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1. INTRODUCCIÓ 
L’any 2021, mitjançant el Reglament (UE) 2021/1119, la Unió Europea es compromet a assolir la 

neutralitat climàtica l’any 2050 i per a aconseguir aquest objectiu fixa un objectiu net de reducció de les 

emissions totals de GEH l’any 2030 de com a mínim un 55% respecte dels nivells de 1990, és a dir, 

incrementa el seu objectiu abans acordat del -40% al -55%. 

És per això que les diferents regions i governs, com el català, es proposen mecanismes de reducció de 

les emissions que passen per a la substitució dels combustibles fòssils per d’altres fonts d’energia 

renovables.  

El Pla Estratègic pel Desenvolupament de les Energies Renovables a les Comarques Gironines (2020) es 

proposa com a mínim l’objectiu d’aconseguir una participació de les energies renovables del 32% sobre 

el consum final d’energia l’any 2030. 

El consum final d’energia de la província de Girona va ser de 12.754 GWh l’any 2014, i per sectors el 

consum es reparteix en domèstic (20,6%), industrial (21,7%), primari (3,1%), serveis (12,1%) i transport 

(42,5%). Si es mantingués aquest consum final d’energia l’any 2030, assolir una participació de 

renovables del 32% equivaldria a una producció renovable de 4.081 GWh. 

Els objectius del Pla es calculen com el 32% del consum final d’energia dels sectors seleccionats que 

representaria aproximadament una producció renovable 1.900 GWh per l’any 2030. Si es descompta la 

part proporcional de la generació renovable actual (46% dels 280 GWh/any) quedarien una mica més de 

1.700 GWh/any a satisfer amb nova generació renovable per assolir l’objectiu. 

Per assolir aquestes xifres de generació renovable anual s’estima que seria necessari instal·lar 

aproximadament uns 1.000 MW de potència fins a 2030 (depenent sempre del mix de tecnologies) que 

generarien al voltant dels 1.700 GWh/any necessaris per complir l’objectiu si el consum final d’energia 

d’aquests sectors no variés. 

A les comarques gironines el consum energètic més elevat correspon al sector industrial, amb un 

consum de 2.773 GWh, que representa gairebé la meitat del consum energètic de la demarcació (47%). 

L’electricitat és la forma energètica amb major consum associat del sector industrial, superant la meitat 

del consum total (51%). La segona forma energètica amb major consum és el gas natural (39%), seguit 

dels combustibles líquids (9%) i del GLP (1%), sense entrar en joc encara les energies renovables, que es 

consideren crucials per tal d’assolir els objectius de reducció d’emissions i d’estalvi econòmic.  

Després d’un treball previ d’anàlisi de l’estat actual d’implantació i de potencial realitzat en 103 àrees 

d’activitat econòmica de les comarques del Baix Empordà, el Gironès i el Ripollès, s’han seleccionat 9 

àrees industrials sota criteris objectius de caire geogràfic, urbanístic, energètic i social. 

El present informe avalua de forma concreta el potencial d’implantació d’energies renovables en les 9 

agrupacions de PAE seleccionades, marcant posteriorment fulls de ruta i estimacions d’inversions i 

estalvis econòmics i ambientals.  

1.1. ABAST 
L’informe actual vol donar resposta, identificar i avaluar l’estat d’implantació d’energies renovables en 

l’àmbit de tres comarques (Baix Empordà, Gironès i Ripollès), en les seves zones d’activitat econòmica i 

analitzar el seu potencial, focalitzant-se en 9 àrees industrials prèviament seleccionades. 

 



 

 

1.2. DESCRIPCIÓ DELS PAE SELECCIONATS.  
La metodologia de treball s’ha iniciat amb una primera fase d’identificació, caracterització i càlcul 

d’indicadors i paràmetres de cadascuna de les zones industrials de les tres comarques.  

Els criteris analitzats han sigut els següents:  

GEOGRÀFICS 

 Ubicació: criteri de desempat; s’afavoreixen PAE’s situat en municipis diferents 

 Sectors: criteri de desempat; s’afavoreixen PAE’s amb sectors econòmics predominants 

diferents 

 Dimensió: es valora favorablement una superfície major. Se li atorga una ponderació de 2 

 Superfície edificada: es valora favorablement una major proporció de superfície edificada. 

Ponderació 1 

URBANÍSTICS 

 Sòl no urbanitzable: es valora negativament tota proporció de superfície classificada com a sòl 

no urbanitzable, doncs es considera un problema urbanístic que pot limitar l’execució de 

projectes futurs. Es pondera amb 1 

AMBIENTALS 

 Risc d’incendi: es valora negativament. Es pondera amb 1/3 

 Risc d’inundació: es valora negativament. Es pondera amb 1/3 

 Afectacions a zones sensibles: es valora negativament. Es pondera amb 1/3 

ENERGÈTICS 

 Consum elèctric i tèrmic: es valora positivament un major consum, atès que la implantació de 

renovables serà potencialment major i més interessant en zones amb major consum elèctric i 

tèrmic en energies fòssils. Es pondera amb 2 

 Potencia de transformador: es valora positivament una major potència, ja que pot facilitar 

projectes amb venta d’excedents a xarxa. Es pondera amb 1 

 Connexió a gas natural: es valora negativament, doncs es considera que l’accés a gas natural 

pot dificultar (que no impedir) econòmicament la implantació de sistemes a biomassa. Es 

pondera amb 1 

 Potencia fotovoltaic en cobertes: es valora positivament ja que és un dels paràmetres a analitzar 

en detall i impulsar. Es pondera amb 2 

SOCIALS 

 Zones amb teixit residencial o mixt: es valor positivament la presència de zones al PAE amb 

teixit residencial o mixt, atès que a priori pot afavorir comunitat energètiques i autoconsum 

compartit amb un perfil social. Es pondera amb 1 

 Proximitat a zones urbanes a menys de 500m: en el mateix sentit, es considera positiu. Es valor 

qualitativament analitzant les agrupacions de PAE 

 Associacionisme: la presència d’una entitat de gestió o associació exclusiva del PAE o grups de 

PAE es valora molt positivament ja que permeten l’impuls i governança de projectes de 

renovables als polígons. Es pondera amb 2 



 

 

 Nombre d’empreses censades: es considera positiu un major nombre d’empreses, atès que el 

projecte esdevé més gran i amb majors possibilitats d’èxit. Es pondera amb 2.  

En el cas d’existir únicament 1 empresa o bé no tenir-ne cap activa, el criteri s’inverteix i passa a 

ser un filtre excloent. És a dir, es descarten aquells polígons formats només per una empresa, 

entenent que no té sentit impulsar l’anàlisi en empreses individuals. Tampoc en aquells PAE 

sense empreses actives o en desenvolupament.  

 

Zones industrials 

Les zones industrials que han sigut seleccionades segons els criteris anteriors, son les següents:  

Taula 1. Detall de les Àrees Industrials seleccionades, municipis i PAE que incorporen 

NOM MUNICIPI NOM DEL POLÍGON 

Baix Empordà 

ZI Palafrugell-Begur 

Begur P-74 / Riera d'Esclanyà 

Palafrugell 

Circumval·lació Nord 

La Fanga 

Circumval·lació Nord – Les Brugueres 

Antiga Zona Industrial 

Brugueres II 

Vins i Licors Grau 

Polígon Industrial V-2 Forallac Polígon Industrial V-2 

ZI La Bisbal-Corçà 

Bisbal d'Empordà, la 

Polígon Industrial l'Aigüeta A-1 

Polígon Industrial l'Aigüeta A-2 

Polígon Industrial l'Aigüeta B-1 

Polígon Industrial l'Aigüeta B-2 

Corçà 
Sector del Rissec 

Torreguinarda 

Gironès 

Polígon Industrial Celrà Celrà Polígon Industrial Celrà 

ZI Aiguaviva Aiguaviva 

Can Garrofa 

Casa Nova 

Casa Nova II 

La Rajoleria 

Mas Aliu 

ZI Fornells-Vilablareix-Girona 

Fornells de la Selva 

Polígon Industrial Fornells de la Selva dreta 

Polígon Industrial Fornells de la Selva dreta N-I 

Polígon Industrial Fornells de la Selva esquerra 

Girona 

Pla d'abastaments 

Polígon Mas Xirgu 

Polígon Vilablareix 

Vilablareix 

Polígon El  Perelló - Can Pere Màrtir 

Polígon Güell Vell 

Polígon Pla d'Abastaments 



 

 

NOM MUNICIPI NOM DEL POLÍGON 

 

Ripollès 

ZI Ripoll-Ter Ripoll 

Mas d'en Bosch 

Polígon Industrial Estamariu 

Polígon La Barricona 

Polígon Pintors 

Polígon Industrial de Cal Gat Sant Joan de les Abadesses Polígon Industrial de Cal Gat 

Pla de Sant Ramon Camprodon Pla de Sant Ramon 

 

Tot seguit es presenten les característiques i el buidatge d’informació obtinguda per a cada una de les 

àrees industrials:  

 



 

 

ZI Palafrugell-Begur (Baix Empordà) 

  
 

Nom del polígon Superf 
(ha) 

Sup. 
Edificada 

% edificat Densitat 
(emprese
s/ ha) 

Superf. 
Snu (%) 

Superf. 
Risc_ince
ndi (%) 

Superf. 
Risc.inund 
(%) 

Superf. 
Zones 
sensibilita
t 

Superf.res
idencial o 
mixta (%) 

Entitat de 
gestió pae 

Empreses 
censades 

Est. 
Consum 
EE 
(MWh/a) 

Est. 
Consum 
ET 
(MWh/a) 

Potencial 
fv (MW) 

Connexió 
transform
ador 
(kVA) 

Xarxa gas 
natural 

Fibra 
òptica 

P-74 / Riera d'Esclanyà 27,1 5,21 19% 0,85 
             

0,01    
           0,04          SI 29   8.467,10       8.697,27    1,935 1946 NO NO 

Circumval-lació Nord 15,98 4,38 27% 4,07               0,02        0,015 SI 38   7.715,20      6.743,38      1660 SI SI 

La Fanga 8,81 1,62 18% 0,45         0,008 SI 1         60,84           60,84    1,038 1260 NO SI 

Circumval·lació Nord – Les 
Brugueres 

17,67     2,09           SI 0       4,607 0 NO SI 

Antiga Zona Industrial 13,12 2,90 22% 1,22           SI 11    6.139,93       4.301,66    1,404 4500 SI SI 

Brugueres II 7,5 0,25 3% 0,93           SI 0       0,102 0 NO SI 

Vins i Licors Grau 2,94 0,95 33% 0,34           SI 1       318,82          318,82    0,481 630 SI SI 

Total 93,12 15,33          0,01    0,06    0 0 0,023   80 22.701,90    20.121,97    9,567       

 

  



 

 

POLÍGON INDUSTRIAL V-2  (BAIX EMPORDÀ) 
 

  

 

Nom del polígon Superf 
(ha) 

Sup. 
Edificada 

% edificat Densitat 
(emprese
s/ ha) 

Superf. 
Snu (%) 

Superf. 
Risc_ince
ndi (%) 

Superf. 
Risc.inund 
(%) 

Superf. 
Zones 
sensibilita
t 

Superf.res
idencial o 
mixta (%) 

Entitat de 
gestió pae 

Empreses 
censades 

Est. 
Consum 
EE 
(MWh/a) 

Est. 
Consum 
ET 
(MWh/a) 

Potencial 
fv (MW) 

Connexió 
transform
ador 
(kVA) 

Xarxa gas 
natural 

Fibra 
òptica 

Polígon Industrial V-2 48,73 6,88 
  

0,02 
     

40 8907,62 13785,88 4,971 6730 NO SI 

 

  



 

 

ZI LA BISBAL-CORÇÀ  (BAIX EMPORDÀ) 
 

  

 

Nom del polígon Superf 
(ha) 

Sup. 
Edificada 

% edificat Densitat 
(emprese
s/ ha) 

Superf. 
Snu (%) 

Superf. 
Risc_ince
ndi (%) 

Superf. 
Risc.inund 
(%) 

Superf. 
Zones 
sensibilita
t 

Superf.res
idencial o 
mixta (%) 

Entitat de 
gestió pae 

Empreses 
censades 

Est. 
Consum 
EE 
(MWh/a) 

Est. 
Consum 
ET 
(MWh/a) 

Potencial 
fv (MW) 

Connexió 
transform
ador 
(kVA) 

Xarxa gas 
natural 

Fibra 
òptica 

La Bisbal d'Empordà 

PI l'Aigüeta A-1 8,28    2,64    32%    1,81     0,02       1,00       0,01     SI 11  492,03    773,02    0,99    2.441  SI SI 

Corçà 

PI l'Aigüeta A-2  6,51    0,68    10% 0,77     0,06       0,99           SI  
                  

-      
      0,52     200    SI SI 

PI l'Aigüeta B-1  3,59     1,52    42% 4,18    0,08       0,89           SI    3  376,93    376,93    1,12    400  SI 
SI 

PI l'Aigüeta B-2 4,92    1,97    40%  1,63          0,92       0,11     SI  10  553,39    495,87    1,41     2.113  SI 
SI 

Sector del Rissec  4,98     1,42    28%  0,60           0,01           1  110,46    110,46    0,75    400   NO 
NO 

Torreguinarda 
         

26,30    
              

3,09    
12% 

             
0,34    

      
           

0,00    
     

                  
-      

      
              

1,93    
4.331  SI 

NO 

TOTAL  54,58    11,32        0,16                3,80    0,01    0,12      25  1.532,79     1.756,27    6,72        
  

 

  



 

 

POLÍGON INDUSTRIAL CELRÀ (GIRONÈS) 

 
 

 

Nom del polígon Superf 
(ha) 

Sup. 
Edificada 

% edificat Densitat 
(emprese
s/ ha) 

Superf. 
Snu (%) 

Superf. 
Risc_ince
ndi (%) 

Superf. 
Risc.inund 
(%) 

Superf. 
Zones 
sensibilita
t 

Superf.res
idencial o 
mixta (%) 

Entitat de 
gestió pae 

Empreses 
censades 

Est. 
Consum 
EE 
(MWh/a) 

Est. 
Consum 
ET 
(MWh/a) 

Potencial 
fv (MW) 

Connexió 
transform
ador 
(kVA) 

Xarxa gas 
natural 

Fibra 
òptica 

Polígon Industrial Celrà 120,44  28,67     24%    0,71   0,01    0,02   SI 89  30.532    37.866    17,9 12574 SI SI 

 

  



 

 

ZI AIGUAVIVA (GIRONÈS) 

 
 

 

Nom del polígon Superf (ha) Sup. 
Edificada 

% edificat Densitat 
(empreses
/ ha) 

Superf. 
Snu (%) 

Superf. 
Risc_incen
di (%) 

Superf. 
Risc.inund 
(%) 

Superf. 
Zones 
sensibilitat 

Superf.resi
dencial o 
mixta (%) 

Entitat 
de 
gestió 
pae 

Empreses 
censades 

Est. 
Consum EE 
(MWh/a) 

Est. 
Consum ET 
(MWh/a) 

Potencial 
fv (MW) 

Connexió 
transformador 
(kVA) 

Xarxa 
gas 
natural 

Fibra 
òptica 

Can Garrofa  21,90        0,05           -            SI  -             -       250,00    NO SI 

Casa Nova  18,29     5,06    28%  2,46        0,01           0,00    SI  48   10.803,36     2.339,24     2,63     3.915,00    SI SI 

Casa Nova II  4,47     1,00    22%  2,68                   SI  12   279,60     281,88     0,24     1.000,00    SI SI 

La Rajoleria  1,36     0,18    13%  2,94                   SI  -             0,06     2.000,00    SI SI 

Mas Aliu  9,39     4,62    49%  3,30                 -      SI  60     9.784,3     12.206,1     2,65     1.851,00    SI SI 

Total 55,41 10,85   - 0,01 - - 0,00  120  20.867     24.827    5,57    

 

 

 

 



 

 

ZI FORNELLS-VILABLAREIX-GIRONA  (GIRONÈS) 

 
 

 

 

 

Nom del polígon Superf 
(ha) 

Sup. 
Edificada 

% edificat Densitat 
(emprese
s/ ha) 

Superf. 
Snu (%) 

Superf. 
Risc_ince
ndi (%) 

Superf. 
Risc.inun
d (%) 

Superf. 
Zones 
sensibilit
at 

Superf.re
sidencial 
o mixta 
(%) 

Entitat de 
gestió 
pae 

Emprese
s 
censades 

Est. 
Consum 
EE 
(MWh/a) 

Est. 
Consum ET 
(MWh/a) 

Potenci
al fv 
(MW) 

Connexió 
transforma
dor (kVA) 

Xarxa gas 
natural 

Fibra 
òptica 

Fornells de la Selva 

Polígon Industrial Fornells de 

la Selva dreta 
9,32       2,03    22%   0,97                   0,12    SI 2   111,32    111,32       1,48    2.030,00    NO SI 

Polígon Industrial Fornells de 

la Selva dreta N-I 
50,00     12,75    26%   2,08         0,04       -            0,04    SI 108    5.400,53     9.124,03       7,65    7.650,00    SI SI 

Polígon Industrial Fornells de 

la Selva esquerra 
68,92       6,50    9%   0,32         0,08       -            SI 6   1.005,29     1.005,29       3,06    

    

10.710,00    
SI SI 

Girona 

Pla d'abastaments 7,21       2,41    33%   1,80          0,06           16   1.634,02     1.715,22       1,34     No  NO NO 

Polígon Mas Xirgu 63,02     18,74    30%   2,54          0,45        -       128   9.885,53    
     

11.592,64    
   9,50    

    
22.641,00    

SI SI 

Polígon Vilablareix 8,48       1,44    17%   1,89           0,01        -       10   1.618,62     1.596,89       0,09     No  NO NO 



 

 

Nom del polígon Superf 
(ha) 

Sup. 
Edificada 

% edificat Densitat 
(emprese
s/ ha) 

Superf. 
Snu (%) 

Superf. 
Risc_ince
ndi (%) 

Superf. 
Risc.inun
d (%) 

Superf. 
Zones 
sensibilit
at 

Superf.re
sidencial 
o mixta 
(%) 

Entitat de 
gestió 
pae 

Emprese
s 
censades 

Est. 
Consum 
EE 
(MWh/a) 

Est. 
Consum ET 
(MWh/a) 

Potenci
al fv 
(MW) 

Connexió 
transforma
dor (kVA) 

Xarxa gas 
natural 

Fibra 
òptica 

Vilablareix 

Polígon El  Perelló - Can Pere 

Màrtir 
16,94       2,70    16%   0,41         0,02    0,24          0,93     8  446,70    446,70       0,60    4.348,00    SI NO 

