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El Pla de la Ddgi 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 a les comarques gironines el 2014 va ser de 12.574 GWh

Els objectius europeus de reducció d’emissions
(40%), de generació renovable (32%) i de millora de l’eficiència energètica

(32,5%) pel 2030.
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Amb les dades de producció del 
2015, el percentatge de producció
d’enegia renovable, representaria un 

2,2% del consum d’energia



 L’objectiu serà arribar al 32 % de renovables l’any 2030.

 Facilitar que s’instal·lin els màxims MW de fonts de generació
elèctrica i tèrmica renovables a les comarques gironines seguint
criteris econòmics, d’eficiència i adaptació a la realitat del territori.

 L’estratègia es basa a involucrar al sector privat i la ciutadania.

 Reduir barreres a la seva implantació; com poden ser els processos administratius,
interlocució ambcompanyies elèctriques, i ajudar a la cituadania, administracions locals i 
empreses a identificar criteris per dur a terme instal·lacions, des de petit format (autoconsum)
Fins a plantes de grans dimensions.

29 ACCIONS en 6 Línies estratègiques d’Actuació:
- L1: Informació energètica
- L2: Turisme
- L3: Administració local
- L4: Residencial
- L5: Indústria
- L6: Elements transversals



L3. Administració local

Línia estratègica d’actuacions pels sectors municipal

→ ACCIÓ 8. Compra d’energia a llarg termini a generació renovable de nova construcció
→ ACCIÓ 9. Identificació de terrenys públics per la instal·lació de generació renovable
→ ACCIÓ 10. Cessió de terrenys i teulades
→ ACCIÓ 11. Suport tècnic als municipis, redacció de plecs i execució de projectes
→ ACCIÓ 12. Finestra Única (One stop shop) i Contractació Conjunta
→ ACCIÓ 13. Promoure l’adopció de biomassa, biogàs i energia elèctrica renovable a
escala municipal i les xarxes tèrmiques de districte
→ ACCIÓ 14. Suport tècnics a municipis per al consum de biomassa procedent de la
gestió forestal local
→ ACCIÓ 15. Impuls de la mobilitat elèctrica
→ ACCIÓ 16. Programa de compensació d’emissions
→ ACCIÓ 17. Diputació de Girona, Carboni neutre

Més informació?  Podeu consultar el Pla aquí 

https://www.cilma.cat/wp-content/uploads/2020/12/Pla-Estrategic-Desenvolupament-Energies-Renovable-Comarques-Gironines_DDGI2030.pdf

