquest motiu es proposa l’ús de la bicicleta a les rondes de
vigilància del nucli urbà, zones verdes, zones escolars, etc.
Es proposa la compra de 4 bicicletes elèctriques pels treballadors municipals.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

6000 €
1123€/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

509,119 MWh/any
20 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

baixa

2015-2020

Àrea de Medi Ambient

Indicadors
seguiment

Registre amb el consum de combustible dels diferents vehicles

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi de 5.000 kWh/any a 9.000 kWh/any segons la Guia de la Diputació de Barcelona
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5,340
tn CO2 /any
S: Transport
A: Flota municipal

2.1.3. Curs de conducció eficient als treballadors municipals.

Línia

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Disminuir el consum de combustible en els vehicles municipals

Descripció

L’acció consisteix a oferir cursos de conducció eficient als usuaris de la flota municipal de vehicles
amb l’objectiu de promoure un canvi d’hàbits en la conducció dels treballadors i reduir
significativament el consum de combustible dels vehicles.
Els cursos de conducció eficient parteixen de la base que la forma de conducció influeix en el
consum de combustible dels vehicles i en conseqüència en l’emissió de GEH a l’atmosfera
associades a aquest consum.
• Per obtenir més informació es poden consultar els següents documents i adreces:
Manual de Conducció eficient per a conductors de turismes (IDAE i ICAEN)

http://WWW20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunica
cio/04_Publicacions/Arxius/2009_conduccio%20eficient%20turismes.pdf
Manual de Conducció eficient per a conductors de vehicles industrials (IDAE i ICAEN)

http://WWW20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunica
cio/04_Publicacions/Arxius/2009_conduccio%20eficient%20vehicles%20industrials.pdf
El curs es realitzarà als treballadors que utilitzen els vehicles municipals.
Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

1000 €
60,5 €/Tn CO2
1 any

Consum

Consum actual
Estalvi

509,119 MWh/any
50,912 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Registre amb el consum de combustible dels diferents vehicles

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi del 10-25% en el consum dels vehicles d’acord amb la guia de la conducció eficient de
l’ICAEN. S’ha calculat un estalvi del 20% del consum i s’arribarà a com a mínim al 50% dels
conductors dels vehicles municipals.

13,522
tn CO2 /any
S: Transport
A: Flota municipal
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2.1.4. Realitzar un estudi per optimitzar la freqüència de recollida del rebuig

Línia
Objectiu
Descripció

Cost estimat

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà
Reduir la freqüència del transport de residus per la fracció del rebuig
Actualment, es disposa de 2 camions que realitzen la recollida del rebuig amb unes freqüències de 7
dies a la setmana el camió gran i de 6 dies/setmana el camió petit. Per tant, realitzar un estudi per veure
si es poden disminuir les freqüències a 4 dies/setmana i això permetrà realitzar nous serveis com poden
ser porta a porta de cartró, envasos, recollida de trastos vells amb horaris específics...

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

0€
--- €/kg CO2
immediat

Consum

Consum actual
Estalvi

503,206 MWh/any
38,316 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Alta

2014-2015
Àrea de medi ambient
Informes de la concessionària de la recollida de les diferents fraccions on hi haurà els
quilòmetres que es realitzin a cada freqüència.

Indicadors
seguiment

Responsable

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Rebuig: Km anuals * consum vehicle* factor de conversió (kwh/l)* factor conversió (Tn Co2/kwh) per
a cada any. L’estalvi és: Tn CO2 any amb les actuacions fetes – Tn CO2 any 2005. Es preveu que
amb aquesta mesura es redueixin un 30% el recorregut en kmdel rebuig i per tant d’emissions de
CO2

10,230
tn CO2 /any
S: Transport
A: Flota municipal
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2.3.1. Realitzar les actuacions descrites en el pla de mobilitat del POUM
(pacificar el trànsit rodat: zones 30, calçada única, camins escolars,
accessibilitat, aparcaments...)
Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Introduir elements per afavorir la mobilitat dels vehicles, vianants i bicicletes

Descripció

Realitzar les actuacions descrites en el pla de mobilitat urbana del POUM.
Les actuacions a relitzar consistiran:
1)Introducció d’elements per pacificar el trànsit rodat:


Zonificar els carrers de circulació: Definir i senyalitzar els carrers que són de passar i els que
són d’estar. Els carrers d’estar tenen aquest ordre de prioritat: vianants, aparcaments residents,
mercaderies, bicicletes i finalment, el tràfic de vehicles. S'haurà de definir i senyalitzar els que
són exclusivament peatonals (calçada única) i els que són zones 30.
Les zones 30 són carrers on hi ha una diferenciació entre la zona de vorera i una zona de
calçada, situats a diferent nivell i amb una velocitat màxim de circulació de 30 km/h.
Les zones de calçada única tenen un únic paviment i són destinades al vianants, permetent
l’accés a residents i mercaderies. La velocitat màxima és de 20 km/h.



Limitadors de velocitat i control d’accés en els carrers. En els diferents carrers podrem instal·lar
semàfors, rotondes, desviaments de trajectòria, elevacions de la calçada, pilones, mobiliari
urbà.



Zones d’aparcament degudament senyalitzades dels diferents sistemes de transport.

2)Millorar la mobilitat del vianant: eixamplament de voreres, creació i ampliació d’espais urbans dedicats
a vianants, etc., així com les zones de prioritat invertida afavorint el desplaçament a peu o en bicicleta
en detriment del transport privat i contaminant (com és el cotxe o la motocicleta), potenciar els espais on
els ciutadans es poden desplaçar (i jugar) de forma més segura...
3)Creació de camins escolars, es tracta de crear itineraris segurs mitjançant la senyalització de les
principals rutes d’accés als centres escolars perquè els nens i nenes puguin anar sols a l’escola (a peu o
en bicicleta). També es poden introduir mesures per reduir el volum de trànsit al voltant d’aquests
centres com ara reduir la velocitat, senyalitzacions d’avís, etc.
4)Millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
5)aparcaments: senyalització, nous aparcaments, protecció dels vianants amb pilones, limitacions
d’horaris d’aparcaments...

Cost estimat

Prioritat

Baixa
Indicadors
seguiment

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

50.000*
20,4 €/Tn CO2
---

Consum

Producció
*cal fer un estudi detallat del cost de les
local
actuacions del pla de mobilitat.
d’energia
Calendari
Responsable

Consum actual
Estalvi

92793,112 MWh/any
9279,311 MWh/any

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

2015-2020
Àrea d’Urbanisme
Tones de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts en una selecció d’estacions de
servei representatives

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi d’un 10% segons la Guia de la Diputació de Girona.

2444,078
tn CO2 /any
S: Transport
A: Transport privat i
comercial
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2.3.2. Promoció de l’ús de la bicicleta (itineraris, aparcaments...)

Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Promocionar l’ús de la bicicleta per reduir les emissions de CO2.

Descripció

La promoció de l’ús de la bicicleta implica les següents actuacions:

Cost estimat



Creació d’itineraris en bicicleta per unir els diferents nuclis de la Bisbal d’Empordà.
Concretament els nuclis de Cruïlles, Corçà, Fonteta, Vulpellac. A ser possible, aquests itineraris
estaran segregats del trànsit. Tots aquests itineraris seran degudament senyalitzats. A més
també es crearan per unir els diferents nuclis de la Bisbal a Sant Pol i Castell.



Aparcaments per a bicicletes en els diferents equipaments municipals i zones turístiques. Ja n’hi
ha en alguns edificis com les escoles, Torre Maria i pavelló.



Campanyes de difusió de l’ús de la bicicleta al municipi.

