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

Aquesta estratègia, coneguda com l’estratègia del «20/20/20», és la base del Pacte d’alcaldes 
(Covenant of Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors 
principals de la seva acció de govern. 

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

A partir de l'èxit del Pacte dels alcaldes, l’any 2014 es va llançar la iniciativa Alcaldes per l’Adaptació 
(Mayors Adapt), basada en el mateix model de gestió pública, mitjançant la qual es convidava a les 
ciutats a assumir compromisos polítics i prendre mesures per anticipar-se als efectes inevitables del 
canvi climàtic. A finals del 2015, totes dues iniciatives es van fusionar en el nou Pacte dels Alcaldes 
per al Clima i l'Energia, mitjançant el qual es van assumir els objectius de la UE per l’any 2030 i es 
va adoptar un enfocament integral d'atenuació del canvi climàtic i d'adaptació a aquest. 

Aquest nou pacte es basa en tres pilars fonamentals: 

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

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

� Subministrament energètic segur, sostenible i assequible. 

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

 

              



 

2. Visió i compromisos dels signataris 
El Pacte dels alcaldes per al clima i l’energia és l’única iniciativa dirigida als municipis i amb els 
municipis. Forma part d’un moviment de baix a dalt (bottom-up) molt fort que uneix les administracions 
locals i regionals al voltant d’uns compromisos i una visió comuns. 

 

2.1. Visió compartida 2050 

Els signataris donen suport a una visió comuna per a l'any 2050:  

� Accelerar la descarbonització dels seus territoris. 

� Enfortir la seva capacitat d'adaptació als efectes inevitables del canvi climàtic. 

� Permetre als seus ciutadans l'accés a fonts d'energia segures, sostenibles i assequibles. 

2.2. Compromisos renovats 

Els municipis adherits al Pacte dels Alcaldes es comprometen a executar accions per assolir 
reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% a l’any 2030 i l'adopció 
d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

Per portar a la pràctica aquest compromís polític els signataris del Pacte, tenen dos anys des de la 
seva adhesió formal, per redactar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC - SECAP 
en anglès). El PAESC ha d’incloure: 

� Un Inventari d’Emissions de Referència de gasos d’efecte hivernacle del municipi (IRE - 
BEI en anglès) per fer el seguiment de l’efectivitat de les accions de mitigació. 
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� Una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del Canvi Climàtic per a l’adaptació. 

L’estratègia d’adaptació pot formar part del PAESC o bé es pot desenvolupar o formar part d’un pla 
apart. 

El PAESC es publicarà a la pàgina web del Pacte dels alcaldes. Els signataris han d’informar de la 
implementació dels plans cada dos anys. 

Quan facin aquest seguiment podran reajustar les seves prioritats i revisar el PAESC per tal de 
garantir la consecució dels objectius establerts. 

Veure Annex 1 sobre Compromisos d’adhesió al Pacte dels Alcaldes. 

Taula 2.1. Els principals compromisos renovats. 

 PAES PAESC 

Any base IRE 2005 2005 

Objectiu reducció de 
les emissions 

>20% per l’any 2020 >40% per l’any 2030 

Contingut NO hi ha avaluació de les vulnerabilitats als 
impactes del canvi climàtic 

Hi ha avaluació de les vulnerabilitats als impactes 
del canvi climàtic 

Termini 1 any 2 anys 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia per redactar els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima a la província de 
Barcelona. 

2.3. Full de ruta per a l’objectiu 40/30 

Des de la primera iniciativa del Pacte dels Alcaldes al 2008 fins a la seva reformulació en el Pacte 
dels Alcaldes pel Clima i l’Energia (1 de novembre de 2015) s’hi han adherit a la província de Lleida 
133 dels 231 municipis que la conformen. 

Al març de 2014 es va posar en marxa la iniciativa Alcaldes per l’Adaptació, a la qual s’ha adherit un 
municipi de la província. 

Així doncs, amb la posada en funcionament dels nous compromisos la situació dels municipis pot ser: 

� No estar adherit a cap de les iniciatives (Pacte dels Alcaldes ni Alcaldes per a l’Adaptació). 

� Estar adherit al Pacte dels Alcaldes: per la qual cosa es disposa d’un Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES). 

� Estar adherit al Pacte dels Alcaldes i a Alcaldes per a l’Adaptació: per la qual cosa es disposa 
d’un PAES i en alguns casos d’un Pla d’Adaptació. 

