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1. Presentació 
En el marc dels objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic, la Unió Europea va adoptar a 
l’octubre de 2014 el compromís de reduir en un 40% les emissions de CO2 abans de l’any 2030. El 
mecanisme que la Comissió Europea va plantejar per aconseguir aquesta fita es fonamenta en tres 
actuacions:  

� Incrementar almenys un 27% l’eficiència energètica de cada municipi 

� Augmentar almenys un 27% la implantació i la utilització de les energies renovables de 
cada municipi 

� Reduir almenys un 40% les emissions de gasos d’efecte hivernacle (en relació als nivells 
de l’any 1990) de cada municipi. 

Aquesta estratègia, coneguda com l’estratègia del «40/30», és la base del Pacte de les alcaldies pel 
Clima i l’Energia, en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors 
principals de la seva acció de govern. 

El Pacte de les alcaldies pel Clima i l'Energia (fusió a l’any 2015 dels projectes Covenant of Mayors i 
Mayors Adapt) reuneix a les autoritats locals i regionals que de forma voluntària es comprometen a 
intentar aconseguir els objectius de clima i energia de la Unió Europea en el seu territori. Les 
autoritats locals signants comparteixen una visió que pretén convertir els pobles i ciutats en 
llocs descarbonitzats i resistents, en els quals els ciutadans puguin accedir a una energia segura, 
sostenible i assequible.  

Els signants es comprometen a reduir les emissions de CO2 almenys en un 40% per a l’any 2030 i a 
augmentar la seva resistència als impactes del canvi climàtic. 

Els firmants del Pacte comparteixen una visió comuna pel 2050: accelerar la descarbonització dels 
seus territoris, enfortir la seva capacitat d’adaptar-se als impactes ineludibles del canvi climàtic i 
aconseguir que els seus ciutadans gaudeixin de l’accés a una energia segura, sostenible i assequible. 

El Pacte d’alcaldes va iniciar-se l’any 2008 amb un primer objectiu de reduir les emissions de CO2 en 
el seu territori en més del 20 % per l’any 2020. A l’any 2017 el compromís local contra el canvi climàtic 
va agafar un abast internacional amb el projecte Global Covenant of Mayors for Climate & Energy 
(www.globalcovenantofmayors.org). 

Els signataris del Pacte tenen l’objectiu de reduir les seves emissions de CO2 en més d’un 40 % el 
2030, mitjançant l’eficiència energètica i les energies renovables. Per aconseguir aquest objectiu, les 
autoritats locals es comprometen a: 

� Preparar un inventari d’emissions de referència (IRE) com a recull de les dades de 
partida. 

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

� Elaborar periòdicament, després de la publicació del PAESC, els informes 
d’implantació que indiquin el grau d’execució del programa (cada dos anys) i els 
informes d’acció amb els resultats provisionals (cada quatre anys). Aquests darrers 
informes hauran d’incloure l’inventari de seguiment d’emissions (ISE). 
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� Promoure activitats i involucrar la ciutadania i les parts interessades. Organitzar accions 
pel Dia de l’Energia i el Clima (jornades locals d’energia). 

� Difondre el missatge del Pacte de les alcaldies; en particular, animar altres autoritats 
locals a adherir-s’hi. 

� Acceptar, els signataris, l’acabament de la seva pertinença al Pacte en cas de no 
presentar a temps els diferents documents tècnics requerits (el document de PAESC o 
els informes de seguiment) o de no executar el PAESC. 

Les facilitats que obtenen els signataris del Pacte són: 
 

� Disposar d’una eina programàtica que els permetrà establir la política energètica a 
seguir fins al 2030. Aquesta eina establirà les bases d’aquelles accions i mesures 
tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi. 

� Mitjans financers i suport polític de la Comissió Europea, a través de mecanismes 
financers concrets per ajudar els signataris del Pacte a complir els seus compromisos. 

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

La Comissió Europea va posar en marxa l’Oficina del Pacte de les alcaldies (Covenant of 
Mayors Office - COMO) per donar assistència a les autoritats locals signatàries del Pacte i 
respondre qualsevol pregunta que tinguin, a través del Servei d’Ajuda (Helpdesk), així com per 
promocionar les accions locals que els signataris decideixin portar a terme mitjançant els seus 
canals de comunicació (Mediadesk).  

La COMO està gestionada per un consorci de xarxes europees d’autoritats locals i regionals, i les 
seves tasques principals són: 

� Donar assistència a tota autoritat local interessada a adherir-se a la iniciativa mitjançant el 
procés d’adhesió. 

� Donar resposta a preguntes de caràcter general i tècnic formulades pels signataris en 
relació amb el Pacte d’alcaldes i els seus compromisos. 

� Donar suport a l’execució de les activitats i accions de promoció i comunicació. 

� Coordinar el treball amb terceres parts i negociar el suport de grups d’interès rellevants 
(coordinadors territorials, agències d’energia local i regional, etc.). 

� Facilitar les activitats en xarxa entre la comunitat de signataris del Pacte. 

Així mateix, el Joint Research Centre (JRC) de la Comissió Europea treballa en estreta 
col·laboració amb la COMO per facilitar directrius tècniques clares i plantilles per ajudar a complir 
els compromisos del Pacte, així com per supervisar-ne l’aplicació i els resultats. 

La metodologia proposada per redactar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible i el Clima de les 
comarques gironines ha estat elaborada pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona i el 
CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona). La 
metodologia elaborada s’ha desenvolupat a partir de la que va publicar la COMO a la Guía para la 
presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía (Comisión 
Europea, 2016). 
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2. Diputació de Girona, coordinadora territorial  
Els coordinadors del Pacte són les administracions públiques supramunicipals que ofereixen 
orientació estratègica i suport econòmic i tècnic als municipis que han firmat el Pacte de les alcaldies i 
que no disposen de les capacitats o de prou recursos per complir els compromisos. La Comissió 
Europea considera que els coordinadors territorials i nacionals són aliats d’una importància vital per a 
l’Oficina del Pacte de les alcaldies, ja que desenvolupen un paper decisiu a l’hora d’establir contacte 
amb les autoritats locals del seu territori i proporcionar als signataris el suport tècnic, polític, 
administratiu i econòmic necessari per complir amb els seus compromisos. 

La Comissió Europea reconeix dues classes de coordinadors: 

� Coordinadors nacionals: organismes públics nacionals, com ara agències d’energia o 
els ministeris. 

� Coordinadors territorials: autoritats descentralitzades, com ara regions, províncies o 
agrupacions d’autoritats locals. 

La Diputació de Girona és, des del gener de 2012, coordinadora territorial del Pacte de les alcaldies, i, 
com a tal, té les funcions següents: 

� Articulació i lideratge del programa: vertebració i tutela de l’estructura de suport. 

� Contacte amb la Comissió Europea i la COMO. 

� Suport administratiu, jurídic i tècnic en els diferents processos i iniciatives. 

� Confecció de documentació de base (metodologies, procediments, formularis...). 

� Canalització i gestió de fonts de finançament. 

� Identificació de les actuacions viables a curt termini de les iniciatives actuals i adaptació al 
programa del Pacte de les alcaldies. 

� Promoció de noves iniciatives en el marc del Pacte dels alcaldes i Alcaldesses. 

� Contractació de les assistències per a la confecció de la documentació tècnica. 

� Validació dels PAESC dels municipis de les comarques gironines. 

� Suport econòmic als ajuntaments per a la redacció i execució dels PAESC. 

 
La Diputació de Girona compta amb la col·laboració de diferents organismes per tal d’impulsar el 
Pacte de les alcaldies i contribuir així a la cohesió territorial i a la governança multinivell.  
 

 



   METODOLOGIA PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC A LES COMARQUES GIRONINES 

 6

3. El Pacte de les alcaldies a les comarques   gironines 

3.1. Les fases del Pacte d’alcaldes 

La taula següent mostra les diferents fases de redacció del PAESC i els documents de referència que 
la Diputació de Girona i el CILMA han elaborat per tal de simplificar les tasques de preparació de la 
documentació per part dels ajuntaments. 

Taula 3.1. Les principals etapes del procés del PAESC. 

Fase Etapa 
Documents 
resultants 

Documents de 
referència 

Termini 

Inici 

Compromís polític i signatura del Pacte 
d’alcaldes per l’energia i el clima  

+ acord del ple 
+ formulari d’adhesió 

+ proposta de model 
d’acord del ple   
+ text Pacte de les 
alcaldies 
+ formulari d’adhesió 
+ preguntes i respostes 
per als municipis 

- 
Adaptació de les estructures 
administratives municipals 

Definició de l’objectiu: municipal o per 
unitat de paisatge 

Planificació 

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

+ IRE de l’àmbit 
ajuntament 
+ SECAP Template 

+ full de càlcul per 
sol·licitar dades 
+ IRE de les comarques 
gironines (àmbit PAES) 
+ SECAP Template 
(àmbit PAESC) per a 
cada municipi 
+ document PAESC marc 

Al cap de dos 
anys  

Establiment de la visió: on volem anar? 

 + PAESC  

+ metodologia per a la 
redacció dels PAESC a 
les comarques gironines 
+ fitxa d’anàlisi de 
vulnerabilitat dels 
municipis 
+ fulla de càlcul de base 
de dades de vulnerabilitat 
al canvi climàtic 
+ guia d’accions de 
mitigació 
+ guia d’accions 
d’adaptació 
+ fulla de càlcul costos 
accions d’adaptació 
+fulla de càlcul de trasllat 
de l’anàlisi de 
vulnerabilitat al SECAP 
Template 
+Pla de foment de les 
energies renovables a les 
comarques gironines 

Elaboració del pla: com volem 
aconseguir-ho? 

Aprovació i presentació del pla 

Implantació Implantació + PAESC  
+ metodologia per a la 
redacció dels PAESC a 
les comarques gironines 
+ metodologia i eines per 
a la redacció dels 
informes de seguiment 

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

Seguiment i 
informació 

Seguiment 
+ revisió PAESC  
+ ISE comarques 
gironines  

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

Revisió 

Participació Promoure activitats i involucrar la 
ciutadania i les parts interessades  

+ PAESC municipal 
+ metodologia per a la 
redacció dels PAESC a 
les comarques gironines 

Anual 
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Organitzar activitats el Dia de l’Energia 

+ informe de resultats 
(breu descripció de 
les activitats 
realitzades) 

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

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 
Energía. Comisión Europea 2016 i documentació realitzada per la Diputació de Girona. 

 

A la pàgina web de la Diputació de Girona: http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-
coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-comarques-gironines es poden descarregar tots els 
documents. 

 

3.2.  Adaptació de les estructures administratives 

La creació i implantació de polítiques d’energia sostenible és un procés que requereix molt temps i 
esforços, i que s’ha de planificar de manera sistemàtica i supervisada. Un dels factors clau per a l’èxit 
del procés del PAESC és la implicació de tots els departaments de l’Administració local i la 
comunicació interna i externa amb els actors implicats.  

Des del moment en què se signa el Pacte de les alcaldies, l’ajuntament ha de definir una estructura 
organitzativa clara i assignar les responsabilitats als actors implicats. En aquest sentit cal estructurar i 
optimitzar l’organització interna de l’ajuntament, assignar a cada departament les tasques apropiades 
i destinar els recursos humans i financers necessaris per assolir els compromisos del Pacte (des de 
l’elaboració de l’inventari de referència d’emissions fins a l’execució de les accions de  mitigació i 
adaptació).   

Al principi del procés d’elaboració del PAESC cal que l’ajuntament designi un coordinador municipal 
del Pacte de les alcaldies, que rebi el màxim suport per part de l’equip de govern. Aquest coordinador 
tindrà les funcions següents: 

� Coordinar la implantació de les accions planificades. 

� Gestionar les dades per tal de fer un seguiment de l’Inventari de referència d’emissions. 

� Fer el seguiment financer i de l’execució dels projectes d’inversió. 

� Garantir la comunicació interna i externa.  

3.3. Validació dels documents 

La Diputació de Girona, com a coordinadora territorial del Pacte, validarà la metodologia i els PAESC 
de tots els municipis de les comarques gironines. L’objectiu de la validació és: 

� Garantir l’homogeneïtat dels PAESC dels municipis de les comarques gironines. 

� Validar el compliment de la metodologia. 

� Valorar la coherència dels resultats. 

� Revisar la metodologia en funció dels resultats obtinguts. 

� Avaluar el grau de concreció de les actuacions. 

L’equip redactor haurà de lliurar a la Diputació de Girona: 
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� Document en suport digital (document en PDF i format editable). També haurà d’enviar el 
full de càlcul de sol·licitud de dades, el full de càlcul de l’inventari d’emissions i el full de 
càlcul del tractament de dades dels resultats. 

3.4. Índex del PAESC  

La Diputació de Girona i el CILMA han elaborat un PAESC marc per tal d’homogeneïtzar i simplificar 
els PAESC dels municipis de les comarques gironines, d’acord amb l’índex següent: 

1. EL PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA 
1.1. El Pacte de les alcaldies per l’Energia i el clima  
1.2. L’Acció del món local en la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic 

1.2.1 Projeccions per a l’any 2050 
1.2.2 Els compromisos adquirits 

1.3. Procediment de tramitació del PAESC 
 

2. ANTECEDENTS I CONTEXT 
2.1. Política europea en matèria energètica i clima 
2.2. L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta 
2.3. Llei del canvi climàtic de Catalunya 
2.4. Municipis gironins contra el canvi climàtic 
2.5. El municipi i el seu compromís per lluitar contra el canvi climàtic 

 
3. METODOLOGIA 

 
4. CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT DEL PAISATGE  

4.1. Característiques geogràfiques 
4.2. Població i demografia 
4.3. Característiques socioeconòmiques 
4.4. Característiques del parc d’habitatges  
4.5. Planejament urbanístic i infraestructures 
4.6. Clima 
4.7. Medi natural 
4.8. Riscos naturals 
 4.8.1. Onades de calor 

4.8.2. Onades de fred 
4.8.3. Precipitació extrema i inundacions 
4.8.4. Sequera i escassetat d’aigua 
4.8.5. Risc d’incendi 
4.8.6. Ventades 

4.9. Riscos tecnològics 
 

5. INVENTARI DE REFERÈNCIA D’EMISSIONS DE LA UNITAT DEL PAISATGE 
5.1. Inventari de referència d’emissions: unitat del paisatge 
5.2. Evolució de les emissions de la unitat del paisatge 2005-2014 
5.3. Evolució de les emissions en cada municipi 2005-2014 
5.4. Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament1 

5.4.1. Edificis i equipaments o instal·lacions municipals 
5.4.2. Enllumenat públic municipal i semàfors 
5.4.3. Flota municipal 
5.4.4. Transport públic urbà 

5.5. Producció local d’energia 
5.5.1. Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW 
5.5.2. Producció local de calefacció/refrigeració 

 
6. PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

6.1. Documentació prèvia 
6.2. Presentació del pla d’acció 
6.3. Objectius estratègics i quantitatius 
6.4. Accions realitzades (2005-2019) 
6.5. Accions planificades (2019-2030) 
6.6.Taula resum 
 

7. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
7.1. Organització de l’ajuntament, capacitat d’actuació del municipi, recursos i serveis disponibles 

                                                      
1 Aquest apartat només es desenvoluparà en cas que l’ajuntament faciliti les dades de consum en la data acordada durant primera reunió 
d’inici de treballs.  
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7.1.1. Organització de l’Ajuntament 
7.1.2. Serveis d’emergència i protecció civil 
7.1.3. Serveis de salut 

7.2. Gestió municipal de l’aigua 
7.2.1. Escala municipal 
7.2.2. Escala ajuntament 
7.2.3. Consum d’aigua al sector domèstic, primari i terciari 

7.3. Sistema de sanejament d’aigües residuals 
7.4. Aprofitament d’aigües pluvials 
7.5. Projeccions climàtiques 2040-2060 RCP4.5 
7.6. Avaluació dels riscos i vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic 
 

8. PLA D’ACCIÓ PER A L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
8.1. Objectius estratègics per a l’adaptació 
8.2. Fases d’adaptació al canvi climàtic implantades a la unitat del paisatge 
8.3. Accions realitzades (2005-2019) 
8.4. Accions planificades (2019-2030) 
8.5. Taula resum 
 

9. POBRESA ENERGÈTICA 
 

10. PLA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 
10.1. Actors implicats 
10.2. Taller de participació 
10.3. Comunicació 

 
11. PLA DE SEGUIMENT 
 
12. PLA D’INVERSIONS 
 
ANNEX I – SECAP Template 

 
ANNEX II – Fitxa d’anàlisi de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic 

 
ANNEX III – Retorn taller de participació ciutadana 

 
 

El PAESC marc també es pot descarregar en format editable a la web de la Diputació de Girona: 
http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-
comarques-gironines 

3.5. Objectiu municipal o supramunicipal? 

L’objectiu de reducció de d’emissions serà municipal tot i així en cas que els municipis d’una 
mateixa unitat de paisatge hi estiguin d’acord, l’objectiu pot ser supramunicipal. Aquesta 
opció es plantejarà i consensuarà a la reunió d’inici de treball. 

La COMO permet que un conjunt de municipis veïns tramitin l’adhesió conjunta al Pacte de les 
alcaldies. Aquesta nova opció de tramitació és possible i de gran interès per a: 

� un grup de municipis de petita o mitjana dimensió de la mateixa àrea territorial (amb 
menys de 10.000 habitants per municipi) 

� àrees urbanes 

Per tal de tramitar l’adhesió conjunta cal seguir les indicacions de la pàgina web de la COMO2. 

Els municipis que s’hagin adherit al Pacte de les alcaldies Pacte de les alcaldies conjuntament poden 
desenvolupar el PAESC d’una de les opcions següents: Joint SECAP Option 1 o Joint SECAP Option 
2. 

La taula següent mostra els passos que cal seguir per a cada una de les dues opcions: 

                                                      
1) http://www.eumayors.eu 
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Taula 3.2. Adhesió conjunta al Pacte de les alcaldies. 

 
Objectiu municipal 

(Joint SECAP Option 1) 
Objectiu supramunicipal 
(Joint SECAP Option 2) 

Objectiu reducció del 
40 % de les emissions 

 
Compromís individual 
Cadascun dels municipis del grup es 
compromet de manera individual més del 40% 
de les emissions del seu propi  territori. 
 

Compromís global 
El conjunt de municipis de la unitat del paisatge 
es compromet a reduir més del 40% de les 
emissions de tot el seu territori. 

Elaboració del PAESC 

PAESC supramunicipal 
Els municipis elaboraran de forma conjunta el 
PAESC. 
Aquest document contindrà els resultats de 
l’inventari de referència d’emissions de cada 
municipi (un IRE per a cada municipi) i 
identificaran les accions per a cada municipi, 
així com les accions conjuntes. Per a 
cadascuna de les accions conjuntes caldrà 
indicar quin serà l’impacte de l’acció a cada 
municipi en termes d’adaptació i d’estalvi 
d’emissions de CO2.  
El grup haurà de designar un responsable per a 
la coordinació de l’elaboració del PAESC i de la 
implantació d’aquest (pot ser el coordinador 
territorial). 

PAESC supramunicipal 
Els municipis elaboraran de forma conjunta el 
PAESC. 
Aquest document inclourà els resultats de 
l’inventari de referència d’emissions del conjunt 
dels municipis (un IRE per a tots els municipis) i 
el conjunt de les accions que haurà de dur a 
terme cada grup. En cas que es proposin accions 
per a un sol municipi, aquestes contribuiran a 
l’adaptació al canvi climàtic i a la reducció 
d’emissions del conjunt del territori que inclou el 
PAESC. 
El grup haurà de designar un responsable per a 
la coordinació de l’elaboració del PAESC i de la 
implantació d’aquest (pot ser el coordinador 
territorial). 

Aprovació del PAESC Cada municipi haurà d’aprovar el PAESC per 
acord del ple. 

Cada municipi haurà d’aprovar el PAESC per 
acord del ple. 

Tramitació del PAESC 

Els municipis hauran de presentar un únic 
PAESC i un SECAP Template  per a cada 
municipi (que indiqui els resultats de l’IRE de 
cada municipis i les seves accions). 

Els municipis només hauran de presentar el 
PAESC de la Unitat del paisatge i un únic SECAP 
Template. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
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4. Descripció de les característiques de la Unitat del 
paisatge 

En el PAESC es contempla un apartat per a la descripció de la unitat del paisatge amb les principals 
característiques geogràfiques, socioeconòmiques i ambientals.  

Des del web http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-
les-comarques-gironines es pot descarregar el full de càlcul dades_memoria_PAESC.xls per generar 
les diferents taules i gràfics d’aquest apartat. 

4.1. Característiques geogràfiques 

En aquest apartat cal indicar l’extensió de la unitat del paisatge i les principals dades geogràfiques 
d’aquest, ubicació, rius i rieres, poblacions limítrofes, nuclis i urbanitzacions existents, tipus de 
conreus, etc. 

També cal incloure un mapa de situació de la unitat del paisatge i les principals dades de població, 
habitatges i equipaments i característiques geogràfiques que indica l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT), https://www.idescat.cat. 

• Població del municipi (any de referència – 2005) 

• Població del municipi (any de redacció del PAESC) 

• Nombre d’habitatges (any de referència – 2005) 

• Nombre d’habitatges (darrer any dades disponibles IDESCAT) 

• Nombre d’habitatges de segona residència (darrer any dades disponibles IDESCAT) 

• Nombre d’equipaments actual (Ajuntament) 

• Altitud i superfície del municipi (IDESCAT) 

• Graus-dia de calefacció i refrigeració (ICAEN) 

4.2. Població i demografia 

Es contempla incloure les principals dades demogràfiques de la unitat del paisatge per a l’any de la 
redacció del PAESC, amb el nombre total d’habitants, la seva evolució i la mitjana d’edat.  