Polígon Güell Vell 5,54       3,02    55%   5,96          0,28           35    1.479,18     1.869,42       1,98    
 

Desconegu
t  

SI SI 

Polígon Pla d'Abastaments 8,22       4,07    50%   4,99          0,14            28    2.733,05     2.076,34       2,68    7.081,00    SI SI 

Polígon Industrial Fornells de 

la Selva dreta 
9,32       2,03    22%   0,97                   0,12    SI 2  111,32    111,32       1,48    2.030,00    NO SI 

Polígon Industrial Fornells de 

la Selva dreta N-I 
50,00     12,75    26%   2,08         0,04       -            0,04    SI 108    5.400,53     9.124,03       7,65    7.650,00    SI SI 

TOTAL  109,41     32,38       -       0,10     1,18     -       0,93      225  18.802,39    20.302,51     19,24       

 

  



 

 

ZI RIPOLL-TER (RIPOLLÈS) 

  

 

Nom del polígon Superf 
(ha) 

Sup. 
Edificada 

% edificat Densitat 
(emprese
s/ ha) 

Superf. 
Snu (%) 

Superf. 
Risc_ince
ndi (%) 

Superf. 
Risc.inund 
(%) 

Superf. 
Zones 
sensibilita
t 

Superf.res
idencial o 
mixta (%) 

Entitat 
de 
gestió 
pae 

Emprese
s 
censade
s 

Est. Consum 
EE (MWh/a) 

Est. 
Consum ET 
(MWh/a) 

Potenci
al fv 
(MW) 

Connexió 
transform
ador 
(kVA) 

Xarxa gas 
natural 

Fibra 
òptica 

Mas d'en Bosch  13,37     2,94    22%  2,69     0,01     0,05     0,40     0,05         2   5.812,15     7.594,38     0,85     1.100,00    SI Sí 

Polígon Industrial Estamariu  10,50     3,40    32%  2,76     0,01        0,11     0,03     0,04      9   3.902,48     3.820,89     2,20     638,00    SI Sí 

Polígon La Barricona  7,55     1,05    14%  0,93     0,02     0,02     0,09     0,22         3   215,97     215,97     0,09     2.500,00    SI Sí 

Polígon Pintors  25,19     4,03    16%  1,47     0,02        0,30     0,11     0,01      49   35.008,13     46.800,78     1,52     2.240,00    SI Sí 

TOTAL  56,61     11,42       0,06     0,07     0,90     0,42     0,05      63   44.938,72    58.432,01     4,65       

 

  



 

 

POLÍGON INDUSTRIAL DE CAL GAT (RIPOLLÈS) 

  

 

Nom del polígon Superf 
(ha) 

Sup. 
Edificada 

% edificat Densitat 
(emprese
s/ ha) 

Superf. 
Snu (%) 

Superf. 
Risc_ince
ndi (%) 

Superf. 
Risc.inund 
(%) 

Superf. 
Zones 
sensibilita
t 

Superf.res
idencial o 
mixta (%) 

Entitat 
de 
gestió 
pae 

Emprese
s 
censade
s 

Est. Consum 
EE (MWh/a) 

Est. 
Consum 
ET 
(MWh/a) 

Potencial 
fv (MW) 

Connexió 
transform
ador 
(kVA) 

Xarxa gas 
natural 

Fibra 
òptica 

Polígon Industrial de Cal Gat  9,35     2,59     28%     1,71     0,09        0,73     0,04         11,00     11.190,26     9.626,31     1,04     3.881  SI SI 

 

  



 

 

PLA DE SANT RAMON (RIPOLLÈS) 

  

 

Nom del polígon Superf 
(ha) 

Sup. 
Edificada 

% edificat Densitat 
(emprese
s/ ha) 

Superf. 
Snu (%) 

Superf. 
Risc_ince
ndi (%) 

Superf. 
Risc.inund 
(%) 

Superf. 
Zones 
sensibilita
t 

Superf.res
idencial o 
mixta (%) 

Entitat de 
gestió pae 

Empreses 
censades 

Est. 
Consum 
EE 
(MWh/a) 

Est. 
Consum 
ET 
(MWh/a) 

Potencial 
fv (MW) 

Connexió 
transform
ador 
(kVA) 

Xarxa gas 
natural 

Fibra 
òptica 

Pla de Sant Ramon 2,36  1,16    49% 7,2 5%  93% 50% 3%  5  169     169     -      Desc. NO NO 

 

  



 

 

2. ESTAT D’IMPLANTACIÓ 

2.1. SOLAR FOTOVOLTAICA 
L’energia solar fotovoltaica és la basada en l’efecte fotoelèctric, es a dir, la 

transformació directa de l’energia lumínica que prové del Sol en energia 

elèctrica. 

Impulsat pels avenços tecnològics i l'augment de l'escala i la sofisticació de la 

fabricació, el cost de l'energia fotovoltaica disminueix contínuament. 

Un sistema fotovoltaic d'autoconsum connectat a la xarxa està format per: 

 Panell fotovoltaic: conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que produeixen electricitat a partir de la llum que 

irradia. 

 Controlador: controla la generació d'energia i l'estat de la bateria per evitar la sobrecàrrega i la 

descàrrega, i per allargar la vida útil de la bateria.  

 Acumulador: un sistema d'emmagatzematge d'energia alimentat per bateries que només es 

necessita si algú vol acumular energia per utilitzar-la quan hi ha menys radiació solar. 

 Inversor: dispositiu electrònic que converteix el corrent continu generat pel panell fotovoltaic en 

corrent altern. 

Aproximadament el 99% dels sistemes d'energia solar europeus estan connectats a la xarxa elèctrica. 

Les bateries per acumulació elèctrica, les quals permetrien aprofitar la totalitat de l’energia solar 

generada, encara avui tenen un preu elevat. Aquest fet pot canviar progressivament amb els incentius a 

la generació distribuïda i comunitats energètiques, canvis regulatoris, i la millora progressiva de la 

tecnologia.  

Degut a la baixada de preu dels panells solars, actualment les instal·lacions es situen de forma fixa, 

sense seguidors solars, menyspreant les pèrdues de rendiment que això pot generar. D’igual manera, les 

instal·lacions situades en coberta es tendeixen a col·locar de forma coplanar, tot i que en molts casos 

l’orientació no sigui plenament a sud, ni la inclinació la òptima (aprox. 30º a la nostra latitud).  

Actualment l’eficiència de conversió de l’energia solar en energia elèctrica pot assolir en el millor dels 

casos el 30%. Els valors típics considerant l’eficiència dels mòduls i les pèrdues del sistema (cablejat, 

inversor, etc) són del 21%. 

2.1.1. AUTOCONSUM I REQUERIMENTS 

Quan una Instal·lació generadora d’energia es concep totalment o parcialment per consumir l’energia en 

el mateix punt de generació, es denomina d’autoconsum. Aquesta definició és vàlida per qualsevol font 

energètica.  

Les instal∙lacions fotovoltaiques de generació d’energia elèctrica en baixa tensió a Catalunya estan 

reglamentades pel  

 Reial Decret 244/2019  

 Reial Decret Llei 15/2018 

 REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).  

En base a aquesta reglamentació, les instal·lacions actualment es diferencien en funció de si tenen o no 

excedents de producció i quin és el seu destí.  



 

 

2.1.1.1. Autoconsum sense excedents 

Instal·lacions d'autoconsum connectades a la xarxa de distribució o transport que disposen d'un sistema 

antiblocatge per tal que s’impedeixi la injecció d'energia elèctrica excedentària a la xarxa de transport o 

de distribució. 

2.1.1.2. Autoconsum amb excedents acollit a compensació 

El consumidor utilitza l'energia procedent de la instal·lació d'autoconsum quan la necessita, podent 

comprar energia de la xarxa en els moments en què aquesta energia no sigui suficient per a satisfer el 

seu consum elèctric.  

L'energia excedentaria s'injecta a la xarxa i, en cada període de facturació (màxim un mes), la factura 

emesa per la comercialitzadora compensarà el cost de l'energia comprada a la xarxa amb l'energia 

excedentària abocada a la xarxa, valorada al preu mitjà del mercat horari menys el cost dels 

desviaments (per a consumidors PVPC) o al preu acordat amb la comercialitzadora, aplicant-se 

posteriorment els beneficis als quals puguin acollir-se (bo social) i els peatges i impostos que 

procedeixin. En cap cas el resultat podrà ser negatiu. Cal que es compleixin totes les condicions 

següents: 

i. La font d'energia primària sigui d'origen renovable. 

ii. La potència total de les instal·lacions de producció associades no sigui superior a 100 kW. 

iii. En el seu cas, el consumidor hagi subscrit un únic contracte de subministrament per al consum 

associat i per als consums auxiliars amb una empresa comercialitzadora. 

iv. El consumidor i productor associat hagin subscrit un contracte de compensació d'excedents 

d'autoconsum definit en l'article 14 del Reial decret 244/2019. 

v. La instal·lació de producció no estigui subjecta a la percepció d'un règim retributiu addicional o 

específic. 

2.1.1.3. Autoconsum amb excedents no acollida a compensació (venta) 

En aquest cas, els excedents es vendran en el mercat elèctric. 

Dins de cada modalitat d'autoconsum, l'autoconsum podrà classificar-se en individual, si només existeix 

un consumidor associat a la instal·lació o instal·lacions de producció, o col·lectiu, si es tracta de diversos 

consumidors associats a la instal·lació o instal·lacions de producció pròximes. 

2.1.1.4. Autoconsum col·lectiu 

L'autoconsum col·lectiu és una realitat després de l'aprovació de l'RD 900/2018. Posteriorment, al RD 

244/2019 (article 3) es van establir les condicions que havien de complir per compartir energia amb 

altres consumidors.  

Un consumidor participa a autoconsum compartit quan pertany a un grup de diversos consumidors que 

s'alimenten mitjançant un acord d'energia elèctrica que prové d'instal·lacions pròximes a les de consum i 

associades a les mateixes. Han d’estar acollides a alguna de les modalitats anteriors i es poden 

connectar de dues maneres: 

 Instal·lacions pròximes a xarxa interior: Es connecten per línia directa que faci d’enllaç d'una 

instal·lació de generació amb un consumidor i que compleixi els requisits que estableix la normativa 

en vigor. Són exemple clar les comunitats de veïns. 

 Instal·lacions pròximes a través de xarxa: Són exemple clar dues o més empreses properes a edificis 

diferents en una polígon industrial. Han de complir alguna de les condicions següents: 



 

 

- Estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensió derivada de la mateixa centre 

de transformació. 

- Es trobin connectats a una distància inferior a 500 metres dels consumidors associats (en 

alta o en baixa tensió)1. A aquest efecte es prendrà la distància entre els equips de mesura 

en la seva projecció ortogonal en planta.. A aquest efecte es prendrà la distància entre els 

equips de mesura en la seva projecció ortogonal en planta. 

- Estiguin ubicats, tant la generació com els consums, en una mateixa referència cadastral 

segons els seus primers 14 dígits. 

- Les instal·lacions d'autoconsum col·lectiu han de formalitzar un acord de repartiment de 

l'energia amb tots els consumidors associats. Normalment s’usa un coeficient segons el 

consum o bé segons la proporció d’inversió realitzada, però el pacte que es realitzi és intern 

entre les parts. 

2.1.2. POTÈNCIA INSTAL·LADA I PRODUCCIÓ ANUAL  

Per tal d’analitzar l’ús d’aquesta energia en els polígons d’activitat econòmica seleccionats en la fase 1, 

s’han utilitzat dues eines diferents:  

 En el primer cas, el mapa de l’Institut Català d’Energia, on es pot veure les localitzacions 

d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a Catalunya (desembre 2021). En aquest cas, la informació 

donada és tant d’especificacions geogràfiques, com municipi, comarca, codi INE, com 

característiques de la instal·lació, potència (kW), data de posada en marxa, tipus d’autoconsum i si 

realitza autoconsum compartit. 

 En segon lloc, i atenent a que no totes les instal·lacions actuals es troben en aquesta base de dades, 

s’ha realitzat una cerca mitjançant visors cartogràfics que mostressin una ortofoto de qualitat 

elevada dels 9 polígons d’interès. Gràcies a això, s’ha pogut completar la base de dades. En aquest 

cas però, no es disposa de dades sobre les característiques especifiques de la instal·lació, com és la 

potencia o la data d’instal·lació, en el primer cas s’ha realitzar una aproximació, per tal de saber la  

potencia instal·lada en cada polígon d’estudi.  

 

Tot seguit es mostren les potències instal·lades de l’energia fotovoltaica localitzada en els polígons industrials 

de les comarques d’estudi:  

Taula 2. Instal·lacions solars fotovoltaiques presents actualment a les Àrees Industrials 

Agrupació PAE Localització Estimacions 

Superfície 
captadors 

(aprox) 
m2 

Potència 
instal·lada 

(kWp) 

ZI Palafrugell-Begur 
 

Teulada supermercat 
Esclat 

Superfície estimada en base a la 
potència 

550 
                           

92    

Teulada Creixell 
Potència estimada medint coberta per 
imatge aèria 

3856 
                        

694    

Polígon Industrial V-2 
 

Teulada Windplus 
Potència estimada medint coberta per 
imatge aèria 

1035 
                        

186    

Teulada gasolinera BP 
Superfície estimada en base a la 
potència 

250 
                           

45    

ZI La Bisbal – Corçà 
 

Teulada gasolinera BP 
Potència estimada medint coberta per 
imatge aèria 

220 
                           

40    

Teulada Pedra Artificial 
Muriana 

Potència estimada medint coberta per 
imatge aèria 

1966 
                        

354    

                                                             
1  Modificació realitzada a rel del nou Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre que por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, i que modifica el 
Real Decreto 244/2019 



 

 

Agrupació PAE Localització Estimacions 

Superfície 
captadors 

(aprox) 
m2 

Potència 
instal·lada 

(kWp) 

Teulada Ceràmica Ferrés 
Potència estimada medint coberta per 
imatge aèria 

2895 
                        

521    

Polígon Industrial Celrà 
 

Teulada punt de recollida 
IKEA 

Potència estimada medint coberta per 
imatge aèria 

2640 
                        

475    

Teulada nau industrial 
Potència estimada medint coberta per 
imatge aèria 

4453 
                        

802    

GAM Girona 
Superfície estimada en base a la 
potència 

61 
                           

11    

ZI Aiguaviva Teulada Coffe Center S.L 
Potència estimada medint coberta per 
imatge aèria 

707 
                        

127    

ZI Girona-Fornells-
Vilablareix 
 

Teulada Hospital 
veterinari Canis 

Potència estimada medint coberta per 
imatge aèria 

1288 
                        

232    

Teulada del Lidl 
Superfície estimada en base a la 
potència 

533 
                           

96    

Teulada OSG Serveis 
Grup Slu i Genial Houses 

Potència estimada medint coberta per 
imatge aèria 

919 
                        

165    

Teulada dels restaurants 
Ca la Rosi i la Caribeña 

Potència estimada medint coberta per 
imatge aèria 

470 
                           

85    

Teulada MercaGirona 
 

1000 
                     

60    

Teulada Leroy Merlin 
Superfície estimada en base a la 
potència 

278 
                           

50    

Teulada Gasolinera 
Península 

Superfície estimada en base a la 
potència 

139 
                           

25    

Teulada Edifici Federació 
Farmacèutica 

Superfície estimada en base a la 
potència 

556 
                        

100    

Teulada Megamo 
Superfície estimada en base a la 
potència 

17 
                             

3    

Teulada Centre Cultural 
Can Guart 

Superfície estimada en base a la 
potència 

67 
                           

12    

Teulada de Moral 
Congelats 

Superfície estimada en base a la 
potència 

556 
                        

100    

ZI Ripoll - Ter 
 

Teulada Eclisse Iberia, 
S.L 

Superfície estimada en base a la 
potència 

500 
                           

90    

Teulada Sodeca SLU 
Superfície estimada en base a la 
potència 

333 
                           

60    

 

 

PARCS FOTOVOLTAICS 

GIRONÉS 

- Parc agrovoltaic Juià, amb potència nominal de 32,36 Kw 

X: 491551 Y: 4652527  

- Instal·lació fotovoltaica La Farga 2 a Sant Jordi Desvalls, amb potència nominal de 400,5 kW (en tramitació) 

X:495064 Y: 4658294  

 

BAIX EMPORDÀ 

- Instal·lació fotovoltaica La Farga 1 a Foixà, amb potència nominal de 481,5 kW (en tramitació) 

X: 498864 Y: 4654083   

 



 

 

No hi ha dades sobre cap instal·lació de parc fotovoltaic que afecti la zona d’estudi del Ripollès. 

2.1.1. DELIMITACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions fotovoltaiques actuals es troben sobre les teulades de naus industrials, no hi ha 

registres de parcs solars fotovoltaics en els polígons industrials estudiats. 

La superfície mitjana instal·lada actualment és de 1.200m2 per àrea industrial i 230kWp.  

2.2. SOLAR TÈRMICA 
L'energia solar tèrmica consisteix en l'aprofitament directe, en forma d'escalfament o energia calorífica, 

de la radiació solar incident. Una instal·lació solar tèrmica està formada bàsicament per  

 camp de captadors solars,  

 conjunt de canonades aïllades tèrmicament i  

 dispositiu acumulador d’aigua. 

Una de les més rendibles i comunes és la producció d'aigua calenta sanitària 

(ACS). Normalment les instal·lacions no es dimensionen per a resoldre el 

100% de les necessitats d’aigua calenta , ja que la superfície exigida per a 

cobrir aquestes necessitats a l’hivern, quan menys radiació hi ha, donaria lloc 

a la construcció de grans centrals difícilment amortitzables. El més comú, per 

tant, és combinar la instal·lació solar amb un sistema de escalfament 

convencional (de gas, elèctric, etc) de forma que el dispositiu solar resol un 

part del consum d’energia (fracció solar) i la resta utilitza el sistema convencional. 

Una altra de les aplicacions possibles és la calefacció d’un local o habitatge, que es pot fer mitjançant la 

introducció d’aire calent al seu interior o bé mitjançant elements calefactors dins dels quals circula 

aigua. 

A nivell industrial, l’energia solar tèrmica es pot usar per aplicacions anàlogues, sempre a una 

temperatura no superior a aproximadament 120ºC (que podrien generarse amb captadors de tubs de 

buit o concentradors solars). Per tant, pot usarse per generar vapor, preescalfar aigua per produir vapor o 

per produir aigua calenta per processos productius. També pot usar-se com a sistema primari per 

escalfar aire per sistemes d’assecatge, entre altres.  

