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1. EL PACTE D’ALCALDES  
El 11 de novembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament Vinaixa va aprovar l’adhesió al Pacte dels 
Alcaldes pel Clima i l’Energia. Per tal de vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de 
l’execució d’aquest Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima, l’Ajuntament ha designat a 
Josep Maria Tarragó Clivillé com a coordinador municipal del Pacte d’Alcaldes.  

En el marc dels objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic, la Unió Europea va adoptar a 
principis de 2008 el compromís unilateral de reduir en un 20 % les emissions de CO2 abans de 
l’any 2020. El mecanisme que la Comissió Europea va plantejar per aconseguir aquesta fita es 
fonamentava en dues actuacions, incrementar un 20 % l’eficiència energètica i augmentar un 20 
% la implantació i la utilització de les energies renovables. 

Aquesta estratègia, coneguda com l’estratègia del «20/20/20», 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 la seva acció de govern. 

El Pacte dels Alcaldes és un moviment únic que ha aconseguit mobilitzar un gran nombre 
d'autoritats locals i regionals per a desenvolupar plans d'acció i orientar les inversions cap a 
l'atenuació dels efectes del canvi climàtic. 

A partir de l'èxit del Pacte dels alcaldes, l’any 2014 es va llançar la iniciativa Alcaldes per 
l’Adaptació (Mayors Adapt), basada en el mateix model de gestió pública, mitjançant la qual es 
convidava a les ciutats a assumir compromisos polítics i prendre mesures per anticipar-se als 
efectes inevitables del canvi climàtic. A finals del 2016, totes dues iniciatives es van fusionar en 
el nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia, mitjançant el qual es van assumir els objectius 
de la UE per l’any 2030 i es va adoptar un enfocament integral d'atenuació del canvi climàtic i 
d'adaptació a aquest. 

Aquest nou pacte es basa en tres pilars fonamentals: 

 Atenuació: Esdevé més ambiciós amb un compromís de reducció d’emissions de GEH 
més enllà del 40% per l’any 2030, mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un 
major ús de fonts d’energia renovables. 

 Adaptació: Incorpora el compromís d’avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint 
la obligació de redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions. 

 Subministrament energètic segur, sostenible i assequible. 

Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar 
més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de 
CO2 en el seu territori en més del 40 % per l’any 2030 mitjançant la redacció i execució de plans 
d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC), a favor de les fonts d’energia renovables 
i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica. 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. 

⋅ Fer una avaluació del risc i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. 

⋅ Presentar un pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC), aprovat per 
l’ajuntament del municipi, en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al 
Pacte, i esbossar les mesures i polítiques que es proposen executar per assolir els 
objectius. 

⋅ Elaborar cada dos anys, després de la publicació del PAESC, un informe d’implantació 
que indiqui el grau d’execució de les accions i cada quatre anys, un informe complet que 
inclogui un Inventari de Seguiment d’Emissions (ISE). 

⋅ 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 PAESC o els informes 
de seguiment). 

 
Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són: 

 
⋅ El fet de disposar d’una eina programàtica que permeti establir la política energètica a 

seguir fins al 2030. Aquesta eina ha de permetre establir les bases d’aquelles accions i 
mesures tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi.  

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

⋅ Visibilitat pública, ja que la Comissió Europea s’ha compromès a donar suport a les 
autoritats locals que participen en el Pacte a través de celebracions conjuntes amb altres 
territoris, etc. 
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2. ANTECEDENTS I CONTEXT 
2.1 EL PROTOCOL DE KYOTO I ELS PROGRAMES EUROPEUS SOBRE EL 

CANVI CLIMÀTIC 
L’any 1997, en el marc de la tercera Cimera del Clima, es presentava el Protocol de 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 (2002-2003) va facilitar la implantació de les polítiques i mesures de la primera, va 
investigar la viabilitat de mesures addicionals i va avaluar el potencial de reducció de les ja 
previstes. L’any 2005 s’inicia el PECC II3 amb l’objectiu d’incorporar noves polítiques i mesures 
per tal d’assolir reduccions més significatives després del 2012. També inclou grups que treballen 
en la captura i l'emmagatzematge de carboni, les emissions de vehicles lleugers, les emissions 
de l’aviació i l’adaptació als efectes del canvi climàtic. 

El 29 de juny 2007, la Comissió Europea va adoptar el seu primer document de política 
d'adaptació als impactes del canvi climàtic. Aquest Llibre verd d'adaptació al canvi climàtic a 
Europa: opcions d'actuacions per a la UE es basa en el treball realitzat en el Programa de canvi 
climàtic europeu.  

La Comissió Europea ha publicat el Llibre Blanc d'Adaptació al Canvi Climàtic en el marc de 
reducció dels impactes del canvi climàtic a la Unió Europea a través del document COM(2009) 
147/4. Això s'ha fet després de la publicació del Llibre Verd d'Adaptació al Canvi Climàtic i d'un 
període de consulta que va finalitzar el novembre del 2007. El Llibre Blanc preveu els possibles 
impactes del canvi climàtic a Europa centrats en tres blocs: impactes físics i meteorològics, 
impactes sobre la diversitat i els ecosistemes, i impactes socioeconòmics. 

El Llibre Blanc (i documents tècnics) centra els esforços en identificar les accions i mesures a 
prendre a curt termini per tal d'adaptar-nos al canvi climàtic, especialment en els països en vies 
de desenvolupament. La UE està treballant amb altres països que conformen el Conveni marc 
de les Nacions Unides contra el canvi climàtic per tal d'assolir un acord post 2012 en els termes 
de mitigació i adaptació. 

El 6 d'abril de 2009, el Consell Europeu adopta formalment l'acord del Paquet legislatiu Energia 
i Clima que conté diverses mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure les energies 
renovables, per a la consecució de l'objectiu global de la UE de reduir en un 20% de cara a 2020 
les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en relació al nivell d'emissions de 1990. 

La Comissió estableix els nous objectius per l’horitzó 2030 en matèria de clima i energia per tal 
de enfortir la competitivitat, la seguretat, la sostenibilitat de l’economia i el sistema d’abastament 
de la UE, així pretén  reduir les emissions un 40 %. 

 
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>  



 

2.2 L’ESTRATÈGIA ESPANYOLA PER AL CANVI CLIMÀTIC I L’ENERGIA NETA  
Per tal de complir el Protocol de Kyoto, l’Estat espanyol va crear el Consell Nacional del Clima i 
l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, així com la Comissió de Coordinació de Polítiques de 
Canvi Climàtic, per coordinar les polítiques de l’Estat amb les de les comunitats autònomes. 

L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta4 (EECCEL), horitzó 2007-2012-
2020, és un instrument planificador que estableix el marc en què les administracions han d’actuar 
per tal d’adoptar polítiques i mesures per mitigar el canvi climàtic, pal·liar els efectes adversos 
del canvi climàtic i complir els compromisos internacionals adquirits per Espanya en matèria de 
canvi climàtic. A més, també inclou mesures per aconseguir consums energètics compatibles 
amb el desenvolupament sostenible. Aquesta estratègia inclou l’adopció de diverses mesures 
urgents, entre les quals l’elaboració del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro 
y Eficiencia Energética en España5, que l’any 2011 va ser revisat i substituït pel Plan de 
Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, i l’any 2014 va tornar a ser actualitzat 
pel Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2014-20206. Aquest últim, a part 
d’avaluar l’eficiència de les seves propostes, estableix nous objectius per a dos horitzons: 2016 i 
2020.  

El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020, remès a Brussel·les al mes 
d'abril, respon a l'exigència de l'article 24.2 de la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, que exigeix a tots els 
estats membres de la Unió Europea la presentació d'aquests plans, el primer d'ells el 30 d'abril 
de 2014 i, a continuació, cada tres anys. 

 
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 2006-2016 
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. 

 
4) 
<http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.c4833b494d44967f9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=9406bb19697d6210Vgn
VCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9406bb19697d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default> 
5) <http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.11> 
6)  <http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle> 
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3. METODOLOGIA 
La metodologia proposada per redactar el PAESC de les comarques lleidatanes és l’elaborada 
per la Diputació de Lleida i Ecostudi. Aquesta metodologia s’ha realitzat a partir de la publicada 
per l’Oficina del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible i el Clima.  

La taula següent mostra les etapes principals del procés del PAESC i els documents de 
referència publicats per la Diputació de Lleida i Ecostudi. 

 
Taula 1. Les etapes principals del procés del PAESC. 

Fase Etapa Documents resultants Termini 

PAS 1 
Aconseguir el suport de les parts interessades Acord del ple municipal 

- 
Compromís polític i signatura del Pacte Formulari d’adhesió Pacte dels 

Alcaldes 

PAS 2 

Elaboració del pla: 
- Inventari de Referència d’Emissions (2005) 
- Avaluació dels riscos i les vulnerabilitats als 

impactes del canvi climàtic 
- Proposta d’accions de mitigació i adaptació 

- Full de càlcul per sol·licitar dades 
- PAESC municipal 
- SECAP Template 

2 anys 

PAS 3 Aprovació i presentació del PAESC 
- Acord de ple municipal 
- Omplir online SECAP Template i 

carregar el pla 

PAS 4 Presentació periòdica dels informes de seguiment Revisió PAESC municipal 

- Informe 
d’implantació 
(cada dos anys) 
-Informe complet 
(cada quatre anys) 

 
Font: Metodologia per a l’elaboració dels PAESC. Diputació de Lleida i Ecostudi, 2017. 
  



 

4. VINAIXA: ANTECEDENTS EN MATÈRIA DE 
SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC  

4.1 PRESENTACIÓ DEL MUNICIPI 
Vinaixa és un municipi de 38 km2 situat a 479m d’altitud i que forma part de la comarca de les 
Garrigues. L’any 2019 la població de Vinaixa era de 470 habitants.  

El terme municipal de Vinaixa, de 37,60 km2, es troba al sector sud-oriental de la comarca. Limita 
amb els termes municipals de la Conca de Barberà de Vimbodí i Vallclara (SE), i amb els 
municipis de les Garrigues de el Vilosell (SW), l’Albi (W), les Borges Blanques i la Floresta (NW), 
els Omellons (N), l’Espluga Calba (NE), Fulleda i Tarrés (E). El poble de Vinaixa és l’únic nucli 
de població agrupada del terme i s’emplaça al sector meridional del terme municipal, a 479 m 
d’altitud, entre el curs de la Riera Brugosa i la línia del ferrocarril 

Els eixos tradicionals de comunicacions han estat la carretera N-240 de Tarragona a Lleida, i la 
línia del ferrocarril de Tarragona a Lleida, que es creuen a l’extrem oest del poble. Des del nucli 
urbà surt una carretera local que comunica Vinaixa amb l’Albi i Cervià de les Garrigues per una 
banda, el Vilosell i la Pobla de Cérvoles per l’altra. Travessant el sector meridional del terme, 
passa l’autopista de l’Ebre AP-2. També travessa el terme el tren d’alta velocitat Lleida- 
Barcelona. 

El municipi té un important sector forestal on predominen els pins. Pel que fa a l’agricultura, les 
oliveres són el principal conreu, seguit pels ametllers, la vinya (DO Costers del Segre) i els 
cereals, especialment l’ordi. La ramaderia de Vinaixa complementa l’agricultura i hi predomina la 
cria d’aviram. Una indústria tradicional és l’explotació de gres (Pedres Moragues). 

Figura 1. Context administratiu del municipi (dreta). Localització de la comarca a Catalunya (superior esquerra) i el 
municipi a la comarca (inferior esquerra). 
 
 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Hipermapa de Catalunya i el web Municat. 
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Figura 2. Context socioeconòmic del municipi. 
 

 
 
ESTRUCTURA DE LES REGIDORIES 
 
L’estructura de les regidories del municipi de Vinaixa es distribueix de la següent manera: 

- Àrea d’Obres i Serveis 

- Àrea d’Agricultura i Medi Ambient 

- Àrea de Cultura i Turisme 

- Àrea d’Educació i Entitats socials 

- Àrea de Noves Tecnologies, Joventut i Esports 

- Àrea de Governació, Economia i Sanitat 

 
4.2 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 
L’Ajuntament de Vinaixa ha realitzat diverses actuacions en matèria d'energia i de medi ambient, 
que han contribuït a la disminució de GEH a l’atmosfera, així com actuacions en matèria 
d’adaptació al clima per tal d’augmentar la resiliència als impactes associats al canvi climàtic.    

A continuació, es llisten els estudis previs, ordenances i els plans aprovats que tenen incidència 
en aquests àmbits.  
Taula 2. Documents que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar el PAESC. 
Tipus de document Nom Any 

PAES PAES de Vinaixa 2014 

DUPROCIM DUPROCIM de Vinaixa 2020 

IRE Inventari de referència d’emissions de les comarques lleidatanes (2005) 2013 

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

 

  

POBLACIÓ
Població 2005 607 hab.
Població 2019 470 hab.

Taxa de creixement interanual -22,57 %

HABITATGES I EQUIPAMENTS
Nombre d’habitatges 2005 334

Nombre d’habitatges1 2019 407
Habitatges de segona residència 21,92 %

Nombre d’equipaments municipals 2005 9
Nombre d’equipaments municipals 2019 10

CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES
Altitud 479 m

Superfície 37,59 km2

Graus dies de calefacció i refrigeració2 2.176

1 Habitatges nous construïts. Departament de Territori i Paisatge, GENCAT.
2 Graus-dia de calefacció i refrigeració a Catalunya, resultats a nivell municipal: ICAEN (2003). Graus calefacció 1818.
3 Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors, IDESCAT.
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5. MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
5.1 INVENTARI DE REFERÈNCIA D’EMISSIONS DE VINAIXA 
5.1.1 Inventari de referència d’emissions: àmbit PAESC 
El 2005, el municipi de Vinaixa va emetre 2.145,72 tn de CO2, que representen el 2,6% del 
conjunt de la comarca. Les emissions van ser de 3,53 tn CO2/càpita, un 13% inferior a les 
emissions per càpita de la comarca, que varen ser de 4,07 tn CO2/càpita i inferior a les del conjunt 
de les comarques lleidatanes, que varen ser de 4,75 tn CO2/càpita. 

Figura 3. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Vinaixa.

Font. Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les comarques 
de Lleida. Diputació de Lleida, 2013. 
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Taula 3. Consums energètics anual en edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari i edificis residencials. 

 
 

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)  
 
L’any 2005 les emissions del sector terciari no municipal van ser de 151,57 tnCO2 que 
representen un 7,06% de les emissions totals del municipi. 

Vinaixa disposa d’edificis i equipaments del sector terciari amb un consum elèctric que va emetre 
127,15 tnCO2 (83,89% de les emissions del sector). El sistema de climatització d’aquestes 
instal·lacions inclou l’ús de Gasoil C i de GLP amb unes emissions de 9,75 tnCO2 i 14,67 tnCO2 
respectivament, equivalents a un 6,44% i un 9,69%.  

Aquest sector és el que genera menys emissions de CO2 sense tenir en compte els equipaments 
municipals. Això es deuria a que Vinaixa és un municipi petit, d’àmbit rural i amb poc sector 
terciari. 

Edificis residencials 
 
Les emissions associades als edificis residencials van ser de 515,56 tnCO2, que representen un 
24,03% de les emissions totals del municipi.  

La major producció d’emissions de CO2 procedeix de l’electricitat la qual va emetre 359,58 tnCO2 
(69,74% de les emissions), seguida del Gasoil C que va emetre 133,61 tnCO2 (25,92% de les 
emissions) i del GLP amb 22,38 tnCO2 (4,34% de les emissions).  

Transport urbà rodat: transport privat i comercial  
 
El transport urbà rodat del municipi va emetre un total de 1.110,93 tnCO2, essent el sector més 
contaminant, ja que representa un 51,77% del total de les emissions del municipi. El parc de 
vehicles del municipi l’any 2005 era de 416 vehicles, dels quals, 214 eren de gasoil i 202 de 
gasolina.  

En el cas de Vinaixa cal destacar que és un poble petit de la comarca del Segrià. És per això, 
que els habitants han de desplaçar-se a altres pobles més grans del voltant. Així doncs, el 
municipi genera més desplaçaments a d’altres municipis del seu voltant que desplaçaments cap 
a Vinaixa.  

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 
 
Les emissions associades al tractament de residus l’any 2005 van ser de 251,99 tn CO2, el que 
correspon a un 11,74% de les emissions del municipi. Segons dades de l’Agència de Residus de 
Catalunya, el percentatge de recollida selectiva en pes l’any 2005 va ser del 10,13%. L’any 2005 
no hi havia recollida de FORM i els percentatges de les diferents fraccions de recollida selectiva 
van ser els següents: 7,36% envasos; 9,80% vidre i 3,30% paper i cartró. 

  

Edificis i 
equipaments 
(no municipal)

Edificis 
residencials

Edificis i 
equipaments 
(no municipal)

Edificis 
residencials

Edificis i 
equipaments 
(no municipal)

Edificis 
residencials

Electricitat 264,34 747,56 127,15 359,58 83,89 69,74
Gas natural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gasoil C 36,53 500,41 9,75 133,61 6,44 25,92
GLP 64,61 98,58 14,67 22,38 9,68 4,34
Biomassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solar tèrmica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geotèrmica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 365,48 1.346,55 151,57 515,56 100,00 100,00

Consums d'energia final en edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari i edificis residencials

MWh tones CO2  % tones CO2 



 

5.1.2 Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament  
El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament Vinaixa 
varen consumir 298,84 MWh d’energia, que van suposar 115,67 tnCO2, fet que representa el 
5,39% del total d’emissions del municipi. El consum d’energia del 2019 ha augmentat respecte 
el 2005 un 15%, i les emissions, en conseqüència han disminuït un 38%. 

En els apartats següents s’analitzen amb més detall els canvis que hi ha hagut en els diferents 
sectors de l’àmbit ajuntament: equipaments municipals, enllumenat públic i flota municipal. 

Tot i que el percentatge d’emissions de l’Ajuntament és només un 5,39% del total de les 
emissions del municipi, cal fer un esforç per implantar mesures de reducció de les emissions ja 
que l’Ajuntament ha d’actuar com a catalitzador per promoure la implantació de les mesures en 
l’àmbit del municipi. L’Ajuntament disposa de les eines necessàries per fer arribar la informació 
a la ciutadania amb l’objectiu de disminuir les tones de CO2 que s’emeten a l’atmosfera. 

 
Figura 4. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit Vinaixa. 
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A continuació es recullen els valors absoluts de consum energètic pel 2019 segons sector i font, 
així com les equivalències en emissions de CO2 municipals i per càpita.  
Taula 4. Consums energètics en edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari i edificis residencials. 

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

 Edificis i equipaments o instal·lacions municipals 
L’any 2005 hi havia un total de 9 equipaments i instal·lacions municipals, i l’any 2019 
s’incrementaren a 10. 

S’han visitat 9 del total d’equipaments i instal·lacions que hi ha al municipi, concretament els que 
tenen un major consum d’energia, i s’han classificat segons el seu ús: 

• Equipaments Administratius: Ajuntament de Vinaixa. 

• Equipaments Educatius: Escola Sant Bonifaci, Llar d’infants municipal 

• Equipaments Socioculturals: Centre Cívic, Casal Vinaixenc, Casal d’avis i entitats, 
Edifici del Jovent 

• Equipaments Sanitaris: Consultori mèdic  

• Equipaments Esportius: Piscines municipals. 
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Actualment, l’edifici de l’ajuntament presenta un part inacabada/sense ús al pis superior. 

L’escola Sant Bonifaci i la llar d’infants comparteixen el subministrament de gasoil C a raó de 
74% i 26%, respectivament segons criteri municipal. També comparteixen de l’electre, juntament 
amb les piscines, pel que per a designar els consums unitaris s’ha atribuït a les piscines el 100% 
del consum dels mesos de juny a setembre i, el consum anual restant, s’ha distribuït entre l’escola 
i la llar amb els mateixos percentatges que l’electre (74% escola i 26% llar). 

El cementiri (catalogat com a “altres”) es va inaugurar el 2018 i no s’ha visitat perquè la major 
part del consum es deu a la connexió al subministrament de 3 lluminàries de l’enllumenat exterior 
públic.  

Figura 5. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals de l’Ajuntament de Vinaixa. 

 
 

Els gràfics anteriors mostren les emissions per tipus d’equipaments/instal·lacions del municipi. 
Les instal·lacions de màxim consum són les educatives, les quals representen l’any 2019 només 
un 19% del consum total dels equipaments municipals, igual que les administratives (19% del 
consum). Els equipaments amb majors consums durant el 2019 han estat els associats a serveis 
socioculturals (39% del consum), quan el 2005, aquests equipaments representaven el 18% del 
consum. 

Figura 6. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions segons font energètica. 

 
 

Analitzant el consum per fonts d’energia s’observa que l’any 2005, les principals fonts eren el 
Gasoil C i l’electricitat, igual que l’any 2019, tot i que en aquest darrer any, el consum relatiu de 
gasoil C hauria augmentat respecte el 2005 en quasi 20 punts percentuals i en detriment del 
consum elèctric. 
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Durant l’elaboració del PAESC s’han analitzat de forma detallada 9 equipaments. Els resultats 
de les valoracions energètiques preliminars d’edificis i equipaments/instal·lacions municipals 
(VEPE) s’adjunten a l’annex II d’aquest document. 

El gràfic següent mostra el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del 
municipi visitats. Els 3 equipaments que més consumeixen són: El Casal Vineixenc, l’escola i la 
llar d’infants i l’ajuntament.  

Cal destacar que alguns equipaments han disminuït el consum l’any 2019 respecte l’any 2005, 
principalment els associats a bombaments d’aigua (donada de baixa del pou 1 i reducció del 
consum del pou 2). Però, en general, els equipaments han augmentat els seus consums, amb 
excepció potser del magatzem-escorxador que tindria un consum similar pels anys 2005 i 2019. 

Figura 7. Consums dels equipaments visitats any 2005 i 2019, respectivament, de l’Ajuntament de Vinaixa. 

 
 
 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Vinaixa. 
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Taula 5. Consums energètics per tipus d’equipament/instal·lacions [MWh]. 

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

Tipus 2005 2019 2005 2019 2005 2019
Administració 6,86 5,79 29,46 50,42 36,32 56,21
Educació 24,05 9,16 27,45 46,98 51,50 56,14
Esports 0,00 18,58 0,00 0,00 0,00 18,58
Instal·lacions 23,97 12,69 0,00 0,00 23,97 12,69
Sanitat 3,86 2,82 7,16 14,42 11,02 17,24
Sociocultural 7,74 17,50 22,75 96,82 30,49 114,32
Altres 0,43 2,94 0,00 0,00 0,43 2,94
TOTAL 66,91 69,47 86,82 208,64 153,73 278,11

Consum energètic per tipus d'equipaments / instal·lacions [MWh]
Electricitat Gasoil C TOTAL



 

 Enllumenat públic municipal i semàfors 
El municipi de Vinaixa disposa de 2 quadres d’enllumenat (sense comptar les 3 lluminàries 
adherides al quadre de subministrament del cementiri). Al municipi no hi ha semàfors. 

Segons diversos projectes i segons el personal de l’ajuntament, l’enllumenat públic del municipi 
està compost per làmpades de Vapor de Sodi d‘Alta Pressió (VSAP) de 70W, 150W, 250W i 
400W. Puntualment, es disposa també de lluminàries de tipus Halogenurs metàl·lics (HM) de 
400W i LED de 20W i 70W. En total existeixen 236 punts de llum. A continuació se’n recull 
l’inventari per tipus de lluminària i potència. 

Ambdós quadres consten de rellotge astronòmic per a la regulació horària i balast de doble nivell 
per a la regulació del flux. El consum elèctric associat als quadres s’ha reduït el 2019 respecte el 
2005 de manera significativa.  

Per valorar les dades de consum de l’enllumenat públic es pot utilitzar el valor corresponent al 
consum per habitant7 que l’any 2015 va ser de 116 kWh/habitant a Espanya, valor molt superior 
al consum elèctric Europeu que va ser de 75 kWh per habitant. Pel que fa a Catalunya el consum 
mitjà va ser de 95 kWh/habitant. En el cas de Vinaixa el consum per habitant, l’any 2019, està 
per damunt de la mitja Espanyola i Catalana, essent de 188,01 kWh/habitant.  
Taula 7. Consums energètics per tipus d’equipament/instal·lacions [MWh]. 

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

Figura 8. Consums per quadre d’enllumenat, comparativa 2005-2019. 
 

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

 
  

 
7) Segons dades de l’IDAE i d’un estudi de la Universitat Complutense de Madrid 

2005 2019 2005 2019 2005 2019
Enllumenat públic 100,74 88,37 48,46 35,44 0,0798 0,0754
Semàfors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Total 100,74 88,37 48,46 35,44 0,0798 0,0754
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Taula 6. Inventari de punts de llums a l’enllumenat públic segons tipologia de làmpada i potència unitària. 

 Potència unitària (W) 

Tipus lluminària 20 70 150 250 400 TOTAL 

VSAP 0 142 54 3 2 201 

HM 0 0 0 0 8 8 

LED 21 6 0 0 0 27 

TOTAL 236 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
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 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) en el cas que n’hi hagi. El municipi de Vinaixa no es disposa de transport públic ni 
escolar intraurbà, pel que només es consideren els consums de la flota municipal i els associats 
al transport per a la gestió dels residus municipals.  

El consum total de combustibles líquids l’any el 2019 va ser un 4% superior al consum del 2005. 
Figura 9. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament de Vinaixa. 

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

 
El parc de vehicles de l’ajuntament ha incrementat el consum de combustibles durant el 2019 i 
respecte el consum de 2005. 
Taula 8. Síntesi consum de combustibles segons tipologies de transports al municipi i equivalència en emissions de 
CO2. 

 
 

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

Parc de vehicles propietat de l’ajuntament  
 
El municipi de Vinaixa disposa de 2 vehicles municipals: un Fiat Doblo amb any de matriculació 
el 2003 i un Citroen, amb matriculació el 2018. Ambdós vehicles són dièsel.  

 

Transport associat a la gestió de residus 
 
Les dades obtingudes de les diferents fraccions referents al transport associat a la gestió de 
residus del municipi de Vinaixa s’han estimat a partir de les característiques del servei prestat pel  
Consell Comarcal del Segrià (fraccions de recollida, freqüència de recollida i destí dels residus 
recollits). 

A partir d’aquestes dades s’observa com l’any 2005 encara no hi havia recollida selectiva de la 
FORM i el consum més elevat era el derivat del transport associat a la gestió del rebuig. En canvi, 
l’any 2019 ja està consolidat el servei de recollida selectiva de la FORM i el servei de rebuig s’ha 
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9,40 13,29 2,51 3,55 0,0041 0,0076
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reduït. La resta de fraccions es mantenen pràcticament igual, tot i que en termes absoluts l’any 
2019 haurien disminuït 228,43 litres de combustible respecte el 2005.  

Figura 10. Emissions relatives associades a la gestió de residus segons fracció.  

 
 
Nota: respecte el PAES de 2014, s’ha assignat el consum de combustible per a la gestió de FORM de 2005 inclosa 
al PAES de 2014 com a consum per a la gestió de rebuig, ja que al web de l’Agència de Residus de Catalunya no 
consta l’existència de servei de recollida selectiva de FORM al municipi per l’any esmentat. En aquest sentit, les dades 
exposades no coincideixen amb les incloses al PAES de 2014. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Vinaixa. 

 

Transport escolar urbà 
 
Al municipi de Vinaixa no hi ha transport públic escolar urbà. 
 

 Transport públic urbà  
Al municipi de Vinaixa no hi ha transport públic urbà dins el propi municipi. 
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5.1.3 Producció local d’energia 
 Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW 

El municipi de Vinaixa disposa de les següents instal·lacions de generació d'energia elèctrica de 
potència inferior a 20 MW:  

Taula 9. Producció local d'energia elèctrica a petita escala al municipi de l’Ajuntament de Vinaixa. 

Ubicació 
Potència  
estimada 

(kW) 
Propietat 

Generació 
local 

d'electrici-
tat (MWh) 

Vector 
energètic 
d'entrada 

(MWh) 

Inclosa 
a l'ETS8 

Forma 
part de 

l'IRE 
Any d'ins- 
tal·lació 

Any 
tanca-
ment 

Fotovoltaica9 Vinaixa 100 Privada 151,80 - No Sí 2010 - 

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

L’ICAEN disposa de la informació de les instal·lacions de l’antic règim ordinari fins l’any 2014, de 
les instal·lacions de l’antic règim especial, contracte privat i aïllades fins l’any 2013, a excepció 
de les instal·lacions fotovoltaiques per les quals s’inclou la informació fins l’any 2010. 