Els municipis que a partir de l’1 de novembre de 2015 s’han adherit o s’adhereixin al Pacte dels 
Alcaldes ho faran al nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia. 

Els adherits al Pacte dels Alcaldes amb anterioritat poden renovar i assumir els nous compromisos. 
L’adhesió als nous compromisos farà que calgui incorporar els nous objectius al PAES existent. 

Si més no, abans d’adaptar els PAES als nous compromisos caldrà haver fet un seguiment del PAES. 

En tot cas des de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes es prioritza que els municipis adherits al primer 
Pacte dels Alcaldes avancin en els objectius que es van establir per al 2020 i incorporin els nous 
objectius llavors. 

 



 

En resum: 

Si ja es té PAES i NO es vol renovar el compromís: 

Seguir amb el compromís pel 2020, amb l’objectiu de reduir >20% de GEH al 2020, i elaborar cada 
dos anys l’informe de seguiment del PAES. 

Si ja es té PAES i es vol renovar el compromís: 

� Fer un seguiment del PAES prèviament, per determinar l’estat del pla. 

� Ampliació de les accions per reduir emissions. Noves actuacions i/o redimensionat de les 
plantejades. Objectiu: reduir >40% GEH al 2030. 

� Si ja es té un pla d’adaptació: integrar-lo. 

� Si no es té cap pla d’adaptació: avaluar els riscos i les vulnerabilitats als impactes del canvi 
climàtic i fer les propostes d’actuació pertinents. 

Adhesió al Nou Pacte:  

� Redactar PAESC: 

o Inventari d’emissions amb any base 2005. 

o Proposta d‘accions per reduir emissions. Objectiu: reduir >40% GEH al 2030. 

o Avaluació dels riscos i de les vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic. 

o Proposta d’accions d’adaptació. 

Veure Annex 2 sobre Preguntes i Respostes per als municipis. 

2.4. Estructures organitzatives 

La Comissió Europea disposa de l’Oficina del Pacte d’Alcaldes (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. 
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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 per l’Energia Sostenible i el Clima de les 
comarques lleidatanes ha estat elaborada per la Diputació de Lleida i l’empresa Ecostudi. 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 (Unió Europea, 2016), i 
de la guia publicada per l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona. En aquest sentit, el text conté citacions textuals d’aquest document però adaptat al cas 
que ens atén. 

2.5. Per què adherir-s’hi? 

Les administracions locals que participin es podran beneficiar del següent: 

� Visibilitat i comunicació del compromís del municipi a la pàgina web de la iniciativa. 

� Suport pràctic mitjançant el “taulell d’ajuda” per a qüestions de funcionament i 
esdeveniments específics de la iniciativa organitzats per l’Oficina que gestiona la iniciativa. 

� Treball en xarxa, intercanvi i oportunitats de capacitació mitjançant esdeveniments regulars i 
la plataforma online. 

� Suport de coneixement mitjançant materials, guies i eines per analitzar, planificar, implantar 
i fer el seguiment de les accions locals en energia i canvi climàtic. 

� Un marc per fer el seguiment i fer els informes comú als municipis que participin. 

� Sinèrgies amb els agents implicats rellevants i amb d’altres iniciatives de la UE. Un accés 
més fàcil per als fons europeus que s’hi destinin (per ex. Iniciatives Smart Cities and 
Communities del programa Horitzó 2020, LIFE, etc.). 

 
 

 



 

3. Diputació de Lleida, 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 d’alcaldes 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 d’Alcaldes, 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 Lleida és, des del juliol de 2012, coordinadora territorial del Pacte d’alcaldes, i, com a 
tal, té les funcions següents: 

� Promocionar el Pacte dels Alcaldes entre els municipis de les Terres de Lleida. 

� Donar suport als ajuntaments en el seu procés d’adhesió al Pacte. 

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

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

� Definir l’abast i la metodologia dels informes d’avaluació, seguiment i verificació dels 
objectius del PAESC i donar suport a la seva avaluació. 

� Cooperar en les activitats de difusió del Pacte dels Alcaldes i de l’eficiència energètica. 

� Informar periòdicament la DG ENER de la Comissió Europea sobre els resultats obtinguts 
en l’àmbit territorial de la província i participarà en l’anàlisi estratègica sobre la posta en 
marxa del Pacte que proposi la Comissió. 