S’inclourà el gràfic de l’estructura d’edats dels municipis i una taula amb la següent informació: 

• Població entre 0 i 15 anys 

• Població entre 16 i 64 anys 

• Població entre de 65 anys i més 

• Índex d'envelliment 

• Índex de sobre envelliment 
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• Índex de dependència juvenil 

• Índex de dependència de la gent gran 

• Índex de dependència global 

Aquestes dades es poden obtenir de forma ràpida des del portal XIFRA informació estadística local 
de la Diputació de Girona, concretament a l’informe Síntesi Municipal I, 
http://www.ddgi.cat/xifra/menu_ini.asp. 

Finalment també s’afegeix el gràfic de l’evolució del padró municipal, que es pot trobar a IDESCAT. 

4.3. Característiques socioeconòmiques 

Pel que fa a l’activitat econòmica de la unitat del paisatge caldrà incloure el nombre total d’empreses 
del municipi i la seva variació pels diferents sectors econòmics (agricultura, indústria, construcció i 
serveis). Aquestes dades es poden obtenir de IDESCAT o del portal XIFRA informació estadística 
local de la Diputació de Girona, concretament a l’informe Síntesi Municipal III. 

Si el sector agrícola i ramader del municipi del PAESC és significatiu caldrà incloure dades de les 
explotacions agràries existents (dades de IDESCAT). 

Les dades actualitzades de les explotacions ramaderes es poden obtenir del següent enllaç del 
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya. 

http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/registres-oficials/ramaderia-sanitat-animal/registre-
explotacions-ramaderes/ 

Si el sector turístic del municipi és significatiu també cal incloure informació més detallada d’aquest 
sector econòmic. Aquesta informació es pot obtenir de IDESCAT o del portal XIFRA, a l’informe 
Síntesi Municipal III i a altres apartats del portal web. 

Si el municipi compte amb altres sectors econòmics importants caldrà descriure’ls amb diferents 
dades procedents de IDESCAT, XIFRA o del propi Ajuntament. 

Finalment s’inclouran dades del mercat de treball del municipi, aquestes també es poden consultar a 
l’informe Síntesi Municipal II del portal XIFRA. 

4.4. Parc d’habitatges de la unitat del paisatge 

En aquest apartat caldrà indicar el nombre d’habitatges presents en els municipis (principals, 
secundaris i buits), dades de IDESCAT. 

A partir de l’informe del projecte ENERPAT (ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle - 2019) es poden 
trobar el nombre total d’habitatges certificats energèticament de cada municipi de Catalunya. Amb 
aquesta aplicació també es pot estimar el percentatge d’estalvi d’energia i emissions que es pot 
aconseguir rehabilitant un percentatge determinat d’aquests habitatges certificats del municipi 
mitjançant en mesures actives i passives d’estalvi. L’enllaç del projecte és el següent: 
http://enersi.es/ca/enerpat. 

S’inclourà una taula amb el total d’habitatges certificats al municipi i les diferents qualificacions 
obtingudes (A, B, C, D, E, F, G). 

Amb aquesta informació es podrà determinar si el municipi necessità planificar alguna acció 
encaminada a la rehabilitació d’habitatges.  
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4.5. Planejament urbanístic i infraestructures 

En aquest apartat s’inclourà un enllaç amb el mapa urbanístic del municipi, que es pot obtenir des del 
següent enllaç: http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do. 

A partir d’aquí s’examinarà el POUM municipal per identificar el nombre d’habitatges possibles 
d’executar en sòl urbà i noves zones urbanitzables no consolidades. Es quantificarà la construcció 
màxima que permet el POUM municipal (execució del 100% dels habitatges contemplats).  

4.6. Climatologia 

En aquest apartat cal descriure el clima present a la unitat del paisatge (mediterrani litoral, mediterrani 
prelitoral, mediterrani prepirinenc oriental, mediterrani pirinenc oriental,..) amb les principals 
característiques que el defineixen, temperatures i precipitacions. 

S’indicarà l’índex hídric anual de Thornthwaite basat en la humitat, aquest es pot obtenir de les Bases 
cartogràfiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge o bé aquest enllaç de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/3232/rec/2. 

Cal incorporar una taula amb els principals valors històrics i de precipitació del municipi, les dades es 
poden extreure del full de càlcul Base de dades Vulnerabilitat al canvi climàtic del projecte ECTAdapt: 
http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-
comarques-gironines 

Si es disposa d’informació addicional sobre el ritme tèrmic i pluviomètric anual del municipi o comarca 
es pot incloure.  

Finalment s’indicarà el valor de la irradiació solar global diària del municipi a partir de l’Atlas de 
radiació solar a Catalunya (ICAEN -2000). 

4.7. Medi natural 

En aquest apartat s’indicaran breument diverses característiques ambientals de la unitat del paisatge. 
Aquestes es poden consultar en el visor hipermapa d’informació georeferenciada del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html o bé 
el SIMUN (Diputació de Girona). 

• Superfície inclosa en Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000. 

• Zones humides 

• Espais naturals de protecció especial 

• Forests públiques 

• Zona vulnerable per nitrats 

• Aqüífers protegits 

També s’afegirà el mapa de cobertes de sòl del de la unitat del paisatge, consultable també al visor 
hipermapa del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

A continuació s’indicaran els hàbitats d’interès comunitari (HIC) que presenta la unitat del paisatge, 
aquesta informació es pot obtenir des del portal SITMUN (Diputació de Girona) o també mitjançant el 
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visor de mapes d’hàbitats del Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació 
(GEOVEG) de la Universitat de Barcelona, http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php. 

La classificació dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) es pot trobar en aquest enllaç, 
http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_map
hic.php# 

 

4.8. Riscos naturals 

Caldrà detallar els riscos naturals presents en la unitat del paisatge i que també permetran 
caracteritzar la unitat del paisatge en relació als efectes del canvi climàtic. També es fa un recull dels 
episodis de riscos naturals viscuts recentment a la unitat del paisatge. 

• Onades de calor (calor extrema) 

Cal determinar si existeix el risc d’onades de calor a la unitat del paisatge, a partir del 
PROCICAT i de la fitxa d’anàlisi de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic (ECTAdapt). 

Cal observar i mostrar el mapa d’illes de calor del municipi, elaborat pel SIGTE (UdG) a partir 
d’imatges satèl·lit de l’agost del 2017 (Land Surface Temperature), destacant el punts de més 
temperatura dels nuclis urbans del municipi.  Aquest està disponible al portal SITMUN de la 
Diputació de Girona. 

• Onades de fred (fred extrem) 

Indicar la previsió de temperatura mínima mitjana a l’hivern (2040-2060) segons les dades de 
la fitxa d’anàlisi de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic (ECTAdapt). 

• Precipitació extrema i inundacions 

En aquest apartat s’inclouen els riscos d’inundacions que presenta el municipi indicant les 
zones inundables, cons de dejecció i punts d’actuació prioritària en cas d’inundacions, guals i 
passeres de camins pel pas de rius i rieres susceptibles a afectar a les persones, vies de 
comunicació, serveis bàsics, béns,... 

Cal adjuntar el mapa de zones inundables de la unitat del paisatge, i si s’escau els mapes 
d’inundacions en períodes de retorn de 10, 100 anys. 

Aquesta informació es pot extreure del Mapa de Protecció Civil de Catalunya, 
https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#. 

• Sequera i escassetat d’aigua 

Catalunya va viure un dels episodis recents més severs de sequera entre l’abril de 2007 i el 
maig de 2008. Durant aquest període, es van encadenar més de 16 mesos sense pluges 
destacables a les capçaleres dels rius catalans. Això va provocar que a partir del mes d’abril 
de 2007 s’activés el Decret de sequera. En aquest apartat cal descriure l’exposició del 
municipi a la sequera i escassetat d’aigua. 
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• Risc d’incendi 

En aquest apartat cal indicar la classificació del risc i la vulnerabilitat davant dels incendis 
forestals de la unitat del paisatge. També es pot consultar al Mapa de Protecció Civil de 
Catalunya, https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#. 

Cal indicar el registre d’incendis ocorreguts a la unitat del paisatge en els darrers anys. 
Aquesta informació es pot consultar en el cercador d’incendis forestals del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, 
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/foc-
forestal/incendis_forestals/cercador/. 

• Ventades 

Cal indicar el vent predominant en la unitat del paisatge i si ha patit la presència de tornados. 
També si aquest està obligat a redactar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per risc de vent 
(per municipis >10 dies a l’any que superen la ratxa màxima de 20 m/s). 

El Pla VENTCAT es pot consultar al web del Departament d’Interior de Catalunya, 
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_d
e_proteccio_civil_a_catalunya/#bloc2. 

• Esllavissades i erosió 

El risc d’esllavissades i l’erosió es veurà incrementat amb el canvi climàtic i afecten 
principalment a la protecció civil, a l’agricultura i sector forestal, al medi ambient i biodiversitat 
i a les infraestructures i edificis.  

Aquest risc es manifesta en episodis de fortes pluges i d’inundacions i per tant està lligat al 
risc de precipitacions extremes i inundacions. Cal indicar la presencia de cons de dejecció en 
la unitat del paisatge consultable en el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, 
https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#. 

• Canvis en el patró de nivació 

Els canvis en les precipitacions de neu afecten principalment al medi ambient i biodiversitat, a 
l’agricultura i sector forestal i al turisme. Caldrà indicar si el municipi està exposat i és sensible 
a aquest risc, afegint l’augment de probabilitat d’allaus. 

El risc d’allaus també es pot consultar al Mapa de Protecció Civil de Catalunya. 

• Increment del nivell del mar 

La pujada del nivell del mar implica la pèrdua de platges i deltes, afecta a determinades 
infraestructures i augmenta la intrusió salina en els aqüífers. Cal indicar si la unitat del 
paisatge és susceptible als riscos de la pujada del nivell del mar. 

4.9. Riscos tecnològics 

En aquest apartat cal indicar i descriure els riscos tecnològics que presenta la unitat del paisatge, com 
ara el risc químic, de transport de mercaderies perilloses o bé el risc de contaminació marina. 

Aquests es poden consultar al Mapa de protecció civil de Catalunya, https://pcivil.icgc.cat/. 
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5. Inventari de referència d’emissions (IRE) 

5.1. Conceptes clau 

5.1.1.  Any de referència 

L’any de referència és l’any respecte al qual es compararan els resultats de la reducció d’emissions 
aconseguides pel 2030. La UE s’ha compromès a reduir les seves emissions en un 40 % respecte al 
1990 pel 2030. El 1990 és també l’any de referència per al Protocol de Kyoto. El JRC recomana que 
l’any de referència per a l’IRE sigui el 1990.  

Atesa la manca de dades disponibles per elaborar l’inventari per l’any 1990, s’ha considerat el 2005 
com a any de referència, ja que és l’any més proper al 1990, del qual es poden obtenir dades més 
fiables i completes.  

5.1.2.  Objectiu de reducció en termes absoluts 

L’objectiu global de reducció de CO2 dels signataris del Pacte de les alcaldies és de com a mínim un 
40% pel 2030. L’objectiu de reducció es defineix en comparació amb l’any de referència (2005).  

L’objectiu global de reducció de les emissions de CO2 s’estableix com una “reducció absoluta”. Al 
SECAP Template el consum i les emissions s’hauran d’expressar en termes absoluts, sense cap 
correcció referida a la població. Per tal d’optar a la modalitat d’emissions en termes absoluts cal 
marcar al SECAP Template l’opció “Absolute reduction”. 

Les emissions del municipi publicades a l’IRE s’hauran d’expressar en termes absoluts i per càpita 
per tal de poder calcular l’objectiu de reducció.  

5.1.3.  Escales de treball 

Per tal de simplificar les tasques d’elaboració de l’IRE s’han dividit els sectors en dos àmbits en funció 
de l’escala de treball i de la font d’obtenció de dades de l’activitat3 del sector. 

� Àmbit PAESC: Inclou els sectors en què l’ajuntament pren el compromís de reducció i 
recull tots els sectors que es desenvolupen en el municipi. Les dades de l’IRE d’aquest 
àmbit estan publicades a l’IRE de les comarques gironines per a cada municipi. Les 
dades d’activitat han estat facilitades pels organismes públics següents: Institut Català de 
l’Energia (ICAEN), Agència de Residus de Catalunya (ARC), Direcció General de Trànsit 
(DGT) i Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). 

� Àmbit Ajuntament: Inclou els sectors en què l’ajuntament té gestió directa i serveis propis. 
Les dades d’activitat provenen del mateix ajuntament o, en determinats casos, del consell 
comarcal. 

A continuació, es mostra una taula resum amb els dos àmbits, en funció de l’escala de treball, i els 
sectors que inclou cada àmbit. 

 

Taula 5.1. Escala de treball i síntesi dels sectors inclosos a l’IRE. 

                                                      
2) Les dades de l’activitat quantifiquen l’activitat humana que es desenvolupa en el territori del municipi. Són, per exemple, 

dades d’activitat l’electricitat consumida en edificis municipals (MWh). 
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Escala de treball Sector Obligatori 

 
Àmbit PAESC 

Consum d’energia final en edificis, 
equipaments/instal·lacions 

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

Sí 

Edificis residencials Sí 
Consum d’energia inclosa al sector 
industrial 

Indústria no inclosa al ETS (Mercat 
d’emissions) 

No 

Consum d’energia final en transport 
Transport urbà rodat: transport privat i 
comercial 

Sí 

Altres fonts d’emissió (no relacionades 
amb el consum d’energia) 

Tractament de residus No 

Producció d’energia 

Consum de combustibles per a la producció 
d’electricitat 

No 

Consum de combustibles per a la producció 
de calor/fred 

Sí 

 
Àmbit 

 
Ajuntament 

Consum d’energia final en edificis, 
equipaments/instal·lacions  

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals 

Sí 

Enllumenat públic Sí 

Consum d’energia final en transport 
Transport urbà rodat: flota municipal Sí 
Transport urbà rodat: transport públic Sí 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 

 

5.1.4.  Sectors inclosos a l’inventari de referència d’emissions 

Els límits geogràfics de l’IRE són els límits administratius de l’autoritat local. L’IRE es basa 
fonamentalment en el consum d’energia final i inclou tant el consum d’energia del mateix ajuntament 
com el de tot el municipi, exclosa la indústria. 

La metodologia elaborada pel JRC obliga a incloure en el càlcul d’emissions uns determinats sectors 
(vegeu la taula 4.2.), mentre que indica altres sectors optatius (veure taula 4.3.). Cada signatari haurà 
de decidir si inclou o no aquests darrers sectors. 

La taula següent mostra els sectors inclosos a l’IRE de les comarques gironines i, per a cadascun, 
s’indica si és obligatori o optatiu segons el JRC. Per a cada sector s’ha indicat l’àmbit de referència en 
funció de les diferents escales de treball (àmbit PAES i àmbit Ajuntament). 

Taula 5.2. Sectors inclosos a l’IRE de les comarques gironines. 

Sector Àmbit  Obligatori Observacions 

Consum d’energia final en edificis, equipaments/instal·lacions 

Edificis i equipaments/instal·lacions  
municipals 

Ajuntament Sí 
Inclou també els edificis i equipaments/instal·lacions 
propietat municipal però gestionats a través d’una 
concessió. 

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

PAESC Sí  

Edificis residencials PAESC Sí 
 
 

Enllumenat públic Ajuntament Sí 
 
 

Indústries que no participen en l’ETS4  de la 
UE 

PAESC No  

Consum d’energia final en transport  

Transport urbà rodat: flota municipal Ajuntament Sí 

Inclou la flota de vehicles propietat de l’ajuntament, 
les emissions generades del transport associat a la 
gestió de residus i les emissions del transport escolar 
urbà. 

Transport urbà rodat: transport públic Ajuntament Sí 
Inclou les emissions de les línies urbanes de transport 
públic. 

Transport urbà rodat: transport privat i 
comercial 

PAESC Sí 
 
 

                                                      
3) Règim de comerç dels drets d’emissió dels gasos d’efecte d’hivernacle de la Unió Europea. 
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Sector Àmbit  Obligatori Observacions 

Altres fonts d’emissió (no relacionades amb el consum d’energia) 

Tractament de residus PAESC No 

Correspon a les emissions no relacionades amb el 
consum d’energia, com per exemple el CH4 dels 
residus en dipòsits controlats. Les emissions 
relacionades amb el consum d’energia en el 
tractament de residus sòlids s’inclouen dins el sector 
“edificis, equipaments/instal·lacions”. 

Producció d’energia  

Consum de combustibles per a la producció 
d’electricitat 

PAESC No 

Només s’inclouen les emissions de les plantes amb 
una potència inferior a 20 MW i que no formen part de 
les ETS de la UE. Les plantes de més de 20MW no 
incloses en les ETS que siguin explotades per 
l'ajuntament si que s’inclouen. 

Consum de combustibles per a la producció de 
calor/fred 

PAESC Sí 

Només si la calor o el fred se subministra com una 
matèria primera als usuaris finals dins d’un territori, a 
través, per exemple, de xarxes de distribució de 
calor/fred.  Aquest sector s’inclou ja que es preveu 
que incrementi en els propers anys. Tot i així, el 2005, 
la producció de calor/fred era nul·la, i, per tant, el 
resultat és zero. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 

 
 

La taula següent indica els sectors optatius i la justificació d‘incorporar-los o no a l’IRE. 

Taula 5.3. Sectors optatius que es poden incloure o no a l’IRE i justificació dels sectors que no s'inclouen. 

Sector 
Inclòs a 

l’IRE 
Obligatori Justificació 

Consum d’energia final en edificis, equipaments/instal·lacions 

Indústries que no participen en l’ETS5  de la UE Si No  

Consum d’energia final en transport 

Transport rodat en carreteres del territori del 
municipi que no són competència de l’autoritat 
local 

No  No 

No s’inclou perquè l’autoritat local no té 
competències per incidir en actuacions concretes a fi 
de minvar les emissions associades al trànsit en 
aquestes vies. 

Transport urbà ferroviari No No 
Tot i ser obligatori, aquest sector no s’inclou perquè 
a les comarques gironines no hi ha aquesta oferta de 
transport públic urbà. 

Transport ferroviari de llarga distància, interurbà, 
regional i de mercaderies que tingui lloc dins del 
terme municipal. 

No  No 
No s’inclou perquè a les comarques gironines no hi 
ha aquesta oferta de transport públic urbà. 

Transbordadors (ferris) locals No No 
No s’inclou perquè a les comarques gironines no hi 
ha aquest servei. 

Transport terrestre no per carretera (per 
exemple, maquinària agrícola i de construcció) 

No No 
No s’inclou atesa la manca de disponibilitat de 
dades.  

Altres fonts d’emissió (no relacionades amb el consum d’energia) 

Tractament d’aigües residuals No No 
El percentatge d’emissions generades pel tractament 
d’aigües residuals respecte al total és a l’entorn de 
l’1 %, motiu pel qual aquest sector no s’inclou. 

Tractament de residus Sí No 

El percentatge d’emissions generades pel tractament 
de residus és entre el 5 % i el 10 %. Per aquest 
motiu, i pel potencial d’actuació de l’Administració 
local, s’inclou el sector. 

Producció d’energia 

Consum de combustibles per a la producció 
d’electricitat 

Sí No 

S’inclou perquè es preveu incloure la producció local 
d’electricitat. Es tenen en compte les plantes amb 
una potència inferior a 20 MW i que no formen part 
de les ETS de la UE.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 

                                                      
4) Règim de comerç dels drets d’emissió dels gasos d’efecte d’hivernacle de la Unió Europea. 
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5.1.5.  Factors d’emissió “estàndard” de l’IPCC 

Les emissions de l’IRE de les comarques gironines s’han calculat a partir dels factors d’emissió 
“estàndard” de l’IPCC. Aquests inclouen totes les emissions de CO2 que es produeixen pel consum 
d’energia dins del municipi, ja sigui directament per la combustió en el territori de l’autoritat local, o de 
forma indirecta, per la combustió associada a l’ús d’electricitat i les emissions generades pels residus 
provinents dels municipis.  

Els factors d’emissió estàndard es basen en el contingut de carboni de cada combustible, de la 
mateixa manera que en els inventaris nacionals de gasos d’efecte d’hivernacle dins de l’àmbit de la 
Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC) i del Protocol de Kyoto. 
D’acord amb aquest punt de vista, el CO2 és el gas amb efecte d’hivernacle més important, i no cal 
calcular ni les emissions de CH4 ni les emissions d’N2O.  

Seguint el criteri de l'IPCC, les emissions de CO2 provinents de l’ús sostenible de 
biomassa/biocombustibles, així com les emissions d’electricitat verda certificada, es consideren zero. 

Cal destacar que en el cas del tractament de residus, les emissions calculen el CO2 equivalent arran 
de la composició dels gasos que emeten durant el seu tractament i dels factors d’emissió usats (tal 
com s’indica a l’Inventari de referència d’emissions de les comarques gironines (Diputació de Girona i 
CILMA, maig de 2012). Així, tot i que al SECAP Template caldrà indicar la casella Standard emission 
factors in line with the IPCC principles, com també que els resultats s’expressaran en CO2 emissions, 
s’haurà de fer referència a aquesta aproximació metodològica. 

 

5.1.6.  Factors d’emissió dels combustibles i calor d’origen renovable 

A continuació, s’indiquen els factors d’emissió basats en les directrius del 2006 de l’IPCC (IPCC, 
2006) per als combustibles més comuns. 

Taula 5. 4. Factors d’emissió de CO2 estàndard dels combustibles més comuns (a partir de l’IPCC, 2006).  

Tipologia de combustible 
Factor d’emissió estàndard 

(tnCO2/MWh) 
Gasolina 0,249 
Gasoil, dièsel 0,267 
Gas natural 0,202 
Gas natural líquid 0,231 
Gasos liquats del petroli 0,227 
Residus municipals (no la fracció orgànica) 0,330 
Residus industrials 0,515 
Solar tèrmica 0 
Geotèrmica 0 
Biomassa 06 

 
Font: Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 

5.1.7.  Factors d’emissió de l’electricitat  

El factor d’emissió per al càlcul d’emissions associades al consum elèctric del 2005, segons el mix de 
la generació d’energia, és el següent: 
 
Taula 5.5. Factor d’emissió del mix elèctric estatal.   