Tenint en compte la premissa anterior, el factor d’emissió per a l’electricitat de 2005 a Vinaixa és 
l’estatal (0,481 tnCO2/MWh) però el 2019, el factor d’emissió per a l’electricitat de Vinaixa passa 
a ser de 0,401 tnCO2/MWh degut a la producció local d’energia esmentada. 

 Producció local de calefacció/refrigeració 
Al municipi de Vinaixa no hi ha producció local de calefacció/refrigeració que es 
vengui/distribueixi com a matèria primera als usuaris finals dins del mateix terme municipal. 

8) Sistema europeu de comerç d'emissions ETS (European Trading Scheme).
9) 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 %. 



6. PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
6.1 PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ  
El pla d’acció del municipi de Vinaixa consta de 60 accions que suposen una reducció de 864,49 
tn CO2 per l’any 2030 i equivalen a un 40,29% 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 i
equipaments/instal·lacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari.

2. Disminuir les emissions associades al transport urbà.

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

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

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

Taula 10. Estructura de les accions en sectors i categories. 

Sector 
Categories 

Àrea 
d’intervenció 

Instrument 
polític 

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals A1 B1 

Edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari A1 B1 

Edificis residencials A1 B1 

Enllumenat públic A2 B2 

Transport A4 B4 

Producció local d’electricitat A5 B5 

Producció local de calor/fred A6 B6 

Altres A7 B7 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía para la presentación de Informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 
Energia (Unió Europea, 2016). 

A banda de l’àrea d’intervenció i l’instrument polític, en el SECAP Template també cal omplir el 
camp d’origen de l’acció. 

Taula 11. Categorització de les accions segons indicacions del SECAP Template. 
Origen de l’acció 

Autoritat local C1 
Coordinador territorial C2 
Altres (nacional, regional...) C3 
Desconegut C4 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía para la presentación de Informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 
Energia (Unió Europea, 2016). 

El pla integra les accions que s’han dut a terme durant el període 2005-2020, les quals es detallen 
a l’apartat 6.3 d’aquest document. 
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6.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS I QUANTITATIUS 
El PAESC de Vinaixa té 10 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi 
d’emissions de CO2 del 40,29 %. 

1. Reduir les emissions generades en els edificis i equipaments/instal·lacions municipals a 
través d’actuacions de millora de l’eficiència energètica i de conscienciació dels usuaris. 

2. Disminuir les emissions generades de l’enllumenat públic instal·lant rellotge astronòmic, 
sistema de regulació de flux a cada punt i substituint la tipologia de les lluminàries. 

3. Disminuir les emissions de CO2 dels sectors terciari i residencial mitjançant accions de 
participació ciutadana. 

4. Potenciar l’ús de la biomassa al municipi en els sectors terciari, residencial i equipaments. 

5. Disminuir les emissions associades al parc de vehicles del municipi a través de millores 
en el seu ús (millorant-ne la conducció i fent-la més eficient). 

6. Reduir les emissions derivades de la gestió dels residus municipals per assolir els 
objectius de recollida selectiva que marca la Directiva Europea de residus del 2018 

7. Incrementar la producció d’energia elèctrica d’origen renovable al municipi. 

8. Incrementar la producció d’energia tèrmica d’origen renovable al municipi. 

9. Fomentar l’ús d’energia 100% renovable en el 75% del consum elèctric de l’Ajuntament 
i un 35% del consum elèctric del sector terciari i residencial. 

10. Fomentar l’ús d’energia geotèrmica. 

  



 

6.3  ACCIONS REALITZADES (2005-2020) 
Durant el període 2005-2020 s’han realitzat i impulsat 11 accions que han contribuït a disminuir 
les emissions de GEH a l’atmosfera.  

Taula 12. Accions per línia realitzades en el període 2005-2020. 

Sector Acció Any 
Estalvi 
estimat 

(tn CO2/any) 
(metodologia) 

Edificis, 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

Substitució de les bombes d’aigua de les piscines 
municipals 2020 1,26 (a) 

Augment del grau d'aïllament dels equipaments: 
ajuntament, escola, consultori mèdic i llar d’infants 2006-2020 3,93 (b) 

Substitució parcial de les làmpades existents per d'altres 
més eficients 2005-2020 0,93 (c) 

Enllumenat públic 

Elaboració del pla d’adequació de l’enllumenat o d’un pla 
director de l’enllumenat 2014-2020 10,63 (d) 

Substitució de làmpades de l’enllumenat per d’altres de 
més eficients (LED) 2020 1,06 (e) 

Instal·lació de reguladors de flux de doble nivell 2005-2014 9,69 (f) 

Transport 

Optimització de les rutes i freqüències de recollida dels 
residus sòlids urbans 2017-2020 0,61 (g) 

Introduir elements per pacificar el trànsit rodat (zona 30, 
calçada única, elements reductors de la velocitat, etc.) 2015-2020 22,46 (h) 

Producció local d'electricitat Aprovació d'una ordenança municipal per a la regulació i el 
foment de les instal·lacions fotovoltaiques i de solar tèrmica 2005-2020 66,97 (i) 

Altres 

Contractar l'electricitat d'equipaments/instal·lacions a 
comercialitzadores 100% renovables 2011-2020 56,94 (j) 

Implantació de les accions necessàries per reduir el volum 
de residus que es generen en el municipi i per implementar 
la recollida selectiva 

2005-2020 67,00 (k) 

TOTAL (2005-2020) 241,48 
 

a) S’ha considerat que el consum del subministrament pels mesos de juny-setembre es deu exclusivament a  
l’activitat de les piscines municipals. S’ha aplicat la següent fórmula: Emissions estalviades = [Consum 
electricitat (MWh/any 2020) · Factor de conversió electricitat 2019 (tn CO2/MWh)]-[Consum electricitat 
(MWh/any 2019) · Factor de conversió electricitat 2019 (tn CO2/MWh)] 

 
b) S’assumeix que les pèrdues de calor per tancaments deficients és del 30% sobre el consum energètic. Fòrmula 

aplicada: Emissions estalviades = [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 
2005 (tn CO2/MWh)] 

 
c) Estalvi derivat de l’assumpció d’unes hores de funcionament anuals (segons l’espai i equipament) i la posterior 

determinació de lla diferència de consum respecte a lluminàries prèvies. Fòrmula aplicada  Emissions 
estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat (tn CO2/MWh)]. 

 
d) S’assumeix estalvi del 30% respecte al consum de l’enllumenat de 2005. Fòrmula aplicada: Emissions 

estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn CO2/MWh)] 
 

e) Estalvi derivat de l’assumpció d’unes hores de funcionament anuals (segons l’espai amb bombetes LED 
associades a l’enllumenat públic) i la posterior determinació de la diferència de consum respecte a lluminàries 
prèvies. Fòrmula aplicada  Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió 
electricitat (tn CO2/MWh)]. 

 
f) S’assumeix estalvi del 20% respecte al consum dels quadres d’enllumenat (ICAEN). Fòrmula de càlcul: 

Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn CO2/MWh)] 
 

g) L’estimació deriva de les diferències en la freqüència de recollida i els km recorreguts fins al destí de 
tractament/gestió dels residus. S’han considerat 2 km de recorregut intra-urbans i el 8% dels quilòmetres 
associats al desplaçament fins a gestor final, ja que es comparteix rutes de recollida amb altres municipis. 
Distàncies considerades fins a gestors finals dels residus (km interurbans): Resta: Va a les Borges Blanques 
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(45 km),  FORM: va a Montoliu de Lleida (75 km),  Envasos lleugers:  va a Montoliu de Lleida (75 km),  Paper 
i cartró: va a Montblanc  (60 km) i Vidre envàs: va a Els Alamús (65 km). Emissions estalviades = [Consum 
dièsel (MWh/any 2005 · Factor de conversió dièsel 2005 (tn CO2/MWh)]. Fórmula de càlcul de les emissions 
derivades del sistema actual = (km 2019*F1 *Freq. Anual *F2 *F3) 
Per a l’estimació de l’estalvi en emissions de CO2 equivalent es considera que els quilòmetres fins a gestor 
final només repercuteixen en un 10% sobre el municipi degut a la naturalesa de ruta compartida entre municipis 
del servei. Per a la conversió a consum (en litres) de dièsel s’ha considerat el següent factor de conversió: 0,30 
litres/km (F1). Per a la conversió dels litres a consum energètic (en MW) s’ha considerat el següent factor de 
conversió: 0,01 MW/litre (F2). Per a la conversió dels MW a tones de CO2 equivalent s’han emprat els següents 
factors de conversió: 0,267 t CO2/MW (F3) 

 
h) S’assumeix un estalvi del 2% respecte al consum del sector de transport (Metodologia per a la redacció del 

PAES, Diputació de Girona i CILMA). Fòrmula de càlcul: Emissions estalviades = [Consum dièsel (MWh/any) 
· Factor de conversió dièsel 2005 (tn CO2/MWh)] + [Consum gasolina (MWh/any) · Factor de conversió 
gasolina 2005 (tn CO2/MWh)].  

 
i) Dades utilitzades pel càlcul de reducció de CO2: (1) Emissions associades a les dades de consum per a edificis 

residencials i terciaris de l’IRE (2005) i (2) L’estalvi associat a aquesta acció és del 10%. 
 

j) S’assumeix el 100% d’estalvi en emissions de CO2 equivalent en els subministres elèctrics amb titularitat de 
l’Ajuntament degut a la seva inclusió a l’Acord Marc de l’ACM.  

 
k) L’estalvi s’ha obtingut executant les següents operacions sobre les dades de RSB del municipi de 2005 i 2019 

(ARC): (1)Emissions associades pel tractament de cada fracció = (quantitat de residus recollits per fracció (en 
tones) · factor de conversió associat al tractament de les fraccions )-(quantitat de residus recollits per fracció 
el 2019 (en tones) · factor de conversió associat al tractament de les fraccions ); (2). Sumatori de les emissions 
de CO2 per any (2005 i 2019); i, (3) Diferència d'emissió entre el 2005 i el 2019 

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



6.4  ACCIONS PLANIFICADES (2021-2030) 
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 2021-2030 es planifiquen 49 accions 
que reduiran l’emissió de GEH a l’atmosfera en un 24,25% i que, sumades a les anteriors, 
permetran assolir per l’any 2030 una reducció del 40,29 %. 



A16/B13/C1 
Obtenir el certificat energètic dels edificis existents i de nova construcció i fer-ne el 
seguiment. Fer difusió als usuaris de l'etiqueta de qualificació 

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

Objectiu  Promocionar l'ús de l'etiqueta de qualificació energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (tot l'anterior) Certificació energètica Autoritat local 

Descripció D’acord amb el Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, per el que s’aprova el procediment bàsic per a 
la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, els edificis de més de 250m2 ocupats per una 
autoritat pública i que estiguin freqüentats habitualment pel públic hauran d’obtenir i exhibir 
l’etiqueta d’eficiència energètica d’edificis existents. 
L'acció contempla qualificar energèticament els equipaments municipals existents i actuar en el 
sentit de millorar-ne l'eficiència energètica i augmentar-la progressivament, instal·lant il·luminació 
eficient, calderes més eficients, millorant l'aïllament dels tancaments, instal·lant energies 
renovables, fent més eficient la climatització. 
Els equipaments objecte d'aquesta mesura són: l'Ajuntament, el Centre Cívic, el Casal Vinaixenc, 
el Casal d'Avis-Entitats,l' Escola, la Llar d'infants, el Consultori mèdic i l'edifici del Jovent 

Cost 
Cost acció: 800,00 € 
Cost abatiment: 2290,62 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 6,29 anys 

Consum 
Consum actual: 243,90 MWh/any 
Estalvi: 1,22 MWh/any 

Producció local d’energia 
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2026-2030 Governació 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment Nombre d'equipaments municipals amb la qualificació energètica 

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

0,5 %  respecte al consum dels equipaments 

Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 

Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

0,35 
tn CO2 /any 

S: Edificis, 
equipaments/instal·laci

ons municipals 



 A16/B12/C1 Nomenar un responsable energètic municipal 

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

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instal·lacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (tot l'anterior) Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció La creació de la figura del responsable energètic en l'equip tècnic municipal amb l'objectiu de dur 
un control dels consums energètics de totes les instal·lacions municipals, acció que suposa una 
reducció de les emissions de CO2, així com un estalvi econòmic. Les tasques principals d'aquesta 
figura serien:  

1. Gestió centralitzada i contínua del consum energètic dels equipaments municipals.  
2. Gestió preventiva de les instal·lacions energètiques d'aquests equipaments.  
3. Detecció de disfuncions i aplicació de mesures d'estalvi i reducció de consum energètic 

sempre que sigui possible.  
4. Planificar les mesures d'estalvi i eficiència energètica a prendre en els equipaments.  
5. Planificar la incorporació d'energies renovables en els equipaments.  
6. Assessorament i formació en l'àmbit d'energia al personal municipal o personal responsable 

dels equipaments municipals.  
7. Seguiment i avaluació del procés d'execució del PAESC. 
8. Preparació de material divulgatiu adreçat a la ciutadania sobre les mesures aplicades per 

l'ajuntament en matèria sostenibilitat energètica. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 366,48 MWh/any 
Estalvi: 10,99 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2021-2023 Governació 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- Sí No iniciada 

Indicadors 
seguiment 

Existència de la figura de responsable a nivell municipal (figura reconeguda a ajuntament) 
Definició de les tasques i obligacions del responsable (perfil del treballador) 
Grau d'assoliment de les tasques anualment (valoració qualitativa, en %) 

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

 
3 %  respecte al consum en equipaments i enllumenat 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

3,57 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A16/B12/C1 Programa de manteniment dels edificis i equipaments municipals 

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

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instal·lacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (tot l'anterior) Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció Un manteniment adequat de totes les instal·lacions dels edificis i dels equipaments municipals és 
la clau per allargar la seva vida útil i millorar-ne l’eficiència i l’estalvi energètics. Per aquest motiu 
es proposa la implantació d’un programa centralitzat de manteniment de les instal·lacions de tots 
els equipaments municipals (gestionats directa o indirectament). 
La realització d’aquest tipus de manteniment implica prendre unes mesures determinades, com 
ara: 

- Revisió de calderes, equips de combustió i sistemes de bombament. 
- Detecció de fuites i revisió d’instal·lacions per detectar defectes d’aïllament. 
- Neteja de làmpades i lluminàries de forma regular. 
- Verificar el funcionament correcte dels controls i termòstats. 

Tant si la gestió del manteniment és per mitjans propis com si es externa, s’han de seguir uns 
protocols requerits per cadascun dels equips en els quals es determina la realització d’informes 
periòdics que descriguin l’estat de la instal·lació. La figura del responsable o gestor energètic serà 
qui supervisarà aquests informes. 
Respecte les instal·lacions tèrmiques, l’ajuntament vetllarà perquè es compleixi estrictament la 
reglamentació vigent del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), essent el titular 
de les instal·lacions tèrmiques el responsable del seu correcte manteniment. A més a més, es 
proposa recolzar aquesta acció amb una formació específica als encarregats de manteniment dels 
edificis i equipaments. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 366,48 MWh/any 
Estalvi: 3,66 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2021-2023 Manteniment 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - En curs 

Indicadors 
seguiment 

Existència d'un registre del protocol/programa de manteniment, amb objectius anuals i previsió de 
tasques en el temps 
Evidència de revisió anual del programa i assoliment d'objectius/tasques 
 

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

 
1 %  respecte al consum en equipaments i enllumenat 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

1,19 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A16/B12/C1 Implantació d’un sistema de comptabilitat energètica 

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

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instal·lacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (tot l'anterior) Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció El sistema de comptabilitat energètica es basa en la implantació d'un sistema de control integrat 
que permet analitzar, gestionar i reportar informació del consum energètic de forma instantània i 
regular, i així permet actuar de forma directa sobre les variables causants de l'increment 
innecessari del consum energètic. Amb la introducció de les dades de facturació, es revisa de forma 
automàtica un conjunt de paràmetres de seguiment: en cas de sobrepassar els rangs preestablerts 
o de no coincidir amb la programació de correcte funcionament, es genera l'alarma corresponent. 
Per mitjà de les alarmes és possible identificar anomalies en el consum energètic i d'aigua, i 
d'aquesta manera facilita la ràpida actuació per tal de corregir-les. El gestor/a energètic serà la 
persona encarregada de controlar aquest sistema. 
A més, el programa permet analitzar possibles desviacions en els consums, errors en la facturació 
i permet optimitzar la potència contractada. S'assoleix de mitjana un 10% d'estalvi econòmic 
optimitzant la contractació dels subministraments energètics i validant correctament les factures, 
que poden arribar fins a 25% en alguns casos. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 366,48 MWh/any 
Estalvi: 3,66 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2023-2026 Governació 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment 

Implantació del sistema 
Registre d'informació i incidències 
Registre de tasques de correcció fetes i propostes de millora anuals 
 

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

 
1 %  respecte al consum en equipaments i enllumenat 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

1,19 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A19/B11/C1 
Elaboració d’un manual de bones pràctiques ambientals en els equipaments 
municipals 

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

Objectiu  Reduir el consum elèctric dels edificis municipals 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Altres Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Es proposa l’elaboració d’un manual de bones pràctiques en el qual es destaqui la importància 
d’aquells hàbits i comportaments que permetin un estalvi energètic en els diferents equipaments, 
destacant la utilització de l’enllumenat únicament quan sigui necessari i la correcta regulació de la 
temperatura interior, perquè variant un únic gra es pot obtenir un estalvi important. 
El manual també ha de contenir les directrius pel control i regulació del funcionament dels equips 
informàtics, així com dels dispositius d’aturada automàtica o el pas a inactivitat dels equips. 
Per altra bans, les bones pràctiques també han d’incorporar, entre altres aspectes, els criteris 
generals per la compra de material i estratègies per minimitzar el consum de recursos (aigua, 
paper, ...). En aquest sentit, el manual ha de ser senzill, gràfic i entenedor, de manera que pugui 
ser fàcilment consultable per tots els treballadors. 
Tot i això, la correcta implantació del manual ha d’anar associada a una sessió de formació 
específica en la que es presentin els principals continguts i utilitats del manual. S’ha de considerar 
que realitzant accions senzilles es pot assolir fins a un 2,5% d’estalvi dels consums energètics d’un 
edifici. 
El responsable energètic dels equipaments haurà de disposar d’un exemplar del manual i conèixer 
el seu contingut. Per tal de garantir l’èxit en el seguiment del manual, es recomanable que els 
responsables intervinguin en el procés d’elaboració i que s’ajusti als requeriments reals dels 
equipaments municipals. També és necessari sensibilitzar a la plantilla i fomentar les conductes  
estalviadores mitjançant una campanya senyalística amb plafons divulgatius a l’abast del personal 
de l’ajuntament. 
També es preveu, un cop elaborat el manual i realitzada la campanya de sensibilització, informar 
als treballadors de l’ajuntament dels resultats energètics que es produeixen en els diferents 
equipaments i instal·lacions municipals i la seva evolució en el temps. 

 

Cost 
Cost acció: 1500,00 € 
Cost abatiment: 717,05 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 1,85 anys 

 

Consum 
Consum actual: 297,01 MWh/any 
Estalvi: 7,43 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2023-2026 Medi Ambient 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment 

Existència d'un protocol de bones pràctiques 
Integració de tasques de revisió, actualització i difusió del manual entre el personal propi 
Vies de difusió i recurrència de les mateixes 
 

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

 
2,5 %  respecte al consum dels equipaments 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

2,09 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A18/B11/C1 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis públics d'ús intensiu 

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

Objectiu  Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Aquesta acció consisteix a sensibilitzar els treballadors municipals sobre l'eficiència i l'estalvi 
energètic tot incorporant pautes per a un consum correcte de l'energia en les seves tasques diàries 
mitjançant sessions informatives i formatives i la disposició de cartells informatius per fomentar la 
correcta utilització d'aquest recurs.  
Una de les vies de sensibilització és mitjançant la realització d'estimacions sobre la despesa 
energètica que comporten les diferents tasques a la feina. Es poden realitzar formacions 
específiques dirigides, d'una banda, als tècnics municipals que realitzin inspeccions als 
equipaments privats amb l'objectiu que puguin proposar mesures bàsiques per a l'estalvi energètic 
i, d'altra banda, als encarregats del manteniment de les instal·lacions municipals per aplicar criteris 
d'estalvi i eficiència a les seves tasques. 
La formació es pot acompanyar amb la monitorització dels consums energètics. 

 

Cost 
Cost acció: 1200,00 € 
Cost abatiment: 1435,93 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 4,01 anys 

 

Consum 
Consum actual: 278,11 MWh/any 
Estalvi: 2,78 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2023-2026 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment 

Nombre d'actuacions de formació/informació fetes 
Nombre de receptors de les actuacions 
 

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

 
1 %  respecte al consum dels equipaments 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

0,84 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A19/B11/C1 Elaboració d’un manual de compra verda 

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

Objectiu  Reduir el consum elèctric dels edificis municipals 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Altres Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció L’acció consisteix a incorporar criteris ambientals en l’adquisició de béns i serveis municipals a 
partir de la redacció d’un “manual de compra ambientalment correcta” (“compra verda” o 
“sostenible”) en què es definiran d’una banda, les directrius a seguir en l’ambientalització de 
compres i consum responsable i d’altra banda, els requisits ambientals en els plecs de 
prescripcions tècniques, amb l’objectiu d’augmentar el pes dels productes i les prestacions de 
serveis amb el mínim cost ambiental. 
La compra verda ofereix una bona oportunitat a l’Ajuntament per a millorar el seu consum d’energia 
global. Implica adquirir productes que ofereixen els nivells de qualitat exigits i alhora són més 
respectuosos amb el medi ambient. 
Es pot aplicar a diversos àmbits: disseny, construcció i gestió d’edificis, a la contractació d’equips 
que consumeixin energia: sistemes de calefacció i vehicles i equips electrònics.  
En aquest cas, i degut a l’objecte del PAESC, l’augment de l’estalvi i eficiència energètica i la 
reducció d’emissions, la compra verda s’orientaria a la compra d’equips electrònics, bombetes de 
baix consum, electrodomèstics de classe A i vehicles eficients.  
Per la compra d’equips d’ofimàtica cal tenir en compte el programa Energy Star de la UE, a la seva 
pàgina web (http://www.eu-energystar.org/index.html) hi ha una base de dades amb els models 
més eficients energèticament, així com una calculadora d’energia per saber què consumeix un 
determinat ordinador.  
Caldria redactar un protocol de compres per tal que el departament/persona encarregada tingués 
una guia de referència.  
També es pot consultar la web: www.compraresponsable.cat on hi ha tot d’informació útil sobre la 
compra verda. 

 

Cost 
Cost acció: 1000,00 € 
Cost abatiment: 119,66 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 0,33 anys 

 

Consum 
Consum actual: 278,11 MWh/any 
Estalvi: 27,81 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2021-2023 Medi Ambient 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

Sí - No iniciada 

Indicadors 
seguiment 

Existència d'un protocol de compra verda 
Integració de tasques de revisió, actualització i difusió del manual entre el personal propi 
 

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

 
10 %  respecte al consum dels equipaments 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

8,36 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A13/B12/C1 Instal·lar vàlvules termostàtiques a radiadors 

Línia estratègica Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable 

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica de la climatització dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Eficiència energètica en calefacció 
d'espais i subministrament d'aigua 
calenta 

Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció La calefacció mitjançant calderes pot representar fins a 2/3 del consum total d'un edifici. Els 
sistemes de control de temperatura dels radiadors es realitzen mitjançant vàlvules termostàtiques 
que han de permetre programar diferents temperatures segons el dia, l'hora de la setmana i els 
diferents usos dels espais. Aquestes vàlvules termostàtiques poden arribar a estalviar fins un 10% 
en el consum de climatització. 
En el moment de fer la instal·lació de les vàlvules s'ha de tenir en compte si els radiadors són 
termostatitzables, o no, ja que en funció d'aquesta característica variarà el sistema a substituir i el 
seu cost. 
L'acció que es proposa considera que siguin termostatitzables tots els radiadors de l'Escola Sant 
Bonifaci i la llar d'infants municipal. En total, 26 vàlvules: 21 a l'escola i 5 a la llar. 

 

Cost 
Cost acció: 780,00 € 
Cost abatiment: 621,83 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 1,66 anys 

 

Consum 
Consum actual: 46,98 MWh/any 
Estalvi: 4,70 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2023-2026 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Consum tèrmic dels equipaments municipals 

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

 
10 %  respecte al consum en climatització dels equipaments 
 
Emissions estalviades = [Consum tèrmic (MWh/any) · Factor de conversió tèrmic 2005 (tn CO2/MWh)] 
 
Font: Agència d’Energia de Barcelona. Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals. Novembre 
2011. 

1,25 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A13/B12/C1 Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació 

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

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica de la climatització dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Eficiència energètica en calefacció 
d'espais i subministrament d'aigua 
calenta 

Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció Un aspecte en què cal incidir és la temperatura interior del local, tant a l’hivern com a l’estiu. En 
aquest sentit cal fomentar l’ús responsable dels aparells de climatització, de manera que el 
termòstat sempre es posi a una temperatura adequada que generi benestar i, al mateix temps, 
estalviï energia. 
Establir unes temperatures de consigna interiors, tant a l’hivern com a l’estiu, pot representar una 
mesura de control i estalvi energètic molt important. Cal considerar que incrementar la temperatura 
de calefacció a l’hivern en 1 grau significa un increment del 8 % del consum. De la mateixa manera, 
cal considerar que reduir la temperatura de refrigeració a l’estiu en 1 grau, significa un increment 
del 10 % del consum. Convé que per estances o per zones es disposi de termòstats individuals.  
Es proposa revisar la regulació dels termòstats a: l'Ajuntament, el Centre Cívic, el Casal Vinaixenc, 
el Casal d'avis-entitats, l'Escola Sant Bonifaci, la llar d'infants, el consultori mèdic i l'edifici del 
Jovent. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 211,64 MWh/any 
Estalvi: 16,93 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2026-2030 Manteniment 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment Consum tèrmic dels equipaments municipals 

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

 
8 %  respecte al consum en climatització dels equipaments 
 
Emissions estalviades = [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Agència d’Energia de Barcelona. Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals. Novembre 
2011. 

4,55 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A14/B12/C1 Instal·lar detectors de presència als lavabos, passadissos i zones comunes 

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

Objectiu  Reduir el consum elèctric dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Sistemes d'enllumenat eficient Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció La instal·lació de detectors de presència temporitzats en zones de pas o d'estada curta com poden 
ser els lavabos o passadissos permet limitar la durada de l'encesa de la il·luminació. L'estalvi 
derivat de la instal·lació d'aquests dispositius pot arribar al 65% del consum corresponent a la 
il·luminació d'aquestes zones.  
Degut a que no es disposa dels consums sectoritzats, per fer el càlcul de l'estalvi s'ha fet una 
estimació sobre el consum corresponent a la il·luminació dels equipaments sobre els que s'aplica 
l'acció: l'ajuntament, el centre cívic, el casal Vinaixenc, elcasal d'avis, l'escola, la llar infants, el 
consultori mèdic i l'edifici del Jovent. En total, 22 detectors de moviments. A continuació s'adjunta 
inventari per equipament. 

 
 

Cost 
Cost acció: 1320,00 € 
Cost abatiment: 9333,16 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 28,79 anys 

 

Consum 
Consum actual: 35,26 MWh/any 
Estalvi: 0,35 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2023-2026 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Consum electricitat dels equipaments municipals 

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

 
1 %  respecte al consum en il·luminació dels sectors on s'instal·la aquest aparell 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Agència d’Energia de Barcelona. Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals. Novembre 
2011. 

0,14 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  

EQUIPAMENTS Nº DETECTORS

Ajuntament 2

Cente cívic 8

Casal Vinaixenc 7

Casal d'avis i espai entitats 5

Consultori mèdic 3

Ed. Jovent 4

Escola municipal 13

Llar d'infants 3

TOTAL 22



 A14/B12/C1 Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients 

Línia estratègica Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable 

Objectiu  Reduir el consum elèctric dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Sistemes d'enllumenat eficient Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció Actualment es pot trobar una gran varietat de tipologies de làmpades de baix consum amb canvis 
i innovació tecnològica constants. Es proposen diverses opcions per la substitució de les bombetes 
convencionals per altres més eficients: 

· Bombetes incandescents per hal·lògenes de baix consum (50% estalvi) o per fluorescents 
compactes (80% estalvi). 

· Fluorescents convencionals per fluorescents d'alt rendiment energètic (10% estalvi) o per 
LEDs (60% estalvi). 