Malgrat la tecnologia és simple i altament testada, la desestacionalitat de la producció amb la demanda 

(es requereix menys calor quan més incidència solar hi ha), y la necessitat intensiva del manteniment 

dels circuits hidràulic la fan una tecnologia menys estesa a l’àmbit industrial. L’aplicació és molt més 

àmplia al sector residencial i terciari (especialment edificis com poliesportius o hotels, amb una 

demanda elevada d’aigua calenta). 

2.2.1. POTÈNCIA INSTAL·LADA I PRODUCCIÓ ANUAL 

Actualment no s’han identificat instal·lacions solars tèrmiques a les 9 agrupacions de PAE 

seleccionades. 

2.2.2. DELIMITACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 

Actualment no s’han identificat instal·lacions solars tèrmiques a les 9 agrupacions de PAE 

seleccionades. 

 Hi ha alguns exemples a Catalunya, com el Polígon Industrial de Constantí, empresa dedicada al 

rentat de cisternes de camions amb aigua calenta a alta pressió, compta amb una instal·lació solar 

tèrmica. Dissenyada i executada per l’empresa Solcam Energia S.L., aquesta instal·lació permet la 



 

 

generació d’aigua calenta de procés utilitzant una font  d’origen renovable com és la radiació solar. La 

instal·lació està formada per 360m2 de panells solars de gran format, que escalfen aigua que és 

consumida per l’empresa als seus processos. La instal·lació solar eleva la temperatura de l’aigua que 

arriba des de la xarxa municipal, reduint les hores de funcionament de la caldera i, per tant, disminuint 

la despesa de combustible fòssil. Dels 1.500MWh consumits per a l’escalfament d’aigua la instal·lació 

solar genera 315MWh, el que representa un estalvi  anual d’emissions de 146 tones de CO2. 

 

2.3. GEOTÈRMIA 
L'energia geotèrmica és una energia renovable que s'obté mitjançant 

l'aprofitament de la calor de l'interior de la Terra que es transmet a través dels 

cossos de roca calenta o conducció i convecció on se susciten processos 

d'interacció d'aigua subterrània i roques, donant origen als sistemes 

geotèrmics. 

D’aquesta manera una central geotèrmica és una central productora d'energia 

elèctrica renovable que aprofita la calor interna de la Terra. Serien els 

denominats jaciments geotèrmics d’alta, mitja i baixa temperatura i que es situen en determinades 

zones del territori. 

Els jaciments de molt baixa temperatura (<30 ºC) o geotèrmia superficial es situen uns metres per sota 

de la superfície del sòl (uns 2 metres aproximadament) la temperatura dels quals és inferior als 30ºC 

(15ºC a 19ºC). Se solen utilitzar com a intercanviador tèrmic en sistemes de climatització mitjançant 

bomba de calor. Aquests jaciments es poden localitzar a qualsevol punt, ja que el gradient geotèrmic 

només condiciona l'eficiència del sistema.  

Atès que les aplicacions de la geotèrmia a molt baixa temperatura solen ser per calefacció i ACS, és a dir, 

per obtenir temperatures màximes de 60ºC, el seu ús industrial a Catalunya és mínim o nul, tot i que 

teòricament podria usar-se per climatització de naus i oficines.  

2.3.1. DELIMITACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 

La captació geotèrmica s'haurà de realitzar segons les característiques climàtiques, zones exteriors 

disponibles, hidrologia, etc., del lloc on es vol fer la instal·lació. En base a això podrem optar per tres tipus 

de captació: 

2.3.1.1. Captació geotèrmica vertical 

És la captació geotèrmica més recomanable, i alhora és l'opció menys econòmica, però hem de tenir en 

compte que entre els 10 a 20 metres de profunditat la temperatura roman constant durant tot l'any, 

rondant entre els 10°C i 15°C, i per cada 100 metres de profunditat la temperatura augmenta 3 graus 

centígrads segons el gradient geotèrmic. Està formada per un circuit tancat per on circula la solució 

d'aigua glicolada des del pou a la bomba geotèrmica i viceversa, de manera contínua. Requereixen poc 

espai i la superfície superior pot ser utilitzada per a edificacions, etc. 

2.3.1.2. Captació geotèrmica horitzontal 

Aquest tipus de captador es compon d'un o més circuits compostos d'un col·lector de polietilè d'alta 

densitat enterrat a l’exterior a una profunditat de fins a 1,5 m. Aquest col·lector tanca a l'interior una 

solució d'aigua amb glicol apte i compatible amb la natura i també respectuós amb la capa d'ozó (sense 

freó, compost per CFC) ja que no emet gasos d'efecte hivernacle. Necessiten una superfície molt més 

gran que la captació vertical. Cal tenir en compte que sobre aquesta superfície no es poden col·locar 



 

 

arbres, arbustos o edificacions, en estar el col·lector ubicat a escassa profunditat, ja que en cas contrari 

podria resultar danyat. 

2.3.1.3. Captació geotèrmica oberta 

Consisteix en un col·lector obert amb dues preses d'aigua, una que bomba aigua d'un aqüífer (riu, llac, 

mar, captació freàtica) i una altra que la reinjecta. És imprescindible un coneixement hidrològic del nivell 

d'aigua de captació, així com fer una anàlisi de l'aigua per evitar la seva reacció amb les parts 

metàl·liques dels intercanviadors. Encara que l'aigua no és per a consum ja que l'únic que s'utilitza són 

les característiques tèrmiques de la mateixa, necessita autoritzacions administratives per poder-se dur a 

terme. 

2.3.1. POTÈNCIA INSTAL·LADA I PRODUCCIÓ ANUAL 

2.3.1.1. Captacions de geotèrmia superficial 

A Catalunya, es pot trobar una base de dades tant  d’instal·lacions presents de geotèrmia com el 

potencial d’explotació d’aquesta tecnologia. Aquesta base de dades és creada per l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya, i dóna constància de les instal·lacions de geotèrmia superficials que hi ha en el 

territori i les característiques especifiques de cada instal·lació. 

De les comarques estudiades, les captacions de geotèrmia superficial es localitzen al Gironès (10)  i al 

Ripollès (3).  

Taula 3. Relació d’instal·lacions d’energia geotèrmica registrades a les comarques objecte d’estudi 

Comarca Municipi Localització Potència 
instal·lada 
(kW) 

Tipus de captació Any 
inaugur
ació 

Lon.total 
de sondes 
(m) 

Tipus d’ús 

Gironès  
Aiguaviva 

Centre Polivalent la 
Torrentera 

60 
Captació de vertical 
tancat 

2009 800 
Climatització i 
ACS 

Celrà 
Centre Cultural la 
Fàbrica 

150 
Captació de vertical 
tancat 

s.d. s.d. Refrigeració 

Girona Escola bressol l’Olivera 148,6 
Captació de vertical 
tancat 

2012 1650 
Climatització i 
ACS 

Girona 
Laboratori de calor i 
fred (UdG) 

19 
Captació de vertical 
tancat 

2010 248 Climatització 

Girona 
Campus edifici Montilivi 
(P4) (UdG) 

9 
Captació de vertical 
tancat 

s.d. 100 
Climatització i 
ACS 

Sant 
Gregori 

Edifici la Pineda 80 Captació horitzontal 2005 10000 Climatització 

Sant 
Gregori 

Edifici els Roures 142 Captació de vertical 
tancat 

2012 3588 Climatització i 
ACS 

Sant 
Gregori 

Edifici Joan Riu 100 Captació de vertical 
tancat 

2020 1476 Climatització i 
ACS 

Sant 
Gregori 

Edifici Manhatan 120 Captació de vertical 
tancat 

2009 s.d. Climatització i 
ACS 

Sant 
Martí de 
Llèmena 

Ajuntament 13,48 Captació de vertical 
tancat 

2015 300 Climatització i 
ACS 

Ripollès 
 

Queralbs Estació de Vall de Núria 
(Edifici Sant Josep) 

240 Captació de vertical 
tancat 

2011 3420 Climatització i 
ACS 

Queralbs Estació de Vall de Núria 
(Edifici Pic de l’Àliga) 

240 Captació de vertical 
tancat 

2019 4560 Climatització i 
ACS 

Queralbs Estació de Vall de Núria 
(Ampliació edificis 
centrals) 

240 Captació de vertical 
tancat 

2020 3600 Climatització i 
ACS 

  



 

 

2.4. BIOMASSA 
Es defineix la biomassa com la fracció biodegradable dels productes, residus i 

deixalles d'origen biològic procedents d'activitats agràries, incloses les 

substàncies d'origen vegetal i d'origen animal, de la silvicultura i de les indústries 

connexes, incloses la pesca i l'aqüicultura, així com la fracció biodegradable dels 

residus, inclosos els residus industrials i municipals d’origen biològic. 

La valoració de la biomassa es pot fer a través de quatre processos bàsics 

mitjançant els quals es pot transformar en calor i electricitat: combustió, 

digestió anaeròbia, gasificació i piròlisi. 

Actualment, per tal d’aprofitar el recurs biomassa a petita escala, per usos tèrmics, s’opta per la 

instal·lació de calderes d’estella o pellet.  

La de Girona és la demarcació més boscosa de Catalunya. El 72 % del territori l’ocupen espais forestals i, 

d’aquests, el 57 % corresponen a boscos densos. Per tant, tenim molt de bosc, però fruit del canvi global 

i de l’abandonament de la gestió forestal ara els boscos són més densos, més continus i menys 

diversos. Això fa que siguin més vulnerables als efectes del canvi climàtic, com són els grans incendis i 

les ventades, cada cop més freqüents. 

La gestió forestal sostenible fa compatible l’aprofitament de la biomassa amb la conservació del 

patrimoni natural i amb l’ús públic dels boscos amb un tractament proper als processos naturals que s’hi 

desenvolupen. La relació entre la biomassa i la prevenció d’incendis rau en el fet que mitjançant la 

realització de treballs forestals de millora podem assolir un doble objectiu. D’una banda, enfortir el bosc, 

fer-lo més resilient al canvi climàtic i reduir-ne el risc d’incendi; i de l’altra, de la fusta generada en 

aquests treballs (fusta de petit diàmetre i valor comercial escàs), produir-ne biomassa per alimentar 

calderes d’escoles, hotels i indústries. 

2.4.1. POTÈNCIA INSTAL·LADA I PRODUCCIÓ ANUAL 

No existeix cap registre oficial d’instal·lacions de biomassa, ni en usos terciaris ni industrials. De fet, les 

referències de calderes de biomassa a la indústria són molt menors que per usos en edificis terciaris, pel 

fet de que cobrir la demanda de calefacció resulta més senzill que cobrir demandes específiques de 

processos industrials.  

Una cerca no exhaustiva ha permès identificar que el sector agroalimentari és el que presenta més 

referències de projectes de biomassa a la demarcació territorial de Girona, al ser el sector industrial més 

present al territori. Dins el sector agroalimentari, el segment càrnic té un important consum de gas 

natural.  

 Sant Dalmai, sector agroalimentari ( càrnic) 

 La Selva , sector agroalimentari ( càrnic) 

 Trefinos, sector agroalimentari ( vi) 

 Oller, sector agroalimentari ( vi) 

 Cal Industrial, sector químic 

 Terreal España de Ceràmicas SAU, sector ceràmic 

 

  



 

 

2.4.2. EMPRESES FABRICANTS DE BIOCOMBUSTIBLES A LES COMARQUES 
D’ESTUDI:  

Taula 4. Empreses fabricants de biocombustibles a les comarques d’estudi 

Nom de l’empresa Municipi Biomassa produïda 

ALAMEDA TORRENT SLU  Cassà de la Selva (Gironès) Estella 

BPR ENERGIES Ripoll (Ripollès)  Estella 

Consorci Espais Interès Natural del 

Ripollès (CEINR) 

Ribes de Freser (Ripollès) Estella 

Germans Cañet Xirgu, SL Cassà de la Selva (Gironès)  Estella 

Sala Forestal SL Celrà (Gironès) Estella 

Tecnoforest SA Salt (Gironès) Estella 

Valentí Ferran Desbrossaments, S.L. Quart (Gironès) Estella 

Font de dades: estratègia de prevenció d'incendis a través de la valorització i consum de biomassa 2019 

2.5. BIOGÀS 
 El biogàs és un gas renovable compost principalment per metà i diòxid de carboni obtingut a partir de la 

degradació anaeròbia –sense oxigen– de residus orgànics. Es tracta, per tant, 

de transformar residus ramaders, agroindustrials i llots de depuradores d'aigua, 

però també part dels residus domèstics. Les escombraries es converteixen així 

en la matèria primera d'una font d'energia.  

El biogàs és el resultat de la descomposició de la matèria orgànica. Per poder 

aprofitar els gasos resultants cal comptar amb una planta on es pugui tant 

emmagatzemar els residus com deixar als bacteris fer la seva feina. Això es pot 

dur a terme en plantes de biogàs específiques o directament en complexos per 

a la gestió de residus.  

Un cop obtingut el biogàs, aquest pot ser aprofitable per usos tèrmics i/o mitjançant un grup electrògen 

produir electricitat. La forma més eficient d’aprofitar energèticament el biogàs és la cogeneració 

calor/electricitat. Actualment també té sentit purificar el biogàs (biometanització) i injectar-lo a la xarxa 

de gas o bé emmagatzamar-lo en tancs o bombones. 

La biometanització (producció de metà –i per tant biogàs-, a través de residus biològics) a nivell 

industrial té avantatges colaterals com són la possibilitat de tractament de residus industrials i per altra 

evitar l’emissió incontrolada de metà per la degradació espontània dels residus, doncs el metà té un 

potencial d’efecte hivernacle més de 20 vegades superior al CO2.  

2.5.1. PLANTES DE BIOGÀS INSTAL·LADES I GESTIÓ DE LA FRACCIÓ 
ORGÀNICA MUNICIPAL (FORM). 

Taula 5. Plantes de biogàs en les comarques d’estudi 

Planta Municipi Any de 

funcionament 

Volum tractat Producció d’energia 

(kWh/any) 

Sat Sant Mer Vilademuls 2008 Aprox. 6.530 T/any de dejeccions 

vacunes i 5.700 tones de residus 

2.960.000 

Mas Bes Salitja 2010 Aprox. 8.500 Tm/any de dejeccions 

vacunes i 3.000 tones de residus 

2.000.000 

 



 

 

 

Figura 1. Imatge de la planta de STA Sant Mer. Font:Biovec 

2.5.1.1. Empreses fabricants de plantes de biogàs a Catalunya: 

Algunes de les principals empreses promotores i fabricants de plantes a biogàs a Catalunya actualment són: 

 Dimasa Grupo: Desenvolupament de tecnologies pròpies de neteja, tractament i captació de biogàs. 

Ubicats a c/ Arquímedes, 222. Terrassa, 08224, Barcelona. 

 Ecobiogas: Especialistes en el sector de biogàs per producció d’energia renovable. Ubicats a c/ Sant 

Miquel, 53. Vila-sana, 25245, Lleida. 

 Biogàs Hochreiter: Fabricants de plantes de biogàs, amb gama ample de productes de rangs de potència 

de 10 kW fins plantes compactes. Ubicats a c/ Torres Quevedo, 16. Pineda de Mar, 08397, Barcelona.  

 Aprofitaments Energètics Agrícoles SL (APERGAS): Promotors i mantenidors de plantes de biogàs. 

Ubicats paratge Bosc de Sant MER, 17468 Sant Esteve de Guialbes, Girona 

 Envolta energia- Envitec: Desenvolupament, disseny i construcció clau en mà de plantes de biogàs i 

biomassa amb tecnologia alemanya. Ubicats a C/Septimania 57, 08006 Barcelona 

2.5.2. BENCHMARKING D’INSTAL·LACIONS 

Les plantes de producció de biogàs tenen paràmetres de funcionament molt variables, doncs la seva 

potència i rendiment depenen en gran mesura de la qualitat de la matèria orgànica que tracten. Així, 

també hi ha plantes concebudes per extreure la màxima producció d’energia, mentre que altres estan 

concebudes amb un criteri més de tractament de residus, quedant la producció energètica en segon 

terme o inclús com autoconsum per mantenir les condicions de temperatura als reactors.  

Tanmateix, una bona fórmula d’avaluar instal·lacions és el benchmarking, el  més proper i assimilable, 

millor. D’aquesta manera, seguidament s’exposa una llista de plantes de biogàs de mitjana potència en 

funcionament al territori català, incloent les identificades a les comarques d’estudi.  

Taula 6. Benchmarking d’instal·lacions de biogàs i obtenció de rati elèctric i proporció de materials tractats. 

Nom planta / 
Ubicació 

Dejeccions 
(purins) (t/any) 

Orgànics (m.o o 
fems) (t/any) 

Potencia 
elèctrica (kWe) 

Ratio 
tractament 

(t/kW) 

Ratio 
elèctric 
(kWe/t) 

Relacio 
purí/orgc 

Montargull 25336  365 69,41 0,0144  

Torregrossa 12350  191 64,66 0,0155  

Requena 35000  500 70,00 0,0143  

Cassà 20370  365 55,81 0,0179  

Vila-sana 11500 4300 191 82,72 0,0121 2,67 

Torregrossa 18500 8300 500 53,60 0,0187 2,23 



 

 

Nom planta / 
Ubicació 

Dejeccions 
(purins) (t/any) 

Orgànics (m.o o 
fems) (t/any) 

Potencia 
elèctrica (kWe) 

Ratio 
tractament 

(t/kW) 

Ratio 
elèctric 
(kWe/t) 

Relacio 
purí/orgc 

Sat Sant Mer 16530 5700 372 59,76 0,0167 2,90 

Mas Bes 8500 3000 250 46,00 0,0217 2,83 

   Promig (t/kW) 62,75 0,0164  

2.6. HIDRÀULICA 
L'energia hidràulica es basa en l’energia potencial que incorpora l'aigua entre 

dos punts a diferent alçada;  normalment aigua que es mou ràpidament en un 

riu gran o aigua que baixa ràpidament des d'un punt alt, i converteix la força 

d'aquesta en energia, normalment electricitat fent girar les pales de la turbina 

d'un generador. En aquest cas, es pot parlar d’energia hidroelèctrica.  

La majoria de les aplicacions hidroelèctriques a tot el món es troben en sistemes de preses a gran 

escala. La microenergia hidràulica és una tecnologia de nínxol, però adequada per a generar energia a 

petita escala. Es troba més freqüentment en comunitats rurals o en situacions fora de la xarxa.  

Un 20% de la potència instal·lada a Catalunya és hidràulica, segons l'ICAEN. La producció ronda entorn 

del 10 i el 15%, en funció del dia. La xifra depèn de l'ús que es faci dels embassaments i la generació de 

la resta de fonts energètiques. La hidràulica té un paper clau en el sistema elèctric. 