Any de referència 
Factor d’emissió nacional 

(FEENE)  tnCO2/MWh 
2005 0,481 

                                                      
5)  El Factor d’Emissió de la biomassa és 0 quan es produeix de manera sostenible. 
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Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic a partir de dades de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA). 

Els municipis que no generin electricitat local han d’utilitzar el factor d’emissió nacional (FEENE) per 
calcular les emissions generades pel consum elèctric. El factor d’emissió nacional fluctua cada any 
pel mix utilitzat en la generació elèctrica. Aquestes fluctuacions són causades, entre altres factors, per 
la demanda de calefacció/refrigeració, la disponibilitat de les energies renovables, la situació del 
mercat energètic i les importacions/exportacions d’energia. Aquestes fluctuacions es produeixen 
independentment de les accions preses per l’autoritat local. Per tant, cal utilitzar el mateix factor 
d’emissió a l’IRE i a l’ISE, ja que, en cas contrari, el resultat de l’inventari de les emissions podria 
variar molt en funció dels factors sobre els quals l’autoritat local no té influència. 

En cas que un municipi produeixi electricitat local a petita escala, cal calcular el factor d’emissió per a 
l’electricitat generada localment (FEE) a partir de la fórmula següent: 

CTE

AEECOPLECOFEENEAEEPELCTE
FEE

22)( ++×−−
=  

En què 
FEE, factor d’emissió per a l’electricitat generada localment (t/MWh) 
CTE, consum total d’electricitat al territori del municipi (tal com s’indica a la taula A del SECAP_Template) (MWh) 
PEL, producció local d’electricitat (tal com s’indica a la taula B2 del SECAP_Template) (MWh) 
AEE, compres d’electricitat verda en el municipi (tal com s’indica a la taula B1 del SECAP_Template) (MWh) 
FEENE, factor d’emissió nacional o europeu per a l’electricitat de l’any de referència (tnCO2/MWh) 
CO2PLE, emissions de CO2 degudes a la producció local d’electricitat (tal com s’indica a la taula B2 del 
SECAP_Template) (tnCO2) 
CO2AEE, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat verda certificada adquirida en el municipi (tnCO2) 

 

Per a calcular el valor estimat del factor d’emissió municipal d’electricitat per l’any de redacció del 
PAESC es pot estimar el consum total d’electricitat del municipi a partir de les dades de 2005 i 
l’evolució del padró municipal. El valor de compra d’electricitat verda del municipi es pot estimar a 
partir de dades facilitada per les principals comercialitzadores verdes. 

Per a la resta d’anys cal utilitzar el valor indicat a l’Inventari de seguiment d’emissions a comarques 
gironines 2006-2014 (Diputació de Girona - juny 2019). 

El PAESC només ha d’incloure la producció local d’electricitat de les plantes/instal·lacions que 
compleixin els criteris següents: 

� La planta/instal·lació no està inclosa al Règim de comerç de drets d’emissió de gasos 
d’efecte d’hivernacle de la Unió Europea (ETS). 

� La planta/instal·lació compta amb una aportació d’energia tèrmica a l’entrada igual i 
inferior a 20MWcombustible, en el cas de combustibles fòssils i plantes de combustió de 
biomassa, o amb una potència nominal de sortida igual o inferior a 20 MWe, en el cas 
d’altres plantes d’energia renovable (per exemple, eòliques o solars). 

� La planta és de titularitat municipal malgrat que estigui inclosa en règim ETS (o sigui, de 
potència igual o superior a 20MW) i el PAESC inclou accions en aquesta planta. 

A l’apartat B del SECAP Template cal indicar totes les plantes que s’han inclòs a l’IRE amb la 
quantitat d’electricitat que van generar el 2005 a dins del municipi, l’entrada d’energia i les emissions 
corresponents de CO2. Cal comprovar que tota l’energia que s’ha indicat com a entrada en aquesta 
taula s’hagi exclòs del consum de combustible de la taula de l’apartat A del SECAP Template per tal 
d’evitar un recompte doble. Les plantes d’incineració de residus que produeixen electricitat es tracten 
de forma semblant a qualsevol planta de generació.  

Les emissions procedents de la producció local d’electricitat (CO2PLE), en el cas de plantes de 
combustió, s’estimen en funció dels factors d’emissió de la tipologia de combustible. En el cas de 
producció local d’electricitat renovable (que no sigui a partir de biomassa/biocombustibles), el factor 
d’emissió estàndard és zero. La taula següent indica les fonts principals d’energia renovable i el factor 
d’emissió: 
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Taula 5.6. Factor d’emissió per a la producció local d’energia renovable. 

Font d’energia 
Factor d’emissió estàndard 

(tnCO2/MWh) 
Solar FV 0 

Eòlica 0 
Hidràulica 0 

 
Font: Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 

Al SECAP Template cal indicar sempre quin és el factor d’emissió per a l’electricitat que no es genera 
de manera local (FEENE) —CO2 emission factor for electricity not produced locally (tn CO2/MWh)—, 
encara que un municipi generi electricitat i utilitzi el factor d’emissió per a l’electricitat generada 
localment (FEE) per calcular les emissions generades pel consum d’electricitat. Aquests dos valors de 
factor d’emissions d’electricitat (local i nacional) s’indiquen a la taula C1 del SECAP Template. 

L’IRE de les comarques gironines (Diputació de Girona i CILMA, maig 2012) indica, pel 2005, el factor 
d’emissió per a l’electricitat generada localment (FEE) de cada municipi, calculat a partir de les dades 
publicades per l’ICAEN. Cal tenir en compte que l’IRE de les comarques gironines no incorpora 
informació sobre sistemes de cogeneració; per tant, en els municipis on el 2005 hi havia aquests 
sistemes cal calcular l’FEE a partir de les dades facilitades pel gestor de cada planta/unitat. 

L’ICAEN publica cada any les dades de generació d’energia elèctrica en règim especial7 i per a 
instal·lacions aïllades8 a Catalunya. 

L’ICAEN proporciona informació de la potència (kW) de cadascuna de les instal·lacions. A partir 
d’aquesta dada es pot estimar la producció anual d’energia (MWh) per a cada tipus d’instal·lació. Per 
tal d’estimar la producció es proposa utilitzar una metodologia concreta per a cada tipus d’instal·lació. 

Fotovoltaica 

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

Hidràulica 

Sempre i quan sigui possible cal indicar la dada real de producció anual d’energia elèctrica. En cas 
contrari, es pot considerar un funcionament de 3.680 hores/any segons previsions indicades en el Pla 
d'Energia de Catalunya. Multiplicant aquesta dada per la potència es pot estimar la producció anual 
d’energia elèctrica (kWh). 

Minieòlica 

Per calcular la producció anual d’energia elèctrica es recomana sol·licitar les dades directament al 
gestor de la planta/unitat. 

Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) 

Per calcular la producció anual d’energia elèctrica es recomana sol·licitar les dades directament al 
gestor de la planta/unitat. 

 

 

                                                      
6) El règim especial comprèn aquelles centrals amb potència bruta no superior a 50 MW alimentades amb fonts d’energia 

renovables, residus i cogeneració que compleixen una sèrie de requisits i en què prevalen motius d’estalvi i eficiència 
energètica i utilització d’energia renovable. 

7) Les instal·lacions aïllades són aquelles en les quals el client del generador d’energia és el mateix generador. 
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Planta de valorització energètica dels residus sòlids urbans (RSU) 

Per calcular la producció anual d’energia elèctrica es recomana sol·licitar les dades directament al 
gestor de la planta/unitat. 

 

5.1.8.  Factor d’emissió per a la producció de calor/fred 

Cal comptabilitzar les emissions produïdes en la generació i el transport de calor o fred que es venen 
o distribueixen com a matèria primera als usuaris finals dins del municipi (per exemple, a partir de 
sistemes de calefacció urbana o de plantes de cogeneració).  

Si una part de la calor o el fred produït en un territori del municipi s’exporta, la part corresponent a les 
emissions de CO2 s’haurà de deduir a l’hora de calcular el factor d’emissió per a la producció de 
calor/fred (EFH), tal com s’indica en la fórmula següent. De manera similar, si s’importa calor/fred des 
d’una planta situada fora del territori de l’autoritat local, cal comptabilitzar la part de les emissions de 
CO2 d’aquesta planta corresponent a la calor o al fred consumit en el territori del municipi.  

 

CCL

CECOCICOPLCCO
FEC

222 −+
=  

En què 
FEC, factor d’emissió per a la calor (tnCO2 / MWhcalor) 
CO2PLC, emissions de CO2 degudes a la producció local de calor (tal com s’indica a la taula B4 de la plantilla del 
SEAP Template) (tnCO2) 
CO2CI, emissions de CO2 corresponents a la calor importada des de fora del territori del municipi (tnCO2) 
CO2CE, emissions de CO2 corresponents a la calor exportada cap a fora del territori del municipi (tnCO2) 
CCL, consum total de calor (tal com s’indica a la taula B4 de la plantilla del SEAP Template) (MWhcalor) 

A les taules de l’apartat B del SECAP Template també cal indicar totes les plantes que s’han inclòs a 
l’IRE amb la producció de calor que han subministrat dins del municipi, la font d’energia consumida i 
les emissions corresponents de CO2. 

 

5.1.9.  Cogeneració 

Part de tota la calor utilitzada en el territori del municipi es pot generar en una planta de cogeneració 
(CHP). En aquest cas cal repartir les emissions generades per una planta de CHP entre calor i 
electricitat. Per exemple, quan la calor s’utilitza localment però l’electricitat es ven a la xarxa. En 
aquest cas el consum de combustibles i emissions es poden repartir entre la generació de calor i 
electricitat a partir de les fórmules següents: 

CHPT

e

CHPE

c

CHPC

c

CHPC

CHPC CO
PP

P

CO 22 ×

+

=

ηη

η
 

CHPCCHPTCHPE COCOCO 222 −=  

En què 
CO2CHPC, emissions de CO2 degudes a la producció de calor (tnCO2) 
CO2CHPE, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat (tnCO2) 
CO2CHPT, emissions totals de CO2 de la planta de CHP calculades sobre la base del consum de combustible i dels factors 
d’emissió específics per al combustible (tnCO2) (tal com s’indica a la taula B3 de la plantilla del SEAP Template) (MWhcalor) 
PCHPC, quantitat de calor produïda (MWhcalor) (tal com s’indica a la taula B3 de la plantilla del SEAP Template) (MWhcalor) 
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PCHPE , quantitat d’electricitat produïda (MWhe) (tal com s’indica a la taula B3 de la plantilla del SEAP Template) (MWhcalor) 

ȃc, rendiment típic de la producció separada de calor. El valor recomanat és del 90 %. 

ȃe, rendiment típic de la producció separada d’electricitat. El valor recomanat és del 40 %. 
 

L’IRE de les comarques gironines no indica el consum i les emissions de les diferents plantes de 
cogeneració existents al 2005. Per tant, en cada cas, caldrà sol·licitar les dades al gestor de la 
planta/unitat.  

 

5.1.10. Full de càlcul per a la recollida de dades 

Per tal de simplificar la tasca de recollida de dades, la Diputació de Girona i el CILMA posen a 
disposició de l’ajuntament un full de càlcul per poder realitzar la recollida de dades necessàries per a 
l’elaboració del PAESC. A continuació, es mostra un guió dels continguts del full de càlcul (amb les 
pestanyes generals i de mitigació): 

1) Dades bàsiques 

Dades de l’ajuntament i de la persona de contacte 
Data de l’acord de Ple de l’ajuntament d’aprovació del PAESC 
Documents que cal adjuntar (si s’escau): 

PAES definitiu del municipi i informe de seguiment del PAES 
Informe de seguiment de les actuacions previstes a l'Agenda 21 
Pla de mobilitat del municipi  
Estudi d'avaluació de la mobilitat generada del POUM  
Pla d'adequació de la il·luminació exterior / Pla director d'enllumenat / Inventari de punts de llum  
Auditories energètiques de l’enllumenat públic 
Auditories energètiques d’edificis/instal·lacions municipals 
Certificats d’eficiència energètica d'edificis públics existents 
Informació relativa a l'aprofitament de biomassa, biogàs, xarxes de calor, recàrrega vehicles elèctrics, etc. 
Ordenances municipals aprovades sobre eficiència energètica, aigua i canvi climàtic 
Altres (estudis d’adaptació al canvi climàtic, pressupostos energètics, projectes de legalització 
d'instal·lacions...) 
 
 

2) Dades del consum d’edificis públics, equipaments i instal·lacions 

Edificis públics, equipaments i instal·lacions 
1. Llista i caracterització dels edificis públics, equipaments i instal·lacions 

Nom  
Localització (adreça) 
Gestió: directa o indirecta 
Observacions 

2a. Consum elèctric (kWh) de l’any 2005 (dades ja recollides en el PAES)  i del darrer any sencer del que 
es disposa de dades municipals (generalment l’any anterior a la redacció del PAESC) 
 
2b. Cost de l’electricitat (€) del darrer any sencer del que es disposa de dades municipals (generalment 
l’any anterior a la redacció del PAESC) 
3a. Consum per a usos tèrmics de l’any 2005 (dades ja recollides en el PAES)  i del darrer any sencer del 
que es disposa de dades municipals (generalment l’any anterior a la redacció del PAESC) 

Font energètica (només electricitat, gasoil, gas natural, GLP, pèl·let, estella) 
Unitats de consum (tn, l, m3, kWh, etc.) 

3b. Cost del combustible (€) del darrer any sencer del que es disposa de dades municipals (generalment 
l’any anterior a la redacció del PAESC) 
 
 

Enllumenat públic 
4. Llista dels sectors i característiques de contractació de l'enllumenat públic (dades recollides en el PAES, 

actualitzar-les si s’escau) 
Quadre de llum 
Sistema d’encesa  
Tipus de regulació de flux  
Tipologia de lluminària  
Tipologia de làmpades 
Nombre de punts de llum 
Potència instal·lada 
Potència contractada 
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4a. Consum elèctric (kWh) de l’any 2005 (dades ja recollides en el PAES)  i del darrer any sencer del que 
es disposa de dades municipals (generalment l’any anterior a la redacció del PAESC) 
4b. Cost de l’electricitat (€) del darrer any sencer del que es disposa de dades municipals (generalment 
l’any anterior a de redacció del PAESC) 
 

 
Semàfor 

5. Nombre de semàfors al municipi, tipologia i consum de l’any 2005 (dades ja recollides en el PAES)  i del 
darrer any sencer del que es disposa de dades municipals (generalment l’any anterior a la redacció del 
PAESC) 

Tipologia  
Consum (kWh) 

 
3) Detall del consum d’edificis públics, equipaments/instal·lacions (dades mensuals del darrer any sencer del que es 
disposa de dades municipals (generalment l’any anterior a de redacció del PAESC).  

 
1. Consum elèctric (kWh)  

Periodicitat de facturació  
Mesos 

2. Consum per a usos tèrmics 
Font energètica  
Unitats de consum (tn, l, m3, kWh, etc.) 
Periodicitat de facturació  
Mesos 

3. Producció d’energia 
Ubicació  
Font energètica  
Tipologia energètica  
Any d’instal·lació 
Potència instal·lada (kW) 
Compensació d’energia sobrant fotovoltaica d’autoconsum (mensual o anual) (kWh) 

4. Ocupació estimada 
Mesos 
Tipologia d’ocupació  
 

Els apartats 1, 2 i 4 són opcionals. L’apartat 3, producció d’energia, sí que és imprescindible per a redactar el PAESC. 
 
4) Dades del transport municipal 

 
Parc de vehicles de propietat municipal 

1. Llista corresponent al parc de vehicles de propietat municipal 
Marca i model 
Carburant (gasolina/gasoil/electricitat/GLP/gas natural/hidrogen/biogàs) 
Km totals 
Any de matrícula 
Consum de l’any 2005 (dades ja recollides en el PAES)  i del darrer any sencer del que es 
disposa de dades municipals (generalment l’any anterior a la redacció del PAESC) 
 

Transport públic urbà 
2. Llista corresponent al transport públic urbà municipal 

Marca i model 
Carburant (gasolina/gasoil/electricitat/GLP/gas natural/hidrogen/biogàs) 
Nombre mig d’usuaris/es 
Km totals 
Any de matrícula 
Consum de l’any 2005 (dades ja recollides en el PAES)  i del darrer any sencer del que es 
disposa de dades municipals (generalment l’any anterior a la redacció del PAESC) 

 
Consum associat al transport de residus 

3.1. Consum associat al transport de residus dins del municipi i al destí final incloent-hi el recorregut fins a 
la planta de transferència (L/any)  

Dades que s’han de sol·licitar a l’empresa de recollida / consell comarcal 
3.2. Km associats al transport de residus  

Dades que s’han de sol·licitar a l’empresa / consell comarcal 
Transport escolar urbà 

4. Llista corresponent al transport escolar urbà 
Marca i model 
Carburant (gasolina/gasoil/electricitat/GLP/gas natural/hidrogen/biogàs) 
Nombre mig d’usuaris/es 
Km totals 
Any de matrícula 
Consum de l’any 2005 (dades ja recollides en el PAES)  i del darrer any sencer del que es 
disposa de dades municipals (generalment l’any anterior a la redacció del PAESC) 
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5) Llista d’actuacions de mitigació del canvi climàtic 

 
 
Energia renovable 
 

1.1. Enumeració i caracterització de la llista d'instal·lacions en energia renovable de l’ajuntament. 
Tipologia  
Localització 
Equipaments que abasteix 
Any 
Import de la inversió 
Potència instal·lada 
Producció anual 

2.1. Enumeració i caracterització de la llista d'instal·lacions en energia renovable dels edificis privats 
(terciari i residencial) 

Tipologia  
Localització 
Domicilis que abasteix 
Any 
Import de la inversió 
Potència instal·lada 
Producció anual 

 
Eficiència energètica 
 

3.1. Enumeració i caracterització de les actuacions d'eficiència energètica de l’ajuntament. 
Descripció 
Any 
Import de la inversió 
Resultats obtinguts 
Consum estalviat (kWh) 

 
Sensibilització 
 

4.1. Enumeració i caracterització de la llista d'actuacions per tal de reduir les emissions de CO2 al municipi 
(foment transport públic, campanya sensibilització a les llars, comerços, etc.). 

Descripció 
Any 
Cost econòmic de l’actuació 
Resultats obtinguts 
Consum estalviat (kWh) 

 
Pobresa energètica 
 

5.1. Enumeració i caracterització de la llista d'actuacions per fer front a la pobresa energètica 
Descripció 
Any 
Cost econòmic de l’actuació 
Resultats obtinguts 

 
 
Propostes d’actuació de mitigació del canvi climàtic 
 

6.1. Enumeració i caracterització de la llista d'actuacions concretes ja identificades per part de l’ajuntament 
per dur a terme o per valorar. 

Nom 
Descripció 
 
 

 
9) Participació 
 

Llista d’actors implicats que es convocaran especialment al taller de participació  
Nom i cognoms 
Representant de (entitat, centre educatiu, etc.) 
Contacte 
 

El full de càlcul (anomenat Sol·licitud de dades PAESC) es pot descarregar en format editable al web 
de la Diputació de Girona, al web http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-
pacte-dels-alcaldes-a-les-comarques-gironines 
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5.2. IRE àmbit Ajuntament 

A partir de les dades recollides al full de càlcul per a la recollida de dades (vegeu l’apartat 4.1.10.) es 
podran calcular les emissions generades pels diferents sectors durant el 2005. En funció de les 
característiques del municipi, les dades de consum les facilitarà l’ajuntament o el consell comarcal. En 
qualsevol cas, serà l’ajuntament el responsable de la recollida i centralització de les dades.   

Per als municipis que no disposin de PAES aprovat, cal considerar l'any base (2005) i el darrer any 
sencer del que es disposa de dades municipals. Per als municipis que ja disposin de PAES aprovat, 
cal mantenir l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit Ajuntament pel 2005 i de l’any de redacció 
del PAES i afegir l'últim any sencer amb dades municipals disponibles. 

La comparativa entre aquests dos o tres períodes permetrà identificar de quina manera han 
incrementat o disminuït i quina serà la tendència en els propers anys, alhora que facilita la 
quantificació de les emissions que cal disminuir a partir de l’any de redacció del PAESC per tal 
d’assolir l’objectiu principal del Pacte. 

La taula següent mostra els sectors inclosos en l’àmbit Ajuntament i per als quals cal calcular les 
emissions generades. 

Taula 5.7. Sectors inclosos a l’àmbit Ajuntament i obtenció de dades de consum d’energia. 

Sector Obtenció de dades 

Consum d’energia final en edificis, 
equipaments/instal·lacions  

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals Ajuntament 
Enllumenat públic Ajuntament 

Consum d’energia final en transport 
Transport urbà rodat: flota municipal Ajuntament/Consell comarcal 
Transport urbà rodat: transport públic Ajuntament/Consell comarcal 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 
 

5.2.1.  Càlcul d’emissions generades pel consum d’energia en edificis i 
equipaments o instal·lacions municipals 

Un cop identificats el consum d’energia dels edificis i equipaments/instal·lacions municipals cal aplicar 
la fórmula següent en funció de la tipologia de combustible o electricitat: 

 
En què 

EGedificispúblics,  emissions generades pel consum d’energia en edificis i equipaments/instal·lacions municipals (tnCO2) 
Cenergiaedificispúblics, consum d’energia en edificis i equipaments/instal·lacions municipals (MWh) 
FEestàndard, factor d’emissió estàndard en funció de la tipologia de combustible o de l’electricitat. En el cas d’electricitat, 
caldrà utilitzar o FEENE o FEE (tnCO2/MWh) 
 

Els factors d’emissió es detallen en l’apartat 4.1 d‘aquest document. 