· Hal·lògenes dicroiques per LEDs (70% estalvi) o per dicroiques d'alt rendiment (25% estalvi). 
El cost de l'acció variarà en funció de la tecnologia escollida. Per aquesta actuació en concret, s'ha 
utilitzat un preu mig de 6,5 €/unitat. S'adjunta l'inventari de les làmpades a substituir: 
 

 
 

 

Cost 
Cost acció: 4849,00 € 
Cost abatiment: 748,51 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 2,31 anys 

 

Consum 
Consum actual: 53,84 MWh/any 
Estalvi: 16,15 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2026-2030 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Consum electricitat dels equipaments municipals 

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

 
30 %  respecte al consum en il·luminació dels equipaments 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Agència d’Energia de Barcelona. Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals. Novembre 
2011. 

6,48 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  

Tipus Pot. W Ajuntament Centre cívic C. Vinaixenc Casal d'avis Escola Llar infants Consultori Jovent Piscines TOTAL

FC 26 32 42 - 14 - - - - - 88

FL 18 47 60 2 2 - - - - 2 113

FL 36 - 1 1 116 106 2 10 40 21 297

FL 58 20 11 17 29 15 - 5 1 - 98

H 35 3 23 11 5 - - - 5 - 47

H 50 - - 4 - - - - - - 4

H 100 - - - 1 - - - - - 1

HM 200 - 1 - 8 8 - - - - 17

IC 40 - 7 10 18 16 6 - 8 16 81

102 145 45 193 145 8 15 54 39 746Total



 A18/B11/C1 Educació ambiental a l’escola 

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

Objectiu  Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció L’educació ambiental a les escoles és un element clau per difondre les bones pràctiques 
ambientals. L’objectiu de  l’acció  és  introduir  activitats  relacionades  amb aquestes  bones  
pràctiques  i,  més  específicament,  sobre l’estalvi i l’eficiència energètica en els currículums 
escolars.  
A més de la incorporació de l’escola al programa d’escoles verdes per prendre mesures concretes 
envers un desenvolupament sostenible, es poden realitzar les següents activitats:  

- Organitzar  tallers,  xerrades  i  jornades  ludicofestives  relacionades  amb  l’estalvi  
energètic,  la  promoció d’energies renovables, l’estalvi d’aigua, reciclatge dels residus, 
etc. 

- Fomentar el compostatge als centres educatius.  
- Desenvolupar un projecte escolar relacionat específicament amb l’estalvi i l’eficiència 

energètica i treballar-lo de manera transversal en les diferents matèries amb l’objectiu que 
cada classe prengui un compromís d’estalvi que condueixi a una millora energètica de tot 
el centre educatiu. Com ampliació d’aquest projecte es pot crear una aula de l’energia 
amb un comptador intel·ligent de visualització del consum del centre, per sensibilitzar 
alumnes i pares i mares. 

 

Cost 
Cost acció: 1500,00 € 
Cost abatiment: 6255,30 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 17,22 anys 

 

Consum 
Consum actual: 41,52 MWh/any 
Estalvi: 0,83 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2021-2023 Ensenyament 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

Sí - En curs 

Indicadors 
seguiment 

Inventari d'actuacions fetes 
Nombre de receptors de les actuacions 

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

 
2 %  respecte al consum de la/les escola/es 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

0,24 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A18/B11/C1 Impulsar el Projecte 50-50 per a les escoles del municipi 

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

Objectiu  Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Realització d'un projecte escolar relacionat específicament amb l'estalvi i l'eficiència energètica de 
les escoles. Aquest Projecte es pot emmarcar dins la Setmana de l'Energia o la Setmana del Medi 
Ambient, i treballar de manera transversal les diferents matèries del currículum escolar. La 
metodologia 50/50 a les escoles  es basa en la creació d'incentius econòmics vers l'estalvi 
energètic, així el 50% de l'estalvi econòmic fruit de les mesures d'eficiència energètiques aplicades 
retorna a l'equipament en forma de transferència econòmica i l'altre 50% es tradueix en un estalvi 
de l'ajuntament en les factures.  
El resultat és que totes les parts guanyen: l'equipament té majors possibilitats d'actuació, 
l'ajuntament disminueix la seva despesa econòmica i la societat per la disminució dels impactes 
ambientals derivats de l'estalvi energètic assolit. L'èxit aconseguit a les escoles encoratja a fer-lo 
extensiu a d'altres tipologies d'equipaments municipals, i inclús no municipals.  
Més informació: http://www.euronet50-50max.eu/ 
Aquesta acció es proposa per a l'Escola Sant Bonifaci. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 41,52 MWh/any 
Estalvi: 2,08 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2023-2026 Ensenyament 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment Establiment d'acord entre parts i sistema de seguiment 

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

 
5 %  respecte al consum de la/les escola/es 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

0,60 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A18/B11/C1 Impuls de l’adhesió de l’escola a la Xarxa d’Escoles Verdes 

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

Objectiu  Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres 
educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions 
educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la 
sostenibilitat. 
I, per tant, es plantegen tres grans objectius: 

• Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els 
àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.). 

• Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del 
seu entorn. 

• Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. Fer xarxa.     
Aquesta acció es proposa per l'Escola Sant Bonifaci. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 41,52 MWh/any 
Estalvi: 0,83 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2021-2023 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Evidència d'adhesió al programa (certificat) i/o evidències de participació del programa 

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

 
2 %  respecte al consum de la/les escola/es 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consum tèrmic (MWh/any) · Factor de conversió tèrmic 2005 (tn CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

0,24 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A19/B12/C1 Canvi de les bombes per d'altres de més eficients 

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

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instal·lacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Altres Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció L'acció proposa canviar progressivament les bombes més antigues per models més eficients. Els 
motors d'alta eficiència transformen pràcticament tota l'energia elèctrica que consumeixen en 
energia mecànica útil, inclouen ventiladors més petits i eficients i tenen càrregues magnètiques 
menors, la qual cosa fa que siguin més silencioses. Hi ha models que també inclouen variadors de 
freqüència (augmentant encara més la seva eficiència). 
L'Ajuntament haurà de dur a terme una diagnosi de l'estat actual de les bombes municipals i 
determinar la prioritat de substitució per a cada cas. Aquesta acció va destinada al bombeig diaria 
per aigua de boca i amb afectació directa sobre l'empresa concessionària i les condicions legals 
del plec. 

 

Cost 
Cost acció: 550,00 € 
Cost abatiment: 1144,34 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 3,53 anys 

 

Consum 
Consum actual: 23,97 MWh/any 
Estalvi: 1,20 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2026-2030 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Nombre de bombes canviades 

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

 
5 %  respecte el consum energètic del bombament 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Accions bàsiques dels PAES per a municipis de menys de 20.000 habitants de la província de 
Barcelona 

0,48 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons municipals 

  



 A12/B12/C1 
Instal·lació de calderes de biomassa per ACS i/o climatització d’equipaments 
municipals 

Línia estratègica Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable 

Objectiu  Produir energia renovable al municipi: biomassa 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Energia renovable per calefacció 
d'espais i subministrament d'aigua 
calenta 

Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció L'acció consisteix a fomentar la substitució de calderes antigues i/o que utilitzin combustibles fòssils 
com a matèria primera per d'altres més eficients als equipaments municipals, amb l'objectiu de 
cobrir les necessitats de climatització seguint els principis d'estalvi i eficiència energètica.  
La biomassa es considera una font d’energia renovable local, de fàcil obtenció i transformació i, a 
més, es considera que la seva combustió provoca un balanç net d’emissions igual a zero, ja que 
les emissions per combustió de biomassa ha estat absorbit prèviament per la planta a partir de la 
qual s’ha generat. Existeixen diversos combustibles que formen part de la biomassa; però en 
general les calderes petites admeten combustibles estandarditzats com estella i pèl·lets.  
Es recomana aquesta acció especialment per aquells equipaments que encara s'abasteixen 
amb combustibles fòssils. Es proposa aquesta actuació per: Ajuntament, Centre Cívic, Casal 
Vinaixenc, Escola-llar d'infants i consultori mèdic .

Cost 
Cost acció: 1000,00 € 
Cost abatiment: -373,01 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 0,05 anys 

Consum 
Consum actual: 208,64 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 

Producció local d’energia 
Tèrmica: 208,64 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2026-2030 Governació 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

Sí - No iniciada 

Indicadors 
seguiment Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte consum total d'energia 

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

respecte el consum en climatització dels equipaments 

Emissions estalviades = [Consum tèrmic (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn CO2/MWh)] 

Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

55,71 
tn CO2 /any 

S: Edificis, 
equipaments/instal·laci

ons municipals 



 A18/B11/C1 

Promoció de la creació d'una xarxa d'activitats respectuoses amb el medi ambient 
(Campanyes específiques per fomentar l’ús racional de l’energia i de les energies 
renovables als comerços) 

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

Objectiu  Promoure l'eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Realització d'una campanya en la que es promogui l'adhesió dels comerços i l'adopció d'un 
scompromisos d'estalvi/reducció energètica en el període d’un any. Des de la campanya se’ls 
informaria de com estalviar energia iser més eficients in situ. La campanya podria donar lloc, inclús, 
a la creació d’un segell de responsabilitat ambiental, a més de fomentar l’adhesió a la Xarxa de 
Comerços Respectuosos amb el Medi Ambient, òrgan que aglutina totes les experiències de xarxa 
de comerços i comerç verd de Catalunya. Aquesta xarxa disposa d’una base de dades amb els 
proveïdors “verds” dels diferents productes (bosses compostables, bosses de paper, safates de 
cartró, envasos retornables, agricultura ecològica, etc.). Cada municipi sol tenir la seva xarxa i 
estan orientades principalment a la reducció de residus, aprofitant aquesta dinàmica es pretén 
crear una xarxa de comerços i establiments, que no només redueixin residus sinó que compleixin 
uns mínims d’estalvi energètic i conseqüentment d’emissions de GEH. 
Cal definir quines són les característiques que han de complir els establiments que s’hi adhereixin, 
en funció del tipus d’establiment, algunes d’aquestes podrien ser: 

· Un mínim del 70% de la il·luminació utilitzada sigui de baix consum. 
· Un mínim del 80% dels electrodomèstics siguin de classe A o superior. 
· Rètols sense il·luminació o utilitzant tecnologia led. 
· Tenir calderes de biomassa, de condensació o d’alta eficiència. 
· Venda de productes de proximitat, a granel o envàs reutilitzable. 
· Realitzar compostatge. 
· Fomentar la reducció de residus. 

S’estima una adhesió del 20% dels establiments. 

 

Cost 
Cost acció: 1500,00 € 
Cost abatiment: 1916,67 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 5,79 anys 

 

Consum 
Consum actual: 73,10 MWh/any 
Estalvi: 2,19 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2026-2030 Treball, Indústria i Comerç 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment Consum total sector terciari 

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

 
3 %  respecte al consum d'un 20% d'equipaments del sector terciari 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

0,78 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons sector terciari 

  



 A16/B11/C1 
Promoure l'adhesió de les empreses al Programa d'Acords voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya 

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

Objectiu  Promoure l'eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (tot l'anterior) Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció El Programa d’acords voluntaris està promogut per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tal de 
reduir les emissions amb efecte d’hivernacle a Catalunya, i està orientat a organitzacions i entitats 
de tot tipus.  
Qui s’hi adhereixi es compromet voluntàriament a fer el seguiment de les seves emissions i 
proposar i aplicar mesures per reduir-les més enllà del que obliga la normativa i fer-ne un seguiment 
anual per valorar-ne els resultats. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya estimula aquests 
esforços i alhora, estableix mecanismes pel seu reconeixement públic.  
L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic dóna suport a les empreses que s’hi volen adherir facilitant 
els formularis, gestionant la documentació, facilitant l’intercanvi d’experiències i donant a conèixer 
els recursos disponibles. 
Es proposa que l'acció s'apliqui a un 10% dels equipaments del sector terciari. 

 

Cost 
Cost acció: 1500,00 € 
Cost abatiment: 575,00 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 1,74 anys 

 

Consum 
Consum actual: 36,55 MWh/any 
Estalvi: 7,31 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2026-2030 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Consum total sector terciari 

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

 
20 %  respecte al consum d'un 10% d'equipaments del sector terciari 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

2,61 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons sector terciari 

  



 A14/B11/C1 

Fomentar la renovació de l'enllumenat interior per enllumenat eficient i de baix 
consum en el sector terciari (Campanyes específiques per fomentar l’ús racional de 
l’energia i de les energies renovables als comerços) 

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

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Sistemes d'enllumenat eficient Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Es proposa la substitució progressiva de les bombetes incandescents per d'altres més eficients, 
com les làmpades fluorescents compactes (baix consum) al sector serveis mitjançant campanyes 
de renovació de bombetes. Les làmpades fluorescents compactes són molt més eficients que les 
incandescents (poden arribar fins el 80% d'estalvi) i tenen una vida útil molt superior (fins a 15 
vegades més), la qual cosa implica un menor cost de manteniment.  
El paper de l'ajuntament és el d'informar els ciutadans i comerços sobre les alternatives existents 
a les bombetes incandescents i sensibilitzar sobre el seu ús mitjançant:  

· Material informatiu.  
· Difusió de les subvencions Plans Renove de bombetes ofertades des de l'Administració  

(sobretot de cara als comerços).  
· Punts d'informació i possible distribució de bombetes eficients.  
· Informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web 

municipal, twitter, facebook, etc.).   
Es preveu que la mesura s'apliqui al 40% del consum d'enllumenat del sector terciari. 

 

Cost 
Cost acció: 2000,00 € 
Cost abatiment: 2358,16 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 7,28 anys 

 

Consum 
Consum actual: 105,74 MWh/any 
Estalvi: 2,11 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2023-2026 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Consum electricitat sector terciari 

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

 
2 %  respecte al consum en il·luminació d'un 40% d'equipaments del sector terciari 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

0,85 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons sector terciari 

  



 A15/B11/C1 

Fomentar la renovació d'electrodomèstics per adquirir-ne de classe A i/o bitèrmics en 
el sector terciari (Campanyes específiques per fomentar l’ús racional de l’energia i de 
les energies renovables als comerços) 

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

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Electrodomèstics eficients Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Es proposa la substitució progressiva dels electrodomèstics per d'altres amb etiqueta energètica 
de classe A o superior en el sector terciari, mitjançant campanyes de renovació d'electrodomèstics. 
Els tipus d'electrodomèstics que tenen obligació d'etiquetar-se energèticament són: frigorífics i 
congeladors, rentavaixelles, rentadores, assecadores, rentadores-assecadores, fonts de llum 
domèstica, forns elèctrics i aparells d'aire condicionat.  
En funció de l´electricitat que consumeix i de les seves característiques, per exemple la capacitat 
de càrrega d'una rentadora, a cada electrodomèstic se li assigna una lletra i un color que el 
classifica energèticament. La classificació va de la lletra A+++, la més eficient, a la G, la menys 
eficient. És a dir, el que llueix la lletra A+++ és el que menys energia gasta i el que porta la G, és 
el que en gasta més. Gràcies a les campanyes d'ajut del Pla Renova't iniciades el 2005, els 
electrodomèstics menys eficients, amb etiqueta de la G a la C, s'han deixat de fabricar. 
La campanya pot incloure:  

· Creació de material informatiu. 
· Col·laboració dels punts de venda dels electrodomèstics. 

Una de les eines què disposa l’ajuntament és l’aplicació de bonificacions en l’ICIO per a aquells 
habitatges o locals que implantin millores amb la finalitat d’augmentar en l’eficiència energètica 
(millora aïllaments, etc.). 
Es proposa aquesta acció per a un 10%  del sector terciari. 

 

Cost 
Cost acció: 1000,00 € 
Cost abatiment: 1886,53 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 5,82 anys 

 

Consum 
Consum actual: 26,43 MWh/any 
Estalvi: 1,32 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2026-2030 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Consum electricitat sector terciari 

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

 
5 %  respecte al consum en il·luminació d'un 10% d'equipaments del sector terciari 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

0,53 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons sector terciari 

  



 A18/B11/C1 Visites d’avaluació energètica als comerços 

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

Objectiu  Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Es proposa que des de l’ajuntament s’ofereixi un servei domiciliari de visites d’avaluació energètica 
o auditories domèstiques als habitatges i petites activitats econòmiques tenen per objectiu 
promoure l’estalvi i l’eficiència energètica a les llars i als comerços i detectar les possibilitats 
d’instal·lar energies renovables per tal de reduir les emissions de CO2. 
Les visites d’avaluació energèticaconsisteixen a visitar els domicilis per assessorar de forma 
personalitzada sobre com reduir les emissions de GEH amb l’ajuda de comptadors intel·ligents del 
consum d’electricitat. En aquestes visites es comprova el tipus d’enllumenat, els electrodomèstics, 
els sistemes de protecció de la radiació solar, els sistemes de calefacció, etc. que tenen i es mesura 
el consum energètic, el consum d’aigua i la gestió dels residus. 
Les visites d’avaluació energètica a les petites activitats econòmiques incidiren en la gran reducció 
de costos i l’augment de la competitivitat que representa l’aplicació dels principis d’estalvi i 
d’eficiència energètica, ja que aquests establiments tenen un potencial de reducció del consum 
energètic important. 
Cada avaluació inclou tres visites del tècnic/a: en la primera s’instal·la el comptador, es facilita un 
qüestionari sobre els consums i s’informa sobre les bones pràctiques per a l’estalvi i l’eficiència 
energètica. A la segona visita (passats 6 mesos) s’analitzen els consums i s’informa sobre les 
mesures que es poden dur a terme per ser més eficients. La tercera visita es realitza per observar 
els resultats de les mesures aplicades passats entre 6 i 12 mesos. 
Es pretén reduir un 7% del consum associat al sector terciari. 

 

Cost 
Cost acció: 2000,00 € 
Cost abatiment: 219,05 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 0,66 anys 

 

Consum 
Consum actual: 365,48 MWh/any 
Estalvi: 25,58 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2023-2026 Medi Ambient 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment 

Nombre de comerços que s’han visitat  
Estalvi aconseguit 
Consum total final de l’energia en el municipi 

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

 
7 %  respecte al consum del sector serveis 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consum tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

9,13 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons sector terciari 

  



 A17/B12/C1 Facilitar l'accés a les IT (fibra) a tots els equipaments, comerç, indústria 

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

Objectiu  Augment del potencial de connectivitat i transmissió de dades 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Tecnologies de la informació i les 
comunicacions Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció L’extensió de fibra òptica fins a totes les llars, equipaments, serveis i activitats del municipi és 
fonamental per poder gaudir d’una infraestructura de telecomunicacions de primer nivell i adequada 
pel correcte desplegament de les xarxes elèctriques intel·ligents. 
Si es disposa ja d’un punt en capçalera d’accés a fibra, propietat de companyia, aquest és un actiu 
important del municipi i possibilita, per tant, poder executar la “darrera milla”, és a dir, la connexió 
entre aquest punt d’accés i cadascun dels serveis i veïns a relativament baix cost. 
Tanmateix depèn de la voluntat de l’operadora. És per això que cal que l’ajuntament s’hi involucri 
per fer possible l’extensió d’aquest servei, sobretot en municipis petits i micropobles. 
Per poder fer l’actuació viable econòmicament, cal la implicació de l’operador a partir d’un projecte 
executiu molt curós i adaptat a les característiques del municipi. 
Es proposa com actuació a curt termini contactar proactivament amb la companyia de 
telecomunicacions per a l’elaboració del projecte i posterior execució de la infraestructura. 
Alternativament a l’extensió del cap de fibra actual, es proposa avaluar l’extensió d’una nova xarxa, 
que es desenvolupi sota promoció municipal i contribució dels ciutadans. En aquest cas, es proposa 
un operador local neutre de la xarxa de matriu municipal o supramunicipal. 
El cost d’aquest servei és molt variable depenen de l’abast i grau d’implementació. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 431,99 MWh/any 
Estalvi: 4,32 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2021-2023 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

Sí - Nova 

Indicadors 
seguiment 

Metres lineals de fibra existent al municipi 
Quantitat d'usuaris beneficiats (%) 

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

 
1 %  respecte a les emissions d'electricitat del sector municipal i terciari 
 
 
 
Font: Metodologia per la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA. 

1,73 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons sector terciari 

  



 A12/B11/C1 

Incentivar les PIMES i comerços per què s'instal·lin calderes o estufes de biomassa i 
calefacció o refrigeració solar a través d'ajuts o redistribució d'impostos (Campanyes 
específiques per fomentar l’ús racional de l’energia i de les energies renovables 

Línia estratègica Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable 

Objectiu  Fomentar l'ús d'energies renovables en el sector serveis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Energia renovable per calefacció 
d'espais i subministrament d'aigua 
calenta 

Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció L’acció consisteix a fomentar la substitució de les calderes de gasoil C, de gas natural i de GLP  
per calderes de biomassa al sector terciari amb l’objectiu de cobrir les ecessitats de climatització 
mitjançant energia renovable. Es preveu que la mesura s’apliqui al 30% dels equipaments del 
sector terciari. 
La biomassa es considera una font d’energia renovable local, de fàcil obtenció i transformació i, a 
més, es considera que la seva combustió provoca un balanç net d’emissions igual a zero, ja que 
les emissions per combustió de biomassa ha estat absorbit prèviament per la planta a partir de la 
qual s’ha generat. Existeixen diversos combustibles que formen part de la biomassa; però en 
general les calderes petites admeten combustibles estandarditzats com estella i pèl·lets. 
L’ajuntament oferirà un servei d’assessorament durant tot l’any, tasca que pot realitzar el gestor 
energètic municipals i, a més, promourà campanyes puntuals d’informació sobre les calderes de 
biomassa, que poden incloure: 

· Mostra de les diferents tipologies de calderes de biomassa i períodes de retorn. 
· Material informatiu. 
· Difusió de les subvencions per la renovació de calderes ofertades des de l’Administració. 
· Punts d’informació i assessorament sobre calderes de biomassa. 
· Informar sobre els avantatges de les calderes de biomassa a través dels mitjans de 

comunicació i dels mitjans 2.0 (web municipal, twitter, facebook, etc.). 

 

Cost 
Cost acció: 10000,00 € 
Cost abatiment: -179,03 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 11,34 anys 

 

Consum 
Consum actual: 10,11 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 10,11 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2026-2030 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

Sí - Nova 

Indicadors 
seguiment Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari 

Estalvi de les emissions de CO2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
respecte al consum tèrmic d'un 10% d'equipaments del sector terciari 
 
Emissions estalviades = [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

2,44 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments/instal·laci
ons sector terciari 

  



 A16/B13/C1 Indicar la qualificació energètica dels habitatges en venda al municipi 

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

Objectiu  Promocionar l'ús de l'etiqueta de qualificació energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (tot l'anterior) Certificació energètica Autoritat local 

Descripció A Catalunya, des de l’1 de novembre de 2007, els edificis de nova construcció han de disposar 
d’un certificat energètic, i des de l'1 de juny de 2013 també és obligatori per als edificis i habitatges 
ja existents que es lloguin o es venguin. Alhora, l’àmbit d’aplicació inclou els edificis o parts d'edificis 
que una autoritat pública ocupi amb més de 250 m2 i siguin freqüentats habitualment pel públic 
(RD 235/2013).  
Aquest certificat haurà d’incloure informació objectiva envers les característiques energètiques dels 
edificis, de tal manera que es pugui valorar i comparar el seu comportament energètic i també per 
tal d'afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia a 
l’edificació. 
L’Institut Català de l’Energia va crear el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. 
Aquest Registre té caràcter públic i informatiu exclusivament respecte a l'eficiència energètica de 
l'edifici. 
Es preveu que un 20% dels habitatges disposin del certificat d'eficiència energètica. 

 

Cost 
Cost acció: 6355,62 € 
Cost abatiment: 13943,88 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 40,97 anys 

 

Consum 
Consum actual: 269,31 MWh/any 
Estalvi: 1,35 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2021-2023 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Nombre de certificacions energètiques del sector residencial 

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

 
0,5 %  respecte al 20% del consum del sector domèstic 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

0,46 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 

  



 A16/B19/C1 
Bonificacions fiscals en la llicència d’obres per a millores en l’eficiència energètica 
dels habitatges i dels locals i per a la implantació d’energies renovables 

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

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (tot l'anterior) Requeriments de construcció Autoritat local 

Descripció Per tal d’assegurar un desenvolupament sostenible és necessari incentivar l’estalvi i l’eficiència 
mitjançant l’aplicació de bonificacions fiscals. Una de les eines de què disposa l’ajuntament és 
l’aplicació de bonificacions en l’ICIO per a aquells habitatges o locals que implantin millores amb la 
finalitat d’augmentar en l’eficiència energètica (millora aïllaments, etc.) i per aquelles obres que 
implantin energies renovables que no siguin d’obligat compliment (com l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum, etc.). 
Es poden aplicar estàndards de certificació energètica més enllà del que obliga la llei en matèria 
d’arquitectura i construcció dels edificis. 
Per tal que aquestes bonificacions tinguin efecte cal que estiguin recollides de manera explícita en 
l’ordenança fiscal de l’any corresponent 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 67,33 MWh/any 
Estalvi: 20,20 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2021-2023 Urbanisme 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment 

Nombre de bonificacions fiscals atorgades per construccions de millora de l’eficiència 
energètica  
Nombre de bonificacions fiscals atorgades per construccions amb implantació d’energies renovables 
Consum final de l’energia total en el municipi 

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

 
Dades utilitzades pel càlcul de reducció de CO2: 
1. Estalvi energètic del 30% segons el nou CTE. 
2. S’estima poder aplicar la mesura al 5% dels edificis existents fins del 2020. 
3. Dades de consums energètics i emissions al sector domèstic i terciari de l 

6,84 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 

  



 A12/B11/C1 

Fomentar la renovació de calderes i/o estufes de biomassa domèstiques (Campanyes 
específiques per fomentar l’ús racional de l’energia i de les energies renovables a les 
llars) 

Línia estratègica Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable 

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Energia renovable per calefacció 
d'espais i subministrament d'aigua 
calenta 

Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció L'acció consisteix a fomentar la substitució de calderes antigues per d'altres més eficients als 
habitatges privats amb l'objectiu de cobrir les necessitats de climatització seguint els principis 
d'estalvi i eficiència energètica. Les calderes eficients d'última generació (de baixa temperatura o 
de condensació) representen un estalvi energètic de fins al 30% i redueixen fins a un 70% les 
emissions de CO2 respecte les calderes convencionals. 
La biomassa es considera una font d’energia renovable local, de fàcil obtenció i transformació i, a 
més, es considera que la seva combustió provoca un balanç net d’emissions igual a zero, ja que 
les emissions per combustió de biomassa ha estat absorbit prèviament per la planta a partir de la 
qual s’ha generat. Existeixen diversos combustibles que formen part de la biomassa; però en 
general les calderes petites admeten combustibles estandarditzats com estella i pèl·lets.  
L'ajuntament oferirà un servei d'assessorament durant tot l'any, tasca que pot realitzar el gestor 
energètic municipal i, a més, promourà campanyes puntuals d'informació sobre les calderes més 
eficients, que poden incloure:  

· Mostra de les diferents tipologies de calderes eficients i períodes de retorn.  
· Material informatiu.  
· Difusió de les subvencions per la renovació de calderes ofertades des de l'Administració.   
· Punts d'informació i assessorament sobre calderes eficients. 
· Informar sobre els avantatges de les calderes eficients a través dels mitjans de comunicació 

i dels mitjans 2.0 (web municipal, twitter, facebook, etc). 
Es proposa aquesta acció per a un 15% dels edificis residencials. 

 

Cost 
Cost acció: 1000,00 € 
Cost abatiment: -360,46 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 0,35 anys 

 

Consum 
Consum actual: 29,95 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 29,95 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2026-2030 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

Sí - Nova 

Indicadors 
seguiment Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector residencial 

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

 
respecte al 5% del consum de combustibles fòssils del sector residencial 
 
Emissions estalviades = [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

7,80 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 

  



 A14/B11/C1 

Fomentar la renovació de l'enllumenat interior per enllumenat eficient i de baix 
consum en els edificis residencials (Campanyes específiques per fomentar l’ús 
racional de l’energia i de les energies renovables a les llars) 

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

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Sistemes d'enllumenat eficient Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Es proposa la substitució progressiva de les bombetes incandescents i làmpades convencionals 
per d'altres més eficients com les làmpades fluorescents compactes (baix consum) al sector 
domèstic mitjançant campanyes de renovació de bombetes. Les làmpades fluorescents compactes 
o LED són molt més eficients que les incandescents (poden arribar fins el 80% d'estalvi) i tenen 
una vida útil molt superior (fins a 15 vegades més), la qual cosa implica un menor cost de 
manteniment.  
El paper de l'ajuntament és el d'informar els ciutadans  sobre les alternatives existents a les 
bombetes incandescents i sensibilitzar sobre el seu ús mitjançant:  

· Material informatiu.  
· Punts d'informació i possible distribució de bombetes eficients. 
· Informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web 

municipal, twitter, facebook, etc.). 
Es proposa aquesta acció per a un 50% dels edificis residencials. 