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

10000*
68,4 €/Tn CO2
---

Consum

*el cost és variable segons si cal adequar el ferm, Producció
tipus de pavimentació i segregació del carril bici.Cal local
d’energia
fer un estudi detallat

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Km de carrils bici realitzats i senyalitzats

Consum actual
Estalvi

92793,112 MWh/any
563,346 MWh/any

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Km utilitzats en bicicleta pels habitants del municipi. S’estima un 10% dels habitants realitzaran
trajectes curts de 3,1 km/dia (mitjana dels recorreguts amb els nuclis de l’entorn) durant 220 dies,
per tant un total de 711.667 km any.
Hi ha un 48,21% vehicles gasoil i un 51,78% de vehicles de gasolina al municipi (cens DGT).
EE Tn CO2= EE Tn CO2 vehicles gasoil + EE tn CO2 vehicles gasolina
EE Tn CO2 vehicles gasoil = 711667 (km) *0,4821(%) * consum (l/km)*0,01 (Mw/l)*0,267 (FE Tn
CO2/Mwh)
EE Tn CO2 vehicles gasolina=711667(km) *0,5178(%) * consum (l/km)*0,0092 (Mw/l)*0,249 (FE Tn
CO2/Mwh)
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146,202
tn CO2 /any
S: Transport
A: Transport privat i
comercial

2.3.3. Instal·lar una xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Fomentar l’ús del vehicle elèctric mitjançant la instal·lació de punts de recarrega de vehicles elèctrics

Descripció

Es proposa la implantació d’un sistema municipal de recarrega per a vehicles elèctrics amb l’objectiu de
promoure l’adquisició progressiva d’aquest tipus de vehicles entre la població i aconseguir reduir les
emissions de CO2eq associades als combustibles dels vehicles convencionals.
Des del punt de vista ambiental, el vehicle elèctric presenta avantatges respecte el vehicle de combustió
interna pel que fa a eficiència energètica i emissions contaminants, malgrat que no podem considerar-lo
exempt d’impactes. El vehicle elèctric al llarg de la seva vida pot estalviar entre 10 i 40 tones de CO2 en
funció del recurs i de les tecnologies emprades en la generació de l’electricitat.
Els punts de recarrega per a vehicles elèctrics es poden situar als pàrkings públics municipals o fins i tot
es pot modificar normativa per tal que els promotors d’obra nova incorporin places d’aparcament
adaptades a aquests vehicles. En la mesura del possible, seria interessant que els punts de recarrega
s’alimentessin de l’electricitat generada a partir d’energies renovables.
Es proposa la instal·lació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics per una capacitat per a 2
vehicles.
Per obtenir més informació es poden consultar els següents documents:

Cost estimat



Diagnosi i perspectives del vehicle elèctric a Catalunya.



Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

9.000
53 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

24440,778MWh/any
--- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Baixa

2015-2020
Àrea d’Urbanisme
Tones de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts en una selecció d’estacions de
servei representatives

Indicadors
seguiment

Responsable

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
1,2% del parc dels vehicles seran elèctrics segons la guia de la Diputació de Girona.

169,849
tn CO2 /any
S: Transport
A: Transport privat i
comercial
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2.3.4. Promocionar una plataforma per compartir vehicle al municipi

Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Assolir que el transport privat sigui més eficient i permeti un estalvi de les emissions de CO 2.

Descripció

Crear una plataforma per compartir vehicle al municipi que permeti reduir sensiblement els km
recorreguts pels diferents vehicles del municipi.
Dintre de la pàgina web d’energia del municipi es difondrà una base de dades accessible només pels
usuaris de la plataforma per compartir vehicle.
Els avantatges de compartir vehicle són:

Contaminar menys

Gastar menys diners

Allargar la vida dels vehicles

Poder conversar i, si vols, fer amistat amb algú

Descongestionar el tràfic (perquè es redueix el nombre de vehicles )

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

2.000
2,7 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

24440,778 MWh/any
2444,078 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

baixa

2015-2020

Àrea de Medi Ambient

Indicadors
seguiment

Nombre de persones usuàries de la plataforma per compartir vehicle.

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
3% d’estalvi d’acord amb la Guia de la Diputació de Girona.
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733,223
tn CO2 /any
S: Transport
A: Transport privat i
comercial

3.2.1 Executar una instal·lació amb energia renovable (fotovoltaica o
minieòlica) per autoconsum en un edifici municipal
Línia

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

Objectiu

Produir energia renovable al municipi.

Descripció

Es proposa l’aprofitament de l’energia solar mitjançant el muntatge d’instal·lacions fotovoltaiques en
règim d’autoconsum o per produir energia elèctrica a la xarxa als equipaments municipals de la
Bisbal d’Empordà. Concretament, es proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb una
potència nominal total de 10 kW o qualsevol altre font d’energia renovable equivalent (minieòlica...).
Aquesta instal·lació es realitzarà en un edifici municipal (geriàtric, escola....). L’edifici amb un millor
aprofitament de l’energia renovable és el geriàtric donat que funciona 24 hores i no hi hauria d’haver
practicament emmagatzematge de l’energia solar generada.
Aquesta instal·lació a part de generar 13,3 MWh/anuals, que es podran utilitzar per l’autoconsum,
també servirà per fer educació ambiental a tot el municipi en l’ús de l’energia renovable i
especialment en els centres educatius.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

18.000
1428 €/tn CO2
10 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

--- MWh/any
--- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
13,300 MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020 Àrea d’urbanisme

Indicadors
seguiment

Nombre de kw instal·lats d’energia renovable

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Càlcul de l’energia generada per la seva potència en kW i coordenades geogràfiques segons la
metodologia de la Diputació de Girona i d’acord amb el programa gratuït: Photovoltaic Geographical
Information System (PVGIS).Emissions Tn CO2 = Mwh (generats)* FEENE (0,481)

6,395
tn CO2 /any
S: Transport
A: Transport privat i
comercial
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6.1.1. Fomentar la compra verda d’equips i material endollable a l’ajuntament

Línia

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

Objectiu

Adquirir equips i material endollable que siguin eficients energèticament.

Descripció

Es realitzarà un protocol de compres dintre de l’ajuntament per adquirir equips i material endollable que
siguin el més eficients energèticament.
Aquest protocol de compres definirà els requisits a complir energètics dels diferents equips que pot
adquirir l’ajuntament, des de pantalles ordinadors, impressores, neveres, enllumenat...

.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

500 €
89 €/Tn CO2
---

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia dels edificis públics

Consum

Consum actual
Estalvi

1925,730 MWh/any
19,257 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
S’estima que es pot estalviar un 1% del sector equipaments municipals d’acord amb la Guia de la
Diputació de Girona
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5,588
tn CO2 /any
S: Contractació pública
de productes i serveis
A: Requeriments
d’eficiència energètica

7.2.1. Bonificar l’ús de vehicles de mínima emissió de CO2 i penalitzar els
vehicles més emissors de CO2
Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Incentivar l’ús de vehicles de mínima emissió de CO2

Descripció

L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), més conegut com l’impost de circulació, és un
import d'àmbit local que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques.
Actualment, la quota a satisfer es fixa en funció de la potència del vehicle, sense considerar cap indicador
d’impacte ambiental.
L’acció planteja bonificar la quota d’aquest impost en funció de les emissions de CO2 del vehicle amb la
finalitat d’introduir criteris ambientals en l’impost i impulsar la compra de vehicles més sostenibles per
part dels ciutadans i empreses, ja que els vehicles a motor són una de les primeres causes de
contaminació a les ciutats.
Es proposa que es bonifiquin els vehicles menys contaminants, establint un percentatge de bonificació a
favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat o per les característiques dels seus
motors es consideri que produeixen menor impacte ambiental. A mode d’exemple es podrien seguir els
següents paràmetres per tal d’aplicar les bonificacions:
- Vehicle elèctric: exempt de l’IVTM.
- Vehicle híbrid: reducció del 80% en l’IVTM.
- Altres vehicles amb emissions inferiors o iguals a 110 g CO2/km: reducció del 60%.
- Altres vehicles amb emissions entre 111 g CO2/km i 120 g CO2/km: reducció del 40%.
També es poden contemplar penalitzacions econòmiques als vehicles contaminants en forma
d'increments del 20% per als vehicles amb emissions iguals o superiors als 300 g CO2/km. Per obtenir
més informació sobre els consums de carburant i les emissions de CO2 en vehicles nous es pot consultar
el següent web: www.idae.es/coches/

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

0€
--- €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

24440,778 MWh/any
---MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Alta

2014-2015
Àrea de medi ambient
Tones de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts en una selecció d’estacions de
servei representatives

Indicadors
seguiment

Responsable

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Es preveu que un 10% de la flota de vehicles siguin de baixes emissions de CO2 al 2020, repartits
entre vehicles elèctrics, híbrids i convencionals de baixa emissió de CO 2. El càlcul de les emissions
de CO2 de cada tipologia de vehicle s’ha extret de:
Combust.
gas-oil

consum
0,069 l/km

Mwh/km

Kg Co2/km

0,00069

0,17181

Generalitat càlcul emissions GEI
Generalitat càlcul emissions GEI

gasolina

0,096 l/km

0,0008832

0,2358144

elèctric

0,18 kwh/km

0,00018

0,08658

Híbrid o de
baixa emissió

Guia

Reducció d’un 30% del consum i de les seves
emissions respecte el gas-oil i gasolina

2034,811
tn CO2 /any
S: participació
ciutadana
A: Ajuts i subvencions

Guia IVECAT 2010-2015
Pàgina web IDAE
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7.2.2. Bonificar la llicència d’obres en els edificis residencials i terciaris amb
una qualificació energètica A

Línia
Objectiu
Descripció

Cost estimat

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, els edificis residencials i el
sector terciari.
Augmentar la construcció de nous edificis amb la qualificació energètica A per mitjà de la bonificació en la
llicència d’obres.
Incorporar una bonificació en la llicència d’obres en els edificis residencials i terciaris de nova
construcció o reforma que obtinguin una qualificació energètica A d’acord amb el RD 47/2007, de 19 de
gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de
nova construcció.
La bonificació en la llicència d’obres estarà entre el 5-20% i s’incorporarà com a bonificació en les
ordenances fiscals del municipi. Aquesta bonificació serà vigent fins a l’any 2020, any on tots els edificis
nous serà obligatori que tinguin una qualificació energètica A.