A continuació, es mostren els principals factors de conversió a MWh en funció de la font energètica 
per a ús tèrmic: 

Taula 5.8. Factors de conversió. 

Font d’energia 
Unitats indicades al full de 

càlcul (Sol·licitud de dades) 
Factor de conversió 

Gas natural m3 9,85 kWh/ m3 
Gasoil litres 0,01 MWh/l 
GLP m3 25,55 kWh/ m3 

Pèl·let tones 4,70 MWh/tn 
Estella tones 3,40 MWh/tn 

Font: Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2010, i ICAEN. 
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A la pàgina web de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) hi ha disponible un convertidor 
d’unitats9. 
 

5.2.2.  Càlcul d’emissions generades pel consum d’energia elèctrica de 
l’enllumenat públic i semàfors 

Per calcular les emissions generades pel consum d’energia elèctrica de l’enllumenat públic cal aplicar 
la fórmula següent:  

1.   
En què 

EGenergia enlluemnat públic, emissions generades pel consum d’energia elèctrica en enllumenat públic (tnCO2) 
Cenergia enlluemenatpúblic, consum d’energia elèctrica en enllumenat públic (MWh) 
FEestàndard, factor d’emissió estàndard en funció de la tipologia de combustible o de l’electricitat. En el cas d’electricitat, 
caldrà utilitzar o FEENE o FEE (tnCO2/MWh). 

 

Els factors d’emissió de l’electricitat es detallen en l’apartat 4.1.7 d’aquest document.  

 

5.2.3.  Càlcul d’emissions generades pel transport urbà rodat: flota 
municipal 

Per calcular les emissions generades per la flota municipal cal conèixer les emissions generades de 
la següent tipologia de transport municipal: 

� Emissions generades pel parc de vehicles propietat de l’ajuntament 

� Emissions generades pel transport associat a la gestió de residus 

� Emissions generades pel transport escolar urbà 

Les emissions generades per la flota municipal es calcularan a través de la fórmula següent: 

 
En què 

EGFM, emissions generades per la flota municipal (tnCO2) 
EGPVAJ, emissions generades pel parc de vehicles propietat de l’ajuntament (tnCO2) 
EGTGR, emissions generades pel transport associat a la gestió de residus (tnCO2) 
EGTESC, emissions generades pel transport escolar (tnCO2) 

 

5.2.3.1 EMISSIONS GENERADES PEL PARC DE VEHICLES PROPIETAT DE 
L’AJUNTAMENT 

Les emissions generades es calcularan en funció del combustible consumit indicat per l’ajuntament 
per a cada tipologia de transport.  

EGPVAJ = ( C PVAJgasolina x FE gasolina ) + ( C PVAJgasoil x FE gasoil ) + ( Km PVAJelèctric x FE mobilitat elèctrica ) 
 
En què 

EGPVAJ, emissions generades pel parc de vehicles propietat de l’ajuntament (tnCO2) 
C PVAJ gasolina, consum anual de gasolina dels vehicles propietat de l’ajuntament (MWh) 
FEgasolina, factor d’emissió per a la gasolina (tnCO2 /MWh) 
FEgasoil, factor d’emissió per al gasoil (tnCO2 /MWh) 
C PVAJ gasoil, consum anual de gasolina dels vehicles propietat de l’ajuntament (MWh) 

                                                      
8) https://www.iea.org/statistics/resources/unitconverter/ 
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Km PVAJelèctric quilometres any dels vehicles propietat de l’ajuntament (Km) 
FEmobilitat elèctrica factor d’emissió per a la mobilitat elèctrica (tnCO2/km) 

 

Els factors d’emissió que cal usar són els següents: 

 
Taula 5.9. Factors d’emissió per a gasolina, gasoil i mobilitat elèctrica 
 

 Combustible FE (tnCO2/MWh) 

Gasolina 0,249 

Gasoil 0,267 

Mobilitat elèctrica FEENE 

 
Font: Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 
 
Els factors de conversió de litres a MWh que cal utilitzar són els següents: 

Taula 5.10. Factors de conversió per a gasolina i gasoil. 
 

 Combustible  FC (MWh/l) 

Gasolina 0,0092 

Gasoil 0,01 

 
Font: Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 

En cas que l’ajuntament indiqui la distància recorreguda en quilòmetres sense indicar el consum mitjà 
del vehicle que fa el recorregut, caldrà usar les mitjanes de consum (CM) següents: 

Taula 5.11. Consum mitjà segons tipologia de vehicle. 

 

Combustible Tipologia Consum mitjà (l/km) 

Gasolina 
Turismes lleugers 0,096 

Motocicletes 0,040 

Gasoil 
Turismes lleugers 0,069 

Vehicles pesants 0,298 

Electricitat Mitjana vehicle elèctric 0,185 kWh/km 

 
Font: Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2010 i ICAEN. 
 

En cas que l’ajuntament indiqui el consum en euros gastats cal buscar el preu mig del gasoil i 
gasolina dels anys en qüestió10 (€/litres) i dividir l’import total pel preu unitari trobat. 

 

 

                                                      
9) http://www.gencat.cat/icaen/preus 
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5.2.3.2 EMISSIONS GENERADES PEL TRANSPORT ASSOCIAT A LA GESTIÓ 
DE RESIDUS 

Cal tenir en compte les emissions generades pel transport associat a la gestió de residus: dins del 
municipi i fins al seu punt final de tractament o selecció (dipòsit controlat, incineradora, planta de 
compostatge, planta de triatge, etc. També cal tenir en compte la planta de transferència). Si és 
possible, cal calcular les emissions a partir de la dada de consum anual dels vehicles que realitzen la 
recollida (sistema amb contenidors o bé porta a porta).  

EGTGR = ( C TGRgasolina x FE gasolina ) + ( C TGRgasoil x FE gasoil ) + ( Km TGRelèctric x FE mobilitat elèctrica ) 
 
En què 

EGTGR, emissions generades pel transport associat a la gestió de residus (tnCO2) 
CTGRgasolina, consum anual de gasolina dels vehicles de recollida de residus (MWh) 
FEgasolina, factor d’emissió per a la gasolina (tnCO2 /MWh) 
FEgasoil, factor per al gasoil (tnCO2 /MWh) 
CTGRgasoil, consum anual de gasolina dels vehicles de recollida de residus (MWh) 
Km TGRelèctric quilometres any dels vehicles propietat de l’ajuntament (Km) 
FEmobilitat elèctrica factor d’emissió per a la mobilitat elèctrica (tnCO2/km) 
 
 

En cas de no conèixer el consum anual, aquest es calcularà a partir de la distància recorreguda pels 
vehicles dins del municipi i fins al destí final. 

Si un vehicle passa per diversos municipis alhora, el recorregut per portar els residus al seu destí final 
s’imputarà equitativament als municipis. Per exemple, si el vehicle passa pel municipi A i pel municipi 
B, i després va al punt final de tractament o selecció, es compta el trajecte de B a destí final, es 
divideix entre dos i el resultat s’imputa al municipi A i al municipi B.  En cas que els municipis no 
siguin veïns, caldrà distribuir els quilòmetres del trajecte intermunicipal equitativament 

El consum associat al transport de residus (CTGR) per una setmana es calcula segons la fórmula 
següent: 

 

 

En què 

CTGR, consum associat al transport de residus 
f, fracció de residu 
km, quilòmetres recorreguts dins el municipi per recollir f 
kmd, quilòmetres recorreguts per portar f a destí final 
t, freqüència de recollida d’f (nre. de dies per setmana) 
td, freqüència de transport d’f a destí final (nre. de dies per setmana) 
c, consum mitjà del camió que recull i transporta f 

 
Taula 5.12. Consum mitjà segons tipologia de vehicle de recollida. 

Tipologia de vehicle Consum mitjà(l/km) 

Camió de recollida 20,0-26,0 tones 0,60 

Camió de recollida 7,5-12 tones 0,45 

Camionet de recollida elèctric  0,185 kWh/km 

Font: Consell Comarcal de l’Alt Empordà i ICAEN. 
 
Caldrà calcular el consum anual i tenir en compte l’estacionalitat en aquells municipis on sigui 
rellevant i tingui un impacte sobre l’increment de freqüència de la recollida de residus. 
  
Per calcular les emissions generades a partir de la distància la fórmula que s’ha d’usar és: 
 

EGTGR = (CTGRgasoil X FEgasoil) + (CTGRgasolina X FEgasolina) + (CTGRelèctric X FEelèctric) 
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En què 
EGTGR, emissions generades pel transport associat a la gestió de residus (tnCO2) 
FEgasoil, factor per al gasoil (tnCO2 /MWh) 
FEgasolina, factor per la gasolina (tnCO2 /MWh) 
FEelèctric, factor per vehicle elèctric (tnCO2 /MWh) 
CTGRgasoil, consum anual de gasoil dels vehicles de recollida (MWh) 
CTGRgasolina, consum anual de gasolina dels vehicles de recollida (MWh) 
CTGRelèctric, consum elèctric anual dels vehicles de recollida (MWh) 
 

 

5.2.3.3 EMISSIONS GENERADES PEL TRANSPORT ESCOLAR URBÀ 

Cal tenir en compte les emissions generades pel transport escolar urbà; és a dir, dins del terme 
municipal. El transport escolar a centres educatius d’altres municipis es considera interurbà i, per tant, 
no s’ha de tenir en compte.  

En cas que sigui possible, cal calcular les emissions a partir de la dada de consum anual dels 
vehicles que realitzen el transport de dins del municipi i aplicar la fórmula següent: 

EGTESC = (CTESCgasolina x FEgasolina) + (CTESCgasoil x FEgasoil) + (CTESCelèctric x FEelèctric) 
 
En què 

EGTESC, emissions generades pel transport escolar urbà (tnCO2) 
CTESCgasolina, consum anual de gasolina dels vehicles que realitzen el transport escolar urbà (MWh) 
FEgasolina, factor d’emissió per a la gasolina (tnCO2 /MWh) 
CTESCgasoil, consum anual de gasoil dels vehicles que realitzen el transport escolar urbà (MWh) 
FEgasoil, factor per al gasoil (tnCO2 /MWh) 
CTESCelèctric, consum elèctric anual dels vehicles que realitzen el transport escolar urbà (MWh) 
FEelèctric, factor per a l’electricitat (tnCO2 /MWh) 
 

En cas de no conèixer el consum anual, aquest es calcularà a partir de la distància recorreguda pels 
vehicles que realitzen el transport escolar urbà dins dels límits del terme municipal. 

 

 

En què 
CTESC, consum transport escolar (MWh) 
n, nombre de rutes 
km, quilòmetres d’una ruta dins el municipi 
t, freqüència de pas d’una ruta (nre. de vegades al dia per dies a la setmana) 
CM, consum mitjà d’un autobús (l/km o kWh/km per a busos elèctrics) 

 

Taula 5.13. Consum mitjà segons tipologia de vehicle. 

Combustible Tipologia Consum mitjà 

Gasoil Autobusos 0,292 l/km 

Elèctricitat Autobus urbà 1,84 kWh/km 

Electricitat Micro-bus 0,66 kWh/km 

Font: Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2010 i Audit Energia. 

 

Per calcular les emissions generades a partir de la distància es realitza l‘aproximació metodològica 
següent: tots els vehicles que realitzen transport escolar urbà són autobusos que utilitzen gasoil. 
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5.2.4.  Càlcul d’emissions generades pel transport urbà rodat: transport 
públic 

Les emissions generades pel transport públic urbà rodat es calculen a partir del consum associat al 
transport rodat en superfície de dins del terme municipal d’un municipi.  

En aquells municipis que comparteixin una mateixa oferta de transport públic urbà (per exemple, 
Girona, Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix), caldrà imputar un consum a cada municipi en funció del 
recorregut que realitza la línia dins del terme municipal de cada municipi. 

Les emissions associades al transport públic urbà es calculen a partir del consum anual indicat per 
l’empresa que gestiona el servei.  

EGTU = CTU gasoil x FEgasoil + CTU gas fòssil x FEgas fòssil +CTU electricitat x FEelèctric 

 
 En què 

EGTU, emissions generades pel transport associat al transport urbà (tnCO2) 
FEgasoil, factor d’emissió per al gasoil (tnCO2 /MWh) 
FEgas fòssil, factor d’emissió per al gas fòssil (tnCO2 /MWh) 
FEelèctric, factor d’emissió per a l’electricitat (tnCO2 /MWh) 
CTU gasoil, consum anual de gasoil del transport urbà (MWh) 
CTU gas fòssil, consum anual de gas fòssil del transport urbà (MWh) 
CTU electricitat, consum anual d’electricitat anual del transport urbà (MWh) 

En cas de no conèixer el consum anual, aquest es calcularà a partir de la distància recorreguda pels 
vehicles que realitzen el transport urbà dins dels límits del terme municipal. 

 

En què 
CTU, consum transport públic urbà (MWh) 
n, ruta 
km, quilòmetres d’una ruta dins el municipi 
t, freqüència de pas d’una ruta (nre. de rutes a la setmana) 
CM, consum mitjà d’un autobús (l/km o kWh/km per a busos elèctrics) 

 

 
 
Taula 5.14. Consum mitjà segons tipologia de vehicle. 

Combustible Tipologia Consum mitjà 

Gasoil Autobusos 0,292 l/km 

Electricitat Autobus 1,84 kWh/km 

Electricitat Micro-bus 0,66 kWh/km 

Font: Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2010 i Audit Energia. 

  

Per calcular les emissions generades a partir de la distància es realitza l‘aproximació metodològica 
següent: tots els vehicles que realitzen transport escolar urbà són autobusos que utilitzen gasoil. 
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5.3.  IRE de les comarques gironines, àmbit PAESC 

L’IRE de les comarques gironines engloba, en general, les emissions de l’àmbit Ajuntament per a 
cada municipi. Per tant, aquestes s’hauran de calcular a partir de les dades de consum de cada 
ajuntament. L’IRE de les comarques gironines indica el consum (MWh) i les emissions (tnCO2), i 
realitza els càlculs d’emissions dels sectors següents: 
 

� Edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari, que inclou les instal·lacions 
municipals i l'enllumenat públic 

� Edificis residencials 

� Transport urbà rodat: inclou transport privat i comercial, transport públic i flota municipal 

� Tractament de residus 

 

Taula 5.15. Sectors inclosos a l’àmbit PAESC i obtenció de dades. 

Sector 
Obtenció de 

dades 
Càlcul 

Consum d’energia final en 
edificis, 
equipaments/instal·lacions 

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

IRE CG / 
Ajuntament 

Vegeu l’apartat 4.3.1 

Edificis residencials IRE CG Valor directe IRE CG 
Consum d’energia final en 
transport 

Transport urbà rodat: transport privat 
i comercial 

IRE CG / 
Ajuntament 

Vegeu l’apartat 4.3.2 

Altres fonts d’emissió (no 
relacionades amb el consum 
d’energia) 

Tractament de residus IRE CG Valor directe IRE CG 

Producció d’energia 

Consum de combustibles per a la 
producció d’electricitat 

Ajuntament Vegeu l’apartat 4.3.3 

Consum de combustibles per a la 
producció de calor/fred 

Ajuntament Vegeu l’apartat 4.3.4 

Consum d’energia    
 
Font: Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 
 

5.3.1.  Càlcul d’emissions generades pel consum d’energia d’edificis i 
equipaments o instal·lacions del sector terciari (no municipal) 

Per tal de conèixer el consum d’energia dels edificis i equipaments o instal·lacions del sector terciari 
(no municipal), cal aplicar la fórmula següent per a cada tipologia de combustible usat al municipi i per 
al consum elèctric. 

                      

 
En què 

Csector terciari (no municipal), consum d’energia d’edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari (no municipals) (MWh) 
Csector terciari, consum d’energia d’edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari. Dada publicada a l’IRE de les 
comarques gironines (MWh) 
Cenergiaedificispúblics, consum d’energia d’edificis i equipaments/instal·lacions municipals (MWh) 
Cenergiaenlluemenatpúblic, consum d’energia elèctrica de l’enllumenat públic (MWh) 
 

Les emissions s’obtindran a partir del factor d’emissió corresponent en funció de la tipologia de 
combustibles utilitzats o l’electricitat. 
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5.3.2.  Càlcul d’emissions generades pel consum d’energia final en el 
transport urbà rodat: transport privat i comercial 

Per tal de conèixer el consum d’energia final del transport privat i comercial, cal aplicar la fórmula 
següent per a cada tipologia de combustible usat al municipi11. 

TGRPVAJIRErbàtransporturcialrivaticometransportp CCCC −−= )(  

En què 
C transport privat i comercial, consum de gasolina/gasoil/electricitat del transport privat i comercial (MWh) 
C transporturbà (IRE) , consum de gasolina/gasoil/electricitat del transport urbà del municipi, segons IRE. Dada publicada a 
l’IRE de les comarques gironines (MWh) 
C PVAJ, consum de gasolina/gasoil/electricitat del parc de vehicles de l’ajuntament (MWh) 
C TGR, consum de gasolina/gasoil/electricitat del transport vinculat a la gestió de residus (MWh) 

 

Cal tenir en compte que el consum associat al transport escolar urbà i al transport públic urbà no s’ha 
comptabilitzat a l’Inventari de referència d’emissions de les comarques gironines (2005), i, per tant no 
cal restar-lo en aquest apartat. 

Les emissions s’obtindran a partir del factor d’emissió corresponent en funció de la tipologia de 
combustibles utilitzats. 

 

5.3.3.  Producció local d’electricitat  

Cal calcular les emissions generades pel consum de combustibles per a la producció local 
d’electricitat. En aquest cas cal demanar les dades de consum anual i la tipologia de combustible 
consumit al gestor de la unitat/planta. Les emissions es calcularan en funció del factor d’emissió del 
combustible, indicat a la taula 5.4 d’aquest document. 

 

5.3.4.  Producció de calor/fred 

Cal calcular les emissions generades pel consum de combustibles per a la producció de calor/fred. En 
aquest cas cal demanar les dades de consum anual i la tipologia de combustible consumit al gestor 
de la unitat/planta. Les emissions es calcularan en funció del factor d’emissió del combustible, indicat 
a la taula 4.4 d’aquest document.  

 

5.3.5.  Cogeneració 

Si al municipi hi ha plantes de cogeneració, caldrà sol·licitar les dades de calor/fred i/o d’electricitat 
produïda al gestor de la planta. 

 

 

5.4.  Síntesi de les dades IRE/ISE 

A continuació, s’indiquen les dades que cal tenir en compte a l’hora de realitzar l’IRE/ISE.  
                                                      
10) Cal tenir en compte que el consum associat al transport escolar urbà i al transport públic urbà no s’ha comptabilitzat al 

l’Inventari de referència d’emissions de les comarques gironines (2005), i, per tant, no cal restar-lo en aquest apartat. 
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Taula 5.16. Sectors inclosos a l’àmbit Ajuntament i font de dades. 
Sector Àmbit Metodologia Font 

Consum d’energia i emissions en edificis, equipaments/instal·lacions 
Edificis i equipaments municipals 
Electricitat Ajuntament Metodologia PAESC de les CG12 Ajuntament 
Gas natural Ajuntament Metodologia PAESC de les CG Ajuntament 
Gasoil Ajuntament Metodologia PAESC de les CG Ajuntament 
Gasos liquats Ajuntament Metodologia PAESC de les CG Ajuntament 
Biomassa Ajuntament Metodologia PAESC de les CG Ajuntament 
Energia solar tèrmica Ajuntament Metodologia PAESC de les CG Ajuntament 
Energia geotèrmica Ajuntament Metodologia PAESC de les CG Ajuntament 
Edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari (no municipal) 
Electricitat PAESC Metodologia IRE de les CG IRE de les CG (ICAEN) 
Gas natural PAESC Metodologia IRE de les CG IRE de les CG (ICAEN) 
Gasos liquats PAESC Metodologia IRE de les CG IRE de les CG (ICAEN) 
Gasoil PAESC Metodologia IRE de les CG IRE de les CG (ICAEN) 
Biomassa PAESC Metodologia IRE de les CG Ajuntament 
Energia solar tèrmica PAESC Metodologia IRE de les CG Ajuntament 
Energia geotèrmica PAESC Metodologia IRE de les CG Ajuntament 
Edificis residencials 
Electricitat PAESC Metodologia IRE de les CG IRE de les CG (ICAEN) 
Gas natural PAESC Metodologia IRE de les CG IRE de les CG (ICAEN) 
Gasos liquats PAESC Metodologia IRE de les CG IRE de les CG (ICAEN) 
Gasoil PAESC Metodologia IRE de les CG IRE de les CG (ICAEN) 
Biomassa PAESC Metodologia IRE de les CG Ajuntament 
Energia solar tèrmica PAESC Metodologia IRE de les CG Ajuntament 
Energia geotèrmica PAESC Metodologia IRE de les CG Ajuntament 
Enllumenat públic 
Electricitat Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Indústries que no participen en l’ETS13  de la 
UE 

 
  

Electricitat PAESC Metodologia IRE de les CG  ICAEN 
Gas natural PAESC Metodologia IRE de les CG ICAEN 
CONSUM D’ENERGIA I EMISSIONS EN EL TRANSPORT 
Transport urbà rodat: flota municipal 
Gasoil Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Gasolina Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Gasos liquats Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Gas natural Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Electricitat 
 

Ajuntament 
Metodologia PAESC 

Ajuntament 

Transport urbà rodat: transport públic 
Gasoil Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Gasolina Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Gasos liquats Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Gas natural Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Electricitat Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Transport urbà rodat: transport privat i comercial 
Gasolina 

PAESC Metodologia IRE de les CG IRE de les CG 
(CORES14/DGT15) 

Gasoil 
PAESC Metodologia IRE de les CG IRE de les CG 

(CORES/DGT) 

Electricitat 
PAESC Metodologia IRE de les CG IRE de les CG 

(CORES/DGT) 
PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA 
Consum de combustibles per a la producció 
d’electricitat 

PAESC Metodologia PAESC Ajuntament 

Consum de combustibles per a la producció de 
calor/fred 

PAESC Metodologia PAESC Ajuntament 

Altres fonts d’emissió (no relacionades amb el consum d’energia) 
Gestió de residus PAESC Metodologia PAESC ARC 
Font: Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 

 
 

 
                                                      
11) CG: comarques gironines.  
12) Règim de comerç dels drets d’emissió dels gasos d’efecte d’hivernacle de la Unió Europea. 