 

Cost 
Cost acció: 1139,60 € 
Cost abatiment: 23,63 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 0,09 anys 

 

Consum 
Consum actual: 299,02 MWh/any 
Estalvi: 100,25 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2023-2026 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Consum electricitat sector residencial 

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

 
respecte al 40% del consum d'electricitat del sector residencial 
 
Emissions estalviades = nh * 2 bombetes * 0,1481 

· nh 2005 = nombre d'habitatges al municipi el 2005. 
· 0,1481 = tn CO2 estalviat/bombeta. 

 
Font: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

48,22 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 

  



 A15/B11/C1 

Fomentar la renovació d'electrodomèstics per adquirir-ne de classe A i/o bitèrmics en 
els edificis residencials (Campanyes específiques per fomentar l’ús racional de 
l’energia i de les energies renovables a les llars) 

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

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Electrodomèstics eficients Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Es proposa la substitució progressiva dels electrodomèstics per d'altres amb etiqueta energètica 
de classe A o superior en l'àmbit domèstic, mitjançant campanyes de renovació d'electrodomèstics. 
Els tipus d'electrodomèstics que tenen obligació d'etiquetar-se energèticament són: frigorífics i 
congeladors, rentavaixelles, rentadores, assecadores, rentadores-assecadores, fonts de llum 
domèstica, forns elèctrics i aparells d'aire condicionat.  
En funció de l´electricitat que consumeix i de les seves característiques, per exemple la capacitat 
de càrrega d'una rentadora, a cada electrodomèstic se li assigna una lletra i un color que el 
classifica energèticament. La classificació va de la lletra A+++, la més eficient, a la G, la menys 
eficient. És a dir, el que llueix la lletra A+++ és el que menys energia gasta i el que porta la G, és 
el que en gasta més. Gràcies a les campanyes d'ajut del Pla Renova't iniciades el 2005, els 
electrodomèstics menys eficients, amb etiqueta de la G a la C, s'han deixat de fabricar. 
La campanya pot incloure:  

· Creació de material informatiu. 
· Col·laboració dels punts de venda dels electrodomèstics. 

Una de les eines què disposa l’ajuntament és l’aplicació de bonificacions en l’ICIO per a aquells 
habitatges o locals que implantin millores amb la finalitat d’augmentar en l’eficiència energètica 
(millora aïllaments, etc.). 
Es proposa aquesta acció per a un 15% dels edificis residencials. 

 

Cost 
Cost acció: 1000,00 € 
Cost abatiment: 667,08 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 2,06 anys 

 

Consum 
Consum actual: 74,76 MWh/any 
Estalvi: 3,74 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2026-2030 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Consum electricitat sector residencial 

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

 
5 %  respecte al 10% del consum d'electricitat del sector residencial 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Accions bàsiques dels PAES per a municipis de menys de 20.000 habitatnts de la província de 
Barcelona. Diputació de Barcelona. 

1,50 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 

  



 A18/B11/C1 Creació d’un servei d’assessorament en matèria d’energia i canvi climàtic 

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

Objectiu  Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Realització de campanyes periòdiques de comunicació ciutadana en matèria d'estalvi energètic 
amb l'objectiu de difondre a la ciutadana la relació existent entre l’ús que es fa de l’energia i 
l’escalfament global, oferint un seguit d’eines per poder actuar i mitigar així els efectes del canvi 
climàtic. 
L'objectiu últim és promoure la reducció/optimització energètica als habitatges, informant sobre els 
plans renove d'electrodomèstics, el canvi de la il·luminació a leds, les calderes més eficients, etc.  
Les activitats d'aquesta actuació poden incloure:  

· Xerrades. 
· Exposicions sobre canvi climàtic (emissions i conseqüències). 
· Punts informatius. 
· Generació de material divulgatiu (mesures d'estalvi i eficiència, energies renovables, ...). 
· Lliurament de bombetes de baix consum. 
· Espai permanent al butlletí municipal. 
- · Pàgines web específiques a la web municipal, etc. 

 

Cost 
Cost acció: 1500,00 € 
Cost abatiment: 109,70 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 0,32 anys 

 

Consum 
Consum actual: 1346,55 MWh/any 
Estalvi: 40,40 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2023-2026 Medi Ambient 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment Consum final total de l’energia del municipi 

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

 
3 %  respecte al consum del sector domèstic 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

13,67 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 

  



 A17/B12/C1 Facilitar l'accés a les IT (fibra) a totes les llars 

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

Objectiu  Augment del potencial de connectivitat i transmissió de dades 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Tecnologies de la informació i les 
comunicacions Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció L’extensió de fibra òptica fins a totes les llars, equipaments, serveis i activitats del municipi és 
fonamental per poder gaudir d’una infraestructura de telecomunicacions de primer nivell i adequada 
pel correcte desplegament de les xarxes elèctriques intel·ligents. 
Si es disposa ja d’un punt en capçalera d’accés a fibra, propietat de companyia, aquest és un actiu 
important del municipi i possibilita, per tant, poder executar la “darrera milla”, és a dir, la connexió 
entre aquest punt d’accés i cadascun dels serveis i veïns a relativament baix cost. 
Tanmateix depèn de la voluntat de l’operadora. És per això que cal que l’ajuntament s’hi involucri 
per fer possible l’extensió d’aquest servei, sobretot en municipis petits i micropobles. 
Per poder fer l’actuació viable econòmicament, cal la implicació de l’operador a partir d’un projecte 
executiu molt curós i adaptat a les característiques del municipi. 
Es proposa com actuació a curt termini contactar proactivament amb la companyia de 
telecomunicacions per a l’elaboració del projecte i posterior execució de la infraestructura. 
Alternativament a l’extensió del cap de fibra actual, es proposa avaluar l’extensió d’una nova xarxa, 
que es desenvolupi sota promoció municipal i contribució dels ciutadans. En aquest cas, es proposa 
un operador local neutre de la xarxa de matriu municipal o supramunicipal. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 747,56 MWh/any 
Estalvi: 7,48 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2021-2023 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

Sí - Nova 

Indicadors 
seguiment 

Metres lineals de fibra existent al municipi 
Quantitat d'usuaris beneficiats (%) 

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

 
1 %  respecte a les emissions d'electricitat del sector residencial 
 
 
 
Font: Metodologia per la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA. 

3,00 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 

  



 A16/B11/C1 Visites d’avaluació energètica a les llars 

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

Objectiu  Millorar l’eficiència energètica de les llars vulnerables per tal d’augmentar-ne el confort i disminuir 
costos 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (tot l'anterior) Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció L’acció consisteix en millorar l’eficiència de les llars vulnerables a través d'intervencions 
energètiques a llars en situació de pobresa o vulnerabilitat energètica, derivades de serveis socials. 
Durant les intervencions a les llars es realitzaran accions de baix cost enfocades a disminuir la 
despesa energètica de les llars i a augmentar el seu confort. Per a la seva implementació, cal: 

1. Col·laborar amb Serveis Socials per a que identifiquin les persones en situació de pobresa 
energètica.  

2. Definir el format i els materials necessaris de la intervenció energètica.  
3. Trucar o visitar a la persona per oferir el servei d’auditoria energètica.  

Durant les intervencions a les llars es recomana realitzar almenys 4 tipus d’accions: 
- Instal·lació de materials d'eficiència de baix cost: LED, regletes, virets, sota-portes, reductors 

de cabal, etc. a la llar.  
- Assessorament tarifari sobre: el bo social, l’ajust de òtències contractades, la tipologiua de 

contracte i  la modalitat de discriminació horària. 
- Consells personalitzats per optimitzar l'ús d'energia a la llar: explicar de quina manera es pot 

fer un ús òptim de l’energia a la llar tenint en compte les seves característiques i equipaments 
específics 

· Identificació de potencials reformes o mesures de més cost amb impacte significatiu, per tal 
de poder anar més enllà si es disposa de pressupost. 

 

Cost 
Cost acció: 2800,00 € 
Cost abatiment: 1023,84 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 3,01 anys 

 

Consum 
Consum actual: 26,93 MWh/any 
Estalvi: 8,08 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2026-2030 Medi Ambient 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

Sí - No iniciada 

Indicadors 
seguiment 

Nombre de llars que s’han visitat 
Estalvi aconseguit a nivell domèstic 
Consum total final de l’energia en el municipi 

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

 
30 %  respecte a les emissions d'edificis residencials 
 
EE = n *((EELECT_Hab, * FEENE2005)+(ETERMIC_Hab* ( FEG o FEGN))) * PotEST  
En què,  

- EE, estalvi emissions estimat (tnCO2 /any)  
- n, nombre estimat de llars vulnerables on es preveu realitzar intervenció energètica 
- EELECT_Hab, Consum mig d’energia elèctrica en habitatges a Catalunya, 3.600 kWh/any 
- ETERMIC_Hab, Consum mig d’energia tèrmica en habitatges a Catalunya, 8.400 kWh/any 
- PotEST, Potencial d’estalvi estimat per a les llars, 30% 
- FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat nacional, 2005 
- FEG, Factor d’emissió del gasoil 
- FEGN, Factor d’emissió del gas natural 

 
Font: Guia d'accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques gironines, Agost 2018. 

2,73 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 

  



A21/B21/C1 
Substituir les lluminàries de Vapor de Sodi d'Alta Pressió per altres de més eficients 
(LED) 

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

Objectiu  Reduir el consum elèctric de l'enllumenat públic i millorar-ne l'eficiència 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Eficiència energètica Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció L'acció consisteix en la substitució de forma progressiva les làmpades de Vapor de Sodi d'Alta 
PressióÇ(VSAP) per d'altres més eficients com les làmpades amb tecnologia LED, en compliment 
del Decret 82/2005, de 3 de maig, que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. L'objectiu és arribar a la substitució 
del 100% de les làmpades de l'enllumenat per d'altres més eficients al 2030.  
Aquesta actuació afecta als 2 quadres d'enllumenat públic actuals. A continuació es recull l'inventari 
de làmpades de l'enllumenat públic amb potencial d'optimització: 

Cost 
Cost acció: 12480,00 € 
Cost abatiment: 586,91 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 1,81 anys 

Consum 
Consum actual: 88,37 MWh/any 
Estalvi: 53,02 MWh/any 

Producció local d’energia 
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2021-2023 Urbanisme 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- Sí En curs 

Indicadors 
seguiment Nombre de làmpades, per tipus,  substituïdes 

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

60 %  respecte al consum de les lluminàries substituides 

Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] 

· Celect_actual (consum elèctric actual de les làmpades) = nº punts de llum * potència * hores de
funcionament (MWh/any) 

· Celect_esperat (consum elèctric esperat de les làmpades) = nº punts de llum * potència * hores de
funcionament (MWh/any) 

Font: Diputació de Barcelona: Accions Bàsiques del PAES per a municipis de menys de 20.000 habitants 

21,26 
tn CO2 /any 

S: Enllumenat públic 



 A46/B410/C2 Optimitzar les rutes i freqüències de recollida dels residus sòlids urbans 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu  Optimitzar i racionalitzar els desplaçaments derivats de l'activitat del consistori 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Millora de les operacions de logística i 
del transport urbà de mercaderies Altres Coordinador territorial 

Descripció Un dels mecanismes per a reduir el consum de combustible i les emissions de GEH associades a 
la flota de vehicles (municipal i externalitzada) és optimitzar al màxim les rutes dels diferents 
serveis.  
Nombrosos municipis de la comarca (inclòs Vinaixa) s'han unit per a realitzar un estudi de viabilitat 
del porta a porta el 2020 que pot derivar en canvis substancials en el servei de recollida municipal.  
Independentment de la modalitat de recollida que en resulti, la freqüència de recollida de les 
fraccions es veurà optimitzada, especialment la del rebuig. Com encara no es disposa d'una decisió 
sòlida en quant a la modalitat futura, en el present pla s'assumeix un estalvi en el consum de 
combustible del servei del 30%.  
És important que hi hagi un seguiment posterior a la implantació dels canvis proposats per i seguir 
millorant les rutes, així com ajustar el percentatge assumit d'estalvi a la realitat en els processos 
de revisió/actualització del present pla. 

 

Cost 
Cost acció: 300,00 € 
Cost abatiment: 114,40 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 0,27 anys 

 

Consum 
Consum actual: 32,74 MWh/any 
Estalvi: 9,82 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2023-2026 Consell Comarcal 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - En curs 

Indicadors 
seguiment Consum total d'energia corresponent al transport de residus 

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

 
30 %  respecte al consum associat al transport de residus 
 
Emissions estalviades = [Consum dièsel (MWh/any) · Factor de conversió dièsel 2005 (tn CO2/MWh)] + 
[Consum gasolina (MWh/any) · Factor de conversió gasolina 2005 (tn CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

2,62 
tn CO2 /any 

 
S: Transport 

  



 A42/B41/C1 
Canvi de vehicles de la flota municipal per d’altres menys emissors quan acabin la 
vida útil 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica de tota la flota municipal 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Vehicles elèctrics (incl. Infrastructura) Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Establir el criteri de renovar els vehicles de la flota municipal quan s'hagi amortitzat completament 
el vehicle tenint en compte tot el seu cicle de vida (l'energia consumida en produir-lo, l'energia que 
consumeix el vehicle en el seu funcionament i l'energia que es consumirà per a desballestar-lo i 
fer-ne el correcte reciclatge).  
L'objectiu és amortitzar totalment el vehicle abans de substituir-lo, tenint en compte no només el 
cost econòmic, sinó també el cost energètic. Amb l'objectiu d'ambientalitzar la flota municipal de 
vehicles, en fer la renovació optar per l'adquisició de vehicles més eficients:  

· Mínim consum de carburant, possibilitat d'utilitzar biodiesel 100%. 
I en funció de les possibilitats de la zona:  

· Vehicles elèctrics (cal disposar de punts de recàrrega de les bateries connectats a la xarxa 
elèctrica). 

· Vehicles híbrids (amb dos motors, les bateries es recarreguen amb el funcionament del 
vehicle). 

· Vehicles bifuel o trifuel (amb un dels combustibles que sigui gas natural o GLP, de manera 
que cal comptar amb punts de recàrrega del combustible). 

 

Cost 
Cost acció: 20000,00 € 
Cost abatiment: 2419,65 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 121,26 anys 

 

Consum 
Consum actual: 13,29 MWh/any 
Estalvi: 1,46 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2026-2030 Governació 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment Consum total d'energia del parc de vehicles propietat de l'ajuntament 

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

 
11 %  respecte al consum del parc de vehicles de l'Ajuntament 
 
Emissions estalviades = [Consum dièsel (MWh/any) · Factor de conversió dièsel 2005 (tn CO2/MWh)] + 
[Consum gasolina (MWh/any) · Factor de conversió gasolina 2005 (tn CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

0,39 
tn CO2 /any 

 
S: Transport 

  



 A45/B41/C1 Crear i dinamitzar una borsa local per compartir cotxe 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu  Reduir el consum de combustible fòssils del transport privat 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Ús compartit d'automòbils Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció A través d'Internet es pot accedir a diverses iniciatives encarades a compartir cotxe, ja sigui en 
forma d'empreses que ofereixen aquest servei online a les administracions públiques, o bé a través 
d'iniciatives com la que ha iniciat la Xarxa de municipis, empreses i organismes que fomenten el 
servei de compartir cotxe.  
Es proposa que a nivell de la pàgina web de l'Ajuntament s'ofereixi aquest servei als ciutadans, ja 
sigui a partir d'un enllaç amb altres iniciatives de compartir cotxe més globals, o bé si és el cas, 
amb un enllaç a un servei propi de punt de trobada per a compartir cotxe a nivell dels habitants del 
municipi. 

 

Cost 
Cost acció: 1500,00 € 
Cost abatiment: 44,53 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 0,10 anys 

 

Consum 
Consum actual: 4255,64 MWh/any 
Estalvi: 127,67 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2023-2026 Noves Tecnologies i Comunicació 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment 

Nombre d'altes en la borsa de cotxe compartit. Consum total de combustibles fòssils del parc mòbil del 
municipi. 

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

 
3 %  respecte al consum del sector transport privat i comercial 
 
Emissions estalviades = [Consum dièsel (MWh/any) · Factor de conversió dièsel 2005 (tn CO2/MWh)] + 
[Consum gasolina (MWh/any) · Factor de conversió gasolina 2005 (tn CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

33,68 
tn CO2 /any 

 
S: Transport 

  



 A41/B43/C1 Promoure el recanvi de vehicles per d’altres més eficients en el parc mòbil privat 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu  Reduir el consum de combustible fòssils del transport privat 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Vehicles més nets/eficients Ajudes i subvencions Autoritat local 

Descripció L’acció consisteix a promoure el recanvi dels vehicles convencionals per d’altres més eficients en 
el parc mòbil privat amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental. 
El vehicle elèctric no genera emissions, ni partícules, ni soroll, i millora la qualitat de l’aire de les 
zones urbanes i la salut dels ciutadans. 
La Generalitat de Catalunya treballa activament per desplegar la #xarxarapida de recàrrega de 
vehicle elèctric a tot Catalunya. 
L'acció preveu que al 2030 el 5% dels vehicles del municipi siguin elèctrics. 

 

Cost 
Cost acció: 160000,00 € 
Cost abatiment: 2850,07 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 6,47 anys 

 

Consum 
Consum actual: 4255,64 MWh/any 
Estalvi: 212,78 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2026-2030 Noves Tecnologies i Comunicació 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment Nombre de vehicles elèctrics o híbrids del parc mòbil privat 

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

 
5 %  respecte al parc de vehicles 
 
Emissions estalviades = [Consum dièsel (MWh/any) · Factor de conversió dièsel 2005 (tn CO2/MWh)] + 
[Consum gasolina (MWh/any) · Factor de conversió gasolina 2005 (tn CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

56,14 
tn CO2 /any 

 
S: Transport 

  



 A41/B43/C1 Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu  Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat a través de la millora de la gestió 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Vehicles més nets/eficients Ajudes i subvencions Autoritat local 

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.  
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.  
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%. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 4255,64 MWh/any 
Estalvi: 127,67 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2023-2026 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Nº de vehicles bonificats 

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

 
3 %  respecte al consum del sector transport 
 
Emissions estalviades = [Consum dièsel (MWh/any) · Factor de conversió dièsel 2005 (tn CO2/MWh)] + 
[Consum gasolina (MWh/any) · Factor de conversió gasolina 2005 (tn CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

33,68 
tn CO2 /any 

 
S: Transport 

  



 A53/B53/C1 
Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les cobertes dels equipaments 
municipals 

Línia estratègica Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable 

Objectiu  Produir energia renovable al municipi 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Energia fotovoltaica Ajudes i subvencions Autoritat local 

Descripció Per tal d'incrementar la producció d'energies renovables al municipi es proposa aprofitar les 
cobertes i teulades de titularitat municipal per instal·lar plaques fotovoltaiques. Per tal de dur a 
terme aquesta acció cal fer estudis de viabilitat preliminars on es determinin els sostres amb 
potencial, a més de la viabilitat econòmica i tècnica de la proposta. 
Un dels objectius de les VEPE és determinar la viabilitat de la instal·lació a cobertes d'edificis i 
equipaments municipals (m² superfície a terrats) per instal·lar plaques fotovoltaiques i la potència 
estimada de les instal·lacions. El principal requeriment per establir-ne la viabilitat és la disponibilitat 
d'espai per a la correcta ubicació dels mòduls. Altres factors que condicionaran les instal·lacions 
són l'orientació i inclinació de la coberta, així com la tipologia del material de la mateixa. 
Un cop efectuats aquests estudis es pot desenvolupar un avantprojecte a partir del qual es podrà 
establir quin és el millor mecanisme per aplicar l'acció i es podran elaborar plecs específics, ja sigui 
per executar l'obra o per concessionar-la.  
Aquesta actuació preveu que el 20% del consum elèctric dels serveis municipals es produeixi amb 
aquest tipus de font d'energia. 

 

Cost 
Cost acció: 3994,73 € 
Cost abatiment: -295,47 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 2,21 anys 

 

Consum 
Consum actual: 13,89 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 13,89 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2023-2026 Governació 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

Sí Sí No iniciada 

Indicadors 
seguiment Electricitat produïda en els equipaments municipals 

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

 
respecte a la producció del 20% del consum d'electricitat dels equipaments 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

5,57 
tn CO2 /any 

 
S: Producció local 

d'electricitat 

  



 A53/B53/C1 Promoure les instal·lacions solars fotovoltaiques al sector terciari 

Línia estratègica Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable 

Objectiu  Produir energia renovable al municipi 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Energia fotovoltaica Ajudes i subvencions Autoritat local 

Descripció Es proposa fomentar l'ús de les teulades de les instal·lacions privades del sector terciari 
(magatzems, naus, ...), per a situar-hi instal·lacions fotovoltaiques per a la producció d'electricitat. 
Per tal de poder aprofitar al màxim totes les cobertes i teulades, cal estudiar quins són els mòduls 
més adients en funció del tipus de coberta (panells fotovoltaics amb seguidor d'un eix adequats per 
a la seva instal·lació en teulades i terrats, mòduls mono o poli cristal·lins, mòduls de silici amorf). 
El seu rendiment pot variar també en funció del lloc on s'instal·lin els mòduls, ja que variarà la seva 
inclinació i orientació. 
Es proposa aplicar una bonificació de l'impost sobre construcció per a instal·lar energies renovables 
en edificis existents en aquells casos en què no hi estiguin obligats per la normativa vigent, sempre 
i quan se n'acrediti la instal·lació i el bon funcionament. 
Aquesta actuació preveu que el 5% del consum elèctric del sector terciari es produeixi amb aquest 
tipus de font d'energia. 

 

Cost 
Cost acció: 3799,89 € 
Cost abatiment: -295,47 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 2,21 anys 

 

Consum 
Consum actual: 13,22 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 13,22 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2026-2030 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

Sí - Nova 

Indicadors 
seguiment Electricitat produïda en el sector terciari 

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

 
respecte a la producció del 5% del consum d'electricitat del sector terciari 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

5,30 
tn CO2 /any 

 
S: Producció local 

d'electricitat 

  



 A53/B53/C1 Promoure les instal·lacions solars fotovoltaiques al sector residencial 

Línia estratègica Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable 

Objectiu  Produir energia renovable al municipi 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Energia fotovoltaica Ajudes i subvencions Autoritat local 

Descripció Es proposa fomentar l'ús de les teulades dels habitatges privats, ja siguin cases o blocs de pisos, 
per a situar-hi instal·lacions fotovoltaiques per a la producció d'electricitat.  
Per tal de poder aprofitar al màxim totes les cobertes i teulades, cal estudiar quins són els mòduls 
més adients en funció del tipus de coberta (panells fotovoltaics amb seguidor d'un eix adequats per 
a la seva instal·lació en teulades i terrats, mòduls mono o poli cristal·lins, mòduls de silici amorf). 
El seu rendiment pot variar també en funció del lloc on s'instal·lin els mòduls, ja que variarà la seva 
inclinació i orientació. 
Es proposa aplicar una bonificació de l'impost sobre construcció per a instal·lar energies renovables 
en edificis existents en aquells casos en què no hi estiguin obligats per la normativa vigent, sempre 
i quan se n'acrediti la instal·lació i el bon funcionament.  
Aquesta actuació preveu que el 5% del consum elèctric del sector residencial es produeixi amb 
aquest tipus de font d'energia. 

 

Cost 
Cost acció: 10746,18 € 
Cost abatiment: -295,47 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 2,21 anys 

 

Consum 
Consum actual: 37,38 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 37,38 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2026-2030 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

Sí - Nova 

Indicadors 
seguiment Electricitat produïda en el sector residencial 

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

 
respecte a la producció del 5% del consum d'electricitat del sector residencial 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

14,99 
tn CO2 /any 

 
S: Producció local 

d'electricitat 

  



 A63/B68/C1 
Instal·lació de la geotèrmia en nous edificis, equipaments o desenvolupaments 
previstos 

Línia estratègica Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable 

Objectiu  Produir energia renovable al municipi: geotèrmica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Xarxa de calefacció/refrigeració urbana 
(nova instal·lació, ampliació, reforma) Altres Autoritat local 

Descripció Es proposa implantar energia geotèrmica en aquells equipaments o nous edificis on sigui viable i 
efectiu (es pot començar amb la instal·lació d’una prova pilot en un edifici municipal). L’energia 
geotèrmica aprofita la calor interna de la terra que es considera contínua i inesgotable i no depèn 
de la variabilitat del temps (se’n disposa els 365 dies/any) a més d’altres avantatges com la seva 
llarga durabilitat (vida útil de 25-50 anys) i alta eficiència dels equips de baixa temperatura. Les 
aplicacions de geotèrmia de baixa temperatura (<30ºC) poden ser les següents: 

· Terra radiant (sostre o paret) per calefacció/refrigeració. 
· Fan coil calefacció/refrigeració (moltes hores o sempre en funcionament). 
· ACS. 
· Climatització de piscines. 

Mitjançant un sistema de captació adequat i una bomba de calor geotèrmica, s’aconsegueix 
absorbir o cedir grans quantitats de calor per ser utilitzada com a calefacció a l’hivern o refrigeració 
a l’estiu, i per l’ACS.  
Es preveu que aquesta actuació pugui produir un 5% del consum tèrmic del municipi, i es recomana 
especialment per aquelles àrees que encara funcionen amb subministrament de combustibles 
fòssils. 

 

Cost 
Cost acció: 20000,00 € 
Cost abatiment: -233,55 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 9,22 anys 

 

Consum 
Consum actual: 35,01 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 22,75 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2023-2026 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Nombre d'instal·lacions de geotèrmia. Consum tèrmic associat a les instal·lacions. 

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

 
65 %  respecte el consum en climatització del 5% del municipi 
 
Emissions estalviades = [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Elaboració pròpia 

5,86 
tn CO2 /any 

 
S: Producció local de 

calor/fred 

  



 A71/B72/C1 Incloure criteris d'eficiència i estalvi energètic en els nous desenvolupaments urbans 

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

Objectiu  Millorar l’eficiència energètica dels edificis a través d’instruments de planificació 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Regeneració urbana Planificació territorial Autoritat local 

Descripció De cara a assegurar un creixement urbà sostenible és necessari integrar criteris que afavoreixin 
l’estalvi, l’eficiència energètica i la inclusió d’energies renovables en els nous desenvolupaments 
urbans mitjançant els instruments de planejament municipal (POUM, PAUM, PMU, etc.) que 
disposa l’ajuntament. 
L’ajuntament vetllarà per la inclusió d’aquests criteris en la redacció dels plans, tenint en 
consideració els següents aspectes: 

· Fixar la obtenció de la classificació A d’eficiència energètica en nous equipaments i en noves 
promocions d’habitatges; així com assegurar el compliment de la normativa vigent relativa a 
l’eficiència i estalvi energètic en noves construccions (CTE i Decret pel qual es regula 
l’adopció de criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis). 