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització: ---

0€
€/Tn CO2

Consum

Consum actual
Estalvi

62074,89 MWh/any
1551,873 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Alta

2014-2015
Àrea d’Urbanisme
Consum total de combustibles fòssils i electricitat en edificis residencials. Consum total de
combustibles fòssils i d’electricitat en el sector terciari

Indicadors
seguiment

Responsable

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
S’estima que al 2020 hi hagi com a mínim un 5% d’estalvi en el sector residencial i un 5% d’estalvi
en el sector terciari degut a la nova instal·lació d’edificis amb la qualificació energètica A i que
tindran estalvis energètics del 50%.
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495,120
tn CO2 /any
S: participació
ciutadana
A: Ajuts i subvencions

7.2.3. Bonificar i mantenir en el futur la implantació de els energies renovables
a través dels possibles sistemes legals que es puguin establir en les
ordenances fiscals.
Línia

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

Objectiu

Augmentar el nombre d’instal·lacions amb energia renovable en les llars i edificis terciaris del municipi
per mitjà de la bonificació en la llicència d’obres.

Descripció

Incorporar una bonificació en la llicència d’obres per les instal·lacions d’energies renovables que no
siguin d’obligat compliment. Aquestes instal·lacions d’energies renovables poden ser: captadors solars,
plaques fotovoltaiques, miniaerogeneradors, calderes de biomassa...
La bonificació en la llicència d’obres estarà entre el 50-100% de la instal·lació renovable i s’incorporarà
com a bonificació en les ordenances fiscals del municipi d’acord amb la normativa estatal que regula
aquest tipus de bonificacions.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització: ---

0€
--- €/Tn CO2

Consum

Consum actual
Estalvi

62074,89 MWh/any
--- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea de Medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total de combustibles fòssils i electricitat en edificis residencials

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Una implantació en un 5% de les llars o equipament terciari amb un estalvi del 30%a cada llar o
equipament terciari segons la Guia de la Diputació de Barcelona

297,073
tn CO2 /any
S: participació
ciutadana
A: Ajuts i subvencions
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7.3.1. Campanyes de sensibilització en l’estalvi energètic a la població i el
sector terciari

Línia

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

Objectiu

Sensibilitzar a la població en la importància de l’estalvi i eficiència energètica al sector domèstic i terciari

Descripció

Per donar a conèixer a la població del municipi la importància de l’estalvi energètic a les llars i el sector
terciari es portaran a terme diferents campanyes de sensibilització. Les campanyes de sensibilització
consistiran en realitzar una campanya anual de sensibilització en l’estalvi energètic a les llars i al sector
terciari. A les llars, la campanya es realitzarà en la setmana de l’energia.
A l’any 2013 es van portar a terme campanyes d’estalvi energètic a la població i el sector terciari per part
de 3 agents energètics. Aquestes campanyes es continuaran realitzant els anys següents per agents
energètics degudament formats.
Aquestes campanyes d’estalvi energètic consistiran en informar a la població de com estalviar energia a
les llars i sector terciari, tant en il·luminació, Aigua calenta sanitària, calefacció/refrigeració, aparells
endollables... així com de l’ús d’energia renovables i les millors tecnologies disponibles.
També es realitzarà una campanya contra la pobresa energètica, per promoure l’estalvi i eficiència
energètica entre les famílies amb situacions econòmiques greus com a mesures per reduir l’import de
les factures relacionades amb l’energia. Aquesta campanya consistirà en una visita per un agent
energètic a totes les llars que estiguin amb situacions econòmiques greus i en aquesta visita es
recomanaran tot un conjunt d’actuacions d’estalvi energètic que siguin viables, de fàcil implantació i baix
cost.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

3.000 €
15,1 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

62074,89 MWh/any
620,749 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Mitja

2015-2020
Àrea de Medi ambient
Consum total de combustibles fòssils i electricitat en edificis residencials. Consum total de
combustibles fòssils i d’electricitat en el sector terciari

Indicadors
seguiment

Responsable

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi d’un 1% en el sector residencials i un 1% del sector terciari segons la Guia de la Diputació de
Girona.
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198,048
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Sensibilització i
creació de xarxes locals

7.3.2. Disseny d’una pàgina web municipal dedicada a l’energia

Línia

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

Objectiu

Sensibilitzar a la població en l’estalvi energètic per mitjà d’una pàgina web d’energia

Descripció

Dissenyar una pàgina web municipal dedicada a l’energia. Dintre d’aquesta pàgina web hi haurà
d’haver:
 PAES:que és, objectius, data aprovació del PAES, actuacions realitzades, indicadors de seguiment,
informes de seguiment...
 Energies renovables: biomassa, captadors solars, energia minieòlica...
 Consells d’estalvi i eficiència energètica en el sector transport
 Consells d’estalvi i eficiència energètica a les llars i el sector serveis
 Un enllaç amb pàgines d’interès energètic: calculadora de CO2, ICAEN, IDAE, convenant of
mayors...

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

2.500 €
12,6 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

62074,89 MWh/any
620,749 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total de combustibles fòssils i electricitat en edificis residencials

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi d’un 1% en el sector residencials i terciari segons la Guia de la Diputació de Girona.

198,048
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Sensibilització i
creació de xarxes locals
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7.3.3. Informar i fomentar els plans de renovació d’electrodomèstics i calderes
d’alta eficiència

Línia

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

Objectiu

Substituir els electrodomèstics i calderes ineficients de les llars del municipi i el sector terciari per altres
d’alta eficiència

Descripció

Es proposa la substitució progressiva dels electrodomèstics de línia blanca estàndard per d’altres amb
etiqueta energètica de classe A o superior en l’àmbit domèstic i terciari mitjançant la informació i foment
de les campanyes de renovació d’electrodomèstics.
L’etiqueta energètica informa sobre el consum energètic de l’aparell, és obligatori des del 1992 als
electrodomèstics de línia blanca (rentadores, assecadores, rentadores/assecadores combinades,
rentavaixelles, aparells aire condicionat, refrigeradors i congeladors) i estableix 7 nivells d’eficiència
energètica, la lletra A pels més eficients i la lletra G pels menys eficients. En el cas dels frigorífics i
congeladors s'han creat 3 categories més que superen l'A, i que s'indiquen com a A+, A++, etc.
L’objectiu de les campanyes és sensibilitzar i informar als ciutadans sobre l’estalvi energètic i la
minimització dels impactes ambientals que suposa l’adquisició d’electrodomèstics d’alta eficiència
energètica; així com assessorar sobre els Plans Renove d’electrodomèstics oferts des de l’Administració.
A part dels electrodomèstics també hi ha la informació i difusió de les calderes d’alta eficiència com són
les calderes de condensació que tenen un rendiment d’un 105%, les calderes de baixa temperatura que
tenen un rendiment del 95%. Aquestes calderes tenen rendiments molt superiors a les calderes
convencionals que tenen rendiments de l’ordre del 85%.
Aquesta campanya es realitzarà:

Cost estimat



Informant a la pàgina web d’energia dels electrodomèstics i calderes d’alta eficiència, així com
informar de les noves subvencions de l’administració.



Realitzant díptics informatius per a la població i sector terciari.