13) CORES: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.  
14) DGT: Dirección General de Tráfico. 
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6. Pla d’acció per la mitigació 
El pla d’acció ha d’identificar i descriure les accions que l’ajuntament ha d’emprendre per tal d’assolir 
l’objectiu de reduir, com a mínim, el 40 % de les emissions del seu territori.  

Per tal d’estructurar les accions, aquestes es dividiran en quatre línies estratègiques: 

� Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i 
equipaments/instal·lacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari. 

� Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

� Incrementar la producció local i el consum d'energia de fonts renovables al municipi. 

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

� Disminuir les emissions associades a les Indústries que no participen en l’ETS16  de la 
UE 

� Integrar al document les accions del Pla de foment de les energies renovables de la 
Diputació de Girona 

 

Les accions proposades s’hauran d’ordenar en funció de l’estructura indicada al SECAP Template i 
per a cada una s’haurà d’identificar a quin sector i camp d’acció pertany segons la classificació 
següent: 

Taula 9.1. Sectors i camp d’acció segons indicacions del SECAP Template: 
 
Sector Àrea d’intervenció  Instrument polític 

Edificis, 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

Envolupant d’edificis Sensibilització / formació 
Energia renovable per calefactar espais i 
subministrament d’aigua calenta sanitària 

Gestió d’energia 

Eficiència energètica en calefacció 
d’espais i subministrament d’aigua calenta 
sanitària 

Certificació energètica 

Sistemes d’il·luminació eficient Obligacions dels proveïdors d’energia 

Edificis del terciari (no 
municipals)  

Electrodomèstics eficients 
Impostos sobre l’energia / les emissions 
de carboni 

Acció integrada (tots els punts anteriors) Ajudes i subvencions 
Tecnologies de la informació i 
comunicacions 

Finançament per tercers 

Modificació d’hàbits Contractació pública 

Edificis residencials Altres 

Requeriments de construcció 
Normativa sobre planificació territorial 
No aplicable 
 Altres 

Indústria 

Eficiència energètica en processos 
industrials 

Sensibilització / formació 
Gestió d’energia 

Eficiència energètica en edificis 
Certificació energètica 

Normes d’eficiència energètica 

Energia renovable a la indústria 
Impostos sobre l’energia / les emissions 
de carboni 
Ajudes i subvencions 

                                                      
15) Règim de comerç dels drets d’emissió dels gasos d’efecte d’hivernacle de la Unió Europea. 



   METODOLOGIA PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC A LES COMARQUES GIRONINES 

 36

Sector Àrea d’intervenció  Instrument polític 
Tecnologies de la informació i 
comunicacions 

Finançament per tercers 
No aplicable 

Altres  Altres 

Transport 

Vehicles més nets/eficients Sensibilització / formació 

Vehicles elèctrics (inclou infraestructura)  
Integració de sistemes de generació i 
pagament de bitllets 

Transferència modal cap a transport 
públic  

Ajudes i subvencions 

Transferència modal cap a trajectes a peu 
o bicicleta 

Peatge 

Ús compartit de vehicles Normativa sobre planificació territorial 
Millora de les operacions de logística i del 
transport urbà de    mercaderies 

Regulació plans de mobilitat i transport 

Optimització de la xarxa viària Contractació pública 
Urbanització d’ús mixta i contenció de 
l’expansió  

Acords voluntaris amb les parts 
implicades 

Tecnologies de la informació i 
comunicacions 

No aplicable 

Conducció eficient  Altres 
Altres  

Producció local d'electricitat 

Energia hidroelèctrica Sensibilització / formació 
Energia eòlica Obligacions dels proveïdors d’energia 
Energia fotovoltaica Ajudes i subvencions 
Planta de biomassa Finançament per tercers 
Cogeneració Requeriments de construcció 
Xarxes intel·ligents Normativa sobre planificació territorial 

Altres 
No aplicable 
Altres 

Calefacció i refrigeració 
locals 

Cogeneració Sensibilització / formació 
Planta de calefacció/refrigeració urbana Obligacions dels proveïdors d’energia 
Xarxa de calefacció/refrigeració urbana Ajudes i subvencions 

Altres 

Finançament per tercers. 
Requeriments de construcció 
Normativa sobre planificació territorial 
No aplicable 
Altres 

Residus 

Gestió de residus i aigües residuals 
Sensibilització / formació 
Compra pública 

Altres 
Ajudes i subvencions 
No aplicable 
Altres 

Altres 

 Regeneració urbana Sensibilització / formació 
     Gestió de residus i aigües residuals Planificació territorial 
 Plantació d’arbres en zones urbanes No aplicable 
 Agricultura i silvicultura 

Altres 
Altres 

Font: SECAP Template, 2020. 

 

Les accions s’hauran d’adaptar a les necessitats concretes de cada municipi i se seleccionaran a 
partir dels criteris següents: 

� Accions que actuïn sobre els punts més significatius i que suposin més reducció 
d’emissions. 

� Accions indicades com a prioritàries durant els tallers de participació. 

� Cost abatiment de l’acció (euros/tnCO2 estalviada).  
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� En cas que la inversió l’hagi de fer l’ajuntament, s’exclouran les accions amb un període 
d’amortització de l’acció superior a 5 anys, tret de casos excepcionals. 

� En cas que la inversió l’hagi de fer una empresa de serveis energètics, s’exclouran les 
accions amb un període d’amortització de l’acció superior 10 anys, tret de casos 
excepcionals. 

En els apartats següents s’indiquen els continguts mínims que cal indicar en la descripció de cada 
acció i una llista orientativa amb propostes d’accions ordenada en funció de la línia estratègica i dels 
objectius. 

6.1.  Descripció de les accions de mitigació 

Les accions proposades s’hauran de descriure de forma detallada i, en el cas d’accions amb una 
inversió considerable per part del consistori, caldrà indicar els estudis previs que s’hauran de dur a 
terme per tal de poder concretar l’import de la inversió i la viabilitat tècnica i econòmica.  

El model d’acció es pot descarregar en format editable en el PAESC marc: 
http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-
comarques-gironines 

A continuació, s’indica el format de fitxa que cal elaborar i es descriu la informació que cal incloure en 
cada camp. 

Figura 9.2. Model de fitxa proposat per tal d’elaborar els PAESC a les comarques gironines. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

1) Figura del sector 

El material de comunicació de la COMO proposa una icona per a cadascun dels sectors de 
mitigació del canvi climàtic. Aquestes figures es poden descarregar del web: 
http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-comarques-gironines  
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Taula 9.3. Icones per a les accions de mitigació per a cadascun dels sectors. 

 
 

Font: Fullet temàtic “Del compromiso a la acción: El Plan de Acción Sostenible al Descubierto”. Novembre de 2011. 

2) Nom i enumeració de l’acció 

Les accions s’enumeraran de manera consecutiva. 

3) Sector 

Cal indicar a quin dels sectors pertany l’acció. La classificació s’indica a la Taula 9.1. Sectors i 
camps d’acció segons indicacions del SECAP_Template.   

4) Àrea d’intervenció 

Cal indicar a quina àrea d’intervenció pertany l’acció. La classificació s’indica a la Taula 9.1. 
Sectors i camps d’acció segons indicacions del SECAP_Template. 

5) Instrument polític 

Cal indicar a quin instrument polític pertany l’acció. La classificació s’indica a la Taula 7.1. 
Sectors i camps d’acció segons indicacions del SECAP_Template. 

6) Estat 

Cal indicar si una acció està: No iniciada, en curs, completada o cancel·lada. 

7) Origen 

L’acció podrà tenir els següents orígens: Autoritat local, coordinador territorial, nacional, 
regional, diversos o altres. 

8) Descripció 

Cal descriure de forma detallada cadascuna de les accions. Cada acció s’haurà d’adaptar a 
les característiques del municipi i a les seves necessitats reals.  

En cas que una acció necessiti documentació prèvia (per exemple, estudis de viabilitat), 
caldrà indicar a la descripció quins tipus d’estudis previs són necessaris per dur a terme 
l’acció, una breu descripció dels continguts i el cost orientatiu.  

9) Cost 

� Cost inversió: Cal estimar el cost de l’actuació en euros (IVA inclòs). En cas que com a 
pas previ a la inversió es necessitin estudis previs, aquest cost haurà d’estar inclòs i 
s’haurà d’indicar a la descripció. 

 

 



                                                                                                                              METODOLOGIA PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC A LES COMARQUES GIRONINES 
                       

  39

10) Estalvi d’energia 

Només cal emplenar aquest camp en cas que l’acció proposada comporti un estalvi energètic 
(Estimació del consum previst un cop s’hagi dut a terme l’acció (kWh).) 
 
11) Producció local d’energia 

Només cal emplenar aquest camp en cas que l’acció generi energia (elèctrica i/o tèrmica) a 
una escala petita. Caldrà estimar la producció d’energia local durant un any en kWh, ja sigui 
tèrmica o elèctrica. 

12) Cost d’abatiment 

Índex que relaciona el cost econòmic de l’acció amb les emissions de CO2 estalviades. 

13) Any inici 

Cal indicar en quin període es preveu iniciar una acció. 

14) Any finalització 

Caldrà indicar quan es preveu que finalitzi.  

Pel que fa a les accions ja realitzades (2005 - actualitat), caldrà indicar al SEAP Template la 
data i termini en què s’han realitzat. 

15) Organisme responsable 

El departament, o regidoria, que haurà de liderar i dur a terme l’acció. En cas que el 
responsable sigui un altre ens o privat caldrà indicar-ho (en aquest cas l’acció haurà d’estar 
prèviament consensuada per l’ens o la persona responsable). 

16) Estalvi de les emissions de CO2 

S’estimen les tones de CO2 que es poden estalviar anualment un cop s’hagin dut a terme les 
accions.  

Totes les accions han de ser quantificables. En cas que l’estalvi d’emissions s’hagi de fer a 
través d’un percentatge, s’ha d’indicar de quina font bibliogràfica prové aquesta estimació. En 
cas que l’estalvi sigui quantitatiu i depengui directament d’unes variables concretes del mateix 
municipi, l’estalvi s’estimarà a través d’una fórmula que caldrà descriure. 

L’apartat següent («Proposta d’accions i estalvi d’emissions») proposa una llista d’accions i 
n'indica el mètode de càlcul de l’estalvi d’emissions.  

6.2.  Proposta d’accions i estalvi d’emissions 

Veure la Guia d’accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques gironines – Gener 2021 que 
poden ajudar a l’hora d’incorporar noves accions de mitigació en el PAESC. En aquest llistat s’indica 
el sector, l’àrea de intervenció i l’instrument polític, segons la classificació del SECAP_Template. 

A la guia es poden trobar la resta d’informació de cada acció proposada, descripció, costos 
econòmics estimats, indicadors de seguiment proposats i la metodologia per estimar l’estalvi 
d’emissions de CO2. En cas que l’estalvi d’emissions s’hagi d’estimar a partir de dades i variables 
concretes, caldrà indicar la fórmula de càlcul. 
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6.3. Taula resum del pla d’acció de mitigació 

Caldrà sintetitzar el conjunt d’accions completant la taula següent. Els camps que s’indiquen a la taula 
següent corresponen als camps que cal emplenar al SECAP Template. 

Taula 9.5. Taula resum del pla d’acció.  
 

Accions 
Àrea de 

intervenció 
Instrument 

polític 

Origen 
de 

l’acció 
Responsable 

Marc temporal 
d’execució Cost 

(euros 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 

de CO2 
estimat 

[tnCO2/any] 
Inici Fi 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

           

           

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIARI (NO MUMICIPAL) 

           
           

EDIFICIS RESIDENCIALS 

           
           

INDÚSTRIA 

           
           
TRANSPORT 
           
           

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT 

           

           

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ GENERADES LOCLAMENT 

           

           

RESIDUS 

           

           

ALTRES 

           

           

 
Font: Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2020. 
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7. Adaptació canvi climàtic 
El pla d’adaptació al canvi climàtic del PAESC indica les informacions més destacades pel que fa a la 
capacitat de resposta que té l’Ajuntament davant del canvi climàtic i l’avaluació dels riscos i 
vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic.  

En aquest apartat també s’indica el consum i ús de l’aigua que té el municipi, les infraestructures 
d’abastament d’aigua potable, el sistema de sanejament d’aigües residuals i si disposa de sistemes 
d’aprofitament d’aigües pluvials o procedent de l’EDAR. 

Pel que fa a l’organització de l’ajuntament, capacitat d’actuació del municipi i recursos i serveis 
disponibles cal indicar el següent: 

• Organització interna de l’ajuntament 

• Flota municipal disponible 

• Sistemes de comunicació de l’Ajuntament i mitjans de comunicació locals 

• Cobertura de telefonia mòbil 

• Estacions meteorològiques locals 

• Plans de protecció civil i emergències del municipi 

• ADF, bombers i policia local 

• Serveis de salut presents al municipi i propers 

• Recursos econòmics disponibles del municipi per fer front als impactes del canvi climàtic 

 

7.1. Full de càlcul per a la recollida de dades d’adaptació 

En el PAESC s’ha afegit tres pestanyes al full de càlcul per a la recollida de dades, explicat a l’apartat 
5.1.10, per tal de recollir dades referent a l’adaptació al canvi climàtic: 

 
1) Checklist d’adaptació 
 

Organització executiva de l’ajuntament i del municipi 
1. Àrees o regidories de l’ajuntament 
2. Àrees o comissió transversal a l’ajuntament sobre l’adaptació al canvi climàtic 
3. Sistemes de comunicació a l’ajuntament amb la ciutadania 
4. Protocol d’avís a la població 
5. Àrees sense cobertura mòbil del municipi 

 
Capacitat d’actuació i recursos disponibles 

• Edificis: municipals, residencials i terciaris 
• Transport 
• Energia 
• Aigua 
• Residus 
• Planificació urbanística 
• Agricultura i sector forestal 
• Medi ambient i diversitat 
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• Salut 
• Protecció i emergències 
• Turisme 
• Contractació pública de productes i serveis 
• Altres 

 
Serveis d’emergència i protecció civil 

• Plans d’actuació municipal 
• Nivell de risc associat 
• Planificació i serveis municipals 
• Homologació i data  
• Associacions de voluntaris de protecció civil al municipi 
• Associacions de Defensa Forestal (ADF) al municipi 
• Instal·lacions elèctriques del municipi crítiques en cas de nevades i tempestes 

 
Onades de calor i onades de fred 

• Refugis climàtics del municipi 
• Infraestructures sensibles a la calor i altres fenòmens climàtics  
• Zones d’ombra i fonts d’aigua en espais públics 
• Tipus d’aïllaments en els equipaments municipals 
• Protocols d’actuació municipal en cas d’onada de calor 
• Autosuficiència energètica del municipi 

 
Sequeres i escassetat d’aigua 

• Anys de les últimes sequeres al municipi i principals conseqüències 
• Garantia de subministrament d'aigua al municipi 
• Restriccions d'aigua al municipi 
• Capacitat d'emmagatzematge dels dipòsits d'aigua potable al municipi 
• Tipus d’agricultura del municipi (secà o de regadiu) 
• Pes de l’activitat ramadera del municipi 
• Superfície de verd urbà del municipi  
• Pla director del verd urbà 
• Prioritat de les espècies autòctones i/o de poc consum d'aigua 
• Sistema de reg urbà del municipi 
• Aqüífers disponibles 
• Plans d'aprofitament d'aigües freàtiques o de recursos alternatius 
• Seguiments o estudis de les fuites i pèrdues a la xarxa d'abastament 
• Percentatge de pèrdues, de fuites i d'incontrolats a la xarxa d'abastament 
• Sistema de tarifes de la factura de l'aigua 
• Ordenança municipal per a l'estalvi i reutilització de l'aigua 
• Reutilització de les aigües residuals o regenerades de l'EDAR 
• Sistemes o dipòsits de recollida d'aigües pluvials 
• Pla director d'abastament d'aigua potable 
• Autosuficiència d'aigua potable 

 
Risc d’incendis 

• Línies elèctriques que creuen zones forestals 
• Manteniment de les línies elèctriques 
• Pla de camins municipal 
• Presència de càmpings, cases de colònies, turisme rural o urbanitzacions en el municipi en zona forestal 
• Valor turístic del paisatge natural del municipi 

 
Precipitació extrema i inundacions 

• Rius o torrents que creuin la zona urbana i hagin provocat inundacions 
• Cons de dejecció de rius i torrents que puguin afectar la zona urbana 
• Punts negres al municipi (ponts, guals, barreres o altres infraestructures que creuin els cursos fluvials) 
• Sòl urbà afectat per zona inundable amb un període de retorn de 100 anys 
• Dimensionament de la xarxa de clavegueram 
• Xarxa separatives d'aigües pluvials i residuals del municipi 
• Pla director de clavegueram 
• Equipaments públics ubicats en zona inundable 

 
Municipis litorals 

• Atractiu turístic de les platges del municipi 
• Guany o pèrdua de sorra de les platges del municipi 
• Blooms d'algues i/o meduses 
• Sistemes de retenció de sorres 
• Pla d'usos de les platges actualitzat al municipi 
• Sistemes d'avís a la ciutadania a la platja 
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• Afectació/inundació de passejos o infraestructures litorals en cas de llevantades i tempestes 
• Problemes de salinització dels aqüífers litorals del municipi  
• Presència de càmpings o activitats turístiques a primera línia de mar amb risc d'inundació en cas de 

llevantades i tempestes 
• Actuacions de recuperació/restauració del sistema de dunes 

 
 
2) Fases d’adaptació implementades 
 
En aquest apartat s’especifica el nivell d’implantació de les accions en cada una de les fase d’adaptació. Aquesta informació es 
traspassa directament al SECAP Template.  
 
Està explicat a l’apartat 10.2 d’aquesta metodologia. 
 
 
 
3) Dades de gestió de l’aigua17 
 
1. Abastament d’aigua 

1.1. Sistema de gestió de l’abastament d’aigua municipal (gestió directa o externalitzada). 
1.2. Dades de l’empresa concessionària, si s’escau. 
1.3. Dades de consum d’aigua municipal 

1.3.1. Volum facturat (m3/any) 
1.3.2. Nombre total d’abonats 
1.3.3. Consum mig d’aigua per dia (m3/dia) 
1.3.4. Volum dels dipòsits (m3) 
1.3.5. Dies d’autonomia d’emmagatzematge 
1.3.6. Consum mig d’aigua per dia a l’estiu (m3/dia) 
1.3.7. Consum mig d’aigua per dia d’hivern (m3/dia) 
1.3.8. Volum consumit per ús domèstic xarxa 
1.3.9. Volum consumit per activitats econòmiques i fonts pròpies (m3) 
1.3.10. Volum consumit al municipi (m3) 
1.3.11.  Població IDESCAT (nombre d’habitants) 
1.3.12.  Dotació domèstica (litres/hab. i dia) 

1.4. Registre de captacions municipals (fonts pròpies) 
1.4.1. Nom del pou o captació 
1.4.2. Tipus de captació (subterrània o superficial) 
1.4.3. Ubicació UTM 
1.4.4. Nuclis que abasteix 
1.4.5. Població aproximada que abasteix 
1.4.6. Problemes que presenta (quantitat, qualitat, distància, etc) 

1.5. Volum d’aigua segons l’origen (fonts pròpies o compra en alta) 
1.5.1. Volum d’aigua comprat en alta (m3/any) 
1.5.2. Volum d’aigua de fonts pròpies (m3/any) 
1.5.3. Volum d’aigua comprat en alta (%) 

 
2. Rendiment de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi   

2.1. Percentatge d’incontrolats, fuites i pèrdues per nuclis 
2.2. Quines instal·lacions compten de sistemes de telegestió  
2.3. Si es disposa d’ordenança municipal que promogui l’estalvi i reutilització de l’aigua 

 
3. Abastament d’aigua a escala d’ajuntament 

3.1. Consum municipal en funció dels principals usos (equipaments, reg de verd urbà, hidrants, neteja viària, fonts 
públiques, altres) 

3.2. Consum municipal en funció de les pòlisses (equipaments més consumidors d’aigua) 
 

4. Sanejament d’aigües residuals 
4.1. Estat de la xarxa i dels sistemes de sanejament per nucli 

4.1.1. Connexió al sistema de sanejament municipal 
4.1.2. Si es disposa de sistema de sanejament propi 
4.1.3. Si es disposa de xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals 

4.2. Estació depuradora d’aigües residuals en el municipi 
4.3. Sistemes de reaprofitament de l’aigua regenerada (ubicació, ús aigua regenerada, any de instal·lació, volum d’aigua 

regenerada) 
5. Sistemes de recollida i aprofitament d’aigües pluvials 

5.1. Equipaments amb sistema de recollida i aprofitament d’aigües pluvials (any de instal·lació, superfície de recollida de 
pluvials, ús d’aigua pluvial recollida, precipitació anual del municipi, volum d’aigua pluvial anual recollida). 
 