· Dur a terme projectes d’emissió zero en edificis i incorporar criteris bioclimàtics en les noves 
construccions i edificis, tenint en compte criteris com ara: orientació de carrers, inclusió 
d’energies renovables, xarxes de calor i fred urbanes amb producció centralitzada, etc. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 0,00 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2021-2023 Urbanisme 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment 

Nombre d’edificis amb classificació energètica A i/o d’emissió zero en els nous desenvolupaments 
urbans 

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

 
respecte al consum de futurs desenvolupaments urbanístics 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

0,00 
tn CO2 /any 

 
S: Altres 

  



 A71/B74/C1 
Incloure criteris de sostenibilitat en els plecs de condicions per a contractes de 
l'Ajuntament 

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

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica dels edificis a través d'instruments de planificació 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Regeneració urbana Altres Autoritat local 

Descripció Reforçar la línia estratègica en matèria de compres i contractes de l'ajuntament per a augmentar 
el pes dels productes i les prestacions de serveis que es generen amb el mínim cost ambiental, 
incorporant una política de compra verda i de consum responsable en tots els àmbits municipals. 
Alhora, incorporar als plecs de condicions tècniques criteris ambientals en les diverses fases del 
procés de la compra o l'adjudicació del servei i donar preferència sempre que sigui possible a 
productes que comptin amb una ecoetiqueta.  
Es pot consultar informació a:  

· Guia CARPE de compra responsable, d'Eurocities. 
· Guies de compra pública verda, del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 366,48 MWh/any 
Estalvi: 18,32 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2023-2026 Governació 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment Nombre de plecs que incorporen criteris de sostenibilitat 

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

 
5 %  respecte al consum dels contractes 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

5,95 
tn CO2 /any 

 
S: Altres 

  



 A75/B74/C1 
Incloure una clàusula en els contractes que prevegi que una part del pressupost de la 
licitació es destini a campanyes de sensibilització 

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

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica dels edificis a través d'instruments de planificació 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Altres Altres Autoritat local 

Descripció L'òrgan de contractació té competències per definir les característiques de la prestació del servei 
futur objecte del contracte. 
En aquest sentit, en el moment de redactar el plec de contractació externa, l'Ajuntament ha 
d'incloure clàusules que assegurin la destinació de una part del pressupost de la licitació a 
campanyes de sensibilització ciutadana i dels treballadors. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 412,51 MWh/any 
Estalvi: 4,13 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2021-2023 Governació 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - No iniciada 

Indicadors 
seguiment Nombre de contractes que incorporen la clàusula 

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

 
1 %  respecte al consum dels contractes 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

1,31 
tn CO2 /any 

 
S: Altres 

  



 A75/B71/C1 
Contractar l'electricitat del sector terciari i dels edificis residencials a 
comercialitzadores 100% renovables 

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

Objectiu  Fomentar l'ús d'energia verda al municipi 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Altres Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció La contractació d’energia 100% renovable per al sector terciari i residencial suposa un estalvi 
important de tones de CO2 degut al fet que les emissions d’aquesta electricitat es cosidera zero. 
L’objectiu a assolir és que per l’any 2030 un 35% del consum elèctric que hi havia l’any 2005 
provingui d’energia 100% renovable.  
Per tal de promocionar la compra d’energia verda i aconseguir impacte social i ambiental positiu es 
poden realitzar incentius fiscals o altres tipus d’avantatges a la ciutadania que acrediti la compra 
verda. Fer difusió mitjançant jornades informatives sobre les avantatges de la implantació de les 
energies renovables i netes. Els efectes són el desplaçament progressiu de les energies fòssils i 
nuclears fora del sistema elèctric.  
Els passos a seguir per a realitzar un canvi de companyia són els següents:  

• Comprovar l’existència o no de període de permanència a l’actual contracte  
• Contactar amb la companyia d’energia verda  
• Aportar les dades personals i del punt de subministrament elèctric de l’habitatge o local 

on es vol canviar de comercialitzadora (adreça o CUPS).  
• Indicar el nom de la comercialitzadora anterior  
• Si l’habitatge o local té més de 20 anys cal aportar el certificat elèctric de la instal·lació 

(CIE)  
• Aprofitar per revisar la potència contractada i la tarifa, tot i que són tràmits diferenciats.  
• Facilitar les dades bancàries a la nova companyia  
• Si no s’és el titular de del contracte cal aportar el DNI escanejat de l’actual titular i el telèfon 

i correu electrònic.  
• Realitzar el canvi de titular si s’escau. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 354,17 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2026-2030 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- Sí Nova 

Indicadors 
seguiment 

% d’electricitat 100% renovable contractada pels sectors terciari i residencial. 
Nombre de subministraments elèctrics 100% renovables 

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

 
respecte al 35% del consum dels sectors terciari i residencial 
 
EE= (Ce2005 * FE2005) - (Ce2005 * FEr2005) 
   · Ce = consum elèctric del municipi l’any 2005 
   · FE2005 (factor d’emissió del municipi l’any 2005) = 0,481tn CO2/MWh 
   · Fer2005 (factor recalculat: 35% electricitat sector terciari i residencial 100% renovable) = 0,313 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

198,58 
tn CO2 /any 

 
S: Altres 

  



 A75/B71/C1 Adherir-se a la Setmana de l'Energia 

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

Objectiu  Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Altres Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció Al mes de juny es celebra la Setmana de l’Energia, coincidint amb la Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible, una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en relació a 
l’estalvi i l’eficiència energètica.   
A Catalunya, la Setmana de l'Energia està organitzada per l'Institut Català d’Energia, Diputació de 
Barcelona, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Diputació de Girona, Centre d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA), Diputació de Tarragona i Diputació de Lleida i compta amb l'adhesió i la col·laboració 
d'Ajuntaments, entitats de Catalunya. 
Durant els mesos de maig, juny i juliol es realitzen diferents activitats arreu del territori adreçades 
a la ciutadania per fer arribar el missatge de la campanya. 
A la web de l'ICAEN hi ha l'agenda d'activitats amb tots els tallers, jocs i jornades que es realitzen 
durant aquests mesos, així com un mapa interactiu amb els actes més propers i també un catàleg 
de recursos amb tots els materials disponibles per organitzar una activitat a qualsevol municipi. 

 

Cost 
Cost acció: 700,00 € 
Cost abatiment: 38,90 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: 0,10 anys 

 

Consum 
Consum actual: 6222,14 MWh/any 
Estalvi: 62,22 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2026-2030 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Nombre de ciutadans que assisteixen a activitats sobre eficiència energètica i energia renovable 

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

 
1 %  respecte al consum energètic del municipi 
 
Emissions estalviades = [Consum electricitat (MWh/any) · Factor de conversió electricitat 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consums tèrmics (MWh/any) · Factors de conversió tèrmics corresponents 2005 (tn 
CO2/MWh)] + [Consum dièsel (MWh/any) · Factor de conversió dièsel 2005 (tn CO2/MWh)] + [Consum 
gasolina (MWh/any) · Factor de conversió gasolina 2005 (tn CO2/MWh)] 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

17,99 
tn CO2 /any 

 
S: Altres 

  



 A72/B71/C1 Adherir-se a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu  Reduir els residus que entren al sistema de gestió municipal 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Gestió de residus i aigües residuals Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte de 3 anys que rep el suport 
del programa LIFE+ de la Comissió Europea. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana 
i arreu d'Europa: 

· Accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.  
· Donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels 

seus Estats membres en aquesta matèria. 
· Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa.  
· Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de 

reducció de residus.  
· Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció).  

L'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya organitza i dóna suport a les 
entitats i ajuntament interessats. Més informació als enllaços webs següents:  

· http://www.ewwr.eu/ca/pre-home 
· ·http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/ 

 

Cost 
Cost acció: 1500,00 € 
Cost abatiment: 595,26 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 32,74 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2023-2026 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Volum de residus generat al municipi 

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

 
 %  respecte a les emissions associades al tractament de residus 
 
1% de les emissions associades al tractament de residus 
 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

2,52 
tn CO2 /any 

 
S: Altres 

  



 A72/B71/C1 Millora de la recollida selectiva municipal 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu  Complir o millorar els objectius de recollida selectiva del PRECAT20 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Gestió de residus i aigües residuals Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció La recollida selectiva està la punt de mira de les directives europees i normatives catalanes, amb 
l'existència d'objectius de recollida a assolir de cara els propers anys. A nivell europeu, s’estableix 
l’objectiu d’una recollida selectiva del 55% el 2025 i del 60% pel 2020. A nivell català, es volia 
assolir el 60% de recollida aquest 2020. La Unió europea també estableix objectius de recollida 
selectiva per fracció, de manera que pel 2030 s’assoleixi una recollida selectiva del 85% de paper-
cartró, 75% de vidre envàs i 70% pel conjunt d'envasos 
Actualment, a Vinaixa, totes les fraccions de recollida selectiva bruta tenen uns percentatges 
inferiors als objectius esmentats: un 33% d’orgànica, un 5% de paper-cartró, un 5% d’envasos i un 
6% de vidre. I la recollida selectiva bruta al municipi és de vora el 41%. Respecte el total recollit. 
Nombrosos municipis de la comarca (inclòs Vinaixa) s'han unit per a realitzar un estudi de viabilitat 
del porta a porta aquest 2020 que pot derivar en canvis substancials en el servei de recollida 
municipal. Independentment de la modalitat de recollida que en resulti, s'espera que el nou model 
faci incrementar la recollida selectiva del municipi fins a almenys el 60% i fins a un 80%. Com 
encara no es disposa d'una decisió sòlida en quant a la modalitat futura, en el present pla 
s'assumeix l'assoliment d'almenys el 60% de la RS, valor objectiu català pel 2020 i europeu pel 
2030. 
Per tal d’assolir els objectius esmentats és necessària la participació local i l’establiment de 
sistemes d'avaluació i millora contínua dels servei de recollida municipal i les practiques de recollida 
selectiva. 

 

Cost 
Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 0,00 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2021-2023 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- Sí En curs 

Indicadors 
seguiment Índex de recuperació de cada fracció 

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

 
respecte al consum associat al transport de residus 
 
Emissions estalviades = Σ (((TR2019 * % RBTn) * % Obj PRn) – TRn 2019) * FEn fracció * factor emissió d'n) 

· TR2019= Tones de residus 2017 totals 
· % RBTn = percentatge de la fracció n segons bossa tipus (Font: Annex 11, PRECAT20 2013-2020), 

en aquest cas, s'esull bossa municipal tipus "rural agrícola"  
· % Obj PR = objectiu que marca PRECAT20 per fracció n 
· TRn 2017 = Tones de residus 2019 fracció n; Fen = factor d’emissió de la gestió de la fracció n 

 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA 

25,06 
tn CO2 /any 

 
S: Altres 

  



 A72/B71/C1 Ambientalització de festes: material reutilitzable i recollida selectiva 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu  Reduir els residus que entren al sistema de gestió municipal 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Gestió de residus i aigües residuals Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció L’ambientalització de les festes que es celebrin al municipi comportarà la reducció de residus 
urbans, la sensibilització ambiental de la població i dels proveïdors de material etc, així com l’estalvi 
econòmic derivat de l’optimització i racionalització en l’ús dels serveis i materials. 
Algunes de les accions que es poden dur a terme per tal d’ambientalitzar les festes són: 

• Eliminar gots, vaixella i envasos de plàstic d’un sòl ús 
• Utilitzar got reutilitzable 
• Utilitzar vaixella compostable 
• Compra responsable (de proximitat, ecològica...) 
• Pla de recollida selectiva 
• Ús de materials reciclats en els elements de comunicació 
• Mesures d’estalvi energètic 
• • Festa accessible a peu o en bicicleta 

 

Cost 
Cost acció: 2000,00 € 
Cost abatiment: 793,68 €/kgCO2 estalviat 
Amortització: - anys 

 

Consum 
Consum actual: 32,74 MWh/any 
Estalvi: 0,00 MWh/any 
 

 

Producció local d’energia  
Tèrmica: 0,00 MWh 
Elèctrica: 0,00 MWh 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2023-2026 Alcaldia 

Acció d’adaptació Acció clau Estat de l’acció 

- - Nova 

Indicadors 
seguiment Volum de residus generat al municipi 

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

 
respecte a les emissions associades al tractament de residus 
 
Expectativa de reducció de CO2eq (t/any) = (Emissions sense recollir selectivament) - (Emissions amb 
recollida selectiva) 
 
Font: Elaboració pròpia 

2,52 
tn CO2 /any 

 
S: Altres 
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7. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
7.1 ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT, RECURSOS I SERVEIS DISPONIBLES 
7.1.1 Organització de l’Ajuntament 
Taula 13. Organització executiva de l’ajuntament 
 

Àrees de gestió política 
Alcaldia  
Regidories  

Altres recursos humans disponibles  
Serveis tècnics  
Secretaria  
Brigada/manteniment  
Consell Comarcal del Segrià  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.  
 
L’organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme 
la protecció civil del municipi, amb l’objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins 
del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient. 

L’estructura de l’organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de 
responsabilitat a l’alcalde, que és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal i, com a  base de 
l’organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a  terme les accions 
per tal d’aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal. 
 
Figura 11. Organització executiva de l’ajuntament en plans d’emergència. 
 

 
Font: Departament d’Interior, Direcció General de Protecció Civil, Generalitat de Catalunya, 2016.  
 
 
 



 

7.1.2 Recursos i serveis disponibles 
 Recursos materials disponibles: 

Taula 14. Recursos materials disponibles per l’ajuntament. 
 

Vehicles 
Fiat Doblo 

Citroën 

Centres d’acollida 
Centre Cívic (Cal Blanc) 
Escola Bonifaci 
Casal Vinaixenc 

Xarxa d’hidrants 

C/ Cementiri ‐ Raval de les Flors 
C/ Major ‐ ctra. De Lleida 
C/ Sant Bonifaci ‐ C/ Forn 
C/ Nou ‐ Pujada a plaça Mil·lenari 
Pça. de la Font 
C/ Estació ‐ C/ Migdia 
Entrada Cooperativa 
Ctra. Tarragona davant núm. 37 
Ctra. Tarragona ‐ C/ de la Font 
Pça. Arbres davant Ajuntament 
Ctra. Lleida ‐ C/ Migdia 
Ctra. Lleida davant del núm. 88 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament i el DUPROCIM de Vinaixa 2020. 
 

 Serveis d’emergència i protecció civil: 

Plans d’emergència 
 
Taula 15. Plans d’emergència i protecció civil del municipi.  
 

Risc Nivell Pla Municipal Data document Àmbit de protecció 
INFOCAT Obligat DUPROCIM de Vinaixa 2020 Incendis 

NEUCAT Obligat DUPROCIM de Vinaixa 2020 Nevades 

SISMICAT Recomanat DUPROCIM de Vinaixa 2020 Sismes 

TRANSCAT Obligat DUPROCIM de Vinaixa 2020 Risc transports matèries 
perilloses 

VENTCAT Recomanat DUPROCIM de Vinaixa 2020 Ventades 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior Direcció General de Protecció Civil.  
 

Associacions de Defensa Forestal (ADF) 

El municipi no disposa d’ADF. 

 

Parc de bombers 

El municipi no disposa de parc de bombers, el més proper és el de Les Borges Blanques i la 
Granadella. Als següents mapes es pot observar la seva ubicació. 
 
Figura 12. Parcs de bombers propers al municipi de Vinaixa. 
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior.  
  



 

Centres de salut  

 
Taula 16. Centres de salut del municipi de Vinaixa i més pròxims al municipi. 
 

Centre Adreça Telèfon de contacte 
Emergències - 112 

Consultori local de Vinaixa CR NOU, S/N, 25440 Vinaixa 973 175 497 

CAP Les Borges Blanques (24h)  CR RAVAL DEL CARME, 147 
25400 Les Borges Blanques  973 142 033  

Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida  

AV ALCALDE 
ROVIRA ROURE, 80 

25198 Lleida 
973 248 100  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament. 
 
7.1.3 Mecanismes de comunicació 
El municipi disposa dels següents mecanismes de comunicació: 
Taula 17. Mitjans de comunicació. 

Mitjans de comunicació Adreça Telèfon de contacte 
Pàgina web ajuntament  -  http://www.vinaixa.cat/ 

Xarxes socials  -  https://www.facebook.com/ajvinaixa 
https://twitter.com/ajvinaixa 

Ebando  -  https://app.ebando.es/channel/vinaixa 

Catalunya ràdio  
100.7 Mhz 

C/ Vallcalent 1, 8D 
(Lleida) 

973.26.09.99 
973.26.09.77 

informatiuslleida@catradio.cat 

Catalunya informació  
97.0 Mhz 

C/ Vallcalent 1, 8D 
(Lleida) 

973.26.09.99 
973.26.09.77 

informatiuslleida@catradio.cat 
Cadena SER – Ràdio  
Lleida  

93.4 Mhz 
C/ del Riu, 2 (Lleida) 

973.24.50.00 
lleida@cadenaser.com 

Diari Segre  C/ del Riu, 6 (Lleida) 
973.24.80.00 
973.19.66.00 

redacció@segre.com 

TV Lleida  C/ del Riu, 6 (Lleida) 973.24.80.00 
redacció@segre.com 

TV3  C/ Humbert 
Torres, 13 (Lleida) 

973.23.30.29 
Tv3lleida@tv3.cat 

Ràdio Les Borges  
107.1FM 

Catalunya s.n. 25400 
Les Borges Blanques 

(Lleida) 

973140342 
info@radiolesborges.cat 

Font: Ajuntament de Vinaixa  i Consell Comarcal de les Garrigues.  

https://www.facebook.com/ajvinaixa
https://twitter.com/ajvinaixa
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7.2 AVALUACIÓ DELS RISCOS I LES VULNERABILITATS ALS IMPACTES DEL 
CANVI CLIMÀTIC 

El present apartat té per objectiu identificar els riscs del municipi associats al canvi climàtic així 
com les principals vulnerabilitats. Finalment s’identificaran impactes als quals es proposaran 
accions. 

7.2.1 Risc de perill climàtic rellevants 
Es considera risc de perill climàtic la possibilitat que passi un esdeveniment natural o provocat 
per l’home, que pugui causar pèrdues de vides, lesions i altres danys a la salut, així com danys 
o pèrdues de bens, infraestructures, etc. 

Per als municipis de la província de Lleida cal tenir en compte com a mínim els següents risc 
climàtics: 

• Calor extrem 
• Fred extrem 
• Precipitació extrema 
• Inundacions 
• Sequeres 
• Tempestes 
• Allaus 
• Incendis forestals 

Per al municipi de Vinaixa es consideraran només els risc climàtics rellevants com són: 

• Calor extrem 
• Fred extrem 
• Precipitació extrema i tempestes 
• Inundacions 
• Sequeres 
• Incendis forestals 

 Calor extrem 
Es considera calor extrem quan la temperatura és superior al percentil 90 de la temperatura 
màxima diària.  

L’estudi titulat “Projeccions climàtiques per a Catalunya” redactat per Josep Calbó (UdG), Jordi 
Cunillera (SMC), Carme Llasat (UB), Josep Enric Llebot (UAB) i Javier Martín (UB) conclou en la 
següent taula. 

 
Es considera que el municipi objecte de l’estudi està localitzat en un zona de tipus interior, per 
tant, es preveu un increment de la temperatura a l’horitzó 2040 de d’entre +0,7 i +1,8ºC, aquest 
efecte s’incrementa a l’horitzó 2100 amb increments d’entre +4,5 i +5,0ºC. Aquest efecte 



 

generarà increments d’episodis extrems de calor especialment en període d’estiu, on l’increment 
de la temperatura mitja serà d’entre +6,0 i +7,5 en municipis de l’interior. 

A trets generals, es preveu que el clima variï segons la gràfica següent de la NASA. 

 
 Fred extrem 

Es considera fred extrem quan la temperatura és inferior al percentil 10 de la temperatura mínima 
diària. Es considera que aquest risc no existirà en el context català on la tendència serà a 
disminuir els episodis de fred extrem per l’exposat en l’apartat anterior. Per tant, aquest risc no 
serà objecte d’estudi. 

 Precipitació extrema i tempestes 
Les tempestes són pertorbacions atmosfèriques que poden manifestar-se amb vents forts i 
acompanyats de pluges, neu o altres precipitacions, trons i llamps. 

Segons el Observatori la de Terra, promogut per la NASA, el canvi climàtic pot no ser responsable 
del recent augment del cost dels desastres naturals, però és molt probable que afecti les 
catàstrofes futures. Els models climàtics ofereixen una visió del futur, i mentre no estan d'acord 
amb tots els detalls, la majoria dels models preveuen algunes tendències generals. En primer 
lloc, segons el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, un augment dels 
gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera probablement augmentarà la temperatura a la majoria de 
superfícies terrestres, tot i que el canvi exacte variarà de manera regional. Els resultats més 
incerts, però possibles, d'un augment de les temperatures globals inclouen un major risc de 
sequera i augment de la intensitat de les tempestes, inclosos els ciclons tropicals amb major 
velocitat del vent, un monsó asiàtic més humit i, possiblement, tempestes de latitud mitjana més 
intensa. 
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L'escalfament global podria afectar la formació de tempestes disminuint la diferència de 
temperatura entre els pols i l'equador. Aquesta diferència de temperatura alimenta les tempestes 
de latitud mitjana que afecten les regions més poblades de la Terra. Les temperatures més 
calentes podrien augmentar la quantitat de vapor d'aigua que entra a l'atmosfera. El resultat és 
un entorn més humit. A l'equador, on les condicions ja estan calentes i humides, no s'espera que 
el canvi sigui gran. En els pols, però, l'aire és fred i sec; una mica de calor extra i un vapor d'aigua 
podria augmentar les temperatures molt. Com a resultat, l'escalfament global pot fer que la 
diferència de temperatura entre els pols i l'equador disminueixi. i com la diferència disminueix, 
també hauria de ser el nombre de tempestes, diu George Tselioudis, científic investigador de la 
NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) i la Universitat de Columbia. Però tot i que un 
clima d'escalfament podria disminuir la quantitat total de tempestes que es formen, podria 
augmentar el nombre de tempestes intenses. A mesura que les temperatures continuen 
augmentant, més i més vapor d'aigua es pot evaporar a l'atmosfera, i el vapor d'aigua és el 
combustible per a les tempestes. "Si estem creant una atmosfera més carregada d'humitat, 
qualsevol tempesta que es desenvolupi tingui més possibilitats de desenvolupar-se en una 
tempesta intensa", diu Tselioudis. 

 Inundacions 
Es consideren en aquest apartat els desbordament dels límits normals d'un rierol o un altre cos 
d'aigua, o acumulació d'aigua en zones que normalment no estan submergides. Les inundacions 
inclouen les fluvials (rius), sobtades, pluvials, d'aigües residuals, costaneres, etc. 

El resultat combinat de l'augment de la temperatura sobre la terra, la disminució de les diferències 
de temperatura entre l'equador i el pol, i l'augment de la humitat poden ser els cicles cada vegada 
més intensos de les sequeres i les inundacions, ja que la precipitació d'una regió cau en una 
única tempesta gran en lloc d'una sèrie de petits. Un clima més càlid i humit també podria afectar 
les tempestes tropicals (huracans), però els canvis en les tempestes tropicals són més difícils de 
predir i seguir. Alguns científics han especulat que un clima més càlid que permeti desenvolupar 
tempestes més intenses generaria també més huracans. Les temperatures més calentes també 
poden escalfar les aigües oceàniques més enllà de l'equador, expandint l'abast de les grans 
tempestes tropicals.  

En el cas del municipi de Vinaixa la informació que consta en la web de protecció civil en matèria 
d’inundacions és la que mostra el plànol següent. 



En la imatge anterior es mostra la meitat superior del municipi on es veu una petita zona al nord 
del municipi que és potencialment inundable per curs fluvial. Tot i això es preveu que els danys 
personals i materials, en cas d’inundació fossin 0, com es mostra en la següent taula del Pla 
INUNCAT:  

Sequeres 
Es considera sequera un període de temps amb sequedat anòmala suficient com per causar un 
greu desequilibri hidrològic. 

L’estudi titulat “Projeccions climàtiques per a Catalunya” redactat per Josep Calbó (UdG), Jordi 
Cunillera (SMC), Carme Llasat (UB), Josep Enric Llebot (UAB) i Javier Martín (UB) conclou en la 
següent taula. 
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Es considera que el municipi objecte de l’estudi està localitzat en un zona de tipus interior, per 
tant, es preveu poca variació de la precipitació en l’horitzó 2040, tenint previsions de canvis de 
precipitació anual entre -5% i +5%. Per contra, les previsions per a l’horitzó 2100 preveuen 
variacions negatives de la precipitació entre un -15 i un -5%. Aquest efecte es concentrarà 
especialment durant l’estiu, estació en que es preveu una variació de la precipitació d’entre el -
35% i el -15%. 

 Incendis forestals 
Segons l’estudi “On the key role of droughts in the dynamics of summer fires in Mediterranean 
Europe” elaborat per Turco, M., von Hardenberg, J., AghaKouchak, A., Llasat, M. C., Provenzale, 
A., & Trigo, R. M. (2017), durant les properes dècades, el risc d’incendis a l’estiu augmentarà a 
l’Europa mediterrània. Un estudi recent publicat a Scientific Reports, dirigit per investigadors de 
la Universitat de Barcelona en col·laboració amb diverses institucions, així ho pronostica: 
s’espera que l’efecte directe del canvi climàtic que regula la humitat del combustible —sequeres 
que causen grans incendis— sigui dominant en relació amb l’efecte indirecte del clima precedent 
—condicions prèvies més càlides o fredes— que determina la quantitat i estructura del 
combustible. Els investigadors han arribat a aquesta conclusió després d’analitzar una sèrie de 
models empírics que relacionen les àrees cremades a l’estiu amb indicadors climàtics clau. 
Aquests models també són prometedors per desenvolupar un sistema de predicció estacional 
que millori les estratègies de gestió del foc. 

Segons l’estat actual de les previsions de risc d’incendis regionals, el risc d’incendi augmentarà, 
però els efectes del canvi climàtic a les àrees cremades no són sempre tan evidents. Per 
exemple, l’efecte directe del canvi climàtic que regula la humitat del combustible  es podria 
contrarestar amb els efectes indirectes en l’estructura del combustible. Així, d’una banda, 
condicions més càlides augmenten la sequedat, però de l’altra fan disminuir la quantitat del 
combustible. 

L’estudi utilitza una gran base de dades d’alta qualitat proporcionada pel Sistema Europeu 
d’Informació sobre Incendis Forestals (EFFIS). A partir d’aquest recurs, s’analitza la superfície 
cremada a l’estiu a l’Europa mediterrània que coincideix amb episodis de sequera i en relació 
amb les condicions precedents d’humitat. «La conclusió de l’estudi indica que hi ha una relació 
estadísticament significant entre els incendis i les sequeres del mateix estiu en moltes àrees, 
mentre que les condicions climàtiques anteriors hi tenen un paper relativament menor, excepte 
en algunes ecoregions. A més, la relació sequera-incendi és més forta a les àrees del nord», 
explica Marco Turco, investigador del Barcelona Supercomputing Center i del Grup d’Anàlisi de 
Situacions Meteorològiques Adverses (GAMA) de la UB, que dirigeix la professora M. Carme 
Llasat. 

Així doncs, la sequera té un paper més prominent a les àrees del nord (normalment més humides 
i productives) que a les del sud (més seques), probablement perquè a les àrees del sud la 
vegetació està més ben adaptada a l’escassetat d’aigua. Per això, en les properes dècades, i 
sobretot a les àrees del nord de la Mediterrània, s’espera que l’efecte directe del canvi climàtic 
domini sobre l’efecte indirecte del clima antecedent. 

Els efectes climàtics, per tant, podrien superar els esforços que es fan per prevenir incendis. En 
les últimes dècades, la tendència de la superfície cremada mesurada a l’Europa mediterrània ha 
estat generalment negativa, mentre que les condicions de sequera han augmentat. Aquestes 
tendències oposades suggereixen que, fins ara, les accions de gestió han contrarestat la 



tendència climàtica. Això no obstant, mantenir les accions de gestió d’incendis en el nivell actual 
podria ser insuficient per equilibrar un futur augment de sequeres. Per aquesta raó, els 
investigadors demanen un replantejament de les estratègies de gestió actuals.    

Finalment, la capacitat per modelar el vincle entre les sequeres i els incendis forestals és crucial 
per identificar accions clau en l’adaptació d’estratègies antiincendis. Els models sequera-incendi 
desenvolupats en aquest estudi poden ajudar a crear un sistema de predicció estacional de 
suport per a aquestes estratègies. D’altra banda, segons els investigadors, les prediccions 
estacionals climàtiques permeten una adaptació més efectiva i dinàmica a la variabilitat i els 
canvis del clima, i ofereixen una oportunitat poc explotada per reduir l’impacte dels incendis en 
condicions climàtiques adverses.  

La vulnerabilitat i el perill d’incendi forestal al municipi de Vinaixa segons el mapa de protecció 
civil de Catalunya és el que es mostra a continuació. 

El municipi de Vinaixa està afectat per Risc d’Incendis i inclòs en el Pla INFOCAT atenent als 
criteris de Perillositat Alta i Vulnerabilitat Moderada. La superfície forestal del municipi és del 
37%. 

 Taula resum 
La taula següent mostra a mode resum els risc detectats i en valora el seu nivell de risc actual i 
com es preveu que evolucioni el risc en el futur. 

RISC ACTUAL RISC PREVIST 

Tipus de risc climàtic Nivell actual del 
risc 

Canvi previst 
d’intensitat 

Canvi previst de 
freqüència Marc temporal 

Calor extrem Moderat Augmenta Augmenta A llarg termini 
(>15 anys) 

Fred extrem Baix Disminueix Disminueix Es desconeix 

Precipitació extrema 
i tempestes Baix Augmenta Augmenta A llarg termini 

(>15 anys) 

Inundacions Baix Sense canviar Sense canviar Es desconeix 
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Sequeres Moderat Augmenta Augmenta A llarg termini 
(>15 anys) 

Incendis forestals Moderat Augmenta Augmenta A llarg termini 
(>15 anys) 

7.2.2 Vulnerabilitat per l’ajuntament 
Es considera la vulnerabilitat com el grau en que un sistema és sensible i incapaç d’afrontar els 
efectes adversos del canvi climàtic, incloent la variabilitat i els extrem climàtics. 