Tanmateix, a Catalunya, gràcies a la cultura d’aprofitament hidràulic en canals per a usos industrials 

(colònies tèxtils), actualment la tecnologia minihdràulica està molt estesa aprofitant salts de nivell de 

rius, amb o sense canalització .  

2.6.1. CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES: POTÈNCIA I CONCESSIÓ 

Les centrals de l'energia hidràulica es classifiquen segons la potència:  

 Microcentrals: Menys d'1MW 

 Minicentrals: 1-10 MW 

 Centrals mitjanes: 10-50 MW 

 Centrals de gran potència: Més de 50 MW 

Destaca la presa i la central hidroelèctrica del Pasteral , actualment lloc de captació de la major part de 

l’aigua que es consumeix a Barcelona i que, en el moment de la seva construcció, amb els 20 metres 

d’alçada, 150 de llargada i amb una turbina capaç de produir fins a 1.600 CV, va ser una de  les obres 

d’enginyeria més importants de Catalunya. (Ajuntament de la Cellera de Ter).  

Taula 7. Relació d’embassaments a les comarques d’estudi 

Comarca Tipus Municipi Localització Concessió  Potència 
Producció 
anual 
(kWh) 

Selva Embassament 
La Cellera de Ter i 
Amer 

Embassament del 
Pasteral  

Endesa Cogeneración y 
renovables SA 

6.712    9.952.000    

 

2.6.2. MINIHIDRÀULICA: POTÈNCIA I CONCESSIÓ 

Catalunya és la comunitat autònoma que compta amb més centrals mini hidràuliques (més de 239) i 

també la que disposa d'una potència instal·lada més important (197 MW). La producció d'energia 

elèctrica se situa prop dels 500 GWh, xifra que representa el 15% de la producció total d'energia elèctrica 

a Catalunya, considerant les centrals hidroelèctriques -petites i grans- i les termoelèctriques. Les 



 

 

condicions orogràfiques i climatològiques a Catalunya afavoreixen la situació del sector de l'energia mini 

hidràulica i la gran tradició en l'aprofitament d'aquest recurs i el seu gran potencial donen lloc a diverses 

aplicacions segons l'ús final de l'energia elèctrica. 

De les mini centrals, la major part, un 85%, són auto generadores, és a dir, l'energia elèctrica generada es 

ven a les companyies elèctriques; la resta són auto consumidores d'energia elèctrica. Finalment, si es té 

en compte la potència instal·lada a les mini centrals, la major part es troben en el rang comprés entre 

250 i 1.000 kW.  

Les centrals minihidràuliques presents a les comarques d’estudi es mostren a la taula següent.  Per al 

Gironès s’ha considerat un radi de 10km i per al Ripollès de 5km, considerat per a les característiques 

hidrològiques d’aquestes comarques i les minihidràuliques presents. 

Taula 8. Relació de centrals minihidràuliques a les comarques d’estudi. 

Comarca Municipi Localització Concessió  
Potència 

(kW) 
Prod. anual 

(kWh) 

Gironès 
 

Sant Julià de Ramis 
 

Central Comercial Química 
Sarasa 

Comercial Química Sarasa SL  45     s/d  

Central Torres Hostench Salvador Serra SA         334      865.728    

Sarrià de Ter Central Mitjans Maroto Francesc Mitjans Frigola  88      142.560    

Salt 
Salt Benjac, S.A.         272      705.024    

Gassol Benjac, S.A.         360      933.120    

Bescanó C.H. Bescanó o C.H. Gassó Benjac, S.A.         456    1.181.952    

Girona 
 

Moloí d'escrigues Granja Escrigas  -   -  

8349 Sala Beltran Sala y Beltran, SA  -   -  

Resclosa del Pedret Ajuntament de Girona  -   -  

Central de La Aurora 
Endesa Cogeneración y 
renovables SA 

        265    1.700.352    

Central del Moli Ajuntament de Girona  -      51.840    

Flaçà Flaça Les Finques, S.A.         390    1.010.880    

Ripollès 
 

Ripoll 
 

Can Serra Balet 
Inmuebles Industriales 
Rotomà, SL 

        140    1.607.040    

C. H. Can Badia Greens Power Products, SL         840    2.742.336    

C. H. Sant Quintí 
Central Hidroelèctrica Sant 
Quintí, SL 

        256      648.000    

El Roig Fil-Genesis, SL         530    1.373.760    

L’Aliguer Badula, SA         325      842.400    

L’Escala Badula, SA         500    1.296.000    

La Corba Fil-Genesis, SA         448    1.161.216    

Molí Gros 2n Salt Hilaturas Noguera, SA  75      648.000    

Surribes 
Comercial de La Forja, SA – 
Comforsa 

        255      777.600    

Sant Joan de les 
Abadesses 
 

Central de Serradal Alpapat SL         600    1.555.200    

Central de Cal Gat Alpapat SL         600    1.555.200    

Central de Comamala Salvador Serra SA         134      259.200    

Central de Forcada 
Endesa Cogeneración y 
renovables SAU 

        616      676.512    

Central Pont Vell Salvador Serra SA         645    1.062.720    

C:H: Folcrà Acciona Saltos de Agua, S.L.         616    1.596.672    

Captació Llaudet Institut Català del Sòl         365      946.080    

Campdevànol 
 

C.H. El Martinet Germans Basil, SC  90      233.280    

Molí Nou Acciona Saltos de Agua, S.L.         250      648.000    

Font: elab. Pròpia a partir de dades de les Oficines de Transició Energètica i el Registre d’Instal·lacions en règim especial.  



 

 

2.7. EÒLICA I MINIEÒLICA 
L'energia eòlica és l'energia que s'obté a partir del vent, és a dir, l'aprofitament 

de l'energia cinètica de les masses d'aire 

Les comarques d’estudi no disposen de parcs eòlics instal·lats ni en 

tramitació. Tampoc es coneix de l’existència d’instal·lacions de minieòlica.  

L’energia denominada “minieòlica” utilitza la força del vent com a generadora 

d'electricitat mitjançant petits generadors de potència inferior a 100 kW, i àrea 

d’escombrat menor a 200 m2.. Els aerogeneradors més estesos són els d'eix horitzontal, tot i que les 

necessitats de les zones urbanes han provocat l'aparició de solucions verticals. 

  



 

 

3. ANÀLISI DEL RECURS 

3.1. RADIACIÓ SOLAR 

3.1.1. IRRADIACIÓ SOLAR DIRECTE 

Són diversos els projectes i fonts d’informació que permeten conèixer els paràmetres de radiació solar 

incident en un territori.  

D’acord a la base de dades PVGIS de la Unió Europea, el perfil de radiació solar a la província de Girona 

respon a les corbes següents.  

 

 

 

 

Figura 2. Dades de radiació anual. Font: PVGis, UE.  

Per altra banda, l’Atlas de radiació solar d’Espanya permet obtenir valors de irradiació solar global diària 

sobre pla horitzontal.  

 

 

 



 

 

Baix Empordà Gironès 

 

 

Ripollès  

 

 

Figura 3. Irradiació solar global diària sobre pla horitzontal: Font: l’Atlas de radiació solar d’Espanya 

 

Per al càlcul de la radiació solar incident als PAE s’han utilitzat eines SIG. En concret l’eina ANUAL-RAD 

del programari ArcGis 10.5. L’anàlisi de radiació solar realitzat a les agrupacions de PAE seleccionades 

ha considerat únicament les cobertes d’edificis, les quals s’han modelitzat en 3D a partir de la malla de 

punts LIDAR en la seva última versió, amb resolució 0,5m. Les edificacions s’han obtingut a partir de les 

delimitacions del ICGC, revisant-se mitjançant ortofotos recent. 

  



 

 

GIRONÈS 

 

 

 

Figura 4. Detalls dels mapes de radiació solar sobre cobertes d’edificis a les àrees Industrials seleccionades al Gironès.  
Font: elab. pròpia 
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Figura 5. Detalls dels mapes de radiació solar sobre cobertes d’edificis a les àrees Industrials seleccionades al Baix Empordà. 
Font: elab. pròpia 

 

  



 

 

 

RIPOLLÈS 

 

 

 

Figura 6. Detalls dels mapes de radiació solar sobre cobertes d’edificis a les àrees Industrials seleccionades al Ripollès.  
Font: elab. pròpia 

 
  



 

 

3.1.2. ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ OPTIMES 

L’anàlisi de cobertes aptes, amb una inclinació i orientació favorables ha partir del model 3D creat dels 

PAE. A partir d’aquest model digital d’elevacions s’han usat eines SIG per crear ràsters d’orientacions. 

Les orientacions òptimes considerades han estat Sud-Est, Sud, Sud-Oest i cobertes planes. No s’ha 

considerat el pendent, doncs les instal·lacions solars solen muntar-se sobre estructures per aportar el 

pendent necessari; si bé el rendiment baixa significativament si la coberta no està ben orientada.  

 

GIRONÈS 

 

  

Figura 7. Detalls de les cobertes considerades òptimes segons inclinació i orientació a les àrees Industrials seleccionades al Gironès.  
Font: elab. pròpia 

 

  



 

 

 

BAIX EMPORDÀ  

  

 

 

Figura 8. Detalls de les cobertes considerades òptimes segons inclinació i orientació a les àrees Industrials seleccionades al Baix 
Empordà  

Font: elab. pròpia 

 

  



 

 

 

RIPOLLÈS 

 

 

 

Figura 9. Detalls de les cobertes considerades òptimes segons inclinació i orientació a les àrees Industrials seleccionades al Ripollès.  
Font: elab. pròpia 

 

3.2. RECURS EÒLIC 
Es procedeix a avaluar el recurs eòlic per instal·lacions de potència fins a 10kW en cadascun dels 

municipis on es situen les agrupacions de PAE analitzats.  

Mitjançant les dades de l’atles eòlic i solar de Enair®, es poden obtenir les dades de DTU, MERRA-2, 

VAISALA i BBDD Enair la qual parteix amb l'origen de la NASA corregit. Aquestes fonts de dades són 

càlculs internacionals; i a més per a càlculs a Espanya, també es fa servir en combinació la font de dades 

del CENER. Això no obstant, i atesa la complexitat dels càlculs poden existir marges d'error en les mitges 

de vent que poden variar de l'1 al 15%, també és important considerar que no s'apliquen pèrdues per 

turbulències d'objectes propers. 

El recurs eòlic es medeix en velocitat del vent i en freqüència, que normalment es representa en forma de 

gràfic de distribució estadística seguint la corba de Weibull. Les taules següents mostren direcció, 

velocitats i freqüència. 

  



 

 

 

Ripoll Velocitat mitjana a 20m: 2,3 m/s 

 
Camprodón – Velocitat mitjana a 20m: 3,2m/s 

 
Sant Joan de les Abadesses Velocitat mitjana a 20m: 3,4m/s 

 
 

Figura 10. Velocitat del vent, freqüència i direcció als municipis amb Arees Industrials seleccionaes del Ripollès.  
Font: elab. a partir de ENAIR, 2021 

  



 

 

Girona  Velocitat mitjana a 20m: 3,4m/s 

 
Celrà Velocitat mitjana a 20m: 3,1m/s 

 
Aiguaviva Velocitat mitjana a 20m: 3,0 m/s 

 
Forallac Velocitat mitjana a 20m: 3,9m/s 

 
Figura 11. Velocitat del vent, freqüència i direcció als municipis amb Arees Industrials seleccionaes del Gironès.  

Font: elab. a partir de ENAIR, 2021  



 

 

La Biscal d’Empordà Velocitat mitjana a 20m: 3,8m/s 

 
Palafrugell – Begur Velocitat mitjana a 20m: 4,7m/s 

 
Figura 12. Velocitat del vent, freqüència i direcció als municipis amb Arees Industrials seleccionaes del Baix Empordà.  

Font: elab. a partir de ENAIR, 2021 

 

3.3. ENERGIA GEOTÈRMICA 

3.3.1.1. Zones de potencial  geotèrmic profund 

Segons la informació disponible en l’IGCC, en el visor Geoíndex – Geotèrmia profunda, es troben les 

següents zones de potencial geotèrmic profund a l’àrea d’estudi: 

Zona “Empordà” 

Es localitzen zones amb potencial geotèrmic d’origen profund en domini extensional, amb possibles 

reservoris associats a sistemes hidrotermals en falles del marge de la conca (CV-3) i en aqüífers terciaris 

i/o mesozoics profunds al centre de conca (CD-1/CD-2).  

Municipis de les comarques del Baix Empordà i Gironès inclosos dins l’àrea d’estudi: Sant Gregori, 

Bescanó, Salt, Aiguaviva, Vilablareix, Fornells de la Selva, Quart, Campllong, Cassà de la Selva. 



 

 

   

Figura 13. Zones amb potencial geotèrmic d’origen profund al Baix Empordà i Gironès (1) 
Font: elab. a partir de ICGC, 2021 

 

Zona “La Selva” 

Potencial geotèrmic d’origen profund en domini extensional. Possibles reservoris associats a sistemes 

hidrotermals en falles del marge de la conca (CV-3) i en basament granític al centre de conca (CD-3). 

Municipis inclosos dins l’àrea d’estudi: Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Celrà, Juià, Corçà, Flaçà, Foixà, 

Parlava, Vilopriu, Colomers, Verges, Ullastret, Serrà de Daró, Fontanelles, entre d’altres. 

  

 

Figura 14. Zones amb potencial geotèrmic d’origen profund al Baix Empordà i Gironès (2) 
Font: elab. a partir de ICGC, 2021 

 

El Ripollès no compta amb cap reservori ni s’ha detectat cap zona potencial d’energia geotèrmia.  



 

 

3.3.1.2. Punts amb indicis d’aigües especials o termals 

Tot seguit es mostren els punts localitzats amb indicis d’aigües especials o termals, amb tipus de 
sondeig d'investigació amb gradient superior a 5 graus/100m: 

 

Taula 9. punts localitzats amb indicis d’aigües especials o termals, amb tipus de sondeig d'investigació amb gradient superior a 5 
graus/100m.  

 Municipi Localització 

Gironès 
 

Fornells de la Selva 
 

Can Goi 

Can Pinet 
Pineda d’en Pous 

Pla de l’Amic 
Can Figueres 

Campllong 
 

Can Mai 
Can Falgueres 

Can Falgueres 

Les Ferreries 

Sarrià de Ter 

Barri de Can Torres 

Paperera de Sarrià 
Baix Empordà Vilopriu Els Quatre Camins 

Font: elab. pròpia a partir de ICGC, 2021 

 
No hi ha cap zona del Ripollès que s’inclogui en la informació facilitada pel el visor Geoíndex de l’ICGC, 
malgrat que a Campelles hi ha un balneari amb fonts termals (Balneari Montagut).   

3.3.1.1. Geotèrmia superficial (visor geoíndex) 

A priori, tots els sòls disposen de certes propietats que els fan aptes per a geotèrmia superficial; si bé 

aquestes propietats afectaran al rendiment de la instal·lació.  

Atesa la quantitat de paràmetres que afecten a l’avaluació del recurs, aquest es realitza directament a 

l’apartat 5.1.3 d’avaluació de potencial geotèrmic.  

  



 

 

3.4. BIOMASSA FORESTAL 
A la demarcació territorial de Girona les especies previstes per a la generació d’estella creixen a un ritme 

de 437.98 tones (30%hbh) a l’any, on amb un aprofitament dels 75% del creixement obtindríem 328.490 

tones a l’any.  

En la distribució del consum tèrmic i la disponibilitat del recurs s’observa que de forma general la 

biomassa pot ser consumida dins la pròpia comarca on és generada. A excepció de les comarques de 

Alt Empordà, Cerdanya i Ripollès, que tenen un consum tèrmic industrial menor en comparació amb el 

seu  potencial biomàssic, és a dir, serien excedentàries de recurs. 

Segons el Pla  Estratègic  pel Desenvolupament  de  les Energies  Renovables a  les  comarques  

gironines  (2030) el potencial energètic del recurs de biomassa forestal aprofitable a la demarcació de 

Girona podria cobrir el 82% de l’energia tèrmica consumida anualment provinent de gasolina, gasoil i 

fueloil al territori. Concretament seria capaç de produir 26 vegades l’energia consumida a partir d’aquets 

combustibles fòssils al sector municipal i 6,5 vegades la consumida al sector turístic. Al conjunt del 

sector industrial on la producció energètica anual d’aquests de fòssils es podria cobrir al 224%.  

3.4.1. ESTIMACIÓ DELS RECURS COMARCAL SEGONS ESCENARIS 
D’APROFITAMENT 

Atenent a un anàlisi realitzat en diferents escenaris considerant el potencial d’extracció de biomassa es 

pot establir una quantitat de biomassa, expressada en termes energètics, considerant un PCI de 

3,4kWh/kg 

 ESCENARI 1: Aquest és l’escenari amb el màxim potencial d’extracció de recurs. Un escenari 

optimista pels nivell de pendent aprofitable, taxa d’aprofitament del creixement del 100%. 

 ESCENARI 2: Aquest és l’escenari amb gran potencial d’extracció de recurs, sent un escenari 

optimista pels nivell actuals d’aprofitament, taxa d’aprofitament del creixement del 75%. 

 ESCENARI 3: Aquest és l’escenari més conservador. Un escenari on es considera valors entorn al 30% 

d’aprofitament del total de creixement, taxa d’aprofitament del creixement del 30%. 

Taula 10. Estimació de l’energia de biomassa aprofitable a les comarques d’estudi.  

 ESCENARI 1 Energia de 
biomassa aprofitable 

[kWh/any]   

ESCENARI 2 Energia de 
biomassa aprofitable 

[kWh/any]   

ESCENARI 3 Energia de 
biomassa aprofitable 

[kWh/any]   

Baix Empordà    147.197.812          110.398.365            36.785.514    

Gironès        147.274.189          115.195.118            44.248.730    

Ripollès        339.740.478          243.684.666            93.967.134    

Font: Pla  Estratègic  pel Desenvolupament  de  les Energies  Renovables a  les  comarques  gironines  (2030) 

3.5. CURSOS FLUVIALS APROFITABLES PER ENERGIA 
HIDRÀULICA 

Les aigües de les vessants mediterrànies són, generalment, intermitents, torrencials i difícils de regular. A 

les conques més importants, les aigües es controlen amb embassaments superficials o amb l’explotació 

dels embassaments subterranis que formen les valls al·luvials dels rius i certes formacions permeables 

adients per a les reserves d’aigua. Atès que la potència elèctrica és proporcional a l’alçada del salt i al 

cabal turbinat, la determinació correcta d’aquestes variables és fonamental per al bon disseny i el 

funcionament de les instal·lacions. 