                                                      
17 Si cap ajuntament lliura les dades de gestió de l’aigua, aquest apartat no es contemplarà a nivell d’unitat de paisatge. Si alguns ajuntaments de 
la unitat de paisatge lliuren aquestes dades, s’hauran de tenir en compte i l’apartat es podrà simplificar segons les dades facilitades. 
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4)  Llista d’actuacions d’adaptació al canvi climàtic 
 
Actuacions d’adaptació al canvi climàtic realitzades 

 
1.1. Enumeració i caracterització de la llista d'actuacions concretes ja realitzades per part de l’ajuntament. 
 Nom 
 Descripció 

 
 

Actuacions de sensibilització sobre el canvi climàtic i l’adaptació realitzades al municipi  
 
2.1. Enumeració i caracterització de la llista d'actuacions concretes ja realitzades per part de l’ajuntament. 

Nom 
Descripció 
 

Propostes d’actuació d’adaptació al canvi climàtic 
 
3.1. Enumeració i caracterització d’actuacions concretes ja identificades per part de l’ajuntament per dur a terme o per valorar. 

Nom 
Descripció 
 

El full de càlcul (anomenat Sol·licitud de dades PAESC) es pot descarregar en format editable al web 
de la Diputació de Girona, al web http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-
pacte-dels-alcaldes-a-les-comarques-gironines 

 

7.2. Aigua 

El cicle de l’aigua és un aspecte primordial a considerar alhora de fer front al canvi climàtic. Es preveu 
una reducció de les aportacions superficials i una variació important del règim hidrològic.  

En aquest sentit, cal parar especial atenció als sectors socioeconòmics que fan ús d’aquest recurs 
escàs, com ara l’agricultura, l’urbanisme, l’energia, la indústria o el turisme, i compaginar-ho per 
garantir els objectius de bon estat ecològic, químic i quantitatiu de les masses d’aigua. 

Les accions del PAESC del sector aigua són especialment importants. En primer lloc cal aconseguir 
les dades de consum i de les infraestructures presents al municipi de forma molt acurada, des de la 
companyia d’abastament d’aigua potable i del mateix Ajuntament. En segon lloc, cal planificar bé les 
accions conjuntament amb l’equip tècnic de l’Ajuntament per tant d’assegurar la capacitat adaptativa 
del municipi enfront dels impactes esperats del canvi climàtic, sequeres, inundacions, intrusió salina. 

 

7.2.1. Gestió municipal de l’aigua potable18 

 

7.2.1.1 L’AIGUA A ESCALA MUNICIPAL 

En aquest apartat s’avaluarà el consum històric de cada municipi a partir de les dades facilitades per 
la companyia d’abastament d’aigua potable del municipi i l’Ajuntament.  

Les dades es recolliran mitjançant el full de càlcul de recollida de dades del PAESC (pestanya 
07_Dades gestió de l’aigua), disponible al web http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-
coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-comarques-gironines 

S’indicaran els valors del consum mitjà per dia al municipi, consum per càpita i dia i el total anual 
facturat per part de la companyia subministradora. 

                                                      
18 Si cap ajuntament lliura les dades de gestió de l’aigua, aquest apartat no es contemplarà a nivell d’unitat de paisatge. Si alguns ajuntaments de 
la unitat de paisatge lliuren aquestes dades, s’hauran de tenir en compte i l’apartat es podrà simplificar segons les dades facilitades. 
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Es recollirà informació dels dipòsits municipals d’aigua potable; ubicació, capacitat, gestió i control,... 
per tal d’obtenir els dies d’autonomia del municipi, un valor a partir del volum facturat procedent de 
l’empresa subministradora i un valor a partir del volum consumit total en el municipi procedent de 
l’inventari de l’ACA. Les dades de l’ACA es poden consultar en el següent enllaç: 

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/08_consulta_de_dades/05_altres_dades/Volum_consumi
t_municipis.xlsx 

També caldrà omplir les dades corresponents a l’origen de l’aigua (fonts pròpies o compra en alta) i el 
percentatge d’incontrolats dels darrers anys del municipi (fuites i pèrdues). 

Finalment caldrà realitzar un inventari de les captacions municipals d’aigua indicant els problemes 
que presenta (quantitat, qualitat, distància,etc.). 

 

7.2.1.2 CONSUM D’AIGUA A ESCALA AJUNTAMENT 

Caldrà incloure els consums d’aigua de l’últim any disponible de tots els equipaments municipals, per 
tal d’identificar els més consumidors i poder proposar accions d’estalvi si s’escau. 

7.2.1.3 CONSUM D’AIGUA AL SECTOR DOMÈSTIC, PRIMARI I TERCIARI 

Finalment cal incloure un apartat amb els valors obtinguts de l’enllaça anterior de l’ACA de la dotació 
d’aigua per ús domèstic i per activitats econòmiques i fonts pròpies en el municipi (totals i per càpita). 

D’aquesta forma es visualitza ràpidament el percentatge que representa cadascun d’aquests dos 
sectors en el municipi i el consum d’aigua per càpita. 

 

7.2.2. Sistema de sanejament d’aigües residuals 

En aquest apartat cal descriure els sistemes de depuració de l’aigua residual que disposa el municipi. 
Cal recollir informació del conjunt d’infraestructures que conformen el sistema de depuració d’aigües 
residuals, com l’EDAR, la xarxa de clavegueram, les estacions de bombeig, emissaris marins o 
fluvials, fosses sèptiques, sistemes de tractament terciari de l’aigua de l’EDAR (aigua regenerada per 
usos ambientals o urbans), etc.  

Cal indicar si el municipi té un pla de director de clavegueram. 

Al full de càlcul de recollida de dades del PAESC hi ha una taula per recollir aquesta informació i 
incorporar-la al PAES, en aquest cas segons els nuclis o urbanitzacions de cada municipi. 

7.2.3. Aprofitament d’aigües pluvials 

En aquest apartat cal indicar quin grau d’implantació es troba la xarxa separativa d’aigües pluvials i 
residuals del municipi.  

També es recullen els equipaments que disposen de recollida i aprofitament d’aigües pluvials en 
cobertes. Així com altres sistemes d’aprofitament d’aigües pluvials més grans integrats al territori. 
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7.3. Projeccions climàtiques i avaluació dels riscos i 
vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic 

A continuació s’inclou un apartat de projeccions climàtiques de la unitat del paisatge amb les dades 
incloses a l’anàlisi de vulnerabilitat del projecte ECTAdapt, són les previsions recollides en el cinquè 
informe IPCC per a l’escenari RCP4.5 i horitzó 2040-206019. 

La taula resum inclourà les dades de la fitxa de vulnerabilitat de cada municipi corresponent a 
temperatura i pluviometria. 

El següent apartat fa referència a l’avaluació dels riscos i vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic 
del municipi, també basat en l’anàlisi de vulnerabilitat al canvi climàtic dels municipis de l’Espai Català 
Transfronterer (ECT) realitzada en el marc del projecte ECTAdapt del Departament dels Pirineus 
Orientals (CD66), la Diputació de Girona (DDGI) i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les comarques gironines (CILMA). 

Els impactes i riscos considerats són els que s’estableixen a la iniciativa del Pacte dels Alcaldes pel 
Clima i l’Energia. En aquest apartat també cal fer esment dels episodis climàtics extrems que es 
preveuen. 

• Onades de calor (calor extrema) 

Es preveu un augment significatiu de la temperatura mitjana anual. Aquest augment serà 
acusat en període estival, amb un increment de les temperatures màximes, dels episodis 
d’onada de calor i de les nits tropicals. 

Cal indicar els punts on es formen illes de calor en el municipi a partir de la cartografia 
termogràfica i de les illes de calor de les comarques gironines (CILMA - juliol 2018). La 
cartografia es pot consultar al portal d’informació territorial cartografiada de la Diputació de 
Girona: https://sitmun.ddgi.cat (capa Medi Ambient / Cartografia termogràfica (CILMA). 

• Onades de fred (fred extrema) 

Major exposició als canvis previstos en les temperatures mínimes i la presència d’ episodis 
puntuals d’onada de fred fruit del desajustament climàtic global. 

Les onades de fred afecten principalment a la salut ciutadana, al manteniment 
d’infraestructures i equipaments, a l’agricultura i al sector forestal, i a l’increment del consum 
energètic per climatització. 

• Sequeres i escassetat d’aigua 

Els canvis previstos en el règim de precipitacions (en volum i en intensitat) poden implicar 
canvis en la disponibilitat d’aigua (tant superficial com subterrània) i en la seva qualitat. 
Aquest fenomen afectarà l’abastament d’aigua per ús domèstic, però també a les activitats 
econòmiques com l’agricultura, la ramaderia, la industria i el turisme.  

Les sequeres també afecten els boscos amb unes vulnerabilitats diferents per a cada 
espècie. Cal realitzar una valoració de l’afectació dels boscos del municipi a partir de l’eina 
projecte VulneMap (CREAF i Diputació de Girona - 2019)20.  

Es pot obtenir les dades de l’afectació a diferents escenaris de sequera per tipologia d’arbre 
en aquest enllaç: 

https://ddd.uab.cat/pub/butcre/butcre_a2019m2n64iCAT/index.html.3 

 

                                                      
19) http://www.ipcc.ch/reports/ 
20) http://www.creaf.cat/ca/mapa-de-la-vulnerabilitat-dels-boscos-de-catalunya 
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• Risc d’incendi 

L’augment de temperatura i els canvis en el règim de pluviometria i els períodes de sequera 
previstos en el context de canvi climàtic, més extrems i llargs, suposaran un increment del risc 
d’incendi forestal, així com incendis fora de l’època i de les àrees de risc habituals. 

Els incendis forestals afecten principalment a l’agricultura i sector forestal, al medi ambient i 
biodiversitat i a la protecció civil. 

Cal indicar el risc d’incendi forestal del municipi classificat en el seu Pla especial 
d’emergència per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

• Precipitació extrema i inundacions 

Es preveu un augment dels episodis de precipitacions extremes incrementant el risc 
d’inundacions i de riuades i disminuint el període de retorn d’aquests episodis. 

Les inundacions afecten principalment a la planificació urbanística i infraestructures, a la 
protecció civil i emergències, a l’erosió del sòl, l’agricultura i el sector forestal, al medi ambient 
i biodiversitat i a la disponibilitat d’aigua d’abastament. 

Cal descriure els rius i rieres del municipi i indicar el grau de risc d’inundacions del municipi 
classificat en el Pla d’emergència especial per inundacions del municipi (INUNCAT). 

• Increment del nivell del mar 

La pujada del nivell del mar implica la pèrdua de platges i deltes (medi ambient i biodiversitat), 
afecta a determinades infraestructures (transport, planificació urbanística i protecció civil) i 
augmenta la intrusió salina en els aqüífers. 

En aquest apartat cal fer referència, si s’escau, a la vulnerabilitat del municipi a l’increment del 
nivell del mar, reflectit a la fitxa de vulnerabilitat del municipi (ECTAdapt). 

• Tempestes i ventades 

Amb el canvi climàtic es poden donar fenòmens extrems de ventades i tempestes que afecten 
a edificis i infraestructures, a la protecció civil i emergències, a l’erosió de les platges i a la 
disponibilitat d’aigua d’abastament. 

Cal indicar la projecció de la velocitat màxima del vent a 10 metres i si el municipi està obligat 
a la redacció del Pla VENCAT de protecció civil. Aquesta informació es pot obtenir al full de 
càlcul Base de dades Vulnerabilitat al Canvi Climàtic_CAT.xls disponible al web 
http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-
comarques-gironines 

• Esllavissades i erosió 

Les esllavissades i l’erosió es veuran incrementades amb el canvi climàtic i afecten 
principalment a la protecció civil, a l’agricultura i sector forestal, al medi ambient i biodiversitat 
i a les infraestructures i edificis. 

No obstant l’indicador d’erosió del ForESmap (Cartografia dels Serveis Ecosistèmics dels 
boscos de Catalunya del CREAF) és baix. 

Cal indicar el percentatge de superfície forestal i agrícola del municipi, aquestes dades es 
poden trobar directament a la fitxa de vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi (ECTAdapt). 

• Canvis en el patró de nivació 

Els canvis en les precipitacions de neu afecten principalment al medi ambient i biodiversitat, a 
l’agricultura i sector forestal i al turisme. 
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En aquest apartat cal fer referència, si s’escau, a l’indicador I.1.4 – Menor durada i extensió 
de les zones innivades de la fitxa de vulnerabilitat del municipi (ECTAdapt). 

 

A continuació s’inclou el càlcul de la vulnerabilitat al canvi climàtic de cada municipi recollit a les fitxes 
de vulnerabilitat del projecte ECTAdapt, disponible al web:  
http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-
comarques-gironines 

Aquest inclourà la taula i el gràfic amb els indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi, la 
taula dels resultats de l’avaluació de la vulnerabilitat al canvi climàtic segons els sis impactes 
estudiats  i una valoració resum a mode de conclusió, veure PAESC Pilots. 

La vulnerabilitat és el grau en què un sistema és susceptible o incapaç d'afrontar els efectes adversos 
del canvi climàtic, incloent-hi la variabilitat i els extrems climàtics. El grau de vulnerabilitat depèn del 
caràcter, la magnitud i la rapidesa de les variacions climàtiques i de les fluctuacions a què està 
exposat el municipi, i també de la seva sensibilitat i capacitat d'adaptació 

El concepte de vulnerabilitat s’avalua a partir de subindicadors d’Exposició, Sensibilitat i Capacitat 
adaptativa de cada municipi de la següent manera: 

VULNERABILITAT D’UN TERRITORI = EXPOSICIÓ x SENSIBILITAT – CAPACITAT ADAPTATIVA 

L’Exposició inclou tots aquells indicadors i paràmetres climàtics i les seves projeccions en un 
determinat territori. Per exemple: Tª màxima estival, increment dels dies/any sense precipitació, etc. 

La Sensibilitat són totes aquelles característiques intrínseques del municipi i que el fan vulnerable al 
canvi climàtic. Per exemple: ubicació en relació amb les inundacions o incendis, índex d’envelliment 
de la població, infraestructures, etc. 

La Capacitat adaptativa és el potencial d’un territori, sistema o sector socioeconòmic per ajustar-se 
als impactes del canvi climàtic, moderar els danys previstos, aprofitar les oportunitats i fer front a les 
conseqüències del canvi climàtic. Per exemple: disponibilitat d’un aqüífer al municipi en bon estat 
quantitatiu i qualitatiu, recursos sanitaris per habitant, espais naturals protegits al municipi, capacitat 
d’inversió i endeutament de l’ajuntament, etc. 

Els subindicadors d’exposició, sensibilitat i capacitat adaptativa es classifiquen en rangs:  alt (3), mig 
(2) i baix (1). Aplicant aquests valors a la fórmula anterior l’índex de vulnerabilitat oscil·la entre -2 i 8. 
Per tal de facilitar la lectura intuïtiva dels valors resultants se suma 2 i s’obté una escala de 
vulnerabilitat entre 0 i 10, de poc vulnerable a molt vulnerable. 

Els indicadors utilitzats analitzen la vulnerabilitat que tindran els diferents municipis tenint en compte 
les projeccions de les variables climàtiques per l’escenari RCP4,5 (escenari moderat) i l’horitzó 2040-
2060. Pel que fa als indicadors d’exposició, aquests tenen en compte l’increment de la variable de les 
projeccions climàtiques existents, per exemple: increment de la temperatura màxima anual. 
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8. Pla d’acció per l’adaptació 
El pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic ha d’identificar i descriure les accions que l’ajuntament 
ha d’emprendre per tal de reduir els impactes associats al canvi climàtic de la unitat del paisatge i la 
vulnerabilitat. 

Els principals objectius estratègics d’adaptació al canvi climàtic que recullen els PAESC són els 
següents: 

• Potenciar l’estalvi i la gestió eficient de l’aigua al municipi 

• Control i prevenció de la contaminació dels aqüífers  

• Augmentar la producció local d’energia amb fonts renovables davant l’augment de la 
demanda energètica 

• Augmentar el grau de planificació i la seguretat davant dels riscos naturals (inundacions, 
incendis, tornados,...) 

• Treballar en xarxa entre la comunitat científica, l’administració pública i els sectors 
socioeconòmics dels municipis 

• Mantenir l’atractiu turístic dels municipis  

• Preservació de la biodiversitat i dels ecosistemes 

• Preparar la població per afrontar els extrems climàtics  

• Augmentar el coneixement i conscienciació sobre el canvi climàtic de la població 

Les accions proposades s’hauran d’ordenar en funció de l’estructura indicada al SECAP Template i 
per a cada una s’haurà d’identificar a quin sector i camp d’acció pertany segons la classificació 
següent: 

Taula 11.1. Classificació de les accions d’adaptació al canvi climàtic 

Sector Camp d’acció 

Edificis: municipals, 
residencials i terciaris 

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals 

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

Edificis residencials 

Transport 
Infraestructures de competència municipal 

Infraestructures de competència supramunicipal 

Energia 

Infraestructures de subministrament de competència municipal (enllumenat) 

Infraestructures de subministrament de competència supramunicipal (línies d’alta, mitja i baixa tensió)) 

Infraestructures d’energia renovable (públiques i privades) 

Pobresa energètica 

Aigua 

Abastament d’aigua potable (captacions, xarxa d’abastament, demandes futures, qualitat de l’aigua, estalvi, ETAP,  

Sanejament d’aigües residuals (xarxa de sanejament, reutilització d’aigües residuals, xarxa separativa, EDAR, 
infraestructures, etc) 

Aigües pluvials (recollida, distribució i ús) 

Consums municipals (equipaments, parcs i jardins, hidrants, etc) 
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Residus Infraestructures, gestió i sistemes de recollida 

Planificació urbanística 

Planejament i ordenació territorial 

Normes i ordenances 

Nature Based Solutions (NBS) 

Agricultura i sector forestal 
Agricultura i ramaderia 

Sector forestal 

Medi ambient i biodiversitat 
Medi ambient i biodiversitat 

Sanitat ambiental (plagues i blooms) 

Salut 

Prevenció  

Actuacions en situacions extremes 

Actuació post-pertorbació 

Protecció civil i emergències 

Prevenció  

Actuacions en situacions extremes 

Actuació post-pertorbació 

Turisme 
Turisme de muntanya 

Turisme de costa 

Captació pública de 
productes i serveis 

Requeriments d’eficiència i estalvi de recursos 

Altres requeriments 

Participació ciutadana 

Serveis d’assessorament 

Ajudes i subvencions 

Sensibilització i creació de xarxes socials 

Formació i educació 

Altres 
Litoral i sistemes costaners 

Activitats econòmiques i indústria, etc 

Font: COMO 

 

Les accions s’hauran d’adaptar a les necessitats concretes de cada municipi i se seleccionaran a 
partir dels criteris següents: 

� Accions de competència municipal. 

� Accions viables tècnica i econòmicament. 

� Accions que actuïn sobre els punts més significatius i que abordin els objectius 
estratègics descrits. 

� Accions que no afavoreixen la mala adaptació. És a dir, que incrementin les emissions de 
CO2 ni la despesa energètica. 

� Accions que protegeixin el benestar i la seguretat de la població. 

� Accions que assegurin l’abastament i la preservació de la qualitat de l’aigua.  

� Accions indicades com a prioritàries durant els tallers de participació. 
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En els apartats següents s’indiquen els continguts mínims que cal indicar en la descripció de cada 
acció i una llista orientativa amb propostes d’accions ordenada en funció de la línia estratègica i dels 
objectius. 

 

8.1. Descripció de les accions d’adaptació 

Les accions proposades s’hauran de descriure de forma detallada i, en el cas d’accions amb una 
inversió considerable per part del consistori, caldrà indicar els estudis previs que s’hauran de dur a 
terme per tal de poder concretar l’import de la inversió i la viabilitat tècnica i econòmica.  

A continuació, s’indica el format de fitxa que cal elaborar i es descriu la informació que cal incloure en 
cada camp. 

Figura 11.2. Model de fitxa proposat per tal d’elaborar els PAESC a les comarques gironines. 

 

 Font: Elaboració pròpia. 

 

1) Figura del sector: Les accions d’adaptació es classifiquen segons icones identificatives pels 
sectors vulnerables als impactes climàtics definits per l’Oficina del Pacte de les alcaldies (COMO): 
Edificis (municipals, residencials i terciaris); Transport; Energia; Aigua; Residus; Planificació 
urbanística; Agricultura i sector forestal; Medi ambient i biodiversitat; Salut; Protecció civil i 
emergències; Turisme; Contractació pública de productes i serveis; Participació ciutadana; Litoral 
i sistemes costaners. 
 
Aquestes figures es poden descarregar del web: http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-
coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-comarques-gironines 
 
Taula 11.3. Icones per a les accions de mitigació per a cadascun dels sectors 
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Font: COMO 
 

2) Nom i enumeració de l’acció: La enumeració serà correlativa seguint l’ordre de la classificació 
de les accions per sectors. 
 

3) Sector: En aquest apartat s’indicarà quin és el sector vulnerable, en base a la classificació de 
sectors feta per la COMO. Aquests sectors són: Aigua, Edificis, Energia, Residus, Contractació 
pública, Agricultura i sector forestal, Medi ambient i biodiversitat, Protecció civil i emergències, 
Salut, Transport, Planificació urbanística, Turisme, Participació ciutadana; Litoral i sistemes 
costaner i Activitats econòmiques i industria. 
 

4) Impactes climàtics: S’indiquen el/s impacte/s climàtic/s als quals l’acció d’adaptació fa front per 
tal de reduir-ne la vulnerabilitat. Aquests impactes corresponen als impactes climàtics i riscos 
definits per la metodologia de la COMO: Onades de calor (calor extrema); Onades de fred (fred 
extrem); Precipitació extrema; Inundacions; Increment del nivell del mar; Sequeres i escassetat 
d’aigua; Tempestes i ventades; Esllavissades; Risc d’incendi i Canvis en el patró de nivació. 

 

5) Estat: Cal indicar si una acció està: No iniciada, en curs, completada o cancel·lada. 
 

6) Origen: L’acció podrà tenir els següents orígens: Autoritat local, coordinador territorial, nacional, 
regional, diversos o altres. 
 

7) Descripció: Es descriu com s’arribarà a l’objectiu marcat per l’acció i les seves característiques, 
especificant en la mesura del possible els ens implicats i el seu paper, les fites que s’espera 
assolir amb la implementació de la mesura i com es farà el seguiment de la mateixa al llarg del 
temps. 