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

600
€
(ajuntament)+
619.500 € (privat)
6261 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

62074,89 MWh/any
310,374 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

alta

2014-2015
Àrea de medi ambient
Consum total de combustibles fòssils i electricitat en edificis residencials. Consum total de
combustibles fòssils i d’electricitat en el sector terciari

Indicadors
seguiment

Responsable

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
S’arribarà a un 10% de les llars i edificis terciaris amb un estalvi del 5% del seu consum, segons la
Guia de la Diputació de Barcelona.
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99,024
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Sensibilització i
creació de xarxes locals

7.3.4. Informar i fomentar de la millora dels aïllaments dels edificis domèstics i
terciaris

Línia

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

Objectiu

Substituir o millorar els aïllaments dels edificis domèstics i terciaris per aconseguir un estalvi energètic

Descripció

L’acció consisteix a promoure la millora dels aïllaments tèrmics i tancaments en els habitatges i edificis
terciaris del municipi mitjançant campanyes d’informació i sensibilització centrades en l’estalvi energètic
derivat d’aquestes millores.
L’aïllament tèrmic és clau per reduir l’ús de la calefacció a l’hivern i la refrigeració a l’estiu.
Algunes de les mesures que es poden prendre són la instal•lació de doble finestra o doble vidre a les
finestres amb baixos valors de transmitància tèrmica (tancament estanc), millores que estalvien fins un
30% del consum energètic.
El paper de l’ajuntament és difondre aquesta informació mitjançant campanyes, que poden
incloure:
- mostres d’exemples d’instal•lacions i períodes de retorn.
- material informatiu.
- difusió de les subvencions pel canvi de finestres ofertades des de l’Administració.
- punts d’informació sobre l’aplicació de millores d’aïllament.
- informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web
municipal, twitter, facebook, etc.).
- informar en campanyes puntuals com durant la Setmana Europea de l’Energia Sostenible.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

600
€
(ajuntament)+
1.239.000 (privat)
4172€/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

62074,89 MWh/any
931,123 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total de combustibles fòssils i electricitat en edificis residencials

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Un estalvi d’un 5% de les llars amb un estalvi del 30% segons la Guia de la diputació de BCN i la
Guia de solucions , vidres i tancaments de l’IDAE.

297,073
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Sensibilització i
creació de xarxes locals
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7.3.5. Informar i fomentar la renovació de l’enllumenat eficient a les llars i
edificis terciaris

Línia

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

Objectiu

Substituir l’enllumenat de la llars i el sector terciari, tant interior com exterior, per enllumenat eficient

Descripció

Fomentar i difondre a la població el sistemes d’il·luminació eficient, tant per l’enllumenat l’interior com de
l’exterior.
En l’enllumenat exterior, cal difondre els canvis de l’enllumenat existent per d’altres més eficients, com
són les làmpades de VSAP, hal·logenurs metàl·lics o leds, així com la instal·lació de lluminàries eficients
amb un Flux d’hemisferi inferior < 1% i com la instal·lació de reguladors horaris, crepusculars...
En l’enllumenat interior, cal difondre els sistemes d’il·luminació eficients, com són els fluorescents T-5
amb balast electrònic, làmpades fluorescents compactes (baix consum) i els leds
Aquesta campanya es realitzarà:

Cost estimat



Informant a la pàgina web d’energia dels electrodomèstics i calderes d’alta eficiència, així com
informar de les noves subvencions de l’administració.



Realitzant díptics informatius per a la població i sector terciari

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

600€ (ajuntament)+ 61.950
€ (privat)
315,8 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

62074,89 MWh/any
716,712 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’electricitat en edificis residencials. Consum total d’electricitat en el sector
terciari

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Un estalvi en un 5% de les llars amb un estalvi del 20% a cada llar segons Guia de la diputació de
Barcelona.
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198,048
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Sensibilització i
creació de xarxes locals

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

Línia

Disminuir les emissions associades al tractament de residus municipals

Objectiu

Incrementar el % de la recollida selectiva (paper, vidre, envasos, FORM i residus de la deixalleria) del
municipi respecte al rebuig

Descripció

Es realitzaran campanyes de recollida selectiva a la població i grans productors.
Les campanyes de recollida selectiva a la població i grans productors es realitzaran bianualment amb la
finalitat d’incrementar la recollida selectiva del paper, vidre, envasos i orgànica.
La campanya de recollida selectiva consistirà:


Sessions informatives per explicar la gestió dels residus municipals i fomentar la recollida
selectiva a la població i grans productors.



Repartiment de material promocional ( bosses reutilitzables, cubells d’orgànica, bosses de ràfia
per la recollida selectiva: paper,vidre i envasos ...)



Campanyes a les escoles per fomentar la recollida selectiva.

Les campanyes es realitzaran anualment per part d’educadors ambientals.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

4.000 €
244,8 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

--- MWh/any
--- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi d’ un 1% del sector residus segons la Guia de la Diputació de Girona. Les emissions
associades al tractament dels residus a l’any 2005 són de 5106,6 Tn CO 2 i a l’any 2011 de 4085,1
Tn CO2

40,851
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Sensibilització i
creació de xarxes locals
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7.3.7. Realitzar campanyes a la població de mobilitat sostenible

Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Sensibilitzar a la població del municipi en matèria de mobilitat sostenible

Descripció

Es realitzaran campanyes periòdiques per informar a la població sobre la mobilitat sostenible. Es
realitzarà una campanya anual de mobilitat sostenible a partir de l’any 2015.
En aquesta campanya es realitzaran les següents actuacions:


Parada informativa de mobilitat sostenible per fomentar: L’ús del transport públic i la
bicicleta,els itineraris de carril bici, ús racional del vehicle privat, actuacions de l’ajuntament per
la millora de la mobilitat...



Repartiment de material informatiu de mobilitat.

A la Bisbal des de l’any 2012 s’han realitzat campanyes de mobilitat sostenible i s’aniran realitzant cada
any en la setmana de la mobilitat.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

4.000
24,5 €/Kg CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

92793,112 MWh/any
927,931 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2014-2015

Àrea de Medi Ambient

Indicadors
seguiment

Consum total d’energia del parc de vehicles privats i comercials

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Estalvi d’un 1% segons la Guia de la Diputació de Girona
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244,408
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Sensibilització i
creació de xarxes locals

7.4.1. Projecte 50/50 a les escoles

Línia

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

Objectiu

Implantar el projecte 50/50 de la llar d’infants i escola per implicar-los en les bones pràctiques
energètiques del centre.

Descripció

Implicar al professorat de les escoles Mas Clarà i Joan de Margarit en les bones pràctiques energètiques
de cada centre. Aquestes bones pràctiques permetran un estalvi energètic del centre, i per tant un estalvi
econòmic, i la meitat d’aquest estalvi repercutirà en el propi centre per la compra de material.
Per portar a terme aquest projecte s’haurà de realitzar xerrades formatives al personal del centre docent i
nomenar un responsable energètic. Aquest responsable energètic s’encarregarà de controlar els
consums, fer unes instruccions de bones pràctiques, comprovar les actuacions fetes d’estalvi energètic i
d’implicar a la resta de personal i alumnat.
A més dintre d’aquest projecte també s’instal·larà un display (pantalla) on es podrà veure els consums
elèctrics de l’escola per poder fer difusió dels consums energètics i els seus estalvis. La instal·lació del
display només s’aplicarà a l’escola. Es pot comprar qualsevol equip que permet que hi ha en el mercat de
les marques efergy (model classic 2.0), Currentcost (model Envir)...

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

4000 €
194 €/kg CO2
0,5 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

347,602MWh/any
59,092MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2014-2015

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

Consum elèctric en base a les factures (Mwh/any)

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
16% Segons la Guia metodològica de la Diputació de Girona i 1% la instal·lació d’un display pel
control del consum energètic de l’edifici

20,598
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Formació i educació
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7.4.2. Fomentar els cursos de conducció eficient a la població.

Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà

Objectiu

Difondre i fomentar els cursos de conducció eficient a la població.

Descripció

L’acció consisteix a difondre els cursos de conducció eficient a la població amb l’objectiu de promoure
un canvi d’hàbits en la conducció dels habitants i reduir significativament el consum de combustible dels
vehicles. A més de difondre els cursos organitzats des de l’ICAEN també es realitzarà una xerrada a la
població on s’exposaran les principals mesures per assolir una conducció eficient (mínim consum i
mínimes emissions de CO2).
Els cursos de conducció eficient parteixen de la base que la forma de conducció influeix en el consum
de combustible dels vehicles i en conseqüència en l’emissió de GEH a l’atmosfera associades a aquest
consum.
• Per obtenir més informació es poden consultar els següents documents i adreces:
Manual de Conducció eficient per a conductors de turismes (IDAE i ICAEN)
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacio
ns/Arxius/2009_conduccio%20eficient%20turismes.pdf
Manual de Conducció eficient per a conductors de vehicles industrials (IDAE i ICAEN)
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacio
ns/Arxius/2009_conduccio%20eficient%20vehicles%20industrials.pdf

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

600 €
1,2 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

24440,778 MWh/any
1855,862 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitja

2014-2015

Àrea de Medi ambient

Indicadors
seguiment

Tones de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts en una selecció d’estacions de
servei representatives

Estalvi de les emissions de CO2 respecte 2005
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
S’estima que s’arribarà a un 10% de la població i hi haurà una reducció del 20% de les emissions a
l’atmosfera (Estalvi entre un 15-25% d’acord amb la guia de conducció eficient de l’ICAEN).
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488,816
tn CO2 /any
S: Participació
ciutadana
A: Formació i educació