 

 

 

Figura 15. Precipitació mitjana anual a Catalunya.  
Font: ICGC 

 

El mapa de recursos hidràulics mostra que les comarques d’estudi, Ripollès, Gironès i Baix Empordà 

tenen un règim de precipitació mitjana anual molt divers; mentre que la zona de, Ripollès es troba en uns 

valors alts, en un rang de més de 1.400mm/any fins 1.100mm, el Gironès es troba entre 1.000 i 

700mm/any i el Baix Empordà de 800 a 600mm/any.  

Considerant la precipitació i el desnivell per a la construcció d’instal·lacions d’energia hidroelèctrica, 

farien més òptimes que es localitzessin al Ripollès. 

A la comarca del Ripollès hi ha nombroses minicentrals hidroelèctriques, fet que suposa un repartiment 

d’infraestructures al llarg dels cursos fluvials.  

3.5.1. ELS CURSOS FLUVIALS 

Els rius que es troben a les zones d’estudi ja son cursos fluvials que tenen una press ió hidràulica 

important, ja es troben amb nombroses explotacions hidràuliques en el seu curs, i per aquest motiu 

noves centrals hidroelèctriques no serien aconsellables. 

Els rius Freser i Ter es troben protegits en molts dels seus trams pel Pla d’espais naturals de Catalunya, 

així com es troben sota la normativa en matèria d’aigües, per la qual s’ha de garantir el cabal ecològic. 

El Riu Ter, amb una extensió de 208 quilòmetres i que transcorre per les comarques del Ripollès, Osona, 

la Selva, el Gironès i el Baix Empordà, garanteix les demandes d’abastament i reg de les comarques 

gironines i també les de l’àrea metropolitana de Barcelona (juntament amb el riu Llobregat). En el seu 

pas la Cellera de Ter, el riu es troba amb el pantà del Pasteral, creat per una presa situada al municipi de 

que pren el nom del barri del mateix nom d'aquest municipi, i que s'estén pels termes de la Cellera de Ter 

i Amer (a la comarca de la Selva). 

L’actual concessió dels servei d’abastament de la xarxa del Ter Llobregat, en vigor des de l’1 de gener de 

2013, determina per primera vegada que les extraccions del riu Ter cap a l’àrea metropolitana no superin 

els 166 hm3/any i que, en situacions de sequera, la derivació no superi els 60 hm3/any. També es manté 

l’obligatorietat que el cabal del riu Ter al seu pas per Girona superi en tot moment els 3 m3/s. (Font de 

dades: ACA) 



 

 

Alguns trams del Riu Ter i del Riu Freser es troben protegits pel Parc Natural de les Capçaleres del riu Ter 

i Freser. a més, també es troba protegit per l’EIN Riberes del Baix Ter. Tots aquests espais fluvials també 

formen part de la Xarxa Natura 2000.  

També Les Capçaleres del Ter i del Freser son un espai protegit a nivell català per ser espai PEIN, Espai 

d’interès natural de protecció especial i formen part de la Xarxa Natura 2000. 

El Baix Empordà destaca pel pas del Riu Ter i del Riu Daró, dos rius que es troben protegits en diversos 

trams del seu recorregut, comptant amb els espais naturals a la desembocadura com son la reserva 

Natural Parcial dels Aiguamolls del Baix Ter, Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; PEIN: 

El Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Xarxa Natura 2000: El Montgrí - Les Medes - El Baix Ter (ZEC i 

ZEPA), catalogat com espais de muntanya litoral. Espai catalogat com a zona humida pel Catàleg de 

Zones Humides de Catalunya (Basses d'en Coll). 

El riu Daró és el curs d’aigua més important de les Gavarres, té ambients i espècies d’alt valor de 

conservació i desemboca a l’espai natural protegit de les Basses d’en Coll.  El  cabal  del  riu  Daró , a 

banda de  les extraccions d’aigua a les quals està  sotmès, també pateix períodes  d’estiatge  molt  

prolongats  i  severs , riu  sec  la pràctica  totalitat  de  l’any. (Font d’informació: El  pla  de  recuperació  

integral  del  riu  Daró, 2010). 

3.6. ENERGIA TÈRMICA RESIDUAL 
Algunes activitats sobretot d’índole industrial poden ser susceptibles de tenir excedents de calor que, en 

el cas de no ser aprofitables dins la mateixa activitat, poden eventualment ser aprofitables per altres 

activitats properes creant xarxes de calor.  

Es tracta de fonts de calor com gasos d’escapament de focus de combustió, aire calent d’aparells de 

compressió o sistemes de refrigeració d’altres motors, processos químics exotèrmics que requereixen 

refredament, etc.  

El calor sol ser captat mitjançant intercanviadors que cedeixen l’energia en forma de calor a un circuit 

amb un fluïd (normalment aigua), que al seu torn transporta el calor cap al receptor que l’adquireix 

novament amb una estació amb un intercanviador.  

Les xarxes de calor poden ser també híbrides, amb una font de calor residual i una font renovable com el 

biogàs o la biomassa.  

Sense un anàlisi detallat activitat per activitat és impossible realitzar una estimació dels recurs; 

tanmateix, sí es pot fer un anàlisi d’activitats amb possibilitat d’excedents de calor.  

Taula 11. Activitats amb possibles excedents de calor a les Arees Industrials seleccionades 

 Num. 
empreses 
censades 

Baix Empordà 5 

Polígon Industrial V-2 4 

Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 
Fabricación de otros productos cerámicos 

1 

Fabricación de otros productos cerámicos 2 

Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 
Fabricación de elementos de hormigón para la construcción 

1 

Ripollès 4 

ZI Ripoll-Ter 4 

Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 3 

Fabricación de papel y cartón 1 

Font: elab. propia 



 

 

3.7. MATÈRIA ORGÀNICA PER BIOMETANITZACIÓ 

3.7.1. DISPONIBILITAT DE MATÈRIA ORGÀNICA: FORM I PURINS 

A nivell industrial, la producció de biogàs es produeix per biometanització de residus i subproductes 

orgànics. A l’hora d’avaluar la disponibilitat del recurs, podem entendre dues finalitats: 

a) Aprofitament dels residus de cada zona industrial per crear plantes de tranctament in-situ.  

b) Incoroporar plantes de biometanització a les zones industrials indentificades, però usant 

material orgànic provinent de tota la comarca.  

En el primer cas, avaluarem la quantitat per cada àrea industrial; mentre que en el segon avaluarem al 

quantitat global generada a cadascuna de les comarques.  

Els residus orgànics que considerem, a priori, aptes són aquells del flux de residu: 

 Residus biodegradables 

 Residus biodegradables (Sandach) 

 Llots i absorbents. 

Les dades s’han obtingut tractant les dades a partir de les declaracions de residus industrials 

corresponents a l’any 2019. Gràficament i geogràficament, la informació s’ha analitzat amb el 

programari SYNER. Els resultats es presenten a continuació:  

Taula 12. Producció anual de residus orgànics a les àrees industrials i comarques seleccionades.  

Agrupació PAE  Residus Orgànics (t/a) 

Baix Empordà 

Polígon Industrial V-2  33 

ZI Palafrugell-Begur  9 

Gironès 

Polígon Industrial Celrà  1960 

ZI Aiguaviva  653 

ZI Fornells-Vilablareix-Girona  1060 

Ripollès 

Pla de Sant Ramon  44 

Polígon Industrial de Cal Gat  685 

ZI Ripoll-Ter  401 
 

Comarca Residus orgànics (t/a) 

Baix Empordà 22.788 

Gironès 62.588 

Ripollès 7.661 

Total general 93.037 

Font: elab. pròpia a partir de dades de les DARI, 2019 i programari SYNER: 

  



 

 

ZI Palafrugell-Begur 

 

Polígon Industrial V-2 

 

ZI La Bisbal-Corçà 

Sense dades 

Polígon Industrial Celrà 

  



 

 

ZI Aiguaviva 

 

ZI Fornells-Vilablareix-Girona 

 

ZI Ripoll-Ter 

 

  



 

 

Polígon Industrial de Cal Gat 

 

Pla de Sant Ramon 

 

Un altre recurs que pot ser aprofitable per a producció de biogàs són les dejeccions ramaderes, tot i que 

normalment cal aportar residus de tipus greixós per poder aconseguir una bona degradació.  

Podem entendre que el recurs disponible en les 9 agrupacions de PAE seleccionades seran les 

explotacions ramaderes de cada comarca.  

A partir del registre d’explotacions d’explotacions de la Generalitat de Catalunya podem obtenir un 

nombre d’UB ramaderes, amb una estimació de producció de nitrogen.  
 

Taula 13. Unitats Bàsiques Ramaderes a les 3 comarques 

 Baix Empordà Gironès Ripollès 

UB Ramaderes 29.280 28.488 23.885 

Font: registre d’explotacions ramaderes, 2021 

 



 

 

 

 

 

Figura 16. UB ramaderes  a les comarques d’estudi.  
Font: registre d’explotacions ramaderes, 2021 

A partir de les dades de dejeccions ramaderes, es pot arribar a realitzar una estimació de la quantitat de 

purins i fems produïts, considerant els ratis de la taula de generació i volum de nitrogen de la “Guia dels 

tractaments de les dejeccions ramaderes” publicada pel DARP (veure taula següent). 

Taula 14. Resum d’explotacions ramaderes, unitats bàsiques ramaderes i dejeccions a les comarques d’estudi 

 Num.  
Explotacions 

UB Total  
Dejecció(t/a) 

Baix Empordà 671    29.281      185.825    

Gironès 594    28.488      244.512    

Ripollès 624    23.885      275.223    

Font: elab. pròpia a partir de registre d’explotacions ramaderes, 2021 

  



 

 

4. ANÀLISI DE LA DEMANDA D’ENERGIA TÈRMICA I 
ELÉCTRICA 

L’estimació de la demanda energètica a les agrupacions de PAEs s’ha realitzat a la fase anterior 

mitjançant el cens d’empreses obtingut a partir de la Diputació de Girona. S’ha realitzat una estimació del 

seu consum elèctric i tèrmic anual utilitzant ratis de consum tenint en compte variables indicatives del 

volum de l’empresa, així com la seva activitat.  

S’apliquen ratis calculats per l’equip redactor segons CNAE 3 dígits, en el cas del sector industrial, 

aplicats per nombre de treballadors, facturació (en cas de no disposar-se de nombre de treballadors), o 

un promig unitari en cas de no disposar-se de les variables anteriors. En el cas d’activitats terciàries 

(comerç, administració, logística) s’utilitzen ratis per superfície obtinguts a partir dels promitjos de 

certificació energètiques a Catalunya per usos terciaris. Les dades de superfície s’obtenen creuant la 

localització de les empreses amb la informació de subparcela cadastral.   

A partir d’aquests anàlisi s’obté una estimació del consum per empresa, podent-se dibuixar un mapa de 

calor per valorar concentracions de consum, i es poden definir quines empreses i activitats poden tenir 

associat un major consum.  

4.1. ANÀLISI DE LA DEMANDA ELÈCTRICA 
Fruit de l’anàlisi realitzat s’obté una taula resum de consum. Atesa la variabilitat del factor de 

simultanietat en el consum elèctric, resulta extremadament difícil estimar la potència elèctrica 

demandada. 

Taula 15. Resum de la demanda elèctrica  estimada 

 Nm. 
Empreses 
censades 

Estimació  
consum elèctric  

(MWh/any) 

BAIX EMPORDÀ 

ZI Palafrugell-Begur 80 22.702 

Polígon Industrial V-2 40               8.908    

ZI La Bisbal-Corçà 25               1.533    

GIRONÈS 

ZI Aiguaviva 120             20.867    

Polígon Industrial Celrà 89             30.532    

ZI Fornells-Vilablareix-Girona 341             24.314    

RIPOLLÈS 

ZI Ripoll-Ter 63             44.939    

Polígon Industrial de Cal Gat 11             11.190    

Pla de Sant Ramon 5                 169    

 

La taula següent mostra un resum del consum elèctric de cada agrupació de PAEs, així com les 3 

tipologies d’activitats amb major consum.  

Taula 16. Principals sectors segons demanda elèctrica  estimada  

Principals sectors d’activitat consumidors Empreses 
censades 

Consum elèctric estimat 
(MWh/any) 

Baix Empordà 

ZI Palafrugell-Begur   

(s/d) / Estimación por superfície uso terciario 54  13.105    

Otras instalaciones en obras de construcción 1    5.108    



 

 

Principals sectors d’activitat consumidors Empreses 
censades 

Consum elèctric estimat 
(MWh/any) 

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de 
construcción 
Construcción de edificios residenciales 

1 

      612    

Polígon Industrial V-2   

(s/d) / Estimación por superfície uso terciario 21    4.997    

Comercio al por mayor de otros productos semielaborados 1       412    

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 
Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en 
establecimientos especializados 

1 

      315    

ZI La Bisbal-Corçà   

(s/d) / Estimación por superfície uso terciario 18 1.071    

Restaurantes y puestos de comidas 
Otros alojamientos 

1 
   110 

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en 
establecimientos especializados 

1 
      108    

Gironès 

ZI Aiguaviva   

(s/d) / Estimación por superfície uso terciario 63                                     8.006    

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes 
Instalación de carpintería 1                                     4.282    

Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación 1                                     1.830    

Polígon Industrial Celrà 52   

(s/d) / Estimación por superfície uso terciario 43  14.364    

Elaboración de productos cárnicos y de volatería 
Depósito y almacenamiento 
Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 

1 

   1.186    

Instalaciones eléctricas 1  991    

ZI Fornells-Vilablareix-Girona   

(s/d) / Estimación por superfície uso terciario 216  15.520    

Comercio al por mayor no especializado 
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos 
y accesorios 

1 

   1.079    

Otras instalaciones en obras de construcción 
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado 

1 

   575    

Ripollès 

ZI Ripoll-Ter   

Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 3  20.491    

(s/d) / Estimación por superfície uso terciario 41  13.104    

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. 1    5.605    

Polígon Industrial de Cal Gat   

Procesado y conservación de carne 1  10.050    

(s/d) / Estimación por superfície uso terciario 7       450    

Fabricación de elementos de hormigón para la construcción 
Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 

1 
      361    

Pla de Sant Ramon   

(s/d) / Estimación por superfície uso terciario 3       131    

Otro comercio al por menor en establecimientos no 
especializados 1         26    

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de 
construcción 1         12    

 



 

 

4.2. ANÀLISI DE LA DEMANDA TÈRMICA 
A diferència de l’energia elèctrica, la qual es por transportar a través de xarxa a llargues distàncies, 

l’energia tèrmica es condueix a través de fluids (normalment aigua o vapor, però també oli tèrmic o 

compostos glicolats), i a distàncies rarament superiors als 10km (en el cas de xarxes de calor de grans 

dimensions). Normalment, l’energia tèrmica es genera i consumeix en el mateix punt o bé es creen 

xarxes de calor de districte (District Heating).  

Per aquest motiu, a l’hora d’avaluar el potencial d’implantació d’energies tèrmiques com la solar tèrmica, 

la biomassa o la geotèrmia, a més d’estimar el recurs disponible (sol, biomassa forestal i agrícola, 

energia geotèrmica), cal avaluar la demanda dels edficicis i processos productius existents. 

A partir de l’anàlisi realitzat a la primera fase de l’estudi, s’ha pogut fer una estimació del consum tèrmica 

a cada àrea industrial.  

 

GIRONÈS 

 

  

Figura 17. Detalls de mapes de calor segons les estimacions de consum tèrmic de les empreses. Arres industrials seleccionades del 
Gironès .  

Font: elab. pròpia 

 



 

 

BAIX EMPORDÀ  

  

 

 

Figura 18. Detalls de mapes de calor segons les estimacions de consum tèrmic de les empreses. Arres industrials seleccionades del Baix 
Empordà .  

Font: elab. pròpia 

 

 

  



 

 

RIPOLLÈS 

 

 

 

Figura 19. Detalls de mapes de calor segons les estimacions de consum tèrmic de les empreses. Arees industrials seleccionades del 
Ripollès .  

Font: elab. pròpia 

 

De forma numèrica, els valors globals d’estimació de consum tèrmic es resumeixen a la taula següent: 

Taula 17. Resum de la demanda tèrmica  estimada 

 Nm. 
Empreses 
censades 

Estimació  
consum tèrmic  

(MWh/any) 

Potència 
demandada 

(kWt)
2
 

BAIX EMPORDÀ 

ZI Palafrugell-Begur 80 20.122        4.472    

Polígon Industrial V-2 40 13.786        3.064    

ZI La Bisbal-Corçà 25 1.756  390    

GIRONÈS 

ZI Aiguaviva 120 24.827        5.517    

Polígon Industrial Celrà 89 37.866        8.415    

ZI Fornells-Vilablareix-Girona 341 29.538        6.564    

RIPOLLÈS 

ZI Ripoll-Ter 63 58.432       12.985    

Polígon Industrial de Cal Gat 11 29.626        6.584    

Pla de Sant Ramon 5 169    38    

 

A banda d’analitzar el consum global, a l’hora de plantejar opcions cal avaluar quin tipus de demanda 

tèrmic existeix i, d’altra banda, detectar possibles consumidors intensius. Si analitzem per cada 

agrupació de PAEs per activitat, s’identifiquen algunes empreses que es poden considerar com a 

“consumidors àncora” i que serien els establiments prioritaris on cobrir la demanda tèrmica amb fonts 

renovables i, eventualment, promoure xarxes de calor als polígons.  

                                                             
2 Suposant un funcionament de 4500h/any a règim nominal 



 

 

S’exclouen de la taula les dades d’empreses de les quals no es disposa codi d’activitat, per la qual es va 

estimar un consum basat en calefacció tenint en compte un rati per superfície (obtinguda a partir de 

cadastre). 