 

8) Any inici 
 

9) Any finalització 
 

10) Organisme responsable: Cal omplir aquest apartat especificant quin és el departament, àrea o 
persona, del mateix Ajuntament o d’entitats locals, responsable de portar a terme i fer seguiment 
de l’estat d’execució de l’acció. 
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11) Parts interessades. Cal omplir aquest apartat especificant quins són els actors o organismes 
interessats, a implicar o rellevants pel territori que haurien d’estar implicats en la consecució de 
l’acció (ex: actors i entitats locals, ciutadania, sector econòmic determinat, Agència Catalana de 
l’Aigua, serveis d’emergències, etc.). 

 

12) Contribueix a la mitigació: En aquest apartat s’indica si l’acció tipus també contribueix a la 
mitigació del canvi climàtic. 

 

13) És una acció clau? L’administració local ha d’omplir aquest apartat indicant si l’acció és una 
acció clau o no pel seu municipi en base a les principals vulnerabilitats del seu territori, els 
principals sectors vulnerable afectats, la capacitat d’actuació del municipi davant el risc climàtic, 
etc. 

 

14) Cost inversió (€) estarà associat a un cost puntual. 
 

15) Cost sense inversió (€): relacionat amb el cost periòdic de l’acció (accions de manteniment, 
campanyes regulars, sou de tècnics, etc.). 

 

16) Cost total (€): sumatori del cost d’inversió i el de sense inversió.  
 
Per estimar els costos de les accions es pot utilitzar el full de càlcul Excel de costos de les accions 
d’adaptació planificades, disponible al web: 
http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-
comarques-gironines 

 

8.2. Accions d’adaptació realitzades 

El PAESC ha d’incloure una taula amb les accions d’adaptació ja realitzades a cada municipi. 
Aquestes han de ser accions finalitzades i almenys cal indicar el sector de vulnerabilitat, el nom de 
l’acció i l’any d’execució.  

Si són accions en curs s’indicaran a l’apartat d’accions planificades del PAESC. 
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8.3. Proposta d’accions d’adaptació 

A continuació, es mostra el llistat de les accions d’adaptació recollides a la Guia d’accions d’adaptació 
al canvi climàtic pels PAESC de l’Espai Català Transfronterer (ECT) – Gener 2021 que poden ajudar 
a l’hora d’incorporar accions d’adaptació en el PAESC. 

A la guia es poden trobar la resta d’informació de cada acció proposada, descripció, casos d’èxit i 
exemples,  indicadors de seguiment. 
 
El PAESC inclourà una taula resum del conjunt d’accions d’adaptació. 
 

 

ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

1.1. Assumir la gestió del servei d'abastament d'aigua per part de l'Ajuntament  

1.2. Legalitzar totes les captacions d'abastament municipal  

1.3. Delimitar els perímetres de protecció de les captacions municipals 

1.4. Inventariar les captacions i les fonts del municipi, públiques i privades (en cas de sequera, contaminació dels aqüífers, etc.) 

1.5. Controlar la qualitat de l'aigua de les fonts de concurrència pública 

1.6. Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament  

1.7. Pla de contingència per a l’abastament d’aigua extensiu al sector privat 

1.8. Control de la falca salina  

1.9. Telegestió de la xarxa d'abastament 

1.10. Pla director d’abastament i d'aprofitament de fonts pròpies en cas de sequera 

1.11. Ordenança municipal per ser un municipi lliure de glifosat en zona urbana i per a un ús responsable dels fitosanitaris 

1.12. Estudi dels aqüífers i de la disponibilitat d’aigua subterrània del municipi  

1.13. Recàrrega dels aqüífers  

1.14. Regular els usos del sòl en funció dels aqüífers: protegir zones de recàrrega, aqüífers superficials, etc.  

1.15. Millorar els sistemes de tractament d’aigua potable i de depuració de les EDARs  

AIGÜES PLUVIALS  

1.16. Recollir i reutilitzar les aigües pluvials. Dipòsits en equipaments públics.  

1.17. Afavorir les zones permeables al municipi i campanya per explicar-ho a la ciutadania. 

CONSUMS MUNICIPALS 

1.18. Instal·lar comptadors d'aigua (a la sortida dels dipòsits de distribució, en piscines municipals i equipaments esportius, etc.) 

1.19. Campanya d'estalvi de consums d'aigua als equipaments públics 

1.20. Transparència de les dades de consum d'aigua dels equipaments municipals 

1.21. Dissenyar els desenvolupaments urbanístics en funció de la disponibilitat de recursos 

1.22. Ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua que inclogui els sectors domèstic, industrial, serveis i agrícola 

1.23. Incentius fiscals i bonificacions en impostos per accions d’estalvi i reutilització d’aigua 

1.24. Selecció d'espècies vegetals autòctones amb baix requeriment hídric per jardineria municipal  

1.25. Optimització dels sistemes de reg (reducció de fuites i millora de programacions)  

1.26. Telegestió del reg del verd urbà 

1.27. Aplicació d'encoixinats (mulching) en les zones verdes 



                                                                                                                              METODOLOGIA PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC A LES COMARQUES GIRONINES 
                       

  55

1.28. Nous trams municipals en la tarificació de l’aigua per incentivar l’estalvi  

1.29. Garantir la disponibilitat d’aigua no potable als bombers 

1.30. Reduir i limitar l’ús d’aigua dolça a les dutxes de la platja  i educar als usuaris sobre l'estalvi d'aigua  

1.31. Instal·lar sistemes de detecció de fuites en instal·lacions públiques 

1.32. Apropar els serveis amb necessitats d’aigua als efluents dels sistemes de depuració (EDARs)  

SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS  

1.33. Instaurar progressivament la xarxa separativa d'aigües residuals al municipi 

1.34. Inventariar i inspeccionar les fosses sèptiques del municipi, públiques i privades  

1.35. Estudiar el potencial del municipi per a la reutilització de les aigües residuals 

1.36. Sistemes de depuració mitjançant llacunatge (wetlands, depuradores amb filtres de plantes...)  

1.37. Identificar i arreglar les fuites en la xarxa de sanejament 

1.38. Xarxa de reutilització d'aigües grises i regenerades en polígons industrials  

1.39. Telegestió de la xarxa de sanejament 

1.40. Pla director de clavegueram 

1.41. Dotar d’una EDAR als nuclis que encara no en tenen  

1.42. Redimensionar les EDARs a les noves necessitats 

EDIFICIS 

2.1. Millores en els aïllaments i rehabilitació energètica d’edificis 

2.2. Pla municipal per l'ús de la biomassa forestal 

2.3. Cobertes i façanes verdes (Nature based solutions) 

2.4. Ventilacions creuades i sistemes passius de manteniment del confort 

2.5. Cortines, persianes, tendals i altres mecanismes per reduir la incidència del sol en edificis i equipaments  

2.6. Ordenança d’incentius fiscals i bonificacions per actuacions d’adaptació dels edificis  

2.7. Ordenança per establir criteris bioclimàtics i compra verda sostenible en noves construccions  

2.8. Control de fuites de calor i aigua mitjançant les tècniques adients (com la fotografia termogràfica) 

2.9. Crear un “Fons climàtic municipal” en el pressupost municipal per executar accions d’adaptació al canvi climàtic en edificis 

2.10. Geotèrmia per a climatització 

2.11. Difusió d’ajudes d’eficiència energètica a la ciutadania  

ENERGIA 

3.1. Pla contra la pobresa i a favor de l’equitat 

3.2. Revisió dels ancoratges de les infraestructures (plaques solars, enllumenats, antenes, etc.)  

3.3. Potencial energètic de les aigües residuals i del biogàs  

RESIDUS 

4.1. Adequació dels horaris i freqüència de recollida dels residus a la temperatura (onades de calor)  

4.2. Introducció de les TIC per a optimitzar la recollida 

4.3. Autocompostatge i reutilització de restes de jardineria i de menjadors escolars 

4.4. Optimitzar la freqüència de neteja dels embornals 

4.5. Pla de disminució de malbaratament alimentari 

4.6. Economia circular i simbiosi industrial en polígons industrials (reutilitzar els residus i subproductes com a matèria primera) 
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CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

5.1. Establir condicions especials d'execució en  la contractació pública de l'ajuntament (estalvi d'aigua, compensació d'emissions, compra verda) 

AGRICULTURA I SECTOR FORESTAL 

6.1. Instruments d'ordenació forestal (IOF) en els boscos públics i promoure’ls en els privats 

6.2. Pla de gestió forestal municipal 

6.3. Aprofitament i gestió dels boscos locals per biomassa i fusta 

6.4. Control i prevenció de plagues (processionària, bernat, morrut, vespa asiàtica, fongs,...) 

6.5. Optimització de la xarxa de camins i pistes forestals  

6.6. Pla de prevenció d’incendis a escala supramunicipal amb instruccions d’execució municipals i dotació pressupostària 

6.7. Incentius fiscals i bonificacions en impostos en finques amb Instrument d'Ordenació Forestal (IOF) 

6.8. Ramaderia extensiva per prevenció d'incendis i per incentivar l'economia local 

6.9. Productes de proximitat i km 0 (agrícoles i forestals)  

6.10. Promoció de l’ús de fusta local en equipaments municipals 

6.11. Desenvolupament dels perímetres de protecció per incendis i millora dels espais agrícoles i naturals periurbans  

MEDI AMBIENT I BIODIVERSITAT 

7.1. Definir la infraestructura verda del municipi, planificar per preservar-la i destinar fons per al seu manteniment 

7.2. Prioritzar l’ús d’adobs orgànics i d’alternatives als productes fitosanitaris de síntesis en la jardineria municipal 

7.3. Protegir i recuperar els sistemes dunars 

7.4. Reforestació de zones degradades de propietat municipal amb espècies autòctones  

7.5. Protecció d’espais naturals d’interès locals 

7.6. Creació de zones humides naturalitzades amb aigua depurada 

7.7. Identificar les àrees del municipi sensibles a la pèrdua de biodiversitat 

PROTECCIÓ CIVIL I  EMERGÈNCIES 

8.1. Actualització del DUPROCIM tenint en compte les projeccions i impactes associats al canvi climàtic i garantint els sistemes d’alerta adients 

8.2. Optimitzar, revisar i millorar els sistemes d'alerta i comunicació amb la població 

8.3. Crear sistemes d'alerta ciutadana primerenca (early warning systems) per a onades de calor, de fred, llevantades i temporals de mar, etc. 

8.4. Estructures de protecció en zones inundables i en zones costaneres (dics, gabions, geotèxtils, motes, etc.) 

8.5. Realitzar simulacres per a emergències (incendis, inundacions, allaus, esllavissades...) 

8.6. Estudi d'identificació de riscos geològics al municipi i Pla d'acció  

8.7. Inventari d'equipaments municipals i edificis privats situats en zones de risc i reubicació progressiva  

8.8. Revisió d'hidrants (absència, funcionament, pèrdues i procedència de l'aigua) 

8.9. Avaluar la pujada del nivell del mar al municipi 

8.10. Limitar l’antropització de les lleres i fer-ne el manteniment com a prevenció 

8.11 Limitar l'accés motoritzat al medi natural  

8.12 Revisar les pòlisses d’assegurances contractades per l’ajuntament i garantir que donen cobertura als riscos associats al canvi climàtic ( 

SALUT 

9.1 Protocol d'actuació envers les persones vulnerables a les onades de calor i de fred 

9.2 Protocol d'actuació pel control i la prevenció de malalties tropicals transmeses per vectors 

9.3 Avisos en relació amb la qualitat de l’aire (especialment per a l’ozó troposfèric i els al·lèrgens) 



                                                                                                                              METODOLOGIA PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC A LES COMARQUES GIRONINES 
                       

  57

9.4 Campanyes pel control de plagues que afecten a la salut pública (mosquit tigre, vespa asiàtica, meduses, etc.) 

9.5 Ajustar els horaris dels serveis municipals, activitats i uniformes a les condicions climàtiques 

9.6 Refugis climàtics: posar a disposició de la ciutadania i dels col•lectius vulnerables els equipaments públics amb climatització 

9.7 Crear el Consell de salut del municipi per tal que contempli mesures d’adaptació al canvi climàtic  

9.8 Promoure accions com la de “Boscos per la salut” 

9.9 Crear i difondre una aplicació municipal pel mòbil com a sistema d’alerta 

 TRANSPORT 

10.1 Instal•lar separadors de sòlids i d’hidrocarburs abans d'abocar a la llera l'aigua recollida de pluvials 

10.2 Canviar el traçat de determinades infraestructures. Retirar vies en zones inundables i litorals 

10.3 Reforçar i revegetar els talussos prop de les vies (ombra i estabilitat) 

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 

11.1 Identificar les illes de calor urbanes i mitigar la radiació solar (canvi de paviments, ombra, vegetació, color de les façanes i cobertes, etc.) 

11.2 Substitució d'infraestructures i materials sensibles als impactes climàtics (energètiques, telecomunicacions, de gas, transport, d'aigua...) 

11.3 Ordenança per a l'ús d'espècies autòctones de xerojardineria, arbres caducifolis, i espècies no al·lèrgiques en el verd urbà 

11.4 Espais urbans amb ombra i aigua per refrescar-se  (refugis d’aigua) 

11.5 Revisar els usos i el planejament en les zones inundables i en el litoral afectat per la pujada del nivell del mar 

11.6 Revisar els criteris urbanístics i incorporar criteris d’adaptació, d’estalvi de recursos i de prevenció de riscos en el planejament municipal 

11.7 Promoure la desurbanització d’edificacions i instal·lacions obsoletes 

11.8 Indicar l’alçada de les inundacions històriques i futures (sensibilització) 

11.9. Plans directors del verd urbà i de la biodiversitat 

TURISME 

12.1. Adherir-se a la carta europea de turisme sostenible (CETS) 

12.2. Taxa turística municipal destinada a un fons per a l'execució d'accions d'adaptació al canvi climàtic 

12.3. Campanyes específiques al sector turístic per a l'estalvi de recursos i l'adaptació al canvi climàtic  

12.4. Canviar el model turístic de masses a un turisme cultural i de natura: diversificació i adaptació del sector turístic, però no expansió  

12.5. Ecocertificació de les empreses del sector turístic i mesures d'estalvi i reutilització de recursos. Distintiu d'empresa adaptada 

12.6.  Limitar la recepció turística en funció de la capacitat d’acollida del territori i redistribuir la pressió turística  

12.7. Incentius fiscals i bonificacions en impostos per a empreses turístiques que hagin  implementat projectes de rehabilitació i d’adaptació 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

13.1. Col·laborar amb les oficines d'energia comarcals i els punts d'assessorament energètic (PAE)  

13.2. Campanyes de sensibilització específiques per sectors sobre els impactes i l’adaptació al canvi climàtic 

13.3. Mesures d'adaptació al canvi climàtic a l'escola 

13.4. Pla de formació adreçat als càrrecs electes i creació de la “Comissió municipal per a l’adaptació al canvi climàtic” 

13.5. Pla de formació adreçat als treballadors municipals  

13.6. Línia d'ajudes i subvencions per poder executar mesures d'adaptació al canvi climàtic segons criteris de prioritat (pobresa energètica, aigua) 

LITORAL I SISTEMES COSTANERS 

14.1. Preservació dels fons marins (praderies de posidònia i Cymodocea) i neteja anual amb el suport dels clubs d’immersió local 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I INDÚSTRIA 

15.1. Establiment de convenis i consensos amb els sectors econòmics locals  
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9. Pobresa energètica 
El PAESC ha d’incloure un apartat específic per a la pobresa energètica. En aquest apartat cal 
descriure la situació de pobresa energètica present en el municipi, si actualment es realitzen accions 
per prevenir i pal·liar la pobresa energètica i proposar noves accions. 

També es realitzaran fitxes d’accions per a fer front a la pobresa energètica del municipi seguint el 
model de les fitxes d’adaptació, però més simplificades, veure exemple en els PAESC pilot d’aquesta 
metodologia. 

A la Guia d’accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques gironines (Diputació de Girona – 
CILMA – Agost 2018) hi ha un apartat amb diverses accions per a fer front a la pobresa energètica 
dels municipis. La Guia es pot descarregar al web: http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-
coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-comarques-gironines 

A continuació s’enumeren les accions referents a pobresa energètica proposades a la guia: 

• Dur a terme intervencions energètiques a llars derivades de serveis socials per millorar l’eficiència 
energètica de les llars vulnerables. 

• Dur a terme programes de formació per col·lectius vulnerables en eficiència energètica a la llar. 

• Impulsar programes de formació per professionals que treballen amb col·lectius vulnerables. 

• Crear programes d'ocupació i inserció laboral per formar agents energètics que actuïn en llars 
vulnerables. 

• Impulsar campanyes de sensibilització, a col·lectius vulnerables energèticament, identificats a través de 
Serveis Socials. 

• Impulsar programes de coneixement del parc d'habitatges. 

• Constituir taules de coordinació per definir una estratègia municipal de pobresa energètica. 
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10. Pla de participació i comunicació 

10.1. Presentació 

El conjunt de la societat té un paper rellevant per fer front al canvi climàtic. La participació de la 
societat i dels actors directament relacionats en el procés d’elaboració del PAESC és necessària per 
poder proposar les accions i dur-les a terme. 

La participació dels ciutadans i dels actors implicats en l’elaboració del PAESC té una importància 
cabdal pels motius següents: 

� El disseny de les polítiques amb la participació de diferents actors resulta més 
transparent i democràtic. 

� Una decisió presa amb el consens de diferents actors estarà basada en un major 
coneixement de la realitat. 

� Un ampli consens millora la qualitat, acceptació, efectivitat i legitimitat del pla (és 
necessari, com a mínim, per garantir que les parts involucrades no s’oposaran a certs 
projectes). 

� La participació en la planificació garanteix l’acceptació a llarg termini, la viabilitat i el 
suport a estratègies i mesures. 

� Els PAESC, en alguns casos, poden rebre més suport de les parts involucrades en la 
participació que del mateix personal o de la direcció de l’ajuntament. 

� L'assoliment de l'objectiu de reducció del 40% de les emissions tan sols es pot 
aconseguir si els actors implicats dels sectors residencial, transport i terciari privat prenen 
mesures en els seus àmbits d'acció. 

� El canvi climàtic ja està afectant a la població i la seva adaptació requereix la participació, 
coneixement i bona predisposició per part de tota la ciutadania. 

10.2.  Actors implicats 

Abans d’iniciar el procés de participació, s’ha d’identificar quins són els actors que caldrà implicar en 
el procés d’elaboració del PAESC d’un municipi. Els actors interessats són les persones i/o 
organismes que compleixen els requisits següents: 

� Tenen un interès concret en l’elaboració del PAESC ja que les accions que s’hi indiquin 
els poden afectar. 

� La seva activitat afecta el resultat del PAESC.  

� Tenen o controlen informació, recursos i coneixements tècnics necessaris per definir i 
implantar una estratègia. 

� Són clau per a la implantació de les accions. 

La taula següent identifica els possibles actors que es poden implicar en el procés d’elaboració del 
PAESC d’un municipi: 
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Taula 13.1. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAESC d’un municipi. 
Tipologia de persones i/o 

organismes 
Actors 

Ajuntament i administració 
pública 

Representants polítics 

Tècnics municipals (Medi ambient , gestió energètica, arquitectes i enginyers municipals, 
etc,...) 
Brigada, agutzils, policia municipal,... 
Directors de centres escolars i educatius 
Consell comarcal 

Sector privat 

Companyies energètiques municipals (llum, gas, biomassa,...) 
Representant de l’empresa responsable de la gestió de residus 
Representant de l’empresa responsable del transport públic urbà 
Representant de l’empresa responsable de l’abastament d’aigua potable 
Representant de l’empresa responsable de l’EDAR 
Empreses de serveis energètics (ESE i MESE) 
Inversors privats del municipi 
Representants del sector de la construcció 
Representants del sector agrícola i ramader 
Representants del sector turístic 
Juntes/Administradors de les urbanitzacions privades 
Associacions de comerciants 
Associacions de turisme 
Representants del sector terciari que tinguin un pes rellevant en l’economia del municipi  
Instal·ladors, electricistes, etc. 
Representants d’empreses de transport privat 
Representants d’empreses mediambientals 

Representants de la societat 
civil 

ONG i altres representats de la societat civil 
Associacions de veïns 
ADF i bombers voluntaris 
Comunitat esportiva i cultural del municipi 
Comunitat educativa del municipi (mestres, professores, alumnes,...) 
Moviments socials contra el canvi climàtic (juvenils, estudi, transversals,...) 
Ciutadans amb un interès concret 

Altres Experts (consultors, etc.) 
 
Font: Elaboració pròpia 

10.3. Mecanismes de participació 

Per a cadascuna de les fases d’elaboració dels PAESC de les comarques gironines es defineixen 
diferents mecanismes de participació. Els mecanismes de participació es classifiquen en quatre 
tipologies de grau d’implicació: 

Taula 13.2. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAESC d’un municipi. 
 

Grau d’implicació Exemples d’instruments de participació/comunicació 

1 Informació i educació 
Xarxes socials d’internet, cartes informatives, notícies al web, fullets, 
butlletins informatius, anuncis, exposicions, mitjans de comunicació locals 

2 Informació i retroalimentació 
Trucades telefòniques, pàgines web, reunions de presentació, 
teleconferències, enquestes i qüestionaris 

3 Participació i consultes Grups de treball, grups de discussió, fòrums, jornades de portes obertes 

4 Participació addicional Comitès assessors, òrgans de seguiment, planificació real, jurat popular 
 
Font: Guía:Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión Europea; Centro Común de 
Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 

 

La Diputació de Girona i el CILMA destina un espai web al Pacte d’alcaldes i alcaldesses de les 
comarques gironines. Aquest espai web és l’instrument d’informació i retroalimentació de totes les 
accions que es desenvolupin als municipis de les comarques gironines en el marc del Pacte 
d’alcaldes. L’objectiu del web és posar a disposició dels ajuntaments un espai d’intercanvi entre els 
diferents municipis, els ciutadans, les entitats, els responsables municipals, els tècnics, etc.  
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A continuació, es mostra una taula resum del procés d’elaboració del PAESC. Per a cadascuna de les 
fases s’indica el grau d’implicació i els instruments de participació/comunicació que la Diputació de 
Girona i el CILMA posen a disposició dels equips redactors. Aquests instruments es poden 
descarregar en format editable a la carpeta en línia Eines_PAESgi. 