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

Disminuir les emissions associades al tractament de residus municipals

Objectiu

Incrementar la recollida selectiva del municipi, tant en les àrees d’aportació (paper,vidre, envasos,
orgànica) com en la deixalleria

Descripció

Realitzar una ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals que permeti fer una regulació,
control i seguiment de la gestió de les diferents fraccions de residus al municipi. Aquesta ordenança
donarà eines al municipi per poder controlar la recollida selectiva que es fa a totes les llars i edificis
terciaris, i fins i tot, en els casos que sigui necessari sancionar els incompliments d’acord amb
l’ordenança.
Aquesta ordenança s’haurà d’aprovar pel ple de l’ajuntament. Un cop aprovada és molt important
garantir l’aplicació d’aquesta ordenança, per tant, serà necessari educadors ambientals per fer un
control i seguiment de la correcta gestió dels diferents residus.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

10.000 €
869 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

--- MWh/any
--- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea de Medi ambient

Indicadors
seguiment

% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi
Es suposa un increment del 10% de les fraccions reciclables segons experiència de Palafrugell i
segons progremic es distribueixen (0,96% vidre, 2,47%paper, 1,64% envasos i 4,93%orgànica).
Els càlculs de les emissions es realitzen segons la Guia metodològica de la Diputació de Girona.
Les emissions associades al tractament dels residus a l’any 2005 són de 5106,6 Tn CO 2 i a l’any
2011 de 4085,1 Tn CO2

23,015
tn CO2 /any
S: Altres
A: Residus
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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) i
estudiar la recollida selectiva a la urbanització
Línia

Disminuir les emissions associades al tractament de residus municipals

Objectiu

Incrementar la recollida selectiva del municipi en les àrees d’aportació (paper,vidre, envasos, orgànica)

Descripció

Reorganitzar els contenidors de recollida selectiva perquè no quedin zones amb contenidors de rebuig
aïllats. Cada àrea de recollida selectiva ha de disposar de les 5 fraccions (paper, vidre, envasos,
orgànica i rebuig). Amb això es garanteix que el ciutadà no tingui més a prop el punt de recollida de
rebuig que el punt de reciclatge, i per tant, facilitar la recollida selectiva del municipi.
Al municipi de la Bisbal encara hi ha algun punt de recollida on hi ha un contenidor de rebuig aïllat, per
tant, s’haurà de reorganitza perquè tots els punts de recollida tinguin les 5 fraccions i així facilitar la
recollida selectiva al habitants. Per tant, es retiraran els punts de rebuig que sobrin i en el cas que facin
falta també s’incorporaran de recollida selectiva (paper,vidre i envasos) per part del Consell Comarcal.
També cal realitzar un estudi de la recollida selectiva a la urbanització que es realitza porta a porta per
veure les freqüències i sistema de recollida

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

6.000 €
62 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

--- MWh/any
--- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions

Estalvi de les emissions de CO2
S’estima un 5% de l’augment de la recollida selectiva que comporta segons les emissions de les
diferents fraccions de reciclatge segons la metodologia de la Diputació de Girona.
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96,678
tn CO2 /any
S: Altres
A: Residus

8.1.3. Fomentar el compostatge casolà i bonificar la taxa d’escombraries per
compostatge
Línia

Disminuir les emissions associades al tractament de residus municipals

Objectiu

Incrementar el reciclatge de la matèria orgànica en les pròpies llars

Descripció

L’Ajuntament de La Bisbal de l’Empordà va iniciar el compostatge casolà a l’any 2006 i actualment
disposa d’un bon nombre de compostaires. Es proposa aquesta actuació per augmentar el nombre de
compostaires del municipi i es proposen dues línies d’actuació:
1)Realitzar una campanya de reforç del compostatge casolà. Aquesta campanya tindrà diferents fases:
1)Campanya informativa a la població del compostatge
2)Adhesió de nous compostaires i pagament de la fiança.
3)Explicació del funcionament del compostador, instal·lació i entrega de la guia del compostatge.
4)Seguiment de les incidències.
5)Retorn de fiança
2)Incorporar una bonificació en la taxa d’escombraries per tots els compostaires que fan un bon ús del
compostador. Aquesta bonificació estarà regulada en les ordenances fiscals del municipi d’acord amb la
normativa estatal que regula aquest tipus de bonificacions.

Cost estimat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

1.500 €
51,79 €/Tn CO2
---

Consum

Consum actual
Estalvi

--- MWh/any
--- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

---- MWh
---- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea de medi ambient

Indicadors
seguiment

% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions

Estalvi de les emissions de CO2
Un estalvi de 45 tn de residus orgànics anuals que no es tractaran (75 nous compostaires al 2020
que compostaran 600 Kg cada any de la fracció orgànica).
Pel càlcul de les emissions s’ha utilitzat la metodologia de la Diputació de Girona comparant que es
generaran 45 tn menys de residus. D’aquestes 45 tn es reduiran la meitat del rebuig i l’altre meitat
de la fracció orgànica.
A l’any 2011 les emissions a l’atmosfera són de 4.085,13 tn CO2 i al 2020 seran de 4.033,33 tn CO2

51,795
tn CO2 /any
S: Altres
A: Residus
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6.5. Taula resum

Sectors
Accions

i camps d’acció

Responsable

Calendari

Cost (€)

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[MWh/any]
[tnCO2/any]

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS
Edificis i equipaments/
instal·lacions municipals

1.1.1. Millora dels tancaments dels edificis municipals

Àrea urbanisme

2015-2020

221000*

43,841

---

31,797

1.1.2. Canvi de les làmpades actuals per altres més
eficients

Àrea urbanisme

2014-2015

5776

3,927

---

1,854

2015-2020

26250

19,521

---

9,386

2014-2015

1500

5,344

---

2,569

2014-2015

4100

8,516

---

4,426

Àrea Urbanisme

2014-2015

240

6,220

---

2,991

Àrea urbanisme

2015-2020

12000

9,007

---

2,495

Àrea urbanisme

2015-2020

2100

3,224

---

1,550

1.1.9. Instal·lar interruptors horaris setmanals en els
quadres elèctrics

Àrea Urbanisme

2014-2015

800

8,578

---

2,414

1.1.10. Anular els acumuladors d’Aigua Calenta Sanitària

Àrea Urbanisme

2014-2015

200

0,476

---

0,229

2014-2015

143000*

34,712

---

78,090

2015-2020

57000*

36,766

---

21,727

1.1.3. Canvi del balast convencional dels fluorescents per
Àrea urbanisme
balast electrònic.
1.1.4. Canvi de l’enllumenat dels ascensors que funcionen
24 hores per leds amb un sistema d’encesa i apagada
Àrea urbanisme
automàtica
1.1.5. Instal·lar polsadors temporitzats o detectors de
Àrea Urbanisme
presència en els diferents equipaments
1.1.6. Instal·lar un programador horaris setmanals en les
mosquiteres
1.1.7. Realitzar una auditoria energètica en els
equipaments: Zona esportiva, el Mundial i la residència
geriàtrica
1.1.8. Instal·lar cèl·lules fotoelèctriques per optimitzar
l’encesa i apagada de l’enllumenat

1.1.11. Instal·lació de calderes de biomassa en els
Àrea Urbanisme
equipaments municipals
1.1.12. Canvi de les calderes de gas-oil per altres calderes
de gas natural eficients (TAMBÉ ES VALORARÀ LA
Àrea urbanisme
SUBSTITUCIÓ PER CALDERES DE BIOMASSA)
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Sectors
i camps d’acció

Accions

Responsable

Cost (€)

Calendari

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[MWh/any]
[tnCO2/any]

1.1.13. Millora del sistema de programació i distribució de
calor de la calefacció dels equipaments.

Àrea urbanisme

2014-2015

5600

55,794

---

12,896

1.1.14. Millora de la sectorització de la calefacció

Àrea urbanisme

2015-2020

16000*

14,5

---

3,872

1.1.15. Instal·lació de captadors solars en els equipaments
Àrea urbanisme
per ACS.

2015-2020

16433

11,987

---

2,421

1.1.16. Nomenar un responsable/gestor energètic municipal
Àrea urbanisme
i crear una comissió de seguiment del PAES

2014-2015

0

161,357

---

55,573

2000

30,216

---

11,198

Àrea medi ambient 2014-2015

0

40,339

---

5,953

Àrea Urbanisme

4300

260,432

---

22,395

1000

96,286

---

27,938

0

9,629

---

2,794

1.1.17. Formar al gestor energètic sobre l’eficiència i estalvi
Àrea medi ambient 2014.2015
energètic
1.1.18. Informar als responsables dels equipaments
municipals dels seus consums energètics
1.1.19. Estudi amb analitzadors de xarxa elèctrica en els
equipaments i enllumenat públic amb més consum per
detectar els consums inútils