Taula 18. Principals sectors segons demanda tèrmica  estimada  

 Nombre 
empreses 
censades 

Consum tèrmic 
estimat (MWh/any)  

BAIX EMPORDÀ 

ZI Palafrugell-Begur   

Otras instalaciones en obras de construcción 1       5.337,9    

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción  1 612,4    

Actividades de las sociedades holding 1 577,7    

ZI La Bisbal-Corçà   

Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 1 137,4    

Restaurantes y puestos de comidas 
Otros alojamientos 

1 110,5    

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos 
especializados 

1 107,7    

Polígon Industrial V-2   

Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 1       2.304,3    

Fabricación de otros productos cerámicos 2 843,3    

Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 
Fabricación de elementos de hormigón para la construcción 

1 442,3    

GIRONÈS 

ZI Aiguaviva   

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes 
Instalación de carpintería 

1       6.451,0    

Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos 
especializados 
Procesado y conservación de carne 

1       1.863,6    

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 1       1.863,1    

Polígon Industrial Celrà   

Elaboración de productos cárnicos y de volatería 
Depósito y almacenamiento 
Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 

1       1.542,7    

Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, 
vehículos automóviles y ciclomotores 

1       1.126,1    

Instalaciones eléctricas 1 991,4    

ZI Fornells-Vilablareix-Girona   

Fabricación de elementos de hormigón para la construcción 
Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 

1       1.313,4    

Otras instalaciones en obras de construcción 
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado 

1 823,8    

Elaboración de platos y comidas preparados 1 746,8    

RIPOLLÈS 

Pla de Sant Ramon   

Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 1   26,4    

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 1   12,4    

ZI Ripoll-Ter   

Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 3      30.812,9    

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. 1       7.292,9    

Producción de aluminio 
Fundición de acero 

 
 

1       2.991,9    



 

 

 Nombre 
empreses 
censades 

Consum tèrmic 
estimat (MWh/any)  

Polígon Industrial de Cal Gat   

Procesado y conservación de carne 1      27.539,2    

Fabricación de elementos de hormigón para la construcción 

Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 1       1.313,4    

Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 

Ingeniería mecánica por cuenta de terceros 1 272,1    

Fabricación de envases y embalajes de madera 1   10,8    

 

 
 

  



 

 

5. ANÀLISI DEL POTENCIAL D’IMPLANTACIÓ  

5.1.1.  SOLAR FOTOVOLTAICA 

A partir de les dades de superfície de cobertes es pot arribar a establir un valor de potència instal·lable 

d’energia solar fotovoltaica en kWp. El rati usat ha estat de 0,18kW/m2.  

A partir d’aquest valor, i considerant l’estudi d’irradiació solar sobre les cobertes edificades de cada 

agrupació de PAES, i aplicant un rati de conversió tenint en compte el rendiment promig dels mòduls 

fotovoltaics, es pot arribar a establir un valor de producció d’energia elèctrica anual per cada coberta. El 

rati usat ha estat de 0,172kWh/kWh radiació; és a dir, un rati del 17,2% d’eficiència dels mòduls 

considerant pèrdues de cablejat i transformació. 

L’anàlisi té en compte totes les cobertes i la seva totalitat de superfície, però només aquelles amb una 

irradiació mitjana superior a 1100kWh/m2.any, entenen que aquestes són les cobertes aptes, 

independentment de la seva orientació, atès que els mòduls poden situar-se en estructures per 

optimitzar orientació i inclinació, però a la vegada descartem cobertes i amb ombres o orientacions 

deficients. 

Taula 19. Resum del potencial d’energia solar fotovoltaica en cobertes.  

Agrupació PAE Superfície  
apta  
(m2) 

Potència 
 instal·lable  

(kWp) 

Producció  
(kWh/any) 

Baix Empordà 

ZI La Bisbal-Corçà 105.595                   19.007     15.781.450    

ZI Palafrugell-Begur 150.477                   27.086     24.123.690    

Polígon Industrial V-2 46.102                     8.298     6.768.294    

Gironès 

ZI Aiguaviva 104.873                   18.877     17.636.752    

ZI Fornells-Vilablareix-Girona 517.573                   93.163     81.170.943    

Polígon Industrial Celrà 277.039                   49.867     45.789.960    

Ripollès 

Polígon Industrial de Cal Gat  27.095            4.877       4.617.557    

ZI Ripoll-Ter 22.777                     4.100     4.772.185    

Pla de Sant Ramon 11.444                     2.060     2.134.691    

 

Aquest anàlisi té en compte únicament les cobertes; però també podrien considerar-se altres espais no 

construïts on crear instal·lacions tipus parcs solars.  

5.1.1.1. integració a les zones d’activitat.  

Pel que fa a instal·lacions en coberta, no existeixen problemes d’integració paisatgística ressenyables, a 

la vegada que no interfereixen en cap cas amb l’activitat normal dels polígons industrials.  

Actualment, ates el cost competitiu dels mòduls fotovoltaics, en cas de disposar d’una coberta 

mínimament ben orientada i inclinada, els mòduls es situen de forma coplanar; evitant així ombrejos i 

poden aprofitar al màxim la superfície per instal·lar la màxima potència, tot i que existeixin pèrdues de 

rendiment per no ser una orientació i inclinació òptimes.  

5.1.1.2. Distància a infraestructures existents :  

La majoria d’instal·lacions es plantegen per autoconsum o autoconsum compartit. Aquesta és 

actualment la fórmula per amortitzar més ràpidament les inversions i alinear-se amb els objectius de 



 

 

producció i consum propers. Tanmateix, en el cas d’instal·lacions de gran potència pensades venta 

d’energia a la xarxa, es requereix que la xarxa de distribució i transformació pugui suportar la potència.  

Malgrat caldria fer un anàlisi detallat, a priori tots els polígons seleccionats disposen de xarxes de 

distribució i transformadors d’alta-baixa amb potència suficient per donar cabuda a instal·lacions solars 

de mitjana potència, atenent als valors de potencial calculats a la taula anterior. 

5.1.2. SOLAR TÈRMICA 

5.1.2.1. Anàlisi del potencial de generació.  

A partir de l’anàlisi de radiació i superfície de coberta analitzat, i aplicant un rati de conversió de l’energia 

solar i un rati de capacitat d’instal·lació per superfície, es pot arribar a estimar la quantitat d’energ ia solar 

tèrmica produïble mitjançant la instal·lació de plaques. 

D’acord a la Guía Técnica de Energía Solar Térmica publicada l’any 2020 per l’IDAE, es pot considerar una 

densitat instal·lable de 0,7 kW/m2 de captació. Entenen que els captadors es situen inclinats aprox. 45º  i 

amb una distància entre ells que pot suposar una relació 1:2 per evitar ombres; es pot establir que la 

densitat de potència instal·lable en coberta pot ser de 0,35kW/m2-coberta. 

Quan a la producció, aquesta depèn enormement de la temperatura de demanda i la temperatura 

exterior. Tanmateix, es pot establir una producció estimada de 800kWh/m2-captació; que amb el rati 

anterior, podríem establir 400kWh/m2-coberta 

Amb aquestes dades, i considerant únicament les cobertes amb inclinació i orientació favorables de 

cada agrupació de PAE, podem arribar a estimar la potència instal·lable. 

El càlcul d’orientacions favorables s’ha realitzat amb software GIS usant com la base LIDAR actual, i 

considerant únicament les orientacions planes, Sud, Sud-est i Sud-oest. 

Taula 20. Resum del potencial d’energia solar tèrmica en cobertes.  

 Superfície 
coberta 

adequada (m2) 

Potèmcia solar 
Tèrmica (kWt) 

Producció solar 
tèrmica 

(kWh/any) 

    

ZI Palafrugell-Begur 48.116          16.841      19.246.400    

Polígon Industrial V-2 18.368    6.429        7.347.200    

ZI La Bisbal-Corçà 45.152          15.803      18.060.800    

    

ZI Aiguaviva 50.000          17.500      20.000.000    

Polígon Industrial Celrà 57.092          19.982      22.836.800    

ZI Fornells-Vilablareix-Girona       197.740          69.209      79.096.000    

    

ZI Ripoll-Ter 23.958    8.385        9.583.116    

Polígon Industrial de Cal Gat   4.884    1.709        1.953.600    

Pla de Sant Ramon   5.984    2.094        2.393.600    

 

Tanmateix, aquest valor únicament permet determinar un potencial; doncs realment el potencial 

d’instal·lació d’energia solar tèrmica està intrínsecament lligat a la demanda. 

 

 

 



 

 

5.1.3. GEOTÈRMIA  

Atesa la disponibilitat a les zones d’estudi, es procedeix a avaluar el recurs de geotèrmia a baixa 

temperatura (descartant alta i molt alta temperatura). En aquest cas la finalitat és per usos de 

climatització, a través d’una bomba de calor geotèrmica.  

Normalment, per tal d’aprofitar aquest recurs, cal destacar tres variables principals: 

 El subsòl: Les característiques tèrmiques del terreny escollit determinen el disseny del camp de 

captació i la quantitat de calor que és possible intercanviar amb el subsòl. 

 La bomba de calor: Potència i temperatures de treball de la bomba escollida condicionen les 

dimensions i característiques del camp de captació i el disseny. 

 La demanda de calor, refrigeració i ACS. Les característiques de l’edifici, el tipus d’ús, el tipus de 

sistema de climatització escollit i la climatologia de l’emplaçament determinen quanta calor caldrà 

intercanviar amb el subsòl. 

Un dels paràmetres que condiciona significativament el cost i l’execució d’un sistema d’intercanvi de 

calor, és el tipus de perforació que caldrà realitzar per a la instal·lació de les sondes geotèrmiques i la 

dificultat de perforació dels materials geològics per permetre aquesta instal·lació. 

En aquest cas, es considera les variables de dificultat de perforació fins als 100 m de profunditat en un 

emplaçament determinat, tenint en compte les característiques dels materials a perforar i les possibles 

dificultats afegides per la possible existència de carstificació en els materials perforats. 

5.1.3.1. Anàlisi del potencial geotèrmic i propietats tèrmiques del sòl 

Les propietats tèrmiques del subsòl determinen, mitjançant diferents paràmetres, com es propaga la 

calor a través dels materials.  La difusivitat tèrmica (mm2/s) defineix la capacitat d’una roca o sòl per 

dissipar la calor i depèn de la conductivitat tèrmica, de la densitat i de la calor específica dels materials. 

El potencial geotèrmic expressat en termes de producció energètica (MWh/any) s’enten com la quantitat 

d’energia que pot ser bescanviada amb el subsòl durant l’època de calefacció per un intercanviador 

geotèrmic de 100 m de longitud i un diàmetre de 150 mm, amb una resistència tèrmica de 0.095 mK/W. 

En aquest cas, el potencial geotèrmic s’expressa amb MWh/any. 

El potencial geotèrmic expressat en termes de potència (W) d’un intercanviador geotèrmic durant l’època 

de calefacció, de 100 m de longitud i un diàmetre de 150 mm, amb una resistència tèrmica de 0.095 

mK/W. 

A través de les dades del ICGC s’ha realitzat un anàlisi de les zones estudiades, obtenint els següents 

resultats: 

Taula 21. Resum del potencial d’energia geotèrmica.  

Comarca PAES Potencial de 
potència (W) 

Potencial 
d'energia 
(MWh/y) 

Possible 
carstificació 
superficial 

Dificultat 
potencial de 
perforació 

Difusivitat 
tèrmica 

superficial 
(mm2/s) 

Ripollès 
 

ZI-Ripoll-Ter Mitjà 1250-
1500 

Mitjà/Alt 15-18 Si Mitjà Mitjà 1,3-1,6 

Polígon de Cal Gat Mitjà 1250-
1500 

Mitjà 12-15 Si Mitjà Baixa 1-1,3 

ZI-Pla de Sant 
Ramon 

Baix 1000-
1250 

Baix 9-12 No Mitjà Baixa 1-1,3 

Gironès 
 

Zi Aiguaviva Baix/Mitj
à 

1000-
1250 

Baix 9-12 No  Alta Baixa 1-1,3 

Zi Girona-
Vilablareix-Fornells 

Mitjà 1250-
1500 

Baix 9-12 No  Alta Baixa 1-1,3 



 

 

Comarca PAES Potencial de 
potència (W) 

Potencial 
d'energia 
(MWh/y) 

Possible 
carstificació 
superficial 

Dificultat 
potencial de 
perforació 

Difusivitat 
tèrmica 

superficial 
(mm2/s) 

Polígon industrial 
Celrà 

Mitjà/Alt 1500-
1750 

Baix 9-12 No Mitjà Alta 1,6-1,9 

Baix 
Empordà 
 

ZI Palafrugell-Begur Mitjà/Alt 1500-
1750 

Mitjà/Alt 15-18 Si Mitjà Mitjà 1,3-1,6 

Polígon Industrial 
V2 

Mitjà 1250-
1500 

Mitjà 12-15 No Mitjà Mitjà 1,3-1,6 

ZI La Bisbal Corça Mitjà 1250-
1500 

Baix 9-12 No Mitjà Baixa 1-1,3 

 

5.1.4. BIOMASSA 

5.1.4.1. Càlcul de la potència instal·lable atenent a la demanda 

D’acord a les dades de demanda tèrmica analitzades, es pot arribar a estimar la potència instal·lable 

(kW) i el consum d’energia primària biomassa, tant en energia (kWh/any) com en volum (t/any). El càlcul 

té en compte un rendiment global del sistema de combustió (caldera de biomassa) i distribució del 85% 

(enfront d’un 80% de mitjana per sistemes a gasoil o gas natural preexistents) , un PCI de 3,4kWh/kg 

considerant tot estella (valor conservador). 

Taula 22. Resum del potencial d’energia de la biomassa per usos tèrmics, d’acord a la demanda estimada.  

 Nm. 
Empreses 
censades 

Potència amb biomassa (kW) Consum amb 
biomassa 

(MWh/any) 

BAIX EMPORDÀ 

ZI Palafrugell-Begur 80 4.209          18.938    

Polígon Industrial V-2 40 2.883          12.975    

ZI La Bisbal-Corçà 25    367    1.653    

GIRONÈS 

ZI Aiguaviva 120            5.193             23.367    

Polígon Industrial Celrà 89 7.920          35.639    

ZI Fornells-Vilablareix-Girona 341 6.178          27.800    

RIPOLLÈS 

ZI Ripoll-Ter 63       12.221          54.995    

Polígon Industrial de Cal Gat 11 6.196          27.884    

Pla de Sant Ramon 5      35       160    

 

5.1.5. BIOGÀS 

5.1.5.1. Estimació de la producció energètica a partir de biogàs 

A partir de les dades de producció de matèria orgànica de cada zona industrial, i tenint en compte els 

ratis de potència instal·lada i producció d’energia elèctrica a partir de biogàs en altres plantes arreu de 

Catalunya, i en especial a les dues identificades a les comarques objecte d’estudi, es pot arribar a establir 

un rati de potència instal·lable en funció de la quantitat de recurs orgànic disponible, el qual resulta de 

600W/t m.o. En base a això, podem establir un potencial de generació elèctrica a partir dels residus 

orgànics produïts a cada zona industrial: 

 



 

 

Taula 23. Resum del potencial d’energia elèctrica a partir de biogàs , atenent als residus orgànics produïts a cada zona industrial 

 t.m.o./any Potència elèctrica  
(kWe) 

Producció el. (kWh/a) 

Baix Empordà 

Polígon Industrial V-2 33 2    12.536    

ZI Palafrugell-Begur 9 1       3.419    

Gironès 

Polígon Industrial Celrà 1960 124  744.573    

ZI Aiguaviva 653 41  248.064    

ZI Fornells-Vilablareix-Girona 1060 67  402.677    

Ripollès 

Pla de Sant Ramon 44 3    16.715    

Polígon Industrial de Cal Gat 685 43  260.221    

ZI Ripoll-Ter 401 25  152.334    

 

De la taula es després que únicament podria arribar a ser viable econòmicament una planta al PI Celrà si 

només tenim en compte el recurs de cada Zona Industrial (i tot i això, probablement caldria obtenir 

recurs exterior). La resta de plantes no arribarien a una massa crítica prou gran per ser viables.  

De la mateixa manera, tenint en compte les dades de les plantes de producció de biogàs a partir de 

dejeccions ramaderes i residus orgànics identificades a les comarques objecte d’estudi, i d’altres plantes 

situades arreu de Catalunya, es pot establir un rati de potència elèctrica instal·lable relacionada amb la 

quantitat de dejeccions. En aquest cas l’estimació es realitza per comarca.  

Taula 24. Resum del potencial d’energia elèctrica a partir de biogàs , atenent als residus orgànics i dejeccions ramaderes produïts a les 
comarques 

 Potència  
Biogàs (kWe) 

Producció 

(kWh/a)
3
 

Baix Empordà      3.661  21.968.000 

Gironès      4.818  28.906.000 

Ripollès      5.423  32.537.000 

 

En qualsevol cas, cal tenir en compte una proporció entre purins (fracció més líquida i nitrogenada) i els 

fems i matèria orgànica, que sol ser a raó de 5 a 2. 

5.1.5.2. Superfície mínima disponible 

Les dimensions d’una planta de biogàs depenen molt de la seva capacitat de tractament. Els elements 

bàsics que la composen  

 Zona de recepció de material, amb moll de descàrrega i zona de treball per homogeneïtzar i 

emmagatzemar, si és el cas.. 

 Biodigestors. Reactors on es desenvolupa el procés anaeròbic 

 Dipòsits d’emmagatzemarge dels gasos, que han de complir unes estrictes mesures de seguretat. 

                                                             
3 Es considera un funcionament de 6000h/a a potencia nominal. 



 

 

 Equips per a la generació d'energia elèctrica i/o tèrmica. Normalment motors de cogeneració que 

produeixen energia elèctrica i poden aprofitat el calor residual del sistema de refrigeració del motor 

per produir aigua calenta a mitja/baixa temperatura. 

 Zona d’emmagatzematge del digestat 

Aproximadament una planta de biogàs per a tractament de matèria orgànica industrial i/o dejeccions 

ramaderes entre 150 i 500kW de potència requereix entre 3.000m2 i 5.000m2 

5.1.5.3. Distància a infraestructures elèctriques existents  

Malgrat la totalitat dels PAE seleccionats disposen d’estació de transformadora d’energia elèctrica amb 

capacitat elevada, normalment les plantes de biogàs impliquen potències elevades que poden fer variar 

sensiblement les necessitats dels transformadors. En la majoria de casos, en el cas de plantes de mitja o 

alta potència, caldrà crear una nova estació transformadora i localitzar un punt de la xarxa d’alta tensió 

on poder connectar l’evacuació d’energia. 

5.1.6. HIDROELÈCTRICA 

5.1.6.1. potencial d’integració en les zones d’activitat econòmica d’estudi 

La potència d'una central hidroelèctrica és proporcional a l'alçada del salt i al cabal turbinat: 

 Determinació del cabal d’equipament: per tal de dissenyar correctament de manera que l’energia 

produïda sigui la màxima possible en funció de la hidrologia. La localització de la central determinarà 

l’aprofitament que se’n pugui fer, que ve condicionada per les sèries de dades pluviomètriques, les 

sèries hidrogràfiques (de més de 25 anys) de les estacions d’aforament existents a la zona.  

 Determinació del salt net:  cal que sigui el màxim permès per la topografia del terreny, tenint en 

compte els límits que marquen l’afectació al medi ambient i la viabilitat econòmica de la inversió. 

Amb aquests paràmetres es determina la potència disponible a instal·lar.  