Es consideren dos grans tipus de vulnerabilitats: 

• Socioeconòmiques
• Físiques i ambientals

Vulnerabilitats socioeconòmiques 
En aquest apartat es consideren les vulnerabilitats socioeconòmiques del territori objecte de 
l’estudi. En aquesta sentit, cal estudiar entre altres la composició de la població, densitat de la 
població, situació econòmica, etc. 

Les gràfiques següents mostren les principals característiques socioeconòmiques recollides per 
IDESAT. 



En base a les dades socioeconòmiques es pot concloure que, el municipi de Vinaixa té una 
densitat de població baixa. El 63% de la població es troba entre els 15 i els 64 anys i en canvi un 
28% de la població supera els 65. Un 20% dels habitatges són secundaris. El sector serveis es 
el sector amb més aturats. 

Vulnerabilitat físiques i ambientals 
En aquest apartat es descriuen les principals vulnerabilitats físiques i ambientals del territori 
objecte de l’estudi, en aquest sentit es prestarà especial atenció a l’existència de zones amb 
figures de protecció incloses a la Xarxa Natura 2000. 

El mapa següent mostra els espais protegits identificats al terme municipal de Vinaixa. 
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En base als mapes analitzats, al municipi hi trobem l’espai natural de la Vall de Vinaixa que ocupa 
una part important del municipi.  

 Conclusions 

Tipus de vulnerabilitat Descripció de la vulnerabilitat 

Socioeconòmica Municipi amb densitat de població baixa i població envellida 

Física i ambiental Espai natural de la Vall de Vinaixa 

 

7.2.3 Impacte previst 
La taula següent recull els impactes previstos del canvi climàtic. Així, es consideren els efectes 
sobre la vida, medi de subsistència, salut, ecosistemes, economia, societat, cultura, serveis i 
infraestructures causats per la interacció dels canvi climàtic o els fenòmens climàtics perillosos 
que passen sense mesura d’adaptació. Es valoraran els efectes causats en diferents sectors. 
Seguiment es descriuen cada un d’ells: 

• Edificis. Es refereix a tota estructura (municipal/residencial/terciària, pública o privada) 
o grup d’infraestructures, espais circumdants, construïts de forma permanent o erigits al 
seu lloc) 

• Transport. Inclou carreteres, trens, xarxes de transport aeri i marítim, i infraestructures 
relacionades. Consta d’una àmplia gama de bens i serveis públics i privats, exclou tot el 
relacionat amb vaixells, vehicles i els seus components i processos. 

• Energia. Servei de subministrament d’energia i infraestructura relacionada. Inclou carbó, 
petroli cru, líquids de gas natural, matèries primes per a refineries, additius, productes 
del petroli, gasos, combustibles renovables, residus; electricitat i calor. 

Cristina Taull
Sello



 

• Aigua. Serveis de subministrament d’aigua i infraestructures relacionades. Inclou l’ús de 
l’aigua (llars, industria, producció d’energia, agricultura, etc) i sistemes de gestió de 
l’aigua (residual i pluvial), amb el clavegueram, drenatges i sistemes de tractament. 

• Residus. Inclou les activitats relacionades amb la gestió (inclosa la recollida, tractament 
i eliminació) dels diversos tipus de residus, com residus sòlids o no sòlids, industrials o 
domèstics, així com llocs contaminats. 

• Planificació territorial. Procés realitzat per les autoritats públiques per identificar, 
avaluar i decidir entre les diferents opcions per al ús de la terra, i posterior formulació i 
promulgació de plans o normes que descriuen els usos permesos o acceptables. 

• Agricultura i silvicultura. Inclou sol classificat/designat per a agricultura i l’aprofitament 
forestal, així com les organitzacions i industries vinculades amb la creació i producció 
dins i al voltant dels límits municipals. 

• Medi ambient i biodiversitat. Es considera medi ambient com els paisatges verds i 
blaus, qualitat de l’aire, incloses zones urbanes. Es considera biodiversitat la varietat de 
vida en una regió específica, mesurable com la varietat de cada espècie, entre les 
espècies i  d’ecosistemes. 

• Salut. Distribució geogràfica de dominació de patologies, el que indica l’efecte sobre el 
benestar humà directe o indirectament relacionat amb la qualitat del medi ambient. Inclou 
serveis d’atenció sanitària i les seves infraestructures. 

• Protecció civil i emergències.  Operació de protecció civil i serves d’emergències en 
nom de les autoritats públiques locals. Inclou reducció i gestió del risc en desastres 
(creació de capacitat, coordinació, equip, planificació per les emergències, etc) 

• Turisme. Activitats de persones que viatgen i s’estableixen en un lloc diferent al del seu 
entorn habitual, durant menys d’1 any per plaer, negocis o altres motius sense relació 
amb l’exercici d’una activitat remunerada en el lloc visitat. 

L’impacte previst i la seva valoració es realitza a partir de les conclusions sobre diferents 
indicadors del document “Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de 
Catalunya al canvi climàtic” (2016) elaborat per l’Oficina Catalana del canvi climàtic. 
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7.3 PLA D’ACCIÓ D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
7.3.1 Presentació del pla d’acció 

El pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic del municipi de Vinaixa consta de 8 accions que 
pretenen reduir els impactes previstos més rellevants del municipi. 

7.3.2 Objectius específics en matèria d’adaptació 
El PAESC de Vinaixa té 8 objectius estratègics en matèria d’adaptació. 

1. Redactar i implantar els plans d’emergència i protecció civil del municipi, com a mínim
els d’obligat compliment

2. Garantir la seguretat de la població, sobretot de la més vulnerable

3. Optimitzar els recursos hídrics i millorar l’eficiència de la distribució d’aigua

4. Reforçar la resiliència als incendis forestals

5. Conscienciar a la població envers el canvi climàtic

6. Fomentar la conservació i cultiu de les varietats locals i resistents a la sequera

7. Millorar la gestió del verd

8. Promoció dels sistemes d’agricultura i ramaderia ecològica i km.0



 

7.3.3 Accions d’adaptació 
 

Nº acció: 1 

Elaborar i actualitzar periòdicament el Document Únic de 
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) i els riscos territorials 
associats al canvi climàtic inclosos 

Sector Protecció civil i emergències 

Objectiu 
Garantir la seguretat de la població, sobretot de la més vulnerable 

Redactar i implantar els plans d’emergència i protecció civil del municipi, com a 
mínim els d’obligat compliment 

Descripció El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per 
a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix 
el procediment per a la seva tramitació conjunta, exposa com una de les seves 
finalitats, a l’article 1, aprovar l’estructura del contingut mínim per a l’elaboració i 
homologació dels plans de protecció civil municipals com són els plans bàsics 
d’emergència, els plans d’actuació municipal i els plans específics municipals, 
mitjançant el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). 

Segons el document Estat de la planificació municipal de àmbit territorial de 
Lleida, sobre els Plans de Protecció Civil dels municipis de Catalunya, la Direcció 
General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, recomana a Vinaixa 
disposar dels Plans d’Actuació Municipal per sismes i vent i n’obliga la disposició 
de PAM per a incendis, neu i el transport de mercaderies perilloses per carretera 
i ferrocarril. 
La següent taula mostra els plans de protecció civil que actualment disposa Cervià 
de les Garrigues en base al règim de recomanació/obligació esmentat. 

INFOCAT NEUCAT SISMICAT TRANSCAT VENTCAT 

Obligat Obligat Recomanat Obligat Recomanat 

El 2020 es va elaborar el DUPROCIM municipal on s’inclouen els plans d’obligat 
compliment i altres, com l’INUNCAT.  

L’acció consisteix a: 

1. Elaborar i aprovar el DUPROCIM. 

2. Preveure revisions del mateix i actualitzacions. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

- Sí Completada 

Prioritat Calendari Responsable 

- 2020 Ajuntament de Vinaixa 

Indicadors seguiment Temps de resposta mitjana (en min.) per la policia / bombers / serveis 
d'emergència en el cas d'episodis climatològics extrems. 

 Acció clau: 

Agents implicats Ajuntament de Vinaixa i Protecció Civil 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Incendi, Neu, transport de mercaderies perilloses i altres riscos 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Riscos de mortalitat i accidentalitat o danys sobre persones 

Danys a béns materials 

Cost (€) Inversió: Baix (> 10.000€) No inversió: - 
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Nº acció: 2 
Reparació i millores en els sistemes de captació, tractament i 
distribució d’aigües 

Sector Aigua 

Objectiu Optimitzar els recursos hídrics i millorar l’eficiència de la distribució d’aigua 

Descripció Edicte d’atorgament de subvencions als ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades del territori de Lleida per finançar les inversions per a la millora 
en la gestió de l’aigua d’ús públic, anualitats 2017 i 2018. 

- 2017: Sistema de tractament de l’aigua de les piscines (projecte de 791,23€ 
i amb subvenció atorgada de 751,67€). 

- 2017: Posada en marxa de l’equip de desinfecció per al dipòsit municipal 
(projecte de 5.058,29€ i amb subvenció atorgada de 4.805,37 €). 

- 2018 Renovació de bombes i vàlvules i impermeabilització del dipòsit 
(projecte de 7.172,89 € i amb subvenció atorgada de 6.814,19 €). 

El 2020, l’ACA atorga al municipi 142.517 € d’ajut per a la reparació 
d’infraestructures de captació i distribució d’aigua al municipi a causa del 
temporal Dana de l’octubre de 2019. L’ACA va atorgar més de 571.000 euros 
entre nou municipis de les comarques de Lleida (Vinaixa inclòs) per a reparar 
infraestructures de subministrament d'aigua en alta. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

- Sí Completada 

Prioritat Calendari Responsable 

- 2018 -2020 Ajuntament de Vinaixa 

Indicadors seguiment 
Inventari i/o plànol amb punts de subministrament d’aigua 
Periodicitat de les revisions (en unitats de temps)  
Incidències sobre els punts d’aigua detectades i corregides per unitat de temps 

 Acció clau: 

Agents implicats Ajuntament, Diputació de Lleida i ACA 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Malbaratament d’aigua potable 

Sobreconsum energètic de bombament 

Deterioració de materials i superfícies, danys materials 

Afeccions de patògens sobre la població 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Major eficiència en la gestió de l’aigua potable 

Afeccions per patògens sobre la població 

Cost (€) Inversió: Alta (>60.000 €) No inversió: - 



Nº acció: 3 
Actualització del Pla Director d’Aigües 

Sector Aigua 

Objectiu Optimitzar els recursos hídrics i millorar l’eficiència de la distribució d’aigua 

Descripció Els municipis de les Garrigues compten amb un Pla Director d’Aigües a nivell 
comarcal de 2008. 

El passat 2018, bona part dels municipis de la comarca van sol·licitar subvenció 
per a elaborar un Pla a nivell municipal. No va ser el cas de Vinaixa.  

Aquest actuació contempla l’elaboració d’aquest pla a nivell municipal. 

Aquesta renovació té per objecte actualitzar l’estat actual dels sistemes d’aigua la 
municipi i detectar opcions de millora futures. També pot ser un aspecte important 
de cara a futures sol·licituds d’ajuts en convocatòries de subvenció de l’ACA. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

- Sí No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2021 - 2023 Ajuntament de Vinaixa 

Indicadors seguiment Consum municipal anual (litres/habitant/any) 

 Acció clau: 

Agents implicats Ajuntament de Vinaixa i ACA 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Disponibilitat d’aigua potable i consum responsable 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Optimització de l’eficiència d’ús de l’aigua potable a nivell municipal. 

Reducció de pèrdues d’aigua potable per deteriorament d’infraestructures de la 
xarxa potable. 

Mesura de prevenció davant període de sequera o altres. 

Potencial de creixement urbanístic i/o activitat municipal futura. 

Cost (€) Inversió: Baixa (<10.000 €) No inversió: - 
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Nº acció: 4 

 
Realització de campanyes de sensibilització per reduir el 
consum domèstic de l’aigua 

Sector Aigua 

Objectiu Optimitzar els recursos hídrics i millorar l’eficiència de la distribució d’aigua 

Descripció Es preveu que un municipi que tingui una major temperatura projectada en els 
escenaris climàtics futurs a l’estiu, època de màxima demanda hídrica, estarà més 
exposat a un canvi en el patró de la demanda turística i per tant en les necessitats 
de gestió de l’aigua. 

Alguns dels sistemes i mesures d’estalvi d’aigua són: 

1. Comptadors individuals 
2. Reguladors de pressió de l’entrada d’aigua 
3. Mecanismes estalviadors 

a. Reductors de cabal 
b. Aixetes 

4. Sistemes de captació d’aigües pluvials 
5. Sistemes de recuperació d’aigües grises 

 

L’actuació preveu sessions informatives, accions de comunicació i  
d’assessorament gratuïts per a la població en general sobre: 

- L’aigua com a recurs limitat, projeccions futures i bones pràctiques 
d’estalvi. 

- Sistemes de captació i emmagatzematge d’aigües pluvials. 
- Cobertes verdes i enjardinat adaptat a condicions de sequera i baix 

requeriment hídric. 
 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

- - No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2023-2026 Ajuntament de Vinaixa 

Indicadors seguiment 
Nombre de sessions informatives/formatives realitzades anualment i en total 
Inventari de les temàtiques abordades 
Nombre total i mitjà de participants 

 Acció clau: 

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

 

Cost (€) Inversió:  No inversió: - 

 
  



 

 

Nº acció: 5 

 
 
Manteniment de camins 

Sector Protecció civil i emergències 

Objectiu Reforçar la resiliència als incendis forestals 

Descripció L’Ajuntament de Vinaixa destina part dels seus recursos a treballs de 
manteniment de camins rurals del terme municipal. 

Aprofitant la subvenció del Pla de manteniment de camins de titularitat municipal 
de la Diputació de Lleida, l’any 2017 es va concedir pel municipi l’Arranjament de 
camins municipals a Vinaixa en una superfície municipal de de 37 km2 (0,305% 
del territori municipal). El finançament atorgat des de la Diputació de Lleida  a 
l’actuació va ser de 5.668 euros. 

Aquesta actuació consisteix en restaurar i millorar les zones prioritàries d'actuació 
que puguin tenir una incidència directa en la prevenció del risc sobre la població 
davant incendis, inundacions, moviment del terreny, etc. 

Algunes de les tasques incloses en aquest tipus d’actuacions són: fer el 
manteniment de la vegetació dels marges de camins, senyalització de camins dels 
camins identificats, manteniment de la franja de baixa combustibilitat perimetral a 
les urbanitzacions, etc. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

- Sí Completada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2017-2020 Ajuntament de Vinaixa 

Indicadors seguiment 
Tram (en km) de camins afectats 
Inventari de mesures preses sobre els mateixos 
% de pèrdues d’habitat associat a esdeveniments climatològics extrems 

 Acció clau: 

Agents implicats Ajuntament de Vinaixa i Diputació de Lleida 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat Incendi 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Manteniment de tallafocs, senyalització de vies d’accés, reducció de la 
combustibilitat de la vegetació de marge, etc.  

Cost (€) Inversió: 5.668 € No inversió:  
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Nº acció: 6 
 
Estratègia d’adaptació del verd urbà 

Sector Medi ambient i biodiversitat 

Objectiu 
Millorar la gestió del verd  

Garantir la seguretat de la població, sobretot de la més vulnerable (risc per calor 
extrema) 

Descripció Aquesta actuació per objectiu aconseguir un verd de qualitat, sa, segur i suficient. 
Una gestió ecològica del verd a les ciutats, a més de proporcionar qualitat 
ambiental i una millor adaptació al canvi climàtic, aporta beneficis ambientals i 
socials a les persones que hi viuen. El verd urbà apropa la natura a la ciutadania, 
contribueix a disminuir la contaminació, és un regulador tèrmic i del cicle de 
l’aigua, entre d’altres beneficis ambientals, així com també fomenta les relacions 
socials, l’educació i l’estalvi econòmic. 

Inclou la valoració de mesures a nivell de tots els àmbits municipals (manteniment 
de la via pública, conscienciació de la població, etc.) de cara a: 

- La gestió de l’arbrat i la coberta vegetal el nucli urbà 
- La promoció d’espècies i varietats locals en jardins i vegetació 

ornamental. 
- La creació de nínxols ecològics al nucli urbà per a espècies vulnerables 

(abelles, ocells, papallones, etc.) i/o creació de refugis de fauna 
- L’explotació d’espècies aromàtiques autòctones i altres per a la millora 

de la qualitat de l’entorn proper. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

- - No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2023-2026 Ajuntament de Vinaixa 

Indicadors seguiment 
Varietats vegetals en espais urbans (inventari) i grau de cobertura de la 
superfície municipal (%) 
Refugis per a flora i fauna municipals 

 Acció clau: 

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

 

Cost (€) Inversió:  No inversió: - 

  



 

 

Nº acció: 7 
 
Adaptació dels cultius i activitats ramaderes 

Sector Agricultura i sector forestal 

Objectiu 
Fomentar la conservació i cultiu de les varietats locals i resistents a la sequera 

Conscienciar a la població envers el canvi climàtic 

Descripció El canvi climàtic i les projeccions futures evidencies riscos municipals associats 
als cultius, sequeres, calor extrema, incendis forestals, etc. Aquestes adversitats 
s’han de tenir presents per tal de garantir el motor econòmic del sector primari al 
municipi.  

Aquesta actuació contempla la promoció de varietats de cultius agrícoles 
autòctones més resistents i pràctiques de maneig adaptatives als canvi climàtic 
sense deixar de banda el context socioeconòmic.  

Seria idoni que s’establís un comitè amb portaveus de tots els agents implicats 
(agricultors, ramaders, ajuntament, associacions locals, etc.).  

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

- Sí No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2023-2026 Ajuntament de Vinaixa 

Indicadors seguiment 
Varietats vegetals cultivades i superfície d’ocupació 
Rendiment dels cultius o grau d’intensificació dels mateixos 
Grau d’aplicació de pràctiques sostenibles en el maneig del cultius 

 Acció clau: 

Agents implicats 
Ajuntament i comunitat de d’agricultors i pagesos. Puntualment, altres ens 
supramucipals.  

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Calor extrema i sequeres 

Incendis forestals 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Garantir abastiment local sense detriment de la fertilitat dels sòls  

Preservació/recuperació de la fertilitat de sòls agrícoles 

Minimització de fenòmens de contaminació per activitat agrícola i ramadera 

Reducció risc d’incendis (ramaderia extensiva) 

Cost (€) Inversió: mitja (10.000 € – 60.000€) No inversió: - 
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Nº acció: 8 
Foment dels consum dels productes de proximitat i 
d’agricultura ecològica 

Sector Agricultura i sector forestal 

Objectiu Promoció dels sistemes d’agricultura i ramaderia ecològica i km.0 

Descripció El canvi climàtic i les projeccions futures evidencies riscos municipals associats 
als cultius, sequeres, calor extrema, incendis forestals, etc. Aquestes adversitats 
s’han de tenir presents per tal de garantir el motor econòmic del sector primari al 
municipi.  

L’actuació pretén promoure pràctiques agroramaderes extensives i ecològiques, i 
l’activitat econòmica derivada de proximitat. i subvencions disponibles. 

El paper de l’ajuntament serà fomentar el consum de productes locals mitjançant 
diverses mesures: 

- Liderar la difusió i accessibilitat a coneixements i formacions als agricultors i 
ramaders així com a eines i recursos que els puguin ser d’interès.  

- Establiment d’un logotip per als productes d’agricultura ecològica del territori, 
independentment del segell CCPAE. 

- Fer d’interlocutor entre les escoles i els pagesos ecològics locals per introduir 
aliments ecològics locals en el menú dels menuts. 

- Realitzar cursos d’agricultura ecològica dirigit als pagesos. 

És important fer una bona difusió de la importància de consumir aquests 
productes, per aquest motiu caldrà realitzar campanyes de sensibilització dirigides 
a la ciutadania de forma periòdica i inclús es poden organitzar cursos d’agricultura 
ecològica obert als ciutadans (o cursos d’agricultura ecològica al balcó de casa). 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

- Sí En Curs 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2021 - 2023 Ajuntament de Vinaixa 

Indicadors seguiment Públic afluent en esdeveniments de comerç de proximitat 
Nombre de productors amb alguna certificació ecològica i/o de proximitat 

 Acció clau: 

Agents implicats 
Ajuntament de Vinaixa, Comunitat agro-ramadera i població en general. També 
ens supramunicipals 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Calor extrema 

Sequeres 

Inseguretat alimentària 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Seguretat alimentària i rendibilitat dels cultius 

Reducció d’emissions GEH per comerç de proximitat i pràctiques agro-ramaderes 
més sostenibles 

Manteniment fertilitat del sòl 

Cost (€) Inversió: mitja (10.000 – 60.000 €) No inversió: - 

 



 

7.4 EL COST DE LA INACCIÓ 
El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents obtingudes 
arreu del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de canvi climàtic, que posa 
en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i 
el desenvolupament econòmic i social, la salut i benestar de la humanitat (OCCC).  

El fet de no actuar en l’adaptació al canvi climàtic, du associat un cost econòmic, que és difícil 
d’estimar ja que encara no hi ha prou estudis que permetin elaborar una anàlisi cost-benefici de 
les actuacions. La dificultat principal està en determinar els costos dels impactes derivat del canvi 
climàtic.  

S’han estudiat els impactes més significatius identificats en apartats anteriors, utilitzant valors 
aproximats de referència. 

Taula 18. Cost derivat de la inacció enfront el canvi climàtic. 
 

Tipus de risc climàtic Concepte Valor aproximat Font bibliogràfica 
Increment temperatura Increment mortalitat 19% www.ara.cat 

Sequeres 
Cost baixa producció agrícola 
Cost erradicació de les plagues 
Cost reg de suport 

2.500 €/ha Aproximat entre pèrdues 
€ segons hectàrees 

Incendis forestals 
Cost d’extinció d’incendis 
Costos de repoblació 
Pèrdua de producció forestal  

406 - 624 €/ha 
1.888 €/ha 

1.601 – 2.515 €/ha 
Plana, E. Et al. (2007) 

Inundacions Cost mitjà per cada indemnització 8.200 € Guia PAESC de 
Diputació de Barcelona 

Precipitació extrema i 
tempestes Cost mitjà per cada indemnització 3.100 € Guia PAESC de 

Diputació de Barcelona 

Font: Elaboració pròpia a partir de recerca bibliogràfica. 
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8. TAULES RESUM DE LES ACTUACIONS 
8.1 PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Codi 
 

Accions  
 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de 
l’acció Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 

de CO2 
estimat 

[tnCO2/any] 

Acció 
clau 

Estat 
actuació 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS MUNICIPALS    

A16/B13/C1 

Obtenir el certificat energètic 
dels edificis existents i de 
nova construcció i fer-ne el 
seguiment. Fer difusió als 
usuaris de l'etiqueta de 
qualificació 

Acció integrada (tot 
l'anterior) Certificació energètica Autoritat 

local Governació 2026-
2030 800 1,22 - 0,35 - No iniciada 

A16/B12/C1 Nomenar un responsable 
energètic municipal 

Acció integrada (tot 
l'anterior) Gestió d'energia Autoritat 

local Governació 2021-
2023 - 10,99 - 3,57 Sí No iniciada 

A16/B12/C1 
Programa de manteniment 
dels edificis i equipaments 
municipals 

Acció integrada (tot 
l'anterior) Gestió d'energia Autoritat 

local Manteniment 2021-
2023 - 3,66 - 1,19 - En curs 

A16/B12/C1 Implantació d’un sistema de 
comptabilitat energètica 

Acció integrada (tot 
l'anterior) Gestió d'energia Autoritat 

local Governació 2023-
2026 - 3,66 - 1,19 - No iniciada 

A19/B11/C1 

Elaboració d’un manual de 
bones pràctiques ambientals 
en els equipaments 
municipals 

Altres Sensibilització/formació Autoritat 
local Medi Ambient 2023-

2026 1.500 7,43 - 2,09 - No iniciada 

A18/B11/C1 
Impulsar una campanya de 
bones pràctiques en els 
edificis públics d'ús intensiu 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat 
local Alcaldia 2023-

2026 1.200 2,78 - 0,84 - Nova 

A19/B11/C1 Elaboració d’un manual de 
compra verda Altres Sensibilització/formació Autoritat 

local Medi Ambient 2021-
2023 1.000 27,81 - 8,36 - No iniciada 

A13/B12/C1 Instal·lar vàlvules 
termostàtiques a radiadors 

Eficiència energètica 
en calefacció 

d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió d'energia Autoritat 
local Alcaldia 2023-

2026 780 4,70 - 1,25 - Nova 

A13/B12/C1 
Optimitzar l'ús dels 
termòstats ajustant-ne la 
regulació 

Eficiència energètica 
en calefacció 

d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió d'energia Autoritat 
local Manteniment 2026-

2030 - 16,93 - 4,55 - No iniciada 



 

Codi 
 

Accions  
 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de 
l’acció Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 

de CO2 
estimat 

[tnCO2/any] 

Acció 
clau 

Estat 
actuació 

A14/B12/C1 

Instal·lar detectors de 
presència als lavabos, 
passadissos i zones 
comunes 

Sistemes 
d'enllumenat eficient Gestió d'energia Autoritat 

local Alcaldia 2023-
2026 1.320 0,35 - 0,14 - Nova 

A14/B12/C1 
Substituir les làmpades 
existents per d'altres més 
eficients 

Sistemes 
d'enllumenat eficient Gestió d'energia Autoritat 

local Alcaldia 2026-
2030 4.849 16,15 - 6,48 - Nova 

A18/B11/C1 Educació ambiental a l’escola Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat 
local Ensenyament 2021-

2023 1.500 0,83 - 0,24 - En curs 

A18/B11/C1 Impulsar el Projecte 50-50 
per a les escoles del municipi Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat 

local Ensenyament 2023-
2026 - 2,08 - 0,60 - No iniciada 

A18/B11/C1 
Impuls de l’adhesió de 
l’escola a la Xarxa d’Escoles 
Verdes 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat 
local Alcaldia 2021-

2023 - 0,83 - 0,24 - Nova 

A19/B12/C1 Canvi de les bombes per 
d'altres de més eficients Altres Gestió d'energia Autoritat 

local Alcaldia 2026-
2030 550 1,20 - 0,48 - Nova 

A12/B12/C1 

Instal·lació de calderes de 
biomassa per ACS i/o 
climatització d’equipaments 
municipals 

Energia renovable 
per calefacció 

d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió d'energia Autoritat 
local Governació 2026-

2030 1.000 208,64 - 55,71 - No iniciada 

A19/B12/C1 
*Substitució de les bombes 
d’aigua de les piscines 
municipals 

Altres Gestió d'energia Autoritat 
local Alcaldia 2020 - 3,13 - 1,26 - Completada 

A13/B12/C1 

*Augment del grau 
d'aïllament dels equipaments: 
ajuntament, escola, consultori 
mèdic i llar d’infants 

Eficiència energètica 
en calefacció 

d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió d'energia Autoritat 
local Alcaldia 2006-

2020 - 14,72 - 3,93 - Completada 

A14/B12/C1 
*Substitució parcial de les 
làmpades existents per 
d'altres més eficients 

Sistemes 
d'enllumenat eficient Gestió d'energia Autoritat 

local Alcaldia 2005-
2020 - 1,93 - 0,93 - Completada 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIARI   

A18/B11/C1 

Promoció de la creació d'una 
xarxa d'activitats 
respectuoses amb el medi 
ambient (Campanyes 
específiques per fomentar 
l’ús racional de l’energia i de 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat 
local 

Treball, 
Indústria i 
Comerç 

2026-
2030 1.500 2,19 - 0,78 - No iniciada 
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Codi 
 

Accions  
 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de 
l’acció Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 

de CO2 
estimat 

[tnCO2/any] 

Acció 
clau 

Estat 
actuació 

les energies renovables als 
comerços) 

A16/B11/C1 

Promoure l'adhesió de les 
empreses al Programa 
d'Acords voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya 

Acció integrada (tot 
l'anterior) Sensibilització/formació Autoritat 

local Alcaldia 2026-
2030 1.500 7,31 - 2,61 - Nova 

A14/B11/C1 

Fomentar la renovació de 
l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de baix 
consum en el sector terciari 
(Campanyes específiques 
per fomentar l’ús racional de 
l’energia i de les energies 
renovables als comerços) 

Sistemes 
d'enllumenat eficient Sensibilització/formació Autoritat 

local Alcaldia 2023-
2026 2.000 2,11 - 0,85 - Nova 

A15/B11/C1 

Fomentar la renovació 
d'electrodomèstics per 
adquirir-ne de classe A i/o 
bitèrmics en el sector terciari 
(Campanyes específiques 
per fomentar l’ús racional de 
l’energia i de les energies 
renovables als comerços) 