2014-2015

1.1.20. Instruccions d’ús i bones pràctiques energètiques en
Àrea medi ambient 2014-2015
els edificis municipals
1.1.21. Exigir una qualificació energètica A en els nous
edificis o instal·lacions, així com també en les grans
Àrea Urbanisme
2014-2015
reformes.
*Canvi de calderes en la zona esportiva i unificació de les
Àrea urbanisme
2012
calderes existent en una sola sala de calderes

17,247

4,719

*Instal·lació de captadors solars per ACS en la zona
esportiva

Àrea urbanisme

2012

22,475

*Instal·lació de detector de presència i temporitzadors als
lavabos de PB del Mundial

Àrea Urbanisme

2013

0,689

0,331

*Eliminar l’acumulador elèctric del Mundial

Àrea urbanisme

2013

0,398

0,191

*Millora de la sectorització i programació horària de la
calefacció de la llar d’infants el tren petit

Àrea Urbanisme

2013

8,474

1,712

---

4,540
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Sectors
i camps d’acció

Edificis i equipaments/
instal·lacions sector
terciari (no municipals)

Enllumenat públic

Accions

Responsable

1.2.1. Fomentar el programa d’acords voluntaris de la
Generalitat per crear una xarxa d’establiments eficients
Àrea medi ambient
energèticament al municipi
1.2.2. Incentivar i realitzar de visites d’avaluació energètica
i/o auditories energètiques en el sector terciari i el sector
Àrea medi ambient
domèstic
1.4.1. Optimitzar l’encesa i l’apagada dels quadres
Àrea urbanisme
d’enllumenat
1.4.2. Instal·lar un nou reguladors de flux en capçalera en el
quadre de més consum. Revisar i posar en funcionament
Àrea Urbanisme
els reguladors de flux en capçalera que no funcionen
correctament
1.4.3. Canvi de làmpades existents de l’enllumenat exterior
Àrea Urbanisme
per làmpades més eficients

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

Cost (€)

Calendari

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[MWh/any]
[tnCO2/any]

2015-2020

1500

191,926

---

74,570

2015-2020

27000

1196,528

---

421,760

2014-2015

500

32,492

---

15,629

2015-2020

71500

142,776

---

68,651

2014-2020

70800

65,511

---

31,500

*Canvi de làmpades de l’enllumenat exterior (quadre EP08) Àrea Urbanisme

2012

12,202

---

5,867

*Instal·lació de 3 reguladors de flux (quadre EP11, EP24 I
EP26)

2012-2013

24,128

---

11,601

Àrea urbanisme

TRANSPORT
Flota municipal

Transport privat i
comercial
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2.1.1. Renovació de la flota de vehicles per altres de baixa
Àrea secretaria
emissió de CO2
2.1.2. Adquirir 4 bicicletes elèctriques per petits trajectes
Area medi ambient
dins del municipi
2.1.3. Curs de conducció eficient als treballadors
Area medi ambient
municipals.
2.1.4. Realitzar un estudi per optimitar la freqüència de
Area medi ambient
recollida del rebuig
2.3.1. Realitzar les actuacions descrites en el pla de
mobilitat del POUM (pacificar el trànsit rodat: zones 30,
Area Urbanisme
calçada única, camins escolars, accessibilitat,
aparcaments...)
2.3.2. Promoció de l’ús de la bicicleta (itineraris,
Area medi ambient
aparcaments...)
2.3.3. Instal·lar una xarxa de punts de recàrrega de vehicles
Area medi ambient
elèctrics
2.3.4. Promocionar una plataforma per compartir vehicle al
Àrea medi ambient
municipi

2015-2020

200.000

56,003

---

14,874

2015-2020

6000

20

---

5,340

2015-2020

1000

50,912

---

13,522

2015-2020

0

38,316

---

10,230

2015-2020

50000*

9279,311

---

2444,078

2015-2020

10000*

563,346

---

146,202

2015-2020

9000

---

---

169,849

2015-2020

2000

2783,793

---

733,223

Sectors
Accions

i camps d’acció

Responsable

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

Cost (€)

Calendari

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[MWh/any]
[tnCO2/any]

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT
Fotovoltaica

3.2.1 Executar una instal·lació amb energia renovable
(fotovoltaica o minieòlica) per autoconsum en un edifici
municipal
*Instal·lació de 3 noves plantes fotovoltaiques per al
producció d’energia

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS
Requeriments d’eficiència 6.1.1. Fomentar la compra verda d’equips i material
energètica
endollable a l’ajuntament

Àrea d’urbanisme 2015-2020

18000

---

13,300

6,395

Àrea d’urbanisme 2008-2009

---

---

142,07

68,336

Àrea secretaria

2014-2015

500

19,257

---

5,588

2014-2015

0

---

---

2034,811

2014-2015

0

1551,873

---

495,120

2014-2015

0

---

---

297,073

2015-2020

3000

620,749

---

198,048

2014-2015

2500

620,749

---

198,048

---

99,024

---

297,073

---

198,048

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
7.2.1. Bonificar la compra de vehicles de mínima emissió de
Àrea medi ambient
CO2 i penalitzar els vehicles més emissors de CO2
7.2.2. Bonificar la llicència d’obres en els edificis
Àrea urbanisme
residencials i terciaris amb una qualificació energètica A
7.2.3. Bonificar i mantenir en el futur la implantació de les
energies renovables a través dels possibles sistemes legals Àrea urbanisme
que es puguin establir en les ordenances fiscals.
Sensibilització i creació de 7.3.1. Campanyes de sensibilització en l’estalvi energètic a
Àrea medi ambient
xarxes locals
la població i el sector terciari
7.3.2. Disseny d’una pàgina web municipal dedicada a
Àrea medi ambient
l’energia
Ajudes i subvencions

7.3.3. Informar i fomentar els plans de renovació
d’electrodomèstics i calderes d’alta eficiència

Àrea medi ambient 2014-2015

7.3.4. Informar i fomentar de la millora dels aïllaments dels
Àrea medi ambient 2014-2015
edificis domèstics i terciaris
7.3.5. Informar i fomentar la renovació de l’enllumenat
eficient a les llars i edificis terciaris

Formació i educació

7.3.6. Campanyes de recollida selectiva a la població i
grans productors
7.3.7. Realitzar campanyes a la població de mobilitat
sostenible
7.4.1. Projecte 50/50 a les escoles

Àrea medi ambient 2014-2015

600
(ajuntament)+ 310,374
619500 (privat)
600
(ajuntament)+
931,123
1239000
(privat)
600
(ajuntament)+ 716,712
61950 (privat)

Àrea medi ambient 2014-2015

4000

---

---

40,851

Àrea medi ambient 2014-2015

4000

927,931

---

244,408

Àrea medi ambient 2014-2015

4000

59,092

---

20,598
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Sectors
i camps d’acció

Accions

7.4.2. Fomentar els cursos de conducció eficient a la
població.

Responsable

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

Cost (€)

Calendari

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[MWh/any]
[tnCO2/any]

Àrea medi ambient 2014-2015

600

1855,862

---

488,816

Àrea medi ambient 2014-2020

10000

---

---

23,015

Àrea medi ambient 2015-2020

6000

---

---

96,678

Àrea medi ambient 2015-2020

1500

---

---

51,795

Àrea medi ambient 2009-2011

---

---

---

1021,492

ALTRES SECTORS
Residus
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8.1.1. Aprovar una ordenança reguladora de la gestió dels
residus municipals i el seu seguiment amb educadors
ambientals
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) i estudiar la
recollida selectiva a la urbanització
8.1.3. Fomentar el compostatge casolà i bonificar la taxa
d’escombraries per compostatge
*Instal·lació de la deixalleria fixe, campanyes de
sensibilització, increment de les àrees d recollida selectiva,
porta a porta de cartró.

7. Pla de participació i comunicació
7.1. Actors implicats
El conjunt de la societat té un paper rellevant per fer front al canvi climàtic. La participació de la
societat i dels actors directament relacionats en el procés d’elaboració del PAES és necessària per
poder proposar les accions i dur-les a terme.
La taula següent identifica els possibles actors que s’han implicat en el procés d’elaboració del PAES
del municipi de la Bisbal d’Empordà:
Taula 7.1. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAES.
Tipologia de
Convocat
Participació
persones i/o
Actors
al taller
al taller
organismes
Regidor de medi ambient
X
X
Enginyer municipal
X
X
Directora de l’escola Joan de Margarit
X
X
Director de l’escola Mas Clarà
X
X
Directora del geriàtric
X
X
Ajuntament
Directora de l’arxiu comarcal
X
X
Tècnic de medi ambient
X
X
Cap del pavelló d’esports
X
Responsable equipament Escoles velles
X
Tècnica de l’àrea de cultura
X
Llar infants el Tren petit
X
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea:
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010.