Cal tenir en compte que l’actual implantació progressiva d'un cabal de manteniment a peu de presa als 

embassaments antics, no existent anteriorment, suposa una energia perduda que pot ser aprofitable 

mitjançant la instal·lació d'una nova central hidroelèctrica el cabal de disseny de la qual seria el 

corresponent al cabal ecològic o de manteniment. 

Els avenços tecnològics permeten obtenir energia elèctrica en cursos d'aigua de característiques molt 

diverses, a més de resultar igualment interessant la rehabilitació i/o ampliació de petites centrals ja 

existents. S'estima que a Espanya el potencial verge per a la obtenció d'energia elèctrica a través de les 

minicentrals hidroelèctriques puja aproximadament a 1.000 MW. 

5.1.6.2. Condicionants tècnics 

En  general,  els  emplaçaments utilitzats per  a  la  ubicació  de  minicentrals són  la  rehabilitació  de 

antics  assuts,  molins o  petits aprofitaments  hidroelèctrics  abandonats,  o  la seva integració  en 

infraestructures  existents  (embassaments,  rec,  abastament  de  poblacions  etc.),  tot i  que  també  es 

poden  projectar  noves  instal·lacions.    

La tecnologia  a utilitzar,  tant en  les  infraestructures  i  obra  civil com  en  els equips és madura  i 

coneguda  i  amb  freqüència es  pot  combinar  amb  altres  usos.   Si l’emplaçament  dista  bastant  del  

punt  de  connexió  a  la  xarxa  elèctrica  d’alta  tensió,  el cost associat  al  transport  pot  ser  elevat,  així  

com  també  el  seu  manteniment  i  pèrdues  per  transport.    

5.1.6.3. Condicionants  econòmics    

La  construcció  d’una  minicentral  hidroelèctrica  requereix  fer  una  inversió  considerable  i,  en 

general,  un  endeutament  important  i  a  llarg  termini.  Així,  el  cost  del  diner,  la  garantia  de  compra 



 

 

de  la producció d’energia elèctrica i  l’estabilitat i  actualització del  preu de  venda  de  l’energia  a  la 

xarxa  elèctrica  són  factors  fonamentals  per  al  desenvolupament  del  sector. El  cost  unitari  

d’inversió  (per  kW de  potència  instal·lat)  és  en general  elevat,  donada la petita potència  de  les 

instal·lacions  (<  10  MW).    

Els paràmetres que defineixen les centrals hidroelèctriques tipus, son els següents:  

Per fer una estimació del cost de generació elèctrica amb energia hidroelèctrica es considera que el cost 

de generació anual del kWh hidroelèctric per als projectes de centrals menors de 10 MW i centrals entre 

10 i 50 MW: 

 Central hidroelèctrica < 10MW Central hidroelèctrica entre 10 i 

50MW 

Cost de generació (cent € / kWh) 4,5 – 6,1 4,5 – 5,6 

5.1.6.4. Els tràmits administratius necessaris  

Els aspectes legislatius i administratius que regulen una instal·lació hidràulica impliquen diverses 

autoritzacions i permisos, els quals son sotmesos a avaluació per diversos òrgans i organismes que 

pertanyen a esferes administratives diferents, cadascun dels quals ha d’emetre diversos informes en 

l’àmbit de les seves competències, per concedir el permís.  

Per  tal  de  posar  en  funcionament  una  instal·lació  d’aquestes  característiques  s’ha  d’obtenir  el  dret 

de  concessió  a  l’ús  de  l’aigua,  els  permisos  d’implantació,  i autorització per  a la  construcció de  la 

planta,  així  com  la  interconnexió  amb la  xarxa  pública,  el  contracte  de  venda  de  l’energia  en  

règim especial  i el  procés  de  recepció  i  posada  en  marxa.    

El termini per resoldre i notificar, des de l'entrada en vigor de la Llei 46/1999 de modificació de la Llei 

d'Aigües, és de 18 mesos, en procediments relatius a concessions del domini públic Hidràulic, encara 

que en el cas d'aprofitaments hidroelèctrics no es compleix per les dificultats del procediment 

administratiu, resultant terminis entre 2 i 3 anys. 

5.1.6.5. Aspectes de les concessions 

 Concessió d'aigües: per fer ús públic de l'aigua es requereix una concessió d'aigües, en què es fixa la 

seva finalitat, termini i cabal màxim concedit, a més de les característiques tècniques dels equips i la 

longitud del tram ocupat. 

 Terminis concessionals: d'acord amb la Llei d'Aigües, les concessions s'atorgaran segons les 

previsions dels plans hidrològics, amb caràcter temporal i termini no superior a 75 anys. 

 Canvi de titularitat: en canviar el titular d'una concessió, el titular nou haurà de sol·licitar l'oportuna 

inscripció de transferència al Registre d'Aigües. 

 Modificacions de característiques de les concessions: tota modificació de les característiques duna 

concessió requerirà prèvia autorització administrativa de l’òrgan competent. En alguns supòsits no 

cal nova competència de projectes en la tramitació de la modificació com, per exemple, quan les 

modificacions no suposin alteració de la destinació d’aigües, del cabal o del tram del riu ocupat per 

l’aprofitament. 

 Revisió de les concessions: les concessions poden ser revisades per modificació dels supòsits 

determinants del seu atorgament, causa de força major a petició del concessionari o exigència de 

l’adequació als Plans Hidrològics. 

 Extinció de les concessions: el dret a l'ús privatiu de les aigües es pot extingir pel termini del termini 

concessional, la caducitat de la concessió, l'expropiació forçosa i la renúncia del concessionari. 



 

 

 En extingir-se el dret concessional, revertiran a l'Estat gratuïtament i lliure de càrregues, totes les 

obres que haguessin estat construïdes dins del domini públic hidràulic per al seu explotació. 

 Registres d'Aigües: els Organismes de conca tenen un Registre d'Aigües on s'inscriuen d'ofici les 

concessions de aigua, així com els canvis autoritzats que es produeixin a la seva titularitat o en les 

seues característiques. Donat el caràcter públic del Registre d'Aigües, tots els qui tinguin interès 

podran examinar els seus llibres, prendre notes i sol·licitar certificació sobre el contingut. 

 La inscripció registral és prova de l'existència i la situació de la concessió. 

 Protecció del domini públic hidràulic: tota tramitació de concessions i autoritzacions que afectin el 

domini públic hidràulic i poguessin implicar riscos per al medi ambient, serà preceptiva la presentació 

d'un estudi de Impacte ambiental. 

 Tramitació de l'expedient: es fa a través de l'Organisme de conca a la demarcació de la qual es troba 

l'aprofitament, on es presentarà tota la documentació necessària. 

5.1.7. EÒLICA 

L’estimació del potencial de generació d’energia elèctrica a partir de la força del vent s’ha realitzat a partir 

de les dades de recurs eòlic obtingudes i considerant els rendiments i funcionament d’aerogeneradors 

d’entre 1,9kW i 10kW de potència (minieòlica).  

S’han realitzat diferents càlculs a diferents alçades i amb 3 tipus d’aerogeneradors de diferent potència, 

per a cadascuna de les poblacions analitzades. 

Taula 25. Resum del potencial d’energia minieòlica als municipis objecte d’estudis, amb 3 models d’aerogeneradors i a diferents alçades 

  Aerog1,9kW Aerogn. 4kW Aerogen. 10kW 

Municipi Altura 
sobre sòl 

(m) 

Velocitat 
mitjà vent 

(m/s) 

Potència 
mitjana 

(kW) 

Energia 
(kWh/any) 

Potència 
mitjana 

(kW) 

Energia 
(kWh/any) 

Potència 
mitjana 

(kW) 

Energia 
(kWh/any) 

Ripoll 10 2 0,07  616    0,11 938  0,67    5.933    

Ripoll 15 2,2 0,09  794    0,14 1257  0,82    7.197    

Ripoll 20 2,3 0,11  933    0,16 1422  0,93    8.127    

Sant Joan de les 
Abadesses 

10 2,6 0,15 1.286    0,23 1962  1,21      10.609    

Sant Joan de les 
Abadesses 

15 3,1 0,22 1.941    0,34 2957  1,66      14.374    

Sant Joan de les 
Abadesses 

20 3,4 0,28 2.447    0,42 3723  1,99      17.022    

Girona 10 2,6 0,14 1.215    0,21 1855  0,82    7.196    

Girona 15 3 0,21 1.880    0,33 2868  1,18      10.352    

Girona 20 3,4 0,27 2.405    0,42 3663  1,45      12.698    

Celrà 10 2,4 0,11 1.001    0,18 1536  1,04    9.119    

Celrà 15 2,8 0,18 1.579    0,27 2423  1,46      12.792    

Celrà 20 3,1 0,23 2.043    0,35 3114  1,76      15.455    

Aiguaviva 10 2,3 0,1  901    0,16 1374  0,95    8.322    

Aiguaviva 15 2,7 0,16 1.429    0,25 2180  1,34      11.739    

Aiguaviva 20 3 0,21 1.855    0,32 2828  1,63      14.233    

Follarac 10 3 0,2 1.805    0,31 2753  1,62      14.213    

Follarac 15 3,5 0,32 2.817    0,46 4068  2,16      18.904    

Follarac 20 3,9 0,38 3.327    0,58 5057  2,52      22.132    



 

 

  Aerog1,9kW Aerogn. 4kW Aerogen. 10kW 

La Bisbal 
d'Empordà 

10 2,9 0,2 1.753    0,3 2673  1,58      13.830    

La Bisbal 
d'Empordà 

15 3,4 0,3 2.596    0,45 3952  2,10      18.416    

La Bisbal 
d'Empordà 

20 3,8 0,37 3.235    0,56 4916  2,46      21.580    

Palafrugell 10 3,6 0,3 2.665    0,46 4063  2,22      19.467    

Palafrugell 15 4,2 0,44 3.821    0,66 5809  2,87      25.124    

Palafrugell 20 4,7 0,53 4.664    0,81 7076  3,30      28.877    

Camprodon 10 2,4 0,13 1.081    0,19 1648  1,03    8.999    

Camprodon 15 2,8 0,19 1.635    0,28 2490  1,40      12.262    

Camprodon 20 3,1 0,24 2.066    0,36 3142  1,66      14.582    

Font: elab. pròpia a partir de ENAIR; 2021 

  



 

 

6. CONCLUSIONS I FULL DE RUTA 

6.1. CONCLUSIONS 
 En general, el potencial de generació d’energia fotovoltaica en coberta és 

molt gran, si bé cal tenir en compte la qualitat de les dades de partida i les 

estimacions realitzades i que, en tot cas, sense estudis de detall i consums 

horaris no es pot acotar les dades d’autoconsum.  

De les agrupacions de PAE analitzades, sembla clar que l’autoconsum 

fotovoltaic en totes les cobertes no permetria cobrir la demanda elèctrica, pel 

que per arribar a ser autosuficients elèctricament s’hauria de comptar amb 

més superfície amb instal·lacions solars, altres fonts energètiques 

renovables, contractes PPA amb renovables...  

 L’energia eòlica (sempre entesa com a minieòlica o microeòlica) únicament 

podria tenir sentit a les agrupacions de PAE del Baix Empordà, doncs sobre 

els models generarien el doble d’energia que ubicades a les Valls del 

Ripollès. La seva viabilitat passaria per models d’aerogeneradors que 

aprofitessin vents molt variables (poca i molta velocitat i estacionals) i de 

petita potència, pensats per autoconsum i autoconsum compartit i sempre 

com a complement d’altres sistemes com la solar fotovoltaica. 

 Avaluat el potencial geotèrmic a les 3 comarques i a les agrupacions de PAE, 

es conclou que el seu interès es centra en el camp de la geotèrmia de baixa 

temperatura aplicada a climatització, i només pot arribar a tenir sentit 

econòmic en parlar d’espais calefactats de nova construcció. Per tant, el seu 

interès en edificació industrial és baix, i no prioritari davant altres sistemes 

renovables.  

 L’energia tèrmica produïda a partir de biomassa forestal podria cobrir 

teòricament tota la demanda tèrmica de tots els PAE només amb els boscos 

del Ripollès amb un escenari de producció optimista (escenari anomenat 1). 

Amb un escenari conservador, (escenari anomenat 3), la biomassa forestal 

disponible a les comarques podrien produir un 30% de tota la seva demanda 

tèrmica. Per tant, es tracta d’un recurs local que esdevé competitiu i que en 

qualsevol cas permetria cobrir amb recurs local probablement totes les 

calderes de biomassa forestal que s’instal·lessin.  

Quan a la demanda, les calderes de biomassa son molt competitives per 

producció de calefacció, aigua calenta, i aigua sobreescalfada, els quals són 

la majoria d’usos de la indústria lleugera. Per tant, sembla possible cobrir 

gran part de la demanda tèrmica amb calderes i microxarxes de calor a 

biomassa.  

 La producció de biogàs amb l’objectiu de valoritzar in-situ els residus 

orgànics dels PAE té possible aplicació plantejant sistemes d’autoconsum 

elèctric però sobretot de calor, ja sigui en una sola empresa o creant petites 

xarxes de calor. A priori, la quantitat de residus orgànics generats als PAE no 

justifica una possible inversió de planta de biogàs per venta d’energia o 

incorporació de gas a xarxa.  

Si s’amplia l’escala i es consideren residus d’altres orígens (com els 

agroramaders), es poden plantejar plantes de cogeneració d’entre 3 i 5MWe. 



 

 

En aquest cas el model ja no seria d’autoconsum sinó de planta de 

tractament de residus orgànics per a generar calor i electricitat renovables. 

 L’avaluació de potencial energètic a partir de l’energia hidràulica esdevé 

complicat si no s’enfoca a cursos o demandes concretes. L’estimació del 

recurs disponible de forma quantitativa és, doncs, altament complicat i amb 

molt marge d’error. En qualsevol cas, s’observa que la zona del Ripollès 

presenta alta concentració d’explotacions i, per altra banda, els rius Ter i 

Freser es tenen molta superfície protegida. Per contra, el Baix Empordà i 

Gironès tenen menor potencial atès el seu relleu i cursos fluvials i, en els 

casos on ha estat favorable, ja existeixen canals i turbines.  

Tanmateix, l’energia hidràulica segueix sent un recurs interessant que es 

podria avaluar en forma de minihidràulica en el cas que les àrees industrials 

disposin de cursos fluvials propers, encara que siguin de petit calat, i sempre 

plantejat en règim d’autoconsum.  

 Quan a energia tèrmica residual, En general, no s’observen grans fonts de 

calor residual als PAE analitzats. El potencial detectat al Polígon industrial V-

2 passa per analitzar amb detall les activitats relacionades amb ceràmica i 

formigó que, en el cas de no disposar de forns o similar, l’interès passaria a 

ser baix. A priori, el potencial a la Zona Industrial Ripoll-Ter s’estima baix 

doncs no s’observen activitats de forja de metalls i de fabricació de pasta de 

paper. 

6.2. DEFINICIÓ DE PROPOSTES PRIORITARIES I FULL DE 
RUTA 

Per les tres comarques es planteja un full de ruta similar basat en 5 eixos ordenats per prioritat, però que 

per cada agrupació de PAE es concretarà. 

0. Treballs previs per millorar la interlocució i contacte amb les empreses. 

 Potenciació de l’associacionisme empresarial en totes les seves formes per tal de facilitar l’execució 

de projectes col·laboratius en PAE 

 Contactes entre les Oficines de Transició Energètica comarcals , entitats locals i associacions 

empresarials.  

I. Campanya d'impuls a la solar Fotovoltaica.  

 Obtenció de dades i estudi de casos per plantejar instal·lacions d’autoconsum i autoconsum 

compartit 

 Creació de comunitats locals d’energia (CLE) a les agrupacions de PAE amb associacions 

d’empresaris o similars. La prioritat de les CLE és permetre a certes empreses accedir a l’energia 

solar fotovoltaica quan la seva coberta no és suficient o idònia i, a la vegada, aprofitar aquelles 

cobertes idònies en empreses que no tenen alts consums (per tant, els sobra coberta).  

 Es té en compte tot el potencial de producció solar (aprofitament de totes les cobertes aptes). 

Tanmateix, s’introdueix com a objectiu intermitg en el full de ruta que passa per aconseguir el balanç 

neutre energètic, és a dir, aconseguir generar tanta energia renovable com la que es consumeix, en 

cas de tenir coberta suficient (pel moment no es plantegen instal·lacions situades al sòl, malgrat en 

zones industrials esdevé molt factible).  

 En cada cas, la CLE establirà el model econòmic. Caldrà, doncs un exercici d’estudi del model més 

idoni.  



 

 

 En la part tècnica i econòmica, caldrà fer un estudi de les instal·lacions solars a realitzar i les 

inversions necessàries. 

II. Impuls a la instal·lació de calderes de biomassa en àmbit industrial 

 En col·laboració amb agents locals i/o amb el clúster de la bioenergia de Catalunya, es proposa 

fomentar l’estudi bàsic d’inversions en instal·lacions tèrmiques en base a biomassa forestal. A la 

vegada, es tracta de dinamitzar un recurs energètic local i empreses instal·ladores i fabricants també 

propers.  

III. Promoció de l’energia micro/mini eòlica per autoconsum 

 A les zones amb recurs (Baix Empordà), es proposa presentar les novetats d’aerogeneradors de baixa 

potència i exemples de càlcul, de la mà de possibles proveïdors de proximitat.  

 També es podrà avaluar la instal·lació d’aerogeneradors d’una potència aproximada de 10kW 

impulsats per comunitats locals d’energia (o similar) per autoconsum compartit.  

IV. Plantejament de tractament per producció de biogàs  

 S’avançaran contactes amb empreses i entitats amb alta producció de residus orgànics i possibles 

alts consumidors de calor per avaluar la viabilitat d’una (o varies) plantes de tractament de residus 

orgànics per producció de biogàs.  

V. Energia solar tèrmica en edificis amb alta demanda d’ACS 

 Únicament es proposa prioritzar l’energia solar tèrmica en edificis amb alta demanda d’aigua calenta 

sanitària. Es proposa identificar aquests edificis i oferir assessorament o ajuts per incorporar o 

optimitzar les seves instal·lacions.  

 Per altra banda, es localitzaran empreses locals capaces de realitzar millores i manteniments 

d’aquest tipus d’instal·lacions.  

 

6.2.1. BAIX EMPORDÀ 

6.2.1.1. ZI La Bisbal-Corçà 

I. Campanya d'impuls a la solar fotovoltaica.  

 Instal·lació de 1,9MWp. 100% d’autosuficiència.  

 Inversió global en instal·lacions solars: 1,8M€ 

 Treball directe amb els empresaris per assistir-los en el càlcul 

d’instal·lacions, obtenció de subvencions, i finançament.  