Electrodomèstics 
eficients Sensibilització/formació Autoritat 

local Alcaldia 2026-
2030 1.000 1,32 - 0,53 - Nova 

A18/B11/C1 Visites d’avaluació energètica 
als comerços Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat 

local Medi Ambient 2023-
2026 2.000 25,58 - 9,13 - No iniciada 

A17/B12/C1 
Facilitar l'accés a les IT 
(fibra) a tots els equipaments, 
comerç, indústria  

Tecnologies de la 
informació i les 
comunicacions 

Gestió d'energia Autoritat 
local Alcaldia 2021-

2023 - 4,32 - 1,73 - Nova 

A12/B11/C1 

Incentivar les PIMES i 
comerços per què s'instal·lin 
calderes o estufes de 
biomassa i calefacció o 
refrigeració solar a través 
d'ajuts o redistribució 
d'impostos (Campanyes 
específiques per fomentar 
l’ús racional de l’energia i de 
les energies renovables als 
comerços) 

Energia renovable 
per calefacció 

d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Sensibilització/formació Autoritat 
local Alcaldia 2026-

2030 10.000 10,11 - 2,44 - Nova 



 

Codi 
 

Accions  
 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de 
l’acció Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 

de CO2 
estimat 

[tnCO2/any] 

Acció 
clau 

Estat 
actuació 

EDIFICIS RESIDENCIALS   

A16/B13/C1 
Indicar la qualificació 
energètica dels habitatges en 
venda al municipi 

Acció integrada (tot 
l'anterior) Certificació energètica Autoritat 

local Alcaldia 2021-
2023 6.356 1,35 - 0,46 - Nova 

A16/B19/C1 

Bonificacions fiscals en la 
llicència d’obres per a 
millores en l’eficiència 
energètica dels habitatges i 
dels locals i per a la 
implantació d’energies 
renovables 

Acció integrada (tot 
l'anterior) 

Requeriments de 
construcció 

Autoritat 
local Urbanisme 2021-

2023 - 20,20 - 6,84 - No iniciada 

A12/B11/C1 

Fomentar la renovació de 
calderes i/o estufes de 
biomassa domèstiques 
(Campanyes específiques 
per fomentar l’ús racional de 
l’energia i de les energies 
renovables a les llars) 

Energia renovable 
per calefacció 

d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Sensibilització/formació Autoritat 
local Alcaldia 2026-

2030 1.000 29,95 - 7,80 - Nova 

A14/B11/C1 

Fomentar la renovació de 
l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de baix 
consum en els edificis 
residencials (Campanyes 
específiques per fomentar 
l’ús racional de l’energia i de 
les energies renovables a les 
llars) 

Sistemes 
d'enllumenat eficient Sensibilització/formació Autoritat 

local Alcaldia 2023-
2026 1.140 100,25 - 48,22 - Nova 

A15/B11/C1 

Fomentar la renovació 
d'electrodomèstics per 
adquirir-ne de classe A i/o 
bitèrmics en els edificis 
residencials (Campanyes 
específiques per fomentar 
l’ús racional de l’energia i de 
les energies renovables a les 
llars) 

Electrodomèstics 
eficients Sensibilització/formació Autoritat 

local Alcaldia 2026-
2030 1.000 3,74 - 1,50 - Nova 

A18/B11/C1 
Creació d’un servei 
d’assessorament en matèria 
d’energia i canvi climàtic 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Autoritat 
local Medi Ambient 2023-

2026 1.500 40,40 - 13,67 - No iniciada 
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Codi 
 

Accions  
 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de 
l’acció Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 

de CO2 
estimat 

[tnCO2/any] 

Acció 
clau 

Estat 
actuació 

A17/B12/C1 Facilitar l'accés a les IT 
(fibra) a totes les llars 

Tecnologies de la 
informació i les 
comunicacions 

Gestió d'energia Autoritat 
local Alcaldia 2021-

2023 - 7,48 - 3,00 - Nova 

A16/B11/C1 Visites d’avaluació energètica 
a les llars 

Acció integrada (tot 
l'anterior) Sensibilització/formació Autoritat 

local Medi Ambient 2026-
2030 2.800 8,08 - 2,73 - No iniciada 

ENLLUMENAT PÚBLIC   

A21/B21/C1 

*Elaboració del pla 
d’adequació de l’enllumenat o 
d’un pla director de 
l’enllumenat 

Eficiència energètica Gestió d'energia Autoritat 
local Alcaldia 2014-

2020 2.000 26,51 - 10,63 - Completada 

A21/B21/C1 

Substituir les lluminàries de 
Vapor de Sodi d'Alta Pressió 
per altres de més eficients 
(LED) 

Eficiència energètica Gestió d'energia Autoritat 
local Urbanisme 2021-

2023 12.480 53,02 - 21,26 Sí En curs 

A21/B21/C1 
*Substitució de làmpades de 
l’enllumenat per d’altres de 
més eficients (LED) 

Eficiència energètica Gestió d'energia Autoritat 
local Alcaldia 2020 0 2,63 - 1,06 - Completada 

A21/B21/C1 *Instal·lació de reguladors de 
flux de doble nivell Eficiència energètica Gestió d'energia Autoritat 

local Alcaldia 2005-
2014 0 20,15 - 9,69 - Completada 

TRANSPORT   

A46/B410/C2 
Optimitzar les rutes i 
freqüències de recollida dels 
residus sòlids urbans 

Millora de les 
operacions de 
logística i del 

transport urbà de 
mercaderies 

Altres Coordinador 
territorial 

Consell 
Comarcal 

2023-
2026 300 9,82 - 2,62 - En curs 

A42/B41/C1 

Canvi de vehicles de la flota 
municipal per d’altres menys 
emissors quan acabin la vida 
útil 

Vehicles elèctrics 
(incl. Infrastructura) Sensibilització/formació Autoritat 

local Governació 2026-
2030 20.000 1,46 - 0,39 - No iniciada 

A45/B41/C1 Crear i dinamitzar una borsa 
local per compartir cotxe 

Ús compartit 
d'automòbils Sensibilització/formació Autoritat 

local 

Noves 
Tecnologies i 
Comunicació 

2023-
2026 1.500 127,67 - 33,68 - No iniciada 

A411/B43/C1 

*Introduir elements per 
pacificar el trànsit rodat (zona 
30, calçada única, elements 
reductors de la velocitat, etc.) 

Altres Ajudes i subvencions Autoritat 
local Alcaldia 2015-

2020 - 85,11 - 22,46 - Completada 



Codi Accions Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de 
l’acció Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 

de CO2 
estimat 

[tnCO2/any] 

Acció 
clau 

Estat 
actuació 

A41/B43/C1 

Promoure el recanvi de 
vehicles per d’altres més 
eficients en el parc mòbil 
privat 

Vehicles més 
nets/eficients Ajudes i subvencions Autoritat 

local 

Noves 
Tecnologies i 
Comunicació 

2026-
2030 160.000 212,78 - 56,14 - No iniciada 

A41/B43/C1 Bonificació fiscal per als 
vehicles de baixes emissions 

Vehicles més 
nets/eficients Ajudes i subvencions Autoritat 

local Alcaldia 2023-
2026 - 127,67 - 33,68 - Nova 

A46/B410/C2 
*Optimització de les rutes i
freqüències de recollida dels 
residus sòlids urbans 

Millora de les 
operacions de 
logística i del 

transport urbà de 
mercaderies 

Altres Coordinador 
territorial Alcaldia 2017-

2020 0 2,28 - 0,61 - Completada 

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT 

A53/B53/C1 
Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques a les cobertes 
dels equipaments municipals 

Energia fotovoltaica Ajudes i subvencions Autoritat 
local Governació 2023-

2026 3.995 13,89 - 5,57 Sí No iniciada 

A53/B53/C1 
Promoure les instal·lacions 
solars fotovoltaiques al sector 
terciari 

Energia fotovoltaica Ajudes i subvencions Autoritat 
local Alcaldia 2026-

2030 3.800 13,22 - 5,30 - Nova 

A53/B53/C1 
Promoure les instal·lacions 
solars fotovoltaiques al sector 
residencial 

Energia fotovoltaica Ajudes i subvencions Autoritat 
local Alcaldia 2026-

2030 10.746 37,38 - 14,99 - Nova 

A53/B43/C1 

*Aprovació d'una ordenança
municipal per a la regulació i 
el foment de les instal·lacions 
fotovoltaiques i de solar 
tèrmica 

Energia fotovoltaica Ajudes i subvencions Autoritat 
local Alcaldia 2005-

2020 

Costos 
energètics i 

d'organització 
171,20 - 66,97 0,00 Completada 

PRODUCCIÓ LOCAL DE CALOR/FRED 

A63/B68/C1 

Instal·lació de la geotèrmia 
en nous edificis, equipaments 
o desenvolupaments
previstos 

Xarxa de 
calefacció/refrigeració 

urbana (nova 
instal·lació, 

ampliació, reforma) 

Altres Autoritat 
local Alcaldia 2023-

2026 20.000 22,75 - 5,86 - Nova 

ALTRES 

A71/B72/C1 
Incloure criteris d'eficiència i 
estalvi energètic en els nous 
desenvolupaments urbans  

Regeneració urbana Planificació territorial Autoritat 
local Urbanisme 2021-

2023 - 0,00 - 0,00 - No iniciada 

A71/B74/C1 Incloure criteris de 
sostenibilitat en els plecs de Regeneració urbana Altres Autoritat 

local Governació 2023-
2026 - 18,32 - 5,95 - No iniciada 
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Codi 
 

Accions  
 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de 
l’acció Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 

de CO2 
estimat 

[tnCO2/any] 

Acció 
clau 

Estat 
actuació 

condicions per a contractes 
de l'Ajuntament 

A75/B74/C1 

Incloure una clàusula en els 
contractes que prevegi que 
una part del pressupost de la 
licitació es destini a 
campanyes de sensibilització 

Altres Altres Autoritat 
local Governació 2021-

2023 - 4,13 - 1,31 - No iniciada 

A75/B71/C1 

*Contractar l'electricitat 
d'equipaments/instal·lacions 
a comercialitzadores 100% 
renovables 

Altres Sensibilització/formació Autoritat 
local Alcaldia 2011-

2020 - 0,00 - 56,94 - Completada 

A75/B71/C1 

Contractar l'electricitat del 
sector terciari i dels edificis 
residencials a 
comercialitzadores 100% 
renovables 

Altres Sensibilització/formació Autoritat 
local Alcaldia 2026-

2030 - 0,00 - 198,58 Sí Nova 

A75/B71/C1 Adherir-se a la Setmana de 
l'Energia Altres Sensibilització/formació Autoritat 

local Alcaldia 2026-
2030 700 62,22 - 17,99 - Nova 

A72/B71/C1 
Adherir-se a la Setmana 
Europea de la Prevenció de 
Residus 

Gestió de residus i 
aigües residuals Sensibilització/formació Autoritat 

local Alcaldia 2023-
2026 1.500 0,00 - 2,52 - Nova 

A72/B71/C1 Millora de la recollida 
selectiva municipal 

Gestió de residus i 
aigües residuals Sensibilització/formació Autoritat 

local Alcaldia 2021-
2023 - 0,00 - 25,06 Sí En curs 

A72/B71/C1 
Ambientalització de festes: 
material reutilitzable i 
recollida selectiva 

Gestió de residus i 
aigües residuals Sensibilització/formació Autoritat 

local Alcaldia 2023-
2026 2.000 0,00 - 2,52 - Nova 

A72/B71/C1 

*Implantació de les accions 
necessàries per reduir el 
volum de residus que es 
generen en el municipi i per 
implementar la recollida 
selectiva 

Gestió de residus i 
aigües residuals Sensibilització/formació Autoritat 

local Alcaldia 2005-
2020 0 0,00 - 67,00 - Completada 

 



 

8.2 PLA D’ACCIÓ D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
 Acció clau 

Sector Nom de l’acció Responsable Calendari Estat 
d’implementació 

Acció 
mitigació 

Acció 
clau 

Agents 
implicats 

Risc i/o 
vulnerabilitat 

abordat 
Resultat assolit / 
impactes evitats 

Cost (€) 

Inv. No Inv. 

Protecció civil i 
emergències 

Elaborar i actualitzar 
periòdicament el Document Únic 
de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) i els riscos 
territorials associats al canvi 
climàtic inclosos 

Ajuntament de 
Vinaixa 2020 Completada - Sí 

Ajuntament de 
Vinaixa i 

Protecció Civil 

Incendi, Neu, 
transport de 
mercaderies 

perilloses i altres 
riscos 

Riscos de 
mortalitat i 

accidentalitat o 
danys sobre 

persones 
Danys a béns 

materials 

Baix (> 
10.000€) - 

Aigua 
Reparació i millores en els 
sistemes de captació, tractament 
i distribució d’aigües 

Ajuntament de 
Vinaixa 2018 -2020 Completada - Sí 

Ajuntament, 
Diputació de 
Lleida i ACA 

Malbaratament 
d’aigua potable 
Sobreconsum 
energètic de 
bombament 

Deterioració de 
materials i 

superfícies, danys 
materials 

Afeccions de 
patògens sobre la 

població 

Major eficiència en 
la gestió de l’aigua 

potable 
Afeccions per 

patògens sobre la 
població 

Alta 
(>60.000 

€) 
- 
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 Acció clau 

Sector Nom de l’acció Responsable Calendari Estat 
d’implementació 

Acció 
mitigació 

Acció 
clau 

Agents 
implicats 

Risc i/o 
vulnerabilitat 

abordat 
Resultat assolit / 
impactes evitats 

Cost (€) 

Inv. No Inv. 

Aigua Actualització del Pla Director 
d’Aigües 

Ajuntament de 
Vinaixa 2021-2023 No iniciada - Sí Ajuntament de 

Vinaixa i ACA 

Disponibilitat d’aigua 
potable i consum 

responsable 

Optimització de 
l’eficiència d’ús de 
l’aigua potable a 
nivell municipal. 

Reducció de 
pèrdues d’aigua 

potable per 
deteriorament 

d’infraestructures 
de la xarxa potable. 

Mesura de 
prevenció davant 

període de sequera 
o altres. 

Potencial de 
creixement 

urbanístic i/o 
activitat municipal 

futura. 

Baixa 
(<10.000 

€) 
- 

Aigua 
Realització de campanyes de 
sensibilització per reduir el 
consum domèstic de l’aigua 

Ajuntament de 
Vinaixa 2023-2026 No iniciada - - - - - - - 

Protecció civil i 
emergències Manteniment de camins Ajuntament de 

Vinaixa 2017-2020 Completada - Sí 

Ajuntament de 
Vinaixa i 

Diputació de 
Lleida 

Incendi 

Manteniment de 
tallafocs, 

senyalització de 
vies d’accés, 
reducció de la 

combustibilitat de 
la vegetació de 

marge, etc. 

5.668 € - 

Medi ambient i 
biodiversitat 

Estratègia d’adaptació del verd 
urbà 

Ajuntament de 
Vinaixa 2023-2026 No iniciada - - - - - - - 



 

 Acció clau 

Sector Nom de l’acció Responsable Calendari Estat 
d’implementació 

Acció 
mitigació 

Acció 
clau 

Agents 
implicats 

Risc i/o 
vulnerabilitat 

abordat 
Resultat assolit / 
impactes evitats 

Cost (€) 

Inv. No Inv. 

Agricultura i 
sector forestal 

Adaptació dels cultius i activitats 
ramaderes 

Ajuntament de 
Vinaixa 2023-2026 No iniciada - Sí 

Ajuntament i 
comunitat de 
d’agricultors i 

pagesos. 
Puntualment, 

altres ens 
supramucipals 

Calor extrema i 
sequeres 

Incendis forestals 

Garantir 
abastiment local 

sense detriment de 
la fertilitat dels sòls 
Preservació/recupe
ració de la fertilitat 
de sòls agrícoles 
Minimització de 
fenòmens de 

contaminació per 
activitat agrícola i 

ramadera 
Reducció risc 

d’incendis 
(ramaderia 
extensiva) 

Mitja 
(10.000 € 

– 
60.000€) 

- 

Agricultura i 
sector forestal 

Foment dels consum dels 
productes de proximitat i 
d’agricultura ecològica 

Ajuntament de 
Vinaixa 2021-2023 En Curs - Sí 

Ajuntament de 
Vinaixa, 

Comunitat agro-
ramadera i 
població en 

general. També 
ens 

supramunicipals 

Calor extrema 
Sequeres 

Inseguretat 
alimentària 

Seguretat 
alimentària i 

rendibilitat dels 
cultius 

Reducció 
d’emissions GEH 

per comerç de 
proximitat i 

pràctiques agro-
ramaderes més 

sostenibles 
Manteniment 

fertilitat del sòl 

Mitja 
(10.000 – 
60.000 €) 

- 
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9. PLA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 
9.1  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 PAESC 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 
PAESC del municipi de Vinaixa: 
Taula 19. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAESC. 

 
Tipologia de persones i/o organismes Actors 

Ajuntament  
Representants polítics 
Responsable del manteniment d’instal·lacions 
Administrativa 

Sector privat Electricista/instal·lador 
Comerciants 

Representants de la societat civil Associacions 
Ciutadans 

Altres Consell Comarcal del Segrià 
- 

 
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. 
 

9.2 COMUNICACIÓ 
La taula següent indica les accions de comunicació que s’han dut a terme durant el procés 
d’elaboració dels PAESC en la fase inicial i de planificació. 

 
Taula 20. Instruments de participació i comunicació durant la fase d’inici i planificació del PAESC. 

FASE ETAPA GRAU 
 IMPLICACIÓ 

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ/COMUNICACIÓ 
Instrument Objectiu 

Inici 

Compromís polític i signatura 
del Pacte 

Informació i 
educació 

Web i/o butlletí 
Informar la ciutadania de la signatura 
del Pacte d‘alcaldes i de l’inici dels 
treballs. 

Adaptació de les estructures 
administratives 
municipals 

Reunió amb els 
responsables 
municipals i 

lliurament d’un excel 

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. 

Aconseguir el suport de les 
parts interessades 

Planificació 

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

Informació i 
educació 

Taller de participació i 
butlletí municipal 

Presentar els resultats de l’IRE a la 
ciutadania. 

Informació i 
educació 

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? 

Participació i 
consultes Taller de participació 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. 

Aprovació i presentació del 
pla 

Participació i 
consultes Taller de participació 

 
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. 



10. PLA DE SEGUIMENT
Els signataris del Pacte d’alcaldes es comprometen a presentar: 

1) Un informe d’implantació del PAESC cada dos anys.

Mitigació: inclourà informació quantitativa sobre les accions implantades i el seu
impacte sobre el consum d’energia i les emissions de CO2.

Adaptació: inclourà una revisió dels riscos i les vulnerabilitats als impactes del canvi
climàtic i dades sobre el grau d’implantació de les accions.

Es preveu que la Comissió Europea subministri una plantilla específica per poder
elaborar aquest informe.

2) Un informe d’acció del PAESC cada quatre anys.

Aquest informe contindrà la informació indicada per a l’informe d’implantació del
PAESC 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 PAESC s’han identificat els indicadors següents per 
a cada sector.  
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Taula 21. Proposta d’indicadors mitigació. 

Sector Indicador 

Edificis, 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

Nombre d'equipaments municipals amb la qualificació energètica 
Existència de la figura de responsable a nivell municipal (figura reconeguda a ajuntament) 
Definició de les tasques i obligacions del responsable (perfil del treballador) 
Grau d'assoliment de les tasques anualment (valoració qualitativa, en %) 
Existència d'un registre del protocol/programa de manteniment, amb objectius anuals i 
previsió de tasques en el temps 
Evidència de revisió anual del programa i assoliment d'objectius/tasques 
Implantació del sistema 
Registre d'informació i incidències 
Registre de tasques de correcció fetes i propostes de millora anuals 
Existència d'un protocol de bones pràctiques 
Integració de tasques de revisió, actualització i difusió del manual entre el personal propi 
Vies de difusió i recurrència de les mateixes 
Nombre d'actuacions de formació/informació fetes 
Nombre de receptors de les actuacions de formació/informació 
Existència d'un protocol de compra verda 
Integració de tasques de revisió, actualització i difusió del manual entre el personal propi 
Consum tèrmic dels equipaments municipals 
Consum electricitat dels equipaments municipals 
Inventari d'actuacions fetes 
Nombre de receptors de les actuacions 
Establiment d'acord entre parts i sistema de seguiment 
Evidència d'adhesió al programa (certificat) i/o evidències de participació del programa 
Nombre de bombes canviades 
Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte consum total d'energia 

Edificis, 
equipaments/instal·lacions 
sector terciari 

Consum total sector terciari 
Consum electricitat sector terciari 
Nombre de comerços que s’han visitat 
Estalvi aconseguit a través de les visites a comerços 
Consum total final de l’energia en el municipi 
Metres lineals de fibra existent al municipi 
Quantitat d'usuaris beneficiats (%) 
Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari 

Edificis residencials 

Nombre de certificacions energètiques del sector residencial 
Nombre de bonificacions fiscals atorgades per construccions de millora de l’eficiència 
energètica 
 Nombre de bonificacions fiscals atorgades per construccions amb implantació d’energies 
renovables  
Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector residencial 
Consum electricitat sector residencial 
Metres lineals de fibra existent al municipi 
Quantitat d'usuaris beneficiats (%) 
Nombre de llars que s’han visitat 
Estalvi aconseguit a nivell domèstic 

Enllumenat públic Nombre de làmpades, per tipus,  substituïdes 

Transport 

Consum total d'energia corresponent al transport de residus 
Consum total d'energia del parc de vehicles propietat de l'ajuntament 
Nombre d'altes en la borsa de cotxe compartit. 
Consum total de combustibles fòssils del parc mòbil del municipi. 
Nombre de vehicles elèctrics o híbrids del parc mòbil privat 
Nº de vehicles bonificats 

Producció local 
d'electricitat 

Electricitat produïda en els equipaments municipals 
Electricitat produïda en el sector terciari 
Electricitat produïda en el sector residencial 
Nombre d'instal·lacions de geotèrmia 



Sector Indicador 
Producció local de 
calor/fred Consum tèrmic associat a les instal·lacions de geotèrmia 

Altres 

Nombre d’edificis amb classificació energètica A i/o d’emissió zero en els nous 
desenvolupaments urbans 
Nombre de plecs que incorporen criteris de sostenibilitat 
Nombre de contractes que incorporen la clàusula 
% d’electricitat 100% renovable contractada pels sectors terciari i residencial 
Nombre de subministraments elèctrics 100% renovables 
Nombre de ciutadans que assisteixen a activitats sobre eficiència energètica i energia 
renovable 

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. 

Taula 22. Proposta d’indicadors adaptació. 
Sector Indicador 

Protecció civil i 
emergències 

Temps de resposta mitjana (en min.) per la policia / bombers / serveis d'emergència en el 
cas d'episodis climatològics extrems. 
Tram (en km) de camins afectats 
Inventari de mesures preses sobre els mateixos 
% de pèrdues d’habitat associat a esdeveniments climatològics extrems 

Aigua 

Inventari i/o plànol amb punts de subministrament d’aigua 
Periodicitat de les revisions (en unitats de temps) 
Incidències sobre els punts d’aigua detectades i corregides per unitat de temps 
Consum municipal anual (litres/habitant/any) 
Nombre de sessions informatives/formatives realitzades anualment i en total 
Inventari de les temàtiques abordades 
Nombre total i mitjà de participants 

Medi Ambienti 
Biodiversitat 

Varietats vegetals en espais urbans (inventari) i grau de cobertura de la superfície 
municipal (%) 
Refugis per a flora i fauna municipals 

Agricultura i sector forestal 

Varietats vegetals cultivades i superfície d’ocupació 
Rendiment dels cultius o grau d’intensificació dels mateixos 
Grau d’aplicació de pràctiques sostenibles en el maneig del cultius 
Públic afluent en esdeveniments de comerç de proximitat 
Nombre de productors amb alguna certificació ecològica i/o de proximitat 

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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11. PROPOSTA DE PLA D’INVERSIONS 
Aquest pla d’inversions identifica, pel període 2021-2030, les accions que caldrà dur a terme per 
tal d’assolir l’objectiu i el cost associat. Les accions es divideixen en tres períodes: curt termini 
(fins a l’any 2023), mitjà termini (2023-2026) i llarg termini (2026-2030). L’informe d’implantació 
del PAESC haurà d’actualitzar aquest pla d’inversions.  
 
La taula següent recull les accions identificades pel PAESC en funció de la previsió del seu 
període d’implantació. 
 
Taula 23. Síntesi del pla d’inversions.  