 
 
Taula 13.3. Instruments de participació i comunicació per a cada fase del procés d'elaboració i execució del PAES. 

Fase Etapa 
Grau 

d’implicació 
Instruments de participació / comunicació  

Instrument Objectiu 

Inici 

Compromís polític i firma del 
Pacte 

Informació i 
educació 

Notícia (web o 
butlletí)* 

Informar la ciutadania de la signatura 
del Pacte d‘alcaldes i de l’inici dels 
treballs 

Adaptació de les estructures 
administratives 
municipals 

Correu electrònic 
informatiu* 

Informar els treballadors municipals i 
responsables polítics de la signatura 
del Pacte d’alcaldes i dels 
compromisos adquirits. Afavorir la 
recollida de dades, guanyar legitimitat 
i involucrar les persones amb poder de 
decisió 

Aconseguir el suport de les 
parts interessades 

Planificació 

Avaluació del marc actual, 
que inclou l’Informe de 
referència i seguiment 
d’emissions  

Informació i 
educació 

Notícia (web o 
butlletí)* 

Presentar els resultats de l’IRE, ISE i 
la  fitxa de vulnerabilitat als impactes 
del canvi climàtic del municipi a la 
ciutadania 

Consulta de l’inventari de les 
dades de vulnerabilitat als 
impactes del canvi climàtic 
de l’ECT.  
Consulta de la guia d’accions 
per mitigar el canvi climàtic a 
les comarques gironines 
(agost 2018) i la Guia 
d’accions d’adaptació al 
canvi climàtic pels PAESC 
de l’ECT – (octubre 2019) 
Establiment de la visió: on 
volem anar? 

Participació i 
consultes 

Taller de participació 
- Planificació 
Documentació: 
+ Exemple de 
convocatòria* 
+ Qüestionari de 
priorització d’accions 
(en paper i on-line)* 
+ Qüestionari 
d’avaluació* 

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

Elaboració del pla: com 
volem aconseguir-ho? 

Aprovació i presentació del 
pla 

Implantació 
Implantació de les accions 
planificades 

Informació i 
educació 

Notícia (web o 
butlletí) 
 

Informar la ciutadania i els actors 
sobre les accions que el municipi 
desenvolupa. S’informarà a través del 
web de l’ajuntament i del web del 
Pacte d’alcaldes de la Diputació de 
Girona.  

Seguiment i 
informació 

Seguiment del pla 

Participació i 
consultes 

Notícia (web o 
butlletí) 

 Informar la ciutadania sobre el grau 
d’assoliment dels objectius i les noves 
accions proposades 

Informació i presentació de 
l’informe d’implantació 

Revisió de les accions 

Participació 

Promoure activitats i 
involucrar la ciutadania i les 
parts interessades  

Participació i 
consultes 

Grups de treball. 
Presentació dels 
resultats de les 
accions realitzades 
via jornades 
tècniques, 
descobertes, 
jornades de portes 
obertes o edició de 
material divulgatiu 

Donar a conèixer el Pacte d’alcaldes a 
la ciutadania.  L’ajuntament podrà 
organitzar jornades de portes obertes i 
grups de treball d’intercanvi 
d’experiències 
 
Augmentar el coneixement sobre 
canvi climàtic a la ciutadania (mitigació 
i adaptació) 

Organitzar accions per al Dia 
de l’Energia i el Clima 

Participació i 
consultes 

Proposta d’activitats 
pel Dia de l’Energia i 
el Clima 

Transmetre els objectius del Pacte 
d’alcaldes a la ciutadania 
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*Aquest document es pot descarregar en format editable al web http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-
del-pacte-dels-alcaldes-a-les-comarques-gironines 
 
Font: Elaboració pròpia i Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión 
Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 

10.4.  Taller de participació - Planificació 

En la fase de planificació del PAESC es preveu realitzar, com a mínim, un taller de participació. En 
cas que al municipi hi hagi un elevat nombre d’actors, es poden dur a terme més tallers de 
participació. En tot cas, el taller es realitzarà un cop s’hagin validat les accions proposades amb els 
responsables de l’ajuntament.  

El taller de participació, en cas que sigui necessari i sempre i quan s’acordi amb el municipi, es podrà 
dur a terme en format no presencial.  

L’objectiu del taller de participació en la fase de planificació és: 

� Informar la ciutadania i validar les accions. 

� Implicar els responsables de la gestió energètica i hídrica dels equipaments municipals, 
de protecció civil, tècnics de medi ambient i de planificació urbanística en la presa de 
decisions. 

� Identificar noves accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

� Prioritzar les accions i identificar-ne el responsable. 

� Guanyar legitimitat i suport ciutadà i polític. 

� Presa de consciencia col·lectiva de la situació d’emergència climàtica on ens trobem.  

A continuació, es descriuen les fases i els continguts del taller de participació: 

Actors implicats 

L’equip redactor, juntament amb els responsables de l’ajuntament, hauran d’identificar els actors que 
s’han d’implicar en el procés d’elaboració del PAESC del municipi.  
 

Convocatòria 

La convocatòria la realitzarà el mateix ajuntament contactant personalment als actors identificats. Se 
sol·licitarà la confirmació d’assistència. 
 
El taller també estarà obert a la resta de la ciutadania (organitzada o no), i es farà difusió del dia i lloc 
a través de les eines de difusió habituals de l’ajuntament. 
 
El material necessari que cal elaborar: 
 

• Cartell i escrit de presentació per realitzar la convocatòria (exemple descarregable al 
web: http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-

comarques-gironines ). 
 

• Durant el taller de participació cal realitzar la tasca de moderació del debat i respondre 
a les consultes adreçades a l’equip redactor. També és oportú realitzar alguna 
fotografia de l’activitat. 
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Dinàmica participativa 

Presentació dels resultats (durada: 20 min) 
 
Caldrà fer una breu introducció sobre els temes següents: 
 

� Què és el Pacte de les alcaldies per l’energia i el clima? 

� Quins són els objectius del taller de participació? 

� Quins són els resultats de l’inventari d’emissions pel municipi? 

� Quines són les línies estratègiques i principals accions? 

 
Validació de les accions (durada 1.30 h) 
 
Si el nombre i la representació dels assistents ho permet, es faran dues taules de debat: l’una per a 
les accions relacionades amb els equipaments i les instal·lacions municipals i l’altra per a les accions 
relacionades amb tota la resta de l’àmbit PAESC (sector residencial, sector terciari, transport i rsidus). 
 

� Grup 1. Actors que tenen poder de decisió sobre els equipaments o les instal·lacions 
municipals: personal de l’ajuntament, responsables dels equipaments, agutzil, 
representants de totes les forces polítiques amb representació municipal, directors de 
centres educatius, personal de manteniment (enllumenat públic, equipaments públics o 
altres instal·lacions) i representants de les empreses de serveis energètics i de la gestió 
de residus. 

� Grup 2. Actors relacionats amb les actuacions de l’àmbit PAESC: tècnics municipals de 
les àrees implicades (urbanisme, medi ambient, aigua, energia, residus, mobilitat, 
participació ciutadana, salut, protecció civil i emergències, turisme...), creadors d’opinió, 
representants d’associacions, instal·ladors, promotors, enginyers i consultors ambientals, 
assistents socials, comunitat educativa, moviments socials, persones assistents als 
fòrums de l’Agenda 21 Local o del PAES del municipi i representants de les empreses de 
serveis públics del municipi (transport públic urbà, aigua, energia,...). 
 

Als assistents, se'ls lliurarà un qüestionari de priorització de les accions (cadascun dels dos grups 
treballarà les accions del seu àmbit, Ajuntament o resta àmbits del PAESC). 
 
Materials necessaris: 
 

• Presentació gràfica seguint la plantilla proposada a mode de resum del PAESC i per 
introduir el debat i la discussió de les accions planificades (exemple descarregable al 
web: http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-

comarques-gironines 
 

• Projecció del vídeo general del projecte ECTAdapt  
https://www.youtube.com/watch?v=7ET5Jr6T8HM&feature=youtu.be 
 

• Qüestionari de priorització d’accions de mitigació i adaptació. Aquest es pot utilitzar 
posteriorment per realitzar una enquesta on-line mitjançant alguna eina de formulari 
en línia, caldrà fer-ne difusió entre la població per tal d’aconseguir una bona 
participació. 
 

Informe de retorn 

Un cop realitzat el taller de participació cal redactar l’informe de retorn amb els resultats obtinguts i 
adjuntar-ho com annex del PAESC. 
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10.5. Comunicació 

La comunicació és un mitjà essencial per mantenir informats els actors implicats en l’elaboració del 
PAESC.  

La COMO posa a disposició de l’ajuntament un conjunt d’instruments de comunicació, que es poden 
descarregar al web de la COMO21. 

A continuació, es proporciona una llista d’alguns dels materials que la COMO posa a disposició dels 
ajuntaments per tal d’homogeneïtzar la imatge gràfica de la campanya. 

• Caixa d’eines gràfiques (logotips, plantilla per a presentacions, plantilles per a documents)Ç 

• Fullet de presentació del Pacte d’alcaldes 

• Fullet sobre els organismes de suport del Pacte d’alcaldes 

• Fullet sobre instruments de finançament 

• Pòster conceptual del Pacte d’alcaldes 

• Estudis monogràfics del Pacte d’alcaldes 

• Fullet per a comunicats de premsa 

• Butlletins electrònics del Pacte d’alcaldes 

Tot el material que s’editi en el marc del Pacte d’alcaldes haurà de mostrar el logo del Pacte de les 
alcaldies, que es pot descarregar al web: http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-
coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-comarques-gironines 
 
 
També es disposen dels recursos gràfics i educatius que poden acompanyar la jornada de participació 
ciutadana o altres moments. Són els següents: 
 

• En mitigació: Recurs educatiu “Més o menys” http://www.cilma.cat/noticies/mes-o-menys-
recurs-itinerant-sobre-leficiencia-energetica-i-lenergia-solar-fotovoltaica/ 
 

• En adaptació i en el marc del projecte ECTAdapt hi ha disponible: 
o Exposició itinerant de sensibilització a l'adaptació al canvi climàtic: 

http://www.ddgi.cat/exposicions/catalegs/1073-cataleg.pdf 
o Exposició contextualitzada al Montseny.  
o Joc de cartes de les 7 famílies 
o Scape game CLIMATIC-TAC 

                                                      
16) https://www.eumayors.eu 
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11. Pla de seguiment 
Els signataris del Pacte d’alcaldes es comprometen a presentar: 

1) Un informe d’implantació del PAESC, cada dos anys. 

Aquest informe inclourà informació quantitativa sobre les accions implantades i el seu 
impacte sobre el consum d’energia i les emissions de CO2. També inclourà una anàlisi del 
procés d’implantació del PAESC que faci referència a les mesures correctores i 
preventives quan sigui necessari.  

En aquests moments tan sols hi ha publicada la metodologia i eines per a la redacció dels 
informes de seguiment dels PAES (Diputació de Girona – CILMA 2016). 

2) Un informe d’acció del PAESC, cada quatre anys. 

Aquest informe contindrà la informació indicada per a l’informe d’implantació del PAESC i 
els diferents inventaris de d’emissions (ISE).  

Actualment hi ha publicat l’Inventari de seguiment d’emissions (ISE) 2006-2014 (Diputació 
de Girona – CILMA 2019). 

Per tal d’avaluar el progrés i els resultats del PAESC cal identificar una sèrie d’indicadors per a 
cadascuna de les accions. A continuació, es proposen uns exemples d’indicadors per a cada sector. 

Taula 14.1. Proposta d’indicadors per a la mitigació 

Sector Indicador 

A1.Edificis, 
equipaments/instal·lacions 
municipals, residencials i terciaris 

Percentatge de llars amb cadascuna de les qualificacions energètiques 

Consum total d’electricitat dels edificis públics 

Consum total de combustibles fòssils en els edificis públics 

Consum total de biomassa en els edificis públics 

Nombre d’edificis municipals amb autoconsum fotovoltaic 

Nombre d’edificis municipals amb sistemes de geotèrmia 

Nombre d’edificis municipals amb carregadors de vehicle elèctric 

Nombre d’equipaments municipals amb el consum d'energia monitoritzats i open-data 

Consum total d’electricitat en edificis residencials 

Consum total de combustibles fòssils en edificis residencials 

Consum total d’electricitat en edificis del sector terciari 

Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari 

A2. Enllumenat públic 
Consum elèctric i estalvi energètic aconseguit en el sistema d’enllumenat públic 

Nombre d’actuacions de millora realitzades 

A3. Indústria 
Nombre d’activitats industrials del municipi  

Tipologia d’indústria present al municipi 

A4. Transport 

Nombre de passatgers a l’any que utilitzen el transport públic 

Km de carril bici 

Km de vies per a vianants / km de vies municipals 

Consum total d’energia del parc de vehicles propietat de l’ajuntament 

Nombre de vehicles que passen per un punt fix a l’any/mes (agafar un punt o carrer 
representatiu) 

Consum total d’energia en forma de combustibles renovables per part de les flotes de 
l’Administració pública 



   METODOLOGIA PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC A LES COMARQUES GIRONINES 

 66

Sector Indicador 

 % de població que viu dins d’un radi inferior a 400 m d’una parada d’autobús 

 
Tones de combustibles fòssils i/o electricitat servits en una selecció d’estacions de 
servei representatives 

 Consum d’energia del sector transport 

 Consum d’energia de la flota municipal 

 
Nombre de vehicles elèctrics per a la flota municipal, km recorreguts i kWh elèctrics 
consumits 

 
Nombre i consum elèctric dels carregadors públics de vehicle elèctric, nombre 
d’usuàries i característiques dels serveis 

 Nombre de vehicles elèctrics en el municipi 

 Mesures implementades per a la mobilitat elèctrica i sostenible 

A5. Producció local d'electricitat 

Producció elèctrica de les instal·lacions municipals d'autoconsum FV 

Nombre d’instal·lacions d’autoconsum FV registrades en el municipi i potència 
instal·lada 

A6. Calefacció i refrigeració locals 

Evolució del consum d’energia de les xarxes de calor 

Nombre d’habitatges i/o equipaments que abasteix la xarxa de calor 

Actuacions de millora realitzades 

A7. Altres 

Percentatge de recollida selectiva, FORM i rebuig del municipi 

Nombre de campanyes municipals de prevenció de residus i nombre de participants 

Nombre d’establiments adherits al Programa d’Acords Voluntaris de l’OCCC 

Participació i seguiment de les campanyes ciutadanes 

Estalvi energètic comptabilitzat en el projecte 50-50 de les escoles 

Nombre de formacions rebudes i participació en jornades per part de tècnics 
municipals 

Nombre de cursos de conducció eficient rebuts per part de tècnics municipals 

Nombre de cursos de conducció eficient per a la ciutadania realitzats i nombre 
d'assistents 

Grau d’utilització de plataformes de compartició de vehicles pels veïns del municipi 

Nombre de compres d’equipaments eficients 

Percentatge d’electricitat ecològica comprada per l’Administració pública 

Nombre de tallers mediambientals i de sostenibilitat energètica realitzats a les escoles 

 
Font: Elaboració pròpia i guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: Comisión 
Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 

Taula 14.2. Proposta d’indicadors per a l’adaptació al canvi climàtic 

Sector Indicador 

Edificis: municipals, residencials i 
terciaris 

 

Edificis municipals que fan la funció de refugi climàtic 

Nombre d’edificis amb sistema de recollida d’aigües pluvials 

Nombre d’edificis amb cobertes i façanes verdes 

Nombre d’edificis rehabilitats en criteris bioclimàtics 

Nombre d’edificis que utilitzen biomassa forestal 

Transport Nombre d’esllavissades produïdes i afectacions 

Energia 

Afectacions produïdes en infraestructures energètiques (línies elèctriques, 
canalitzacions de gas,...) 

Actuacions realitzades en ancoratges d’infraestructures energètiques (instal·lacions 
solars fotovoltaiques, enllumenats públics,...) 

Aigua 

Evolució del consum d’aigua del sector primari, terciari i domèstic del municipi 

Consum d’aigua dels equipaments municipals 

Percentatge d’incontrolats de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi 

Volum d’aigua regenerada aprofitada al municipi 
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Sector Indicador 

Volum d’aigua pluvial recuperada en el municipi 

Índexs de qualitat de l’aigua dels aqüífers i fonts existents al terme municipal 

Nombre i capacitat dipòsits municipals de recollida de pluvials 

Nova superfície permeable del municipi 

Substitució d’espècies vegetals autòctones amb baix requeriment hídric en la jardineria 
municipal 

Nombre de sistemes de reg eficient instal·lats (gota a gota) en la jardineria municipal 

Nombre d’encoixinats instal·lats en zones verdes 

Noves zones de xarxa separativa construïdes 

Residus 

Nombre de modificacions d’horaris de recollida realitzats per qüestions climàtiques ( 
principalment per temperatura i onades de calor) 

Tones de compostatge produïts 

Planificació urbanística 

Canvis de paviment i mobiliari urbà realitzats per adequar-se a les altes temperatures 

Noves fonts públiques instal·lades 

Noves zones verdes creades al municipi 

Espais planificats per desurbanitzar (zones inundables, pujada nivell mar, 
ambientalització,..) 

Agricultura i sector forestal 

Nombre d’explotacions agrícoles i ramaderes ecològiques 

Boscos afectats per episodis de sequera moderada i severa 

Nombre d’Instruments d’ordenació forestal (IOF) realitzats al municipi 

Grau d’aprofitament dels boscos locals per a l’aprofitament de la biomassa forestal 

Aparició de plagues (processionària, bernat morrut, fongs,...) 

Nous camins o pistes forestals condicionats 

Medi ambient i biodiversitat 

Zones urbanes lliures de Glifosat 

Noves zones de protecció i recuperació de sistemes dunars 

Nombre i característiques de reforestacions realitzades al municipi  

Nombre de zones degradades recuperades ambientalment 

Salut Nombre de protocols per riscos climàtics, ozó i malalties tropicals realitzats 

Protecció civil i emergències 

Episodis d’emergència registrats 

Episodis d’onada de calor i nombre i tipus d’intervencions realitzades 

Percentatge de veïns inclosos en els canals de comunicació directes 

Noves estructures de protecció construïdes (dics, talussos, biòtops, geotèxtils, bypass 
pluvials, motes,...) 

Nombre de simulacres per emergències realitzats (incendis, inundacions, allaus, 
esllavissades,...) 

Ampliacions de la cobertura per riscos climàtics en les pòlisses d’assegurances 
municipals 

Actuacions de millora i augment de la cobertura mòbil del municipi realitzades 

Nombre de punts/zones sense o baixa cobertura mòbil del municipi 

Turisme 
Recaptació anual per taxa turística municipal 

Nombre de campanyes específiques pel sector turístic realitzades  

Captació pública de productes i 
serveis 

Nombre de contractacions públiques realitzades amb criteris climàtics 

Participació ciutadana Nombre i tipus d’activitats sobre canvi climàtic realitzades al municipi 

 
Font: Elaboració pròpia 
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12. Proposta de pla d’inversions 

El pla d’inversions ha d’identificar el cost de les accions durant el període 2019-2030. El pla 
d’inversions dividirà les accions en tres períodes en funció de la previsió del període d’implantació de 
l’acció: 

� 2019-2020 (accions a curt termini) 

� 2019-2023 (accions a mig termini) 

� 2019-2030 (accions a llarg termini) 

Per a cada acció caldrà indicar els aspectes clau següents: 

� Inici i fi d’execució de l’acció 

� Cost total de l’acció (IVA inclòs) 

� Cost que suposarà l’acció per a l’ajuntament i cost de la inversió privada (IVA inclòs) 

� Cost de la inversió privada (IVA inclòs) 

� Cost d’abatiment de les accions (€/tnCO2 estalviat) 

� Període d’amortització (anys) 

� Possibles vies de finançament per fer front al cost de l’acció/inversió 

A tall d'orientació, s'exposa el quadre següent amb diferents fórmules o vies de finançament de 
projectes i/o dels treballs tècnics necessaris per executar-los: 

Taula 15.1. Proposta d’indicadors. 

 Possibilitat de participació 
d'inversió privada 

Línies de crèdit Possibles línies de subvencions 

Accions en l'àmbit 
de  la gestió 
municipal 

Empreses de serveis energètics 
(ESE), empreses de gestió de 
residus, empreses de transport, 
altres empreses,rèntings, leasings, 
partenariat públic-privat  

Crèdit BEI, crèdit 
EEEF, ICO 

Àmbit europeu 
INTEREG, POCTEFA, FEDER, FEADER, 
ERASMUS +, LIFE, HORIZON 2020 
Àmbit estatal 
IDAE, Fundación Biodiversidad, Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Fondo de Carbono, 
Àmbit català 
ICAEN, ARC, Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Consells comarcals, DDGI 

Accions en l'àmbit 
privat 

Empreses de serveis energètics 
(ESE), rèntings, leasings, 
partenariat públic-privat  

ICF, ICO ICAEN, IDAE, Generalitat de Catalunya, 
Ajuntaments, COSME, HORIZON 2020 

Font: Elaboració pròpia. 

 

El PAESC inclourà una taula resum amb el conjunt d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic 
i de pobresa energètica. La taula inclourà el calendari d’execució, els costos, l’amortització econòmica 
i el cost d’abatiment i el cost de no actuar. 