 Assistència per valora la possible creació d’una CLE 

II. Impuls a la instal·lació de calderes de biomassa en àmbit 

industrial 

 Instal·lació de 0,4MWt.  

 Inversió global en instal·lacions a biomassa: 0.2M€ 

 Col·laboració amb agents locals i/o amb el clúster de la bioenergia de Catalunya assistint als empresaris 

en propostes d’inversions en instal·lacions tèrmiques a biomassa 

III. Promoció de l’energia micro/mini eòlica per autoconsum 



 

 

 Presentar les novetats d’aerogeneradors de baixa potència i exemples de càlcul, de la mà de possibles 

proveïdors de proximitat.  

 Avaluació de la instal·lació d’aerogeneradors 10kW impulsats per comunitats locals d’energia (o similar) 

per autoconsum compartit.  

6.2.1.2. ZI Palafrugell-Begur 

I. Campanya d'impuls a la solar fotovoltaica.  

 Instal·lació de 25,5MWp (100% autosuficiència). 

 Inversió global en instal·lacions solars: 25M€ 

 Treball directe amb els empresaris per assistir-los en el càlcul 

d’instal·lacions, obtenció de subvencions, i finançament.  

 Assistència per valora la possible creació d’una CLE 

II. Impuls a la instal·lació de calderes de biomassa en àmbit 

industrial 

 Instal·lació de 4,4MWt.  

 Inversió global en instal·lacions a biomassa: 1,3M€ 

 Estudi per la expansió de l’actual caldera de biomassa a Trefinos per crear una xarxa de calor al PAE o 

nova xarxa de calor amb consumidors tèrmics principals (sector càrnic, cautxú, fabricació de pa).  

 Col·laboració amb agents locals i/o amb el clúster de la bioenergia de Catalunya assistint als empresaris 

en propostes d’inversions en instal·lacions tèrmiques a biomassa 

III. Promoció de l’energia micro/mini eòlica per autoconsum 

 Presentar les novetats d’aerogeneradors de baixa potència i exemples de càlcul, de la mà de possibles 

proveïdors de proximitat.  

 Avaluació de la instal·lació d’aerogeneradors 10kW impulsats per comunitats locals d’energia (o similar) 

per autoconsum compartit.  

IV. Plantejament de tractament per producció de biogàs  

 Avaluació de la demanda tèrmica real i avaluació dels residus orgànics generats al PAE i proximitats. 

Possible planta de biogàs aprofitant la depuradora propera d’Esclanyà.  

6.2.1.3. Polígon Industrial V-2 

I. Campanya d'impuls a la solar fotovoltaica.  

 Instal·lació de 8,3MWp  

 Inversió global en instal·lacions solars: 8,1M€ 

 Treball directe amb els empresaris per assistir-los en el 

càlcul d’instal·lacions, obtenció de subvencions, i 

finançament.  

 Assistència per valora la possible creació d’una CLE 

II. Impuls a la instal·lació de calderes de biomassa en 

àmbit industrial 

 Instal·lació de 4,4MWt.  



 

 

 Inversió global en instal·lacions a biomassa: 0,9M€ 

 Col·laboració amb agents locals i/o amb el clúster de la bioenergia de Catalunya assistint als empresaris 

en propostes d’inversions en instal·lacions tèrmiques a biomassa 

III. Promoció de l’energia micro/mini eòlica per autoconsum 

 Presentar les novetats d’aerogeneradors de baixa potència i exemples de càlcul, de la mà de possibles 

proveïdors de proximitat.  

 Avaluació de la instal·lació d’aerogeneradors 10kW impulsats per comunitats locals d’energia (o similar) 

per autoconsum compartit.  

6.2.2. GIRONÈS 

6.2.2.1. ZI Aiguaviva 

I. Campanya d'impuls a la solar fotovoltaica.  

 Avaluació del consum elèctric real de les empreses del 

PAE i revisió, si escau, dels objectius de potència a 

instal·lar.  

 Instal·lació de 18,8MWp. (85% autosuficiència elèctrica) 

 Inversió global en instal·lacions solars: 18,5M€ 

 Treball directe amb els empresaris per assistir-los en el 

càlcul d’instal·lacions, obtenció de subvencions, i 

finançament.  

 Assistència per valora la possible creació d’una CLE 

II. Impuls a la instal·lació de calderes de biomassa en 

àmbit industrial 

 Avaluació del consum tèrmic real de les empreses del PAE i revisió, si escau, dels objectius de potència a 

instal·lar.  

 Instal·lació de 5,1MWt.  

 Inversió global en instal·lacions a biomassa: 1,6M€ 

 Col·laboració amb agents locals i/o amb el clúster de la bioenergia de Catalunya assistint als empresaris 

en propostes d’inversions en instal·lacions tèrmiques a biomassa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2.2.2. ZI Fornells-Vilablareix-Girona 

I. Campanya d'impuls a la solar fotovoltaica.  

 Instal·lació de 27,9MWp. (100% autosuficiència 

elèctrica) 

 Inversió global en instal·lacions solars: 27,3M€ 

 Treball directe amb els empresaris per assistir-los en el 

càlcul d’instal·lacions, obtenció de subvencions, i 

finançament.  

 Assistència per valora la possible creació d’una CLE, 

tenint en compte també les zones residencials properes  

II. Impuls a la instal·lació de calderes de biomassa en 

àmbit industrial 

 Avaluació del consum elèctric real de les empreses del 

PAE i revisió, si escau, dels objectius de potència a 

instal·lar.  

 Instal·lació de 6,2MWt.  

 Inversió global en instal·lacions a biomassa: 1,9M€ 

 Col·laboració amb agents locals i/o amb el clúster de la 

bioenergia de Catalunya assistint als empresaris en 

propostes d’inversions en instal·lacions tèrmiques a 

biomassa 

III. Plantejament de tractament per producció de biogàs o 

biocombustibles  

 Avaluació de la demanda tèrmica real i avaluació dels 

residus orgànics generats al PAE (Escorxador, EDARs i 

altres) i la ciutat de Girona per avaluar la viabilitat d’una planta de biogàs. 

 Consideració de la proximitat de les instal·lacions d’hidrocarburs de CAMPSA per possibles sinergies en la 

creació i aprofitament de biocombustibles per usos tèrmics o vehicles. 

 

6.2.2.3. Polígon Industrial Celrà 

III. Campanya d'impuls a la solar fotovoltaica.  

 Instal·lació de 33,3MWp. (100% autosuficiència 

elèctrica) 

 Inversió global en instal·lacions solars: 32,5M€ 

 Treball directe amb els empresaris per assistir-los en el 

càlcul d’instal·lacions, obtenció de subvencions, i 

finançament.  

 Assistència per valora la possible creació d’una CLE. 

 

 



 

 

IV. Impuls a la instal·lació de calderes de biomassa en àmbit industrial 

 Avaluació de possible xarxa de calor a biomassa aprofitant possible gran consumidor de producció 

d’aliments per animals, i empresa de complements alimentaris. Avaluar demanda real i requeriments 

tècnics.  

 Instal·lació de 7,9MWt.  

 Inversió global en instal·lacions a biomassa: 2,5M€ 

 Col·laboració amb agents locals i/o amb el clúster de la bioenergia de Catalunya assistint als empresaris 

en propostes d’inversions en instal·lacions tèrmiques a biomassa 

IV. Plantejament de tractament per producció de biogàs o biocombustibles  

 Avaluació de la demanda tèrmica real i avaluació dels residus orgànics generats al PAE per avaluar la 

viabilitat d’una planta de biogàs. Inici de contacte amb empresa de productes d’alimentació animal. 

 

6.2.3. RIPOLLÈS 

6.2.3.1. Polígon Industrial de Cal Gat 

I. Campanya d'impuls a la solar fotovoltaica.  

 Instal·lació de 4,9MWp. (41% autosuficiència elèctrica; 

total de cobertes aptes) 

 Inversió global en instal·lacions solars: 4,7M€ 

 Treball directe amb els empresaris per assistir-los en el 

càlcul d’instal·lacions, obtenció de subvencions, i 

finançament.  

 Assistència per valora la possible creació d’una CLE 

II. Impuls a la instal·lació de calderes de biomassa en 

àmbit industrial 

 Instal·lació de 6,2MWt.  

 Inversió global en instal·lacions a biomassa: 1,9M€ 

 Col·laboració amb agents locals i/o amb el clúster de la bioenergia de Catalunya assistint als empresaris 

en propostes d’inversions en instal·lacions tèrmiques a biomassa 

III. Plantejament de tractament per producció de biogàs  

 Inici de contacte amb empresa de producció de tripa de col·lagen per valorar sinèrgies 

 Avaluació de la demanda tèrmica real i avaluació dels residus orgànics generats al PAE per avaluar la 

viabilitat d’una planta de biogàs. 

  



 

 

6.2.3.2. ZI Ripoll-Ter 

I. Campanya d'impuls a la solar fotovoltaica.  

 Instal·lació de 4,1MWp (11% autosuficiència. Total de 

cobertes aptes) 

 Inversió global en instal·lacions solars: 4,0M€ 

 Treball directe amb els empresaris per assistir-los en 

el càlcul d’instal·lacions, obtenció de subvencions, i 

finançament.  

 Assistència per valora la possible creació d’una CLE, 

tenint en compte la presència d’equipaments públics 

a la zona. 

II. Impuls a la instal·lació de calderes de biomassa en àmbit industrial 

 Instal·lació de 12,2MWt.  

 Inversió global en instal·lacions a biomassa: 3,9M€ 

 Col·laboració amb agents locals i/o amb el clúster de la bioenergia de Catalunya assistint als empresaris 

en propostes d’inversions en instal·lacions tèrmiques a biomassa 

III. Plantejament de tractament per producció de biogàs  

 Inici de contacte amb empreses de producció de tripa artificial i panificadores per valorar sinèrgies 

 Avaluació de la demanda tèrmica real i avaluació dels residus orgànics generats al PAE per avaluar la 

viabilitat d’una planta de biogàs.  

 

6.2.3.3. Pla de Sant Ramon 

I. Campanya d'impuls a la solar fotovoltaica.  

 Instal·lació de 0,8MWp (100% autosuficiència) 

 Inversió global en instal·lacions solars: 0,8M€ 

 Treball directe amb els empresaris per assistir-los en 

el càlcul d’instal·lacions, obtenció de subvencions, i 

finançament.  

 Assistència per valora la possible creació d’una CLE, 

tenint en compte la presència d’equipaments públics 

a la zona. 

II. Impuls a la instal·lació de calderes de biomassa en 

àmbit industrial 

 Instal·lació de 0,9MWt.  

 Inversió global en instal·lacions a biomassa: 0,3M€ 

 Col·laboració amb agents locals i/o amb el clúster de la bioenergia de Catalunya assistint als empresaris 

en propostes d’inversions en instal·lacions tèrmiques a biomassa 



 

 

6.3. DEFINICIÓ MODELS DE GESTIÓ DE CADA ZONA 
Es proposa que l’impuls a la implantació d’energies renovables a cada PAE es dirigeixi des de les Oficines de 

Transició Energètica de cada comarca, les quals s’encarregarien de la part tècnica i d’assistència en la 

sol·licitud de finançament.  

El treball de contacte amb empreses cal del contacte directe i coneixement, pel que en els casos en que 

existeixi una associació d’empresaris constituïda, aquesta esdevé un element clau per la recollida de dades i 

trasllat de la informació. Els ens clau per cada PAE són: 

Taula 26. Ens clau per la gestió de les accions a cada àrea industrial seleccionada 

  Entitat que coordina Entitat que presta suport i contacte amb les empreses 

ZI Palafrugell-
Begur 

Oficina de Transició Energètica del Baix Empordà  Associació de Polígons d’Activitat Econòmica 

de Palafrugell i la Riera d’Esclanyà de Begur 

 Ajuntament de Palafrugell 

 Ajuntament de Begur 

Polígon Industrial 
V-2 

Oficina de Transició Energètica del Baix Empordà  Ajuntament de Forallac 

ZI La Bisbal-Corçà Oficina de Transició Energètica del Baix Empordà  Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 

ZI Aiguaviva Oficina de Transició Energètica del Gironès  Associació d'Empresaris dels Polígons 

Industrials d’Aiguaviva 

 Ajuntament d’Aiguaviva 

Polígon Industrial 
Celrà 

Oficina de Transició Energètica del Gironès  Associació d'Empresaris i Propietaris del 

Polígon Industrial de Celrà 

 Ajuntament de Celrà 

ZI Fornells-
Vilablareix-Girona 

Oficina de Transició Energètica del Gironès  Ajuntament de Girona 

 Ajuntament de Vilabreix 

 Ajuntament de Fornells de la Selva 

ZI Ripoll-Ter Oficina de Transició Energètica del Ripollès  Unió Intersectorial d’Empresaris del Ripollès 

 Agència de Desenvolupament del Ripollès 

 Ajuntament de Ripoll 

Polígon Industrial 
de Cal Gat 

Oficina de Transició Energètica del Ripollès  Unió Intersectorial d’Empresaris del Ripollès 

 Agència de Desenvolupament del Ripollès 

 Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 

 Associació de Promoció Econòmica i 

Ocupació d'Ogassa i Sant Joan de les 

Abadesses 

Pla de Sant Ramon Oficina de Transició Energètica del Ripollès  Unió Intersectorial d’Empresaris del Ripollès 

 Agència de Desenvolupament del Ripollès 

 Ajuntament de Camprodon 

6.4. POTENCIAL D’ESTALVI ECONÒMIC I D’EMISSIONS DE GASOS 
D’EFECTE HIVERNACLE 

Seguidament es presenta en forma de taules els potencials d’estalvi econòmic i d’emissions de GEH per les 

actuacions prioritàries avaluades numèricament: instal·lacions solars fotovoltaiques, i instal·lacions 

tèrmiques per biomassa. 

En el cas de l’energia solar fotovoltaica, es presenta tant el càlcul de potencial global tenint en compte 

radiacions i cobertes aptes; però també una segona opció tenint en compte l’estimació de consum de cada 

PAE i marcant com a objectiu primari la generació de tanta energia solar com energia elèctrica consumida, 

sempre que hi hagi prou coberta disponible. 



 

 

Taula 27. Potència, producció i grau d’autosuficiència amb solar fotovoltaica i biomassa a les àrees industrials seleccionades 

  Potència FV 
potencial (kWp) 

Producció FV 
potencial 
(MWh/any) 

%autosuf. Solar 
potencial 

Potència FV 
escenari objectiu  
(kWp) 

Producció FV 
escenari objectiu  
(MWh/any) 

%autosuf. Solar Potència amb 
biomassa (kWt) 

Consum amb 
biomassa 
(kWh(any) 

Autosuficiència 
amb biomassa 
(kWt) 

ZI Palafrugell-Begur 27.086    24.124    106% 25.490       22.702    100%    4.209     18.938    100% 

Polígon Industrial V-2   8.298      6.768    76%   8.298         6.768    76%    2.883     12.975    100% 

ZI La Bisbal-Corçà 19.007    15.781    1030%   1.846         1.533    100%       367       1.653    100% 

ZI Aiguaviva 18.877    17.637    85% 18.877       17.637    85%    5.193     23.367    100% 

Polígon Industrial Celrà 49.867    45.790    150% 33.251       30.532    100%    7.920     35.639    100% 

ZI Fornells-Vilablareix-Girona 93.163    81.171    334% 27.906       24.314    100%    6.178     27.800    100% 

ZI Ripoll-Ter   4.100      4.772    11%   4.100         4.772    11%  12.221     54.995    100% 

Polígon Industrial de Cal Gat   4.877      4.618    41%   4.877         4.618    41%    6.196     27.884    100% 

Pla de Sant Ramon   2.060      2.135    252%      818            847    100%       886          798    100% 
 

Taula 28. Inversió, estalvi econòmic i estalvi d’emissions en solar fotovoltaica a totes les cobertes, solar fotovoltaica per cobrir el 100% del consum elèctric i biomassa per cobrir el 100% de consum tèrmic.  

  

Inversió 
FV 
potencial 
(M€) 

Estalvi FV 
potencial 
(M€/any) 

Amortització 
simple (anys) 

Esstalvi 
emissions FV 
potencial 
(tCO2/any) 

Inversió 
autoconsum 
(M€) 

Estalvi FV 
autoconsum 
(M€/any) 

Amortització 
simple (anys) 

Esstalvi 
emissions FV 
autoconsum 
(tCO2/any) 

Inversio 
Biomassa 
(M€) 

Estalvi 
biomassa 
(€/any) 

Amortització 
simple (anys) 

Esstalvi 
emissions 
Biom 
(tCO2/any) 

ZI Palafrugell-Begur 26,5      4,3      6,1     9.625       25,0          4,1       6,1      9.058      1,3      1,0      1,4     6.258    

Polígon Industrial V-2   8,1      1,2      6,7     2.701         8,1          1,2       6,7      2.701      0,9      0,7      1,4     4.287    

ZI La Bisbal-Corçà 18,6      2,8      6,6     6.297         1,8          0,3       6,6      612      0,1      0,1      1,4     546    

ZI Aiguaviva 18,5      3,2      5,8     7.037       18,5          3,2       5,8      7.037      1,7      1,2      1,4     7.721    

Polígon Industrial Celrà 48,9      8,2      5,9     18.270       32,6          5,5       5,9    12.182      2,5      1,9      1,4     11.776    

ZI Fornells-Vilablareix-Girona 91,3    14,6      6,2     32.387       27,3          4,4       6,2      9.701      2,0      1,5      1,4     9.186    

ZI Ripoll-Ter   4,0      0,9      4,7     1.904         4,0          0,9       4,7      1.904      3,9      2,9      1,4     18.172    

Polígon Industrial de Cal Gat   4,8      0,8      5,8     1.842         4,8          0,8       5,8      1.842      2,0      1,5      1,4     831    

Pla de Sant Ramon   2,0      0,4      5,3     852         0,8          0,2       5,3      338      0,3      0,0     s/d   264    

 

*  En l’estalvi es considera un preu de l’electricitat de 0,18€/kWh. Per la biomassa la comparativa es realitzat en vers al gasoil, aplicant preus promig de mercat. 

** Factors d’emissió de l’OCC, 2021 

*** Es considera un valor de producció fotovoltaica (kWh/kWp.any) obtingut a partir de l’anàlisi de potencial solar per cada PAE. 

**** Les inversions consideren uns ratis de 980€/kWp per fotovoltaica, i 300€/kW per biomassa. 

 



 

 

ANNEX I: MAPA D’INSTAL·LACIONS 
De forma no exhaustiva, les següents figures mostren la relació d’instal·lacions d’energies renovables 

identificades a les agrupacions de PAE seleccionades i/o a la seva àrea d’influència. 

  



 

 

  



 

 

 

 