Termini Nombre 
d’accions 

Cost inversió 
privada (€) 

Cost  
Ajuntament (€) Cost total (€) 

Curt termini (2021-2023) 13 6.356 14.980 21.336 

Mitjà termini (2023-2026) 18 20.000 20.734 40.734 

Llarg termini (2026- 2030) 18 184.546 36.699 221.246 
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 (2021-2023) 

Acció 
Cost 

d’abatiment 
(€/any) 

Període 
d’amortització 

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost inversió 
privada  

(€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost 
total  
(€) 

Nomenar un responsable 
energètic municipal - - - - - - 

Programa de manteniment 
dels edificis i equipaments 
municipals 

- - - - - - 

Elaboració d’un manual de 
compra verda 120 0 - - 1.000 1.000 

Educació ambiental a 
l’escola 6.255 17 - - 1.500 1.500 

Impuls de l’adhesió de 
l’escola a la Xarxa d’Escoles 
Verdes 

- - - - - - 

Facilitar l'accés a les IT 
(fibra) a tots els 
equipaments, comerç, 
indústria  

- - - - - - 

Indicar la qualificació 
energètica dels habitatges 
en venda al municipi 

13.944 41 - 6.356 - 6.356 



 

Acció 
Cost 

d’abatiment 
(€/any) 

Període 
d’amortització 

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost inversió 
privada  

(€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost 
total  
(€) 

Bonificacions fiscals en la 
llicència d’obres per a 
millores en l’eficiència 
energètica dels habitatges i 
dels locals i per a la 
implantació d’energies 
renovables 

- - - - - - 

Facilitar l'accés a les IT 
(fibra) a totes les llars - - - - - - 

Substituir les lluminàries de 
Vapor de Sodi d'Alta Pressió 
per altres de més eficients 
(LED) 

587 2 IDAE / 
ICAEN - 12.480 12.480 

Incloure criteris d'eficiència i 
estalvi energètic en els nous 
desenvolupaments urbans  

- - - - - - 

Incloure una clàusula en els 
contractes que prevegi que 
una part del pressupost de 
la licitació es destini a 
campanyes de 
sensibilització 

- - - - - - 

Millora de la recollida 
selectiva municipal - - ARC - - - 

Total 21.336 
 
 
 
 

Mitjà termini (2023-2026) 
 

Acció 
Cost 

d’abatiment 
(€/any) 

Període 
d’amortització 

(any) 
Possibles vies 
de finançament 

Cost inversió 
privada 

(€) 

Cost 
ajuntament 

(€) 

Cost 
total 
(€) 

Implantació d’un sistema 
de comptabilitat 
energètica 

- - Diputació/ICAEN - - - 

Elaboració d’un manual 
de bones pràctiques 
ambientals en els 
equipaments municipals 

717 2 - - 1.500 1.500 

Impulsar una campanya 
de bones pràctiques en 
els edificis públics d'ús 
intensiu 

1436 4 - - 1.200 1.200 

Instal·lar vàlvules 
termostàtiques a 
radiadors 

622 2 Diputació/ICAEN - 780 780 

Instal·lar detectors de 
presència als lavabos, 
passadissos i zones 
comunes 

9.333 29 Diputació/ICAEN - 1.320 1.320 
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Acció 
Cost 

d’abatiment 
(€/any) 

Període 
d’amortització 

(any) 
Possibles vies 
de finançament 

Cost inversió 
privada 

(€) 

Cost 
ajuntament 

(€) 

Cost 
total 
(€) 

Impulsar el Projecte 50-
50 per a les escoles del 
municipi 

- - - - - - 

Fomentar la renovació de 
l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de 
baix consum en el sector 
terciari (Campanyes 
específiques per fomentar 
l’ús racional de l’energia i 
de les energies 
renovables als comerços) 

2.358 7 IDAE / ICAEN - 2.000 2.000 

Visites d’avaluació 
energètica als comerços 219 1 IDAE / ICAEN - 2.000 2.000 

Fomentar la renovació de 
l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de 
baix consum en els 
edificis residencials 
(Campanyes 
específiques per fomentar 
l’ús racional de l’energia i 
de les energies 
renovables a les llars) 

24 0 IDAE / ICAEN - 1.140 1.140 

Creació d’un servei 
d’assessorament en 
matèria d’energia i canvi 
climàtic 

110 0 - - 1.500 1.500 

Optimitzar les rutes i 
freqüències de recollida 
dels residus sòlids urbans 

114 0 - - 300 300 

Crear i dinamitzar una 
borsa local per compartir 
cotxe 

45 0 - - 1.500 1.500 

Bonificació fiscal per als 
vehicles de baixes 
emissions 

- - - - - - 

Instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques a les 
cobertes dels 
equipaments municipals 

-295 2 IDAE / ICAEN - 3.995 3.995 

Instal·lació de la 
geotèrmia en nous 
edificis, equipaments o 
desenvolupaments 
previstos 

-234 9 IDAE / ICAEN 20.000 - 20.000 

Incloure criteris de 
sostenibilitat en els plecs 
de condicions per a 
contractes de 
l'Ajuntament 

- - - - - - 

Adherir-se a la Setmana 
Europea de la Prevenció 
de Residus 

595 - ARC - 1.500 1.500 



 

Acció 
Cost 

d’abatiment 
(€/any) 

Període 
d’amortització 

(any) 
Possibles vies 
de finançament 

Cost inversió 
privada 

(€) 

Cost 
ajuntament 

(€) 

Cost 
total 
(€) 

Ambientalització de 
festes: material 
reutilitzable i recollida 
selectiva 

794 - ARC - 2.000 2.000 

Total 40.734 

 
 
 
 
Llarg termini (2026-2030) 
 

Acció 
Cost 

d’abatiment 
(€/any) 

Període 
d’amortització 

(any) 
Possibles vies 
de finançament 

Cost inversió 
privada 

(€) 

Cost 
ajuntament 

(€) 

Cost 
total 
(€) 

Obtenir el certificat 
energètic dels edificis 
existents i de nova 
construcció i fer-ne el 
seguiment. Fer difusió als 
usuaris de l'etiqueta de 
qualificació 

2.291 6 - - 800 800 

Optimitzar l'ús dels 
termòstats ajustant-ne la 
regulació 

- - Diputació/ICAEN - - - 

Substituir les làmpades 
existents per d'altres més 
eficients 

749 2 Diputació/ICAEN - 4.849 4.849 

Canvi de les bombes per 
d'altres de més eficients 1.144 4 Diputació/ICAEN - 550 550 

Instal·lació de calderes 
de biomassa per ACS i/o 
climatització 
d’equipaments 
municipals 

-373  Diputació/ICAEN - 1.000 1.000 

Promoció de la creació 
d'una xarxa d'activitats 
respectuoses amb el 
medi ambient 
(Campanyes 
específiques per 
fomentar l’ús racional de 
l’energia i de les energies 
renovables als comerços) 

1.917 6 - - 1.500 1.500 

Promoure l'adhesió de 
les empreses al 
Programa d'Acords 
voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya 

575 2 - - 1.500 1.500 

Fomentar la renovació 
d'electrodomèstics per 
adquirir-ne de classe A 
i/o bitèrmics en el sector 
terciari (Campanyes 
específiques per 
fomentar l’ús racional de 
l’energia i de les energies 
renovables als comerços) 

1.887 6 IDAE / ICAEN - 1.000 1.000 



   
 

 115 

Incentivar les PIMES i 
comerços per què 
s'instal·lin calderes o 
estufes de biomassa i 
calefacció o refrigeració 
solar a través d'ajuts o 
redistribució d'impostos 
(Campanyes 
específiques per 
fomentar l’ús racional de 
l’energia i de les energies 
renovables als comerços) 

-179 11 IDAE / ICAEN 10000 - 10.000 

Fomentar la renovació de 
calderes i/o estufes de 
biomassa domèstiques 
(Campanyes 
específiques per 
fomentar l’ús racional de 
l’energia i de les energies 
renovables a les llars) 

-360 - IDAE / ICAEN - 1.000 1.000 

Fomentar la renovació 
d'electrodomèstics per 
adquirir-ne de classe A 
i/o bitèrmics en els 
edificis residencials 
(Campanyes 
específiques per 
fomentar l’ús racional de 
l’energia i de les energies 
renovables a les llars) 

667 2 IDAE / ICAEN - 1.000 1.000 

Visites d’avaluació 
energètica a les llars 1.024 3 - - 2.800 2.800 

Canvi de vehicles de la 
flota municipal per 
d’altres menys emissors 
quan acabin la vida útil 

2.420 121 - - 20.000 20.000 

Promoure el recanvi de 
vehicles per d’altres més 
eficients en el parc mòbil 
privat 

2.850 6 - 160.000 - 160.000 

Promoure les 
instal·lacions solars 
fotovoltaiques al sector 
terciari 

-295 2 IDAE / ICAEN 3799,8875 - 3.800 

Promoure les 
instal·lacions solars 
fotovoltaiques al sector 
residencial 

-295 2 IDAE / ICAEN 10746,175 - 10.746 

Contractar l'electricitat 
del sector terciari i dels 
edificis residencials a 
comercialitzadores 100% 
renovables 

-  - - - - 

Adherir-se a la Setmana 
de l'Energia 39 0 IDAE / ICAEN - 700 700 

Total 221.245 
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ANNEX I 

Valoracions energètiques preliminars d’edificis i 
equipaments/instal·lacions municipals





1 Nom:

Adreça:

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana:

Data de la visita:

Consum 2017

Elèctric

Gasoil C

2

2,5

2

1

2

Zones

Tecnologia enllumenat

Sistema de regulació

Ús de llum natural

2

1,50

1,33

alt baix

Grau de gestió i control (IGC)

5.042

Climatització Calefacció

Grau de gestió i control (IGGC) 

------

Recomanacions:

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

LED i Fluorescent

Alta ocupació

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Descripció:

625 m2

Pl. dels Arbres, 2

Consum elèctric

Energia (kWh)

Intensitat d'ús (IIU)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Manual

Espais comuns

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Halògenes i fluorescents

Consum tèrmic

In
d
ic

a
d
o
rs

Baixa ocupació

Revisar l'estat dels aïllaments de les instal·lacions tèrmiques

Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

Substituir la caldera de gasoil C per una de biomassa

Augmentar el grau d'aïllament de l'edifici

Equipament que acull oficines i despatxos de l'ens local i, nombrosos espais de magatzem i un parell de lavabos. 

Tancaments dobles a planta inferior i simples a planta superior. També algun espai en obres amb menys aïllament a la part superior de 

l'edifici. 

Climatització a través de radiadors, amb 2 termòstas digitals (a secretaria i a depatx). 1 split a secretaria. 

Equips de consum energètic: fotocopiadores i ordinadors i, una nevera a la sortida de panta baixa en desús aparentment.  

In
d
ic

a
d
o
rs

DADES BÀSIQUES (any 2019)

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

caldera gasoil

869

------Tecnologia existent

4.538

Cost (IVA incl.)

mitjà -----

Manual

5.791

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Refrigeració

Manual

------

Número:

baixa

1979

split

mitjà

-----

baix

Fluorescents

25/11/2020

Ajuntament

ACS 

IG

IIUITE



Font energètica

-

Tipus de làmpada * FC FL FL FL H LED LED --- ---

Nre. punts de llum: 32 47 0 20 3 3 4

Potència de les làmpades (W): 26 18 36 58 35 12 25

Potència total instal·lada (kW): 0,83 0,85 0,00 1,16 0,11 0,04 0,10

Tipus de làmpada * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

No n'hi ha.

-

Instal·lar detectors de presència als lavabos, passadissos i zones comunes

Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

Producció anualPotència instal·lada

Recomanacions:

Any instal·lació

Il·luminació mitxe. Bon manteniment dels punts d'il·luminació i sectorització dels punts de llum. 

TIPUS D'ENLLUMENAT

Descripció:

- -



2 Nom:

Adreça:

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana:

Data de la visita:

Consum 2017

Elèctric

Gasoil C

3

2,5

2

3

2

Zones

Tecnologia enllumenat

Sistema de regulació

Ús de llum natural

2

1,50

1,33

Número: Centre cívic

DADES BÀSIQUES (any 2019)

Ctra. de Tarragona, 3

489 m2

1820

baixa

25/11/2020

Energia (kWh) Cost (IVA incl.)

3.676 551

3.814 3.433

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Climatització Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gasoil split termoacumulador elèctric

Consum elèctric ------ baix baix

Consum tèrmic baix ----- -----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció:

Equipament amb espais multifuncionals, pensats per acollir diversos tipus d'activitats d'oci i/o culturals. 

2 plantes i un soterrani. A planta baixa espai per a manualitats, lavabos i despatxos. Plamta superior és el siímil a una sala polivalent, 

amb poc mobiliari. Soterrani emprat com a magatzem principalment i és on s'emplaça la caldera de gasoil i el termocaumulador bi-

modal (elèctric i gasoil). Climatització a través de radiadors.  Bombes de calor de sostre a espai planta superior i 2 splits a sala de 

manualityats de la planta baixa. 

Tancaments dobles amb deficiències d'aïllament a espai de soterrani. 

Recomanacions:

Revisar l'estat dels aïllaments de les instal·lacions tèrmiques

Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

Substituir la caldera de gasoil C per una de biomassa

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Fluorescents
Halògenes i fluorescents 

compactes
LED  i fluorescents

Manual Manual Manual

mitjà mitjà baix

In
d
ic

a
d
o
rs Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

IG

IIUITE



Font energètica

-

Tipus de làmpada * H HM FL FL FL IC FC LED LED

Nre. punts de llum: 23 1 60 1 11 7 42 2 13

Potència de les làmpades (W): 35 200 18 36 58 40 26 18 5

Potència total instal·lada (kW): 0,81 0,20 1,08 0,04 0,00 0,28 1,09 0,04 0,07

Tipus de làmpada * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

Descripció:

Sistema d'enllumenat interior mitxe, amb punts de llum LED i punts de llum tipus fluorescent. Puntualment bmbetes halògenes. En 

general, els espais principals disposen d'interruptors per sectoritzar parcialment la il·luminació. 

No s'han instal·lat dispositius d'encesa/apagada de llums en espais de pas o baix ús (passadissos, lavabos, magatzems).

Recomanacions:

Instal·lar detectors de presència als lavabos, passadissos i zones comunes

Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Ascensor i, en menor mesura els extractors dels lavabos (2 unitats) i equips de cuina (microones, nevera) 

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

- - -

TIPUS D'ENLLUMENAT



3 Nom:

Adreça:

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana:

Data de la visita:

Consum 2017

Elèctric

Gasoil C

2

2,5

3

3

0

Zones

Tecnologia enllumenat

Sistema de regulació

Ús de llum natural

2

2,25

0

baix baix baix

In
d
ic

a
d
o
rs Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

LED Fluorescents
Halògenes, fluorescents i 

incandescents

Manual Manual Manual

Descripció:

El subministrament elèctric i de gasoil nodreix els sistemes d'il·luminació i climatització del propi casal i de l'edifici annex, que acull el 

casal d'avis i l'espai per entitats (aquest darrer sense canalitzacions ni dispositius per atansar la climatització amb gasoil). Per tant, cal 

tenir present aquesta logística en les valoracions d'eficiència energètica/consum derivades. 

Edifici amb una planta principal, que acull una gran sala de ball i soterrani. El soterrani acull un espai tipus vestuari/lavabos i un espai 

més emprat com a magatzem. La planta superior és com un altell, on s'emplaça l'antiga sala de projecció. 

Climatització a través d'un split de sostre i radiadors.

Ús de l'equipament especialment per a esdeveniments festius municipals i per a projeccions puntuals. 

Recomanacions:

Revisar l'estat dels aïllaments de les instal·lacions tèrmiques

Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Consum elèctric ------ baix baix

Consum tèrmic baix ----- -----

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Climatització Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gasoil bomba de calor termoacumulador elèctric

Energia (kWh) Cost (IVA incl.)

3.826 574

5.868 5.281

Número: Casal Vinaixenc

DADES BÀSIQUES (any 2019)

Ctra. de l'Albi. s/n

632 m2

1950

alta 

25/11/2020

IG

IIUITE



Font energètica

-

Tipus de làmpada * IC H H FL FL FL LED LED LED

Nre. punts de llum: 10 11 4 2 1 17 12 2 3

Potència de les làmpades (W): 40 35 50 18 36 58 20 25 40

Potència total instal·lada (kW): 0,40 0,39 0,20 0,04 0,04 0,99 0,24 0,05 0,12

Tipus de làmpada * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

TIPUS D'ENLLUMENAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

- - -

Descripció:

Sistema d'il·luminació interior mitxe, amb punts d'il·luminació LED, fluorescent, incandescent i halògena. Aquest 2020 s'ha canviat una 

part important de la il·luminació a l'espai de ball (ara LED però abans eren làmpades de mercuri de vora 80 W) i a l'escenari (ara LED 

de 40W però abans eren focus halògens de major potència, vora 200 W o més). 

Recomanacions:

Instal·lar detectors de presència als lavabos, passadissos i zones comunes

Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Punts d'il·luminació de l'escenari i sala de ball. Equip de so. 



4 Nom:

Adreça:

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana:

Data de la visita:

Consum 2017

Elèctric

Gasoil C

2

2,5

2

3

2

Zones

Tecnologia enllumenat

Sistema de regulació

Ús de llum natural

2

2,67

1,33In
d
ic

a
d
o
rs Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Manual Manual Manual 

mitjà baix baix

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Fluorscent/Fluorescent 

compacte

Fluorscent/Fluorescent 

compacte
Halògena/Incandescent

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció:

Edifici annex al Casal Vinaixenc. Acull casal d'avis a planta baixa i espai entitats a planta superior. 

L'edifici ha estat reformat després de 2005 pel que la els espais estan dotats de tancaments dobles i a la planta baixa el terra és 

parquet. 

La climatització de les plantes és diferenciada: a planta baixa, 8 radiadors (caldera gasoil) i 2 splits; a planta superior, 5 radiadors 

elèctrics. 

Recomanacions:

Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

Substituir la caldera de gasoil C per una de biomassa

Consum tèrmic baix ----- -----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Tecnologia existent caldera gasoil bomba de calor termoacumulador elèctric

Consum elèctric ------ baix baix

sd -

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Climatització Calefacció Refrigeració ACS 

Energia (kWh) Cost (IVA incl.)

sd -

Número: Casal d'avis i entitats

DADES BÀSIQUES (any 2019)

Ctra. de l'Albi. s/n

240 m2

1979

mitjana

25/11/2020

IG

IIUITE



Font energètica

-

Tipus de làmpada * IC FC H H FL FL FL --- ---

Nre. punts de llum: 2 14 5 1 2 10 14

Potència de les làmpades (W): 40 26 35 100 18 36 58

Potència total instal·lada (kW): 0,08 0,36 0,18 0,10 0,04 0,36 0,81

Tipus de làmpada * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

TIPUS D'ENLLUMENAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

- - -

Descripció:

Punts d'il·luminació interior composat per bombetes convencionals o d'elevat consum. Sense sistemes de control encesa/apagat. 

Recomanacions:

Instal·lar detectors de presència als lavabos, passadissos i zones comunes

Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

No es destaquen. 



5 Nom:

Adreça:

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana:

Data de la visita:

Consum 2017

Elèctric

Gasoil C

2

2,5

2

3

2

Zones

Tecnologia enllumenat

Sistema de regulació

Ús de llum natural

2

2,67

1,33In
d
ic

a
d
o
rs Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Manual Manual Manual

mitjà mitjà baix

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Fluorescents Fluorescents Incandescents

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció:

Escola municipal de 2 plantes, tot i que el segon pis només acull dos aules. Tenen 1 aula per cicle i única línia educativa. Disposen 

d'aula d'informatica (7 pcs), comunicada amb aula C.M, sala per docents, algun espatx i espai menjador. 

El subministrament de gasoil C el comparteix amb la llar d'infants i l'ens local atribueix el 74% del consum a l'escola. 

Sistema de climatització per radiadors- 2 termòstats digitals, un a aula d'educació infantil (planta 0) i l'altre a sala mestres (planta 

0).Tancaments dobles.

El subministrament elèctric es comparteix amb la llar d'ifnants i, fins el 2019, amb les piscines municipals. S'ha inferit un consum 

elèctric apliant el percentatge del 74%  però, en aquest cas, després de restar a les dades de consum anual de 2019 dels mesos de 

juny a setembre, atenent a que es corresponen majoritàriament al consum de les piscines municipals.

Annexat a l'edifici principal hi ha pista esportiva (exterior) i un petit edifici on hi ha els vestuaris, el magatzem de materials esportius i 

una petita sala per  l'arbritre.  El tercer edifici de la propietat és la llar d'infants (veure fitxa següent). Sense climatització (calefactors 

elèctrics) i tancaments simples.

Recomanacions:

Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

Substituir la caldera de gasoil C per una de biomassa

Consum tèrmic mitjà ----- -----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Tecnologia existent caldera gasoil split termoacumulador elèctric

Consum elèctric ------ mitjà mitjà

4.698 3.464

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Climatització Calefacció Refrigeració ACS 

Energia (kWh) Cost (IVA incl.)

6.751 1.013

Número: Escola Sant Bonifaci

DADES BÀSIQUES (any 2019)

Ctra. Lleida, 51

515 m2

1957

alta 

25/11/2020

IG

IIUITE



Font energètica

-

Tipus de làmpada * IC FL FL HM --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum: 16 106 15 8

Potència de les làmpades (W): 40 36 58 200

Potència total instal·lada (kW): 0,64 3,82 0,87 1,60

Tipus de làmpada * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

TIPUS D'ENLLUMENAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

- - -

Descripció:

Il·luminació interior composada principalment per fluorescents. Línies de fluorescents amb sectorització d'encesa/apagat. 

8 focos halògens a pista esportiva. 

Recomanacions:

Instal·lar detectors de presència als lavabos, passadissos i zones comunes

Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

No hi ha aparells amb consum destacat però disposen de nevera, forn, rentaplats, rentadora, algun calefactor elèctric (2-3 unitats) i 

nombrosos ordinadors (12-15 unitats) a banda dels sistemes de projector per aula. 



6 Nom:

Adreça:

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana:

Data de la visita:

Consum 2017

Elèctric

Gasoil C

2

2,5

2

1

2

Zones

Tecnologia enllumenat

Sistema de regulació

Ús de llum natural

2

1,67

1,33

mitjà baix baix

In
d
ic

a
d
o
rs Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

LED LED Fluorescents i incandescents

Manual Manual Manual

Descripció:

Edifici de petites dimensions i 2 plantes. La llar ocupa la planta baixa, la planta superior només té una habitació i es destina com a 

magatzem. Tancaments dobles a planta baixa i simples a planta superior. Accès entre plantes 100% exterior. No hi ha climatització per 

gasoil a planta superior, hi ha un radiador elèctric.

El subministrament de gasoil C el comparteix amb l'escola i l'ens local atribueix el 26% del consum a la llar d'infants. 

El subministrament elèctric es comparteix amb l'escola i, fins el 2019, amb les piscines municipals. S'ha inferit un consum elèctric 

apliant el percentatge del 26%  però, en aquest cas, després de restar a les dades de consum anual de 2019 dels mesos de juny a 

setembre, atenent a que es corresponen majoritàriament al consum de les piscines municipals. 

Recomanacions:

Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Consum elèctric ------ mitjà baix

Consum tèrmic mitjà ----- -----

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Climatització Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent caldera gasoil split termoacumulador elèctric

Energia (kWh) Cost (IVA incl.)

2.045 307

1.234 1.111

Número: Llar d'infants municipal

DADES BÀSIQUES (any 2019)

Ctra. Lleida, 51

162 m2

1957

mitjana

25/11/2020

IG

IIUITE



Font energètica

-

Tipus de làmpada * IC FL LED LED --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum: 6 2 3 4

Potència de les làmpades (W): 40 36 4 8

Potència total instal·lada (kW):

Tipus de làmpada * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

TIPUS D'ENLLUMENAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

- - -

Descripció:

Sistema d'il·luminació  reformat, amb panells LED a espai d'elevada afluència.  A planta superior, il·luminació convencional 

(fluorescents i bombetes incandescents). 

Recomanacions:

Instal·lar detectors de presència als lavabos, passadissos i zones comunes

Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

No n'hi ha. 



7 Nom:

Adreça:

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana:

Data de la visita:

Consum 2017

Elèctric

Gasoil C

3

2,5

2

3

2

Zones

Tecnologia enllumenat

Sistema de regulació

Ús de llum natural

3

0,50

1,33In
d
ic

a
d
o
rs Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Manual Manual Manual

mitjà mitjà baix

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Fluorescent/LED Fluorescent/LED Fluorescent

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció:

Espai amb 3 sales de consulta, sala d'espera i lavabos, tot a planta baixa. 

La climatització funciona per caldera de gasoil C i radiadors i el termostat, digital s'emplaça dins d'un de les consultes. Addicionalment, 

2 de les 3 consultes tenen un split. 

Tancamentes dobles amb excepció lavabos. 

Recomanacions:

Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

Consum tèrmic baix ----- -----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Tecnologia existent caldera gasoil split termoacumulador elèctric

Consum elèctric ------ mitjà baix

1.442 1.298

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Climatització Calefacció Refrigeració ACS 

Energia (kWh) Cost (IVA incl.)

2.818 423

Número: Consultori mèdic

DADES BÀSIQUES (any 2019)

C/ Nou, 2

150 m2

2005

baixa

25/11/2020

IG

IIUITE



Font energètica

-

Tipus de làmpada * FL FL LED --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum: 10 5 6

Potència de les làmpades (W): 36 58 20

Potència total instal·lada (kW):

Tipus de làmpada * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

TIPUS D'ENLLUMENAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

- - -

Descripció:

Il·luminació interior principalment de tipus fluorescent, amb algun canvi puntual a LED. 

Recomanacions:

Instal·lar detectors de presència als lavabos, passadissos i zones comunes

Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

No es destaquen.



8 Nom:

Adreça:

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana:

Data de la visita:

Consum 2017

Elèctric

-

3

2

2

3

0

Zones

Tecnologia enllumenat

Sistema de regulació

Ús de llum natural

3

2,67

0In
d
ic

a
d
o
rs Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Manual Manual Manual

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció:

Edifici de 2 plantes i un petits rebedor a planta baixa destinat al jovent. En total hi ha 3 locals diferenciats. 

Climatització: en algun dels locals hi ha ventilador de peu i/o radiador elèctric. Tots disposen d'splits. 

Tancaments dobles. 

Es destaca sala amb scalextric de grans dimensions. 

Recomanacions:

Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

Consum tèrmic ----- ----- -----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Tecnologia existent radiador elèctric split ------

Consum elèctric baix mitjà ------

- -

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Climatització Calefacció Refrigeració ACS 

Energia (kWh) Cost (IVA incl.)

9.998 1.500

Número: Edifici del Jovent (ed. Corregó)

DADES BÀSIQUES (any 2019)

Ctra. de l'Albi. s/n

396 m2

1950

mitjana

25/11/2020

IG

IIUITE



Font energètica

-

Tipus de làmpada * IC H FL FL

Nre. punts de llum: 8 5 40 1

Potència de les làmpades (W): 40 35 36 58

Potència total instal·lada (kW):

Tipus de làmpada * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

TIPUS D'ENLLUMENAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

- - -

Descripció:

Bombetes generalment de tipus fuorescent i, més puntualment, incandesccents i halògenes. Un local amb fluorescent de llum UV. 

Recomanacions:

Instal·lar detectors de presència als lavabos, passadissos i zones comunes

Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

No es destaquen.



9 Nom:

Adreça:

Superfície:

Any de construcció:

Ocupació mitjana:

Data de la visita:

Consum 2017

Elèctric

-

0

0

0

0

0

Zones

Tecnologia enllumenat

Sistema de regulació

Ús de llum natural

2

1,67

1,33In
d
ic

a
d
o
rs Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Manual Manual Manual

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Fluorescent Fluorecents i incandescents Incandescent

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció:

Degut a un esdeveniment climàtic que va causar la inundació  de la sala de màquines de la piscina el 2019, aquest 2020 s'han canviat 

les bombes d'aigua que presten servei a l'equipament, en total 4 (2 per a la piscina gran, 1 per la petita i 1 per al reg de la gespa). 

També s'ha canviat el punt de subministrament elèctric (abans del 2020 el subminstrament es compartia amb l'escola i la llar d'infants) i 

algunes bombetes de la il·luminació interior. El consum de 2019 s'ha inferit a través de les factures del comptaor compartit amb 

l'escola, assumint que el consum total dels mesos de juny a setembre és exclusivament de les piscines. 

Tancaments simples en espais interiors (vestuaris, passadissos, bar, cuina). 

2 termoacumuladors i equips propis de cuina (extractor, neveres, congelador).

Recomanacions:

No se'n destaquen.

Consum tèrmic ----- ----- -----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d
ic

a
d
o
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Tecnologia existent ------ ------ termoacumulador elèctric

Consum elèctric ------ ------ mitjà

- -

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Climatització Calefacció Refrigeració ACS 

Energia (kWh) Cost (IVA incl.)

18.578 2.787

Número: Piscines municipals

DADES BÀSIQUES (any 2019)

Ctra. de Lleida, 92A

2.885 m2

-

mitjana

25/11/2020

IG

IIUITE



Font energètica

-

Tipus de làmpada * IC FL FL LED LED ---

Nre. punts de llum: 16 2 21 8 6

Potència de les làmpades (W): 40 18 36 18 25

Potència total instal·lada (kW):

Tipus de làmpada * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potència de les làmpades (W):

Potència total instal·lada (kW):

TIPUS D'ENLLUMENAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

- - -

Descripció:

Il·luminació en procès d'optimització (reforma parcial llum i amb previsió de continuar de cara el 2021-22). Actualment hi ha il·luminació 

interior tipus fluorescent, incandescent i LED i il·luminació exterior tipus LED i incandescent, principalment.

Recomanacions:

Instal·lar detectors de presència als lavabos, passadissos i zones comunes

Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

No es destaquen.
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ANNEX II 

 Anàlisi dels quadres d'enllumenat





1

Adreça:

Consum anual (kWh):

Despesa econòmica total (euros/any):

Sistema de regulació horària:

Sistema de reducció de flux:

Descripció del sistema de reducció de flux:

Nre. total de línies d'enllumenat:

Tipus de làmpada * VSAP VSAP VSAP VSAP HM LED LED LED

Nre. punts de llum: 119 28 2 2 8 21 6 3

Potència de les làmpades (W): 70 150 250 400 400 20 70 200

Potència total instal·lada (kW): 8,33 4,2 0,5 0,8 3,2 0,42 0,42 0,6

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Companyia elèctrica:

Potència contractada (kW):

Tipus de tarifa:

2

1

3

Descripció:

-

ACCIONS RECOMANADES

Número quadre d'enllumenat

DADES BÀSIQUES (any 2019)

C/ Nou edifici s/n

68.570

10.286

Rellotge analògic

Balast doble nivell 

-

1

-

189

18,47

DADES FACTURACIÓ (any 2019)

Endesa

20

3.0 A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2019)

Potència (P) (contractada/instal·lada) Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

1,08 3.712,51 0,15

Descripció:

Els valors de IUF i I GC són elevats.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat:

DADES DEL MANTENIMENT (any 2019)

Periodicitat:

Responsable:

In
d
ic

a
d
o
rs

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2019)

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

Es podria mirar de passar de làmpades de VSAP de 150W a d'altres de 70W, i fins i tot passar de VSAP a LED. Un cop fets els canvis, 

es podria estudiar la reducció de la potència contractada.

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



2

Adreça:

Consum anual (kWh):

Despesa econòmica total (euros/any):

Sistema de regulació horària:

Sistema de reducció de flux:

Descripció del sistema de reducció de flux:

Nre. total de línies d'enllumenat:

Tipus de làmpada * VSAP VSAP VSAP

Nre. punts de llum: 23 26 1

Potència de les làmpades (W): 70 150 250

Potència total instal·lada (kW): 1,61 3,9 0,25 0 0 0 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Companyia elèctrica:

Potència contractada (kW):

Tipus de tarifa:

1

1

3

ACCIONS RECOMANADES

-

Número quadre d'enllumenat

2.969

19.796

Ctra. De l'Albi, s/n

Balast doble nivell 

Rellotge astronòmic

-

FOTO

1,39 3.436,80

2

-

50

5,76

DADES FACTURACIÓ (any 2019)

Endesa

8

Potència (P) (contractada/instal·lada) 

2.0 DHA

Energia (E) consumida / P instal·lada

DADES BÀSIQUES (any 2019)

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2019)

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2019)

Responsable: 

El valor de IUF és elevats

 També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP de 150W a d'altres de 70W, i fins i tot passar de VSAP a LED.Un cop fets els 

canvis, es podria estudiar la reducció de la potència contractada.

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat:

0,15

Cost del KWh consumit

In
d
ic

a
d
o
rs

Descripció:

DADES DEL MANTENIMENT (any 2019)

Descripció:

Periodicitat: 

Ús i funcionalitat (IUF)

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF
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