7.2. Taller de participació - Planificació
El taller de participació es va realitzar a l’ajuntament el 7 de novembre a les 18.00 h a 20.00 h.Es
varen convocar, a través de l’ajuntament, tots els actors indicats anteriorment.
Al taller, hi varen assistir 8 persones.
A continuació, es presenten les propostes d’accions identificades al taller i que s’han incorporat al
PAES. En cas que l’acció no s’hagi incorporat al pla d’acció, s’indica la justificació tècnica. Les
accions es divideixen en funció de l’àmbit d’actuació: Ajuntament o PAES.
Taula 7.2. Proposta d’accions inicials àmbit ajuntament.
Incorporació al
PAES?

Justificació

Instal·lar una caldera de biomassa al geriàtric

No

S’ha prioritzat la instal·lació de
calderes en altres equipaments, per
espai, tipus de combustible i antiguitat
caldera

Instal·lar un detector de presència o temporitzador en els
passadissos geriàtric

Si

És una bona acció d’estalvi energètic

Si

Donat que el vestíbul és molt gran i
comunica les diferents plantes, és una
bona acció per evitar corrents d’aire i
d’estalvi energètic

Proposta

Instal·lar una porta doble a l’entrada del geriàtric
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Canvi dels tancaments de l’edifici Joan de Margerit, també tenir en
compte per substituir els vidres de lames dels lavabos (edifici no
tant vell)

Si

És una bona acció d’estalvi energètic
S’ha prioritzat el canvi de tancaments
de vidre simple en el mateix edifici, i
per tant, aquesta actuació no
s’incorpora però es pot tenir en compte
en un futur, en el cas que hagi
finançament

Posar un sistema de tendals o lames orientables en la façanes
assoleiades de l’edifici Joan de Margarit (edifici no tant vell)

Font: Elaboració pròpia.
Taula 7.3. Proposta d’accions inicials àmbit PAES
Incorporació al
PAES?

Proposta

Posar biodiesel en els vehicles municipals

NO

Justificació
Des del CILMA no accepten aquesta
proposta si no s’assegura la
procedència del biocombustible

Font: Elaboració pròpia.

Altres comentaris a les actuacions proposades en el PAES:


El projecte 50/50 el van trobar molt interessant per part de les escoles. Altres equipaments
també van comentar que no els hi faria res que s’implantés en altres equipaments.



A part de comunicar als responsables dels equipaments dels seus consums energètics també
es comuniqués els consums d’aigua.



L’edifici de l’escola Joan de Margarit el seu consum elèctric també inclou el Centre de
Recursos pedagògics i l’institut (està en el mateix edifici). Es proposa d’instal·lar un
comptador elèctric intern pel centre de recursos pedagògics.



A l’escola Mas Clarà ja s’han canviat les dues làmpades de 1000 w halogenes per Hm de 150
w amb cèl·lula fotoelèctrica i rellotge horari fins a les 23 h.



No hi ha problema en desactivar el termo elèctric de 1800 w i 50 litres i connectar el punt
d’ACS a la caldera instantània de gas natural.



Quan es proposen actuacions d’estalvi energètic, cal tenir present el compliment de la
normativa vigent, com són la regulació dels horaris de les ventilacions...

Posteriorment a la sessió, es va facilitar als assistents a la reunió l’informe de retorn del taller de
participació, en què s’incorporen els resultats del qüestionari d’avaluació del taller de participació
(adjunt com a annex IV d’aquest document).

També està previst fer un taller de participació obert a tothom el proper 30 de gener.

86

7.3. Comunicació
La taula següent indica les accions de comunicació que s’han dut a terme durant el procés
d’elaboració dels PAES en la fase inicial i de planificació.
Taula 7.4. Instruments de participació i comunicació durant la fase d’inici i planificació del PAES.
FASE

ETAPA

GRAU
IMPLICACIÓ

Compromís polític i signatura
del Pacte

Inici

Adaptació de les estructures
administratives
municipals

Instrument
Web*

Informació i
educació

Aconseguir el suport de les
parts interessades

Taller
de participació

Objectiu
Informar la ciutadania de la signatura
del Pacte d‘alcaldes i de l’inici dels
treballs.
Informar els treballadors municipals i
responsables polítics de la signatura
del Pacte d’alcaldes, dels
compromisos adquirits, afavorir la
recollida de dades, guanyar legitimitat
i involucrar les persones amb poder de
decisió.

Informació i
educació

Web*

Presentar els resultats de l’IRE a la
ciutadania.

Participació i
consultes

Taller de participació

Presentar els resultats de l’IRE als
actors implicats.

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

Informació i
educació

Web*

Aprovació i presentació del
pla

Informació i
educació

Web*

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

Planificació

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ/COMUNICACIÓ

Informar la ciutadania i validar les
accions. Implicar els responsables de
la gestió energètica dels equipaments
municipals en la presa de decisions.
Guanyar legitimitat i suport polític.

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea:
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010.
*Actuacions que es realitzaran en un període d’1any.

A l’annex IV d’aquest document s’inclou una còpia dels instruments de comunicació.
Cal destacar que, un cop aprovat el PAES per Ple, caldrà fer difusió de les actuacions que
l’ajuntament desenvolupi. Per tal de donar visibilitat als projectes executats en l’àmbit de totes les
comarques gironines, caldrà informar la Diputació de Girona i el CILMA de les actuacions. A més,
l’ajuntament també haurà de fer difusió de les actuacions i dels resultats a través dels seus canals de
difusió habituals.
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà com a signatari del Pacte d’alcaldes, es compromet a organitzar
cada any accions pel Dia de l’Energia, i a promoure activitats i involucrar-hi la ciutadania i les parts
interessades.
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8. Pla de seguiment
Els signataris del Pacte d’alcaldes es comprometen a presentar:
1) Un informe d’implantació del PAES cada dos anys.
Aquest informe inclourà informació quantitativa sobre les accions implantades i el seu
impacte sobre el consum d’energia i les emissions de CO 2. També inclourà una anàlisi del
procés d’implantació del PAES que faci referència a les mesures correctores i preventives
quan sigui necessari. Es preveu que la Comissió Europea subministri una plantilla
específica per poder elaborar aquest informe.
2) Un informe d’acció del PAES cada quatre anys.
Aquest informe contindrà la informació indicada per a l’informe d’implantació del PAES i
l’inventari de seguiment d’emissions (ISE). Es preveu que la Comissió Europea
subministri una plantilla específica per a cada tipus d’informe.
Per tal d’avaluar el progrés i els resultats del PAES s’han identificat els indicadors següents per a
cada sector.
Taula 8.1. Proposta d’indicadors.
Sector

Indicador
Nombre de passatgers a l’any que utilitzen el transport públic
Km de carril bici
Km de vies per a vianants / km de vies municipals
Consum total d’energia del parc de vehicles propietat de l’ajuntament
Nombre de vehicles que passen per un punt fix a l’any/mes (agafar un
punt o carrer representatiu)
Transport
Consum total d’energia en forma de combustibles renovables per part
de les flotes de l’Administració pública
% de població que viu dins d’un radi inferior a 400 m d’una parada
d’autobús
Tones de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts en una
selecció d’estacions de servei representatives
% de llars amb la qualificació energètica A/B/C
Consum total d’energia dels edificis públics
Consum total d’electricitat en edificis residencials
Edificis, equipaments/instal·lacions
Consum total de combustibles fòssils en edificis residencials
Consum total d’electricitat en edificis del sector terciari
Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari
Producció local d’energia
Electricitat produïda en instal·lacions locals
Nombre d’edificis residencials que utilitzen xarxa de calor
Calefacció i refrigeració urbanes
Nombre d’edificis del sector terciari que utilitzen xarxa de calor
Contractació pública de productes i serveis
% d’electricitat ecològica comprada per l’Administració pública
Nombre de ciutadans que assisteixen a activitats sobre eficiència
Participació ciutadana
energètica i energia renovable
Altres (residus)
% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea:
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010.

Aquests indicadors s’hauran de definir i descriure amb més detall un cop la Comissió Europea hagi
publicat la guia específica sobre el seguiment i la presentació dels informes.
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9. Proposta de pla d’inversions
Aquest pla d’inversions identifica, pel període 2012-2020, les accions que caldrà dur a terme per tal
d’assolir l’objectiu i el cost associat. Les accions es divideixen en dos períodes: curt termini (20132015) i llarg termini (2015-2020). En tot cas, aquelles inversions que per norma legal no siguin
competència exclusiva de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà caldrà coordinar-les i acordar-les amb
l’administració que correspongui.
L’informe d’implantació del PAES haurà d’actualitzar aquest pla d’inversions.
La taula següent recull les accions identificades pel PAES en funció de la previsió del seu període
d’implantació.
Taula 9.1. Síntesi del pla d’inversions.
Termini

Nombre
d’accions

Cost inversió
privada (€)

Cost
Ajuntament (€)

Cost total (€)

Curt termini (2014-2015)

28

1.920.450

265.216

2.185.666

23

0

767.283

767.283

Llarg termini (2015- 2020)
Font: Elaboració pròpia.

Per a cada acció s’indiquen els aspectes clau següents:

Cost total (IVA inclòs)

Cost d’abatiment de l’acció

Període d’amortització

Cost de la inversió privada (IVA inclòs)

Cost de l’ajuntament (IVA inclòs)

Possibles vies de finançament per fer front al cost de l’acció/inversió
Curt termini (2014-2015)

Acció

Cost
d’abatiment
(€/tn CO2
estalviada)

Període
Possibles
d’amortització
vies de
(any)
finançament

Cost inversió
privada
(€)

Cost
Ajuntament
(€)

Cost total
(€)

1.1.2. Canvi de les làmpades
actuals per altres més eficients

3115

5-10

*

0

5776

5776

1.1.4. Canvi de l’enllumenat dels
ascensors que funcionen 24
hores per leds amb un sistema
d’encesa i apagada automàtica

584

1,5-2,5

*

0

1500

1500

1.1.5.
Instal·lar
polsadors
temporitzats o detectors de
presència en els diferents
equipaments

926

1-10

*

0

4100

4100

1.1.6. Instal·lar un programador
horaris
setmanals
en
les
mosquiteres

80

1,5

*

0

240

240

1.1.9.
Instal·lar
interruptors
horaris
setmanals
en
els
quadres elèctrics

331

1-1,5

*

0

800

800
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1.1.10. Anular els acumuladors
d’Aigua Calenta Sanitària

873

Immediat

*

0

200

200

1.1.11. Instal·lació de calderes
de biomassa en els
equipaments municipals

1831

7

*

0

143000*

143000

1.1.13. Millora del sistema de
programació i distribució de
calor de la calefacció dels
equipaments.

434

3,5

*

0

5600

5600

1.1.16. Nomenar un
responsable/gestor energètic
municipal i creació d’una
comissió de seguiment del
PAES

---

---

*

0

0

0

1.1.17. Formar al gestor
energètic sobre l’eficiència i
estalvi energètic

179

1

*

0

2000

2000

1.1.18. Informar als
responsables dels equipaments
municipals dels seus consums
energètics

___

___

*

0

0

0

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

192

1

*

0

4300

4300

1.1.20. Instruccions d’ús i bones
pràctiques energètiques en els
edificis municipals

36

1

*

0

1000

1000

1.1.21. Exigir una qualificació
energètica A en els nous edificis
o instal·lacions, així com també
en les grans reformes.

___

___

*

0

0

0

1.4.1. Optimitzar l’encesa i
l’apagada dels quadres
d’enllumenat

32

Immediat

*

0

500

500

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

2247

3-6

*

0

70800

70800

6.1.1. Fomentar la compra verda
d’equips i material endollable a
l’ajuntament

89

___

*

0

500

500

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

___

___

*

0

0

0

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

___

___

*

0

0

0
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7.2.3. Bonificar i mantenir en el
futur la implantació de els
energies renovables a través
dels possibles sistemes legals
que es puguin establir en les
ordenances fiscals.

___

___

*

0

0

0

7.3.2. Disseny d’una pàgina web
municipal dedicada a l’energia

12,6

___

*

0

2500

2500

7.3.3. Informar i fomentar els
plans de renovació
d’electrodomèstics i calderes
d’alta eficiència

6261

___

*

619.500

600

620.100

7.3.4. Informar i fomentar de la
millora dels aïllaments dels
edificis domèstics i terciaris

4172

___

*

1.239.000

600

1.239.600

7.3.5. Informar i fomentar la
renovació de l’enllumenat
eficient a les llars i edificis
terciaris

316

___

*

61.950

600

62.550

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

245

___

*

0

10000

10000

7.3.7. Realitzar campanyes a la
població de mobilitat sostenible

24,5

___

*

0

6000

6000

7.4.1. Projecte 50/50 a les
escoles

194

0,5

*

0

4000

4000

7.4.2. Fomentar els cursos de
conducció eficient a la població.

1,2

___

*

0

600

600

265.216

2.185.666

Total

1.920.450

* Pel que fa al cost d’inversió privada i possibles vies de finançament es tindran en compte les ajudes econòmiques i materials
de les diferents administracions públiques (Unió Europea, Estat Espanyol, Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona...) i
dels diferents organismes públics (IDAE, ICAEN...)
** Caldrà realitzar un estudi de detall per avaluar el cost real de l’actuació, l’import col·locat és un estimació.

Llarg termini (2015-2020)

Acció

Cost
Període
Possibles
d’abatiment
d’amortització
vies de
(€/tn CO2
(any)
finançament
estalviada)

Cost
inversió
privada
(€)

Cost
Cost total
ajuntament
(€)
(€)

1.1.1. Millora dels tancaments dels edificis
municipals

6950

10

*

0

221000*

221000

1.1.3. Canvi del balast convencional dels
fluorescents per balast electrònic.

2797

4-10

*

0

26250

26250

1.1.7. Realitzar una auditoria energètica en
els equipaments: Zona esportiva, el
Mundial i la residència geriàtrica

4809

---

*

0

12000

12000

1.1.8. Instal·lar cèl·lules fotoelèctriques per
optimitzar l’encesa i apagada de
l’enllumenat

1355

2-4

*

0

2100

2100
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1.1.12. Canvi de les calderes de gas-oil per
altres calderes de gas natural eficients
(TAMBÉ ES VALORARÀ LA
SUBSTITUCIÓ PER CALDERES DE
BIOMASSA)

2623

5

*

0

57000*

57000

1.1.14. Millora de la sectorització de la
calefacció

4132

8

*

0

16000*

16000

1.1.15. Instal·lació de captadors solars en
els equipaments per ACS.

6788

18

*

0

16433

16433

1.2.1. Fomentar el programa d’acords
voluntaris de la Generalitat per crear una
xarxa d’establiments eficients
energèticament al municipi

___20

---

*

0

1500

1500

1.2.2. Incentivar i realitzar de visites
d’avaluació energètica i/o auditories
energètiques en el sector terciari i el sector
domèstic

64

---

*

0

27000

27000

1.4.2. Instal·lar un nou reguladors de flux
en capçalera en el quadre de més consum.
Revisar i posar en funcionament els
reguladors de flux en capçalera que no
funcionen correctament

1041

3,5-5

*

0

71500

71500

2.1.1. Renovació de la flota de vehicles per
altres de baixa emissió de CO2

13446

---

*

0

200.000

200.000

2.1.2. Adquirir 4 bicicletes elèctriques per
petits trajectes dins del municipi

1123

---

*

0

6000

6000

2.1.3. Curs de conducció eficient als
treballadors municipals.

60,5

1

*

0

1000

1000

2.1.4. Realitzar un estudi per optimitzar la
freqüència de recollida del rebuig
2.3.1. Realitzar les actuacions descrites en
el pla de mobilitat del POUM (pacificar el
trànsit rodat: zones 30, calçada única,
camins escolars, accessibilitat,
aparcaments...)

---

---

*

0

0

0

20,4

---

*

0

50000*

50000

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

68,4

---

*

0

10000*

10000

2.3.3. Instal·lar una xarxa de punts de
recàrrega de vehicles elèctrics

53

---

*

0

9000

9000

2.3.4. Promocionar una plataforma per
compartir vehicle al municipi

2,7

---

*

0

2000

2000

1428

10

*

0

18000

18000

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

15

---

*

0

3000

3000

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

869

---

*

0

10000

10000

3.2.1 Executar una instal·lació amb energia
renovable (fotovoltaica o minieòlica) per
autoconsum en un edifici municipal

92

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) i estudiar
la recollida selectiva a la urbanització
8.1.3. Fomentar el compostatge casolà i
bonificar la taxa d’escombraries per
compostatge

62

---

*

0

6000

6000

51,79

---

*

0

1500

1500

Total
0
767.283
767.283
* Pel que fa al cost d’inversió privada i possibles vies de finançament es tindran en compte les ajudes econòmiques i materials
de les diferents administracions públiques (Unió Europea, Estat Espanyol, Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona...) i
dels diferents organismes públics (IDAE, ICAEN...)
** Caldrà realitzar un estudi de detall per avaluar el cost real de l’actuació, l’import col·locat és un estimació.
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