La Diputació de Lleida compta amb la col·laboració de diferents departaments per tal d’impulsar el 
Pacte d’alcaldes i contribuir així a la cohesió territorial i a la governança multinivell.  

La Diputació de Lleida va signar un conveni amb la DG ENER1 de la Comissió Europea per tal que fos 
reconeguda com a Entitat Coordinadora del Pacte. 

 
 

 

                                                      
1) DG ENER: Direcció General d’Energia de la Comissió Europea (col·laboradors en la redacció de la guia Cómo desarrollar 

un plan de acción para la energía sostenible (Unió Europea, 2010). 
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4. El Pacte d’alcaldes a les comarques lleidatanes 

4.1. 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 Lleida ha adaptat per tal de simplificar les tasques de preparació de la documentació 
per part dels ajuntaments. 

Cal tenir en compte que les comarques lleidatanes presenten una gran varietat pel que fa a la 
geografia, climatologia, generació d’energia, etc, que fa necessari adaptar el projecte a nivell local, 
donat que cada municipi té unes característiques específiques. 

Taula 4.1. Les principals etapes del procés del PAESC. 

Fase Etapa Documents resultants Termini 

PAS 1 

Aconseguir el suport de les parts interessades Acord del ple municipal 

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

Alcaldes 

PAS 2 

Elaboració del pla: 

- Inventari de Referència d’Emissions (2005) 

- Avaluació dels riscos i les vulnerabilitats als 
impactes del canvi climàtic 

- Proposta d’accions de mitigació i adaptació 

- Full de càlcul per sol·licitar dades 

- PAESC municipal 

- SECAP Template 
2 anys 

PAS 3 Aprovació i presentació del PAESC 
- Acord de ple municipal 

- Omplir online SECAP Template i 
carregar el pla 

PAS 4 Presentació periòdica dels informes de seguiment Revisió PAESC municipal 

- Informe 
d’implantació 
(cada dos anys) 

-Informe d’acció 
(cada quatre anys) 

Font: Elaboració pròpia. 

 

A continuació s’identifiquen les diferents accions que s’han de realitzar en cada fase de la iniciativa 
detalladament.  

4.1.1. PAS 1: Adhesió al Pacte dels alcaldes 

Els municipis que es vulguin adherir a aquesta iniciativa han de fer els passos següents: 

1. Adhesió a la iniciativa per Acord de Ple. 

2. Omplir el formulari d’adhesió al Pacte dels Alcaldes (Veure Annex 0). Aquest document es pot 
descarregar a la pàgina web del Pacte dels Alcaldes: 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/Documentos-esenciales-del-Pacto.html 

3. Enviar l’acord de Ple aprovat i formulari d’adhesió signat a la Coordinadora Territorial, en 
aquest cas Diputació de Lleida, PDF escanejats.  

4. Informar l'Oficina Europea del Pacte d'Alcaldes de la vostra adhesió. Per fer-ho cal omplir el 
formulari electrònic a l’adreça següent: 



 

http://www.eumayors.eu/registration/signatory_en.html   

a. Marcar el tipus d’adhesió. 

 

b. Adjuntar el formulari d’adhesió complimentat en format PDF, JPG o ZIP. 

 

c. Omplir les dades generals del municipi com nom, número d’habitants, etc. 

 

d. Posar com a Coordinadora Territorial a “Diputació de Lleida”. 

 

e. Posar el contacte de l’Alcalde o Alcaldessa i molt important el de la persona que 
portarà el dia a dia del pla (Main contact). 
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Un cop enviat el formulari electrònic, rebreu un email (a l'adreça des del qual s'ha enviat l'adhesió i a 
qui estigui amb còpia, important que sigui qui portarà el dia a dia del PAESC) amb una clau d'accés al 
vostre apartat de la web oficial del Pacte. Des d'aquest apartat podreu modificar el vostre perfil i veure 
que les dades de contactes i del municipi siguin correctes. 

4.1.2. PAS 2: Redacció del PAESC 

El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima és el document clau que permet al signatari del 
Pacte dels Alcaldes arribar als objectius establerts per la UE per al 2030, i així, anar més enllà de la 
reducció del 40% de les emissions de CO2 al seu terme. 

El PAESC ha de recollir els documents estratègics i estudis fets al municipi com ara: 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 
fetes al municipi, PAES etc. És a dir, s’integra en la planificació estratègica local. 

El pla inclou una avaluació de la situació actual, és a dir, l'Inventari de Referència d'Emissions per a la 
part de la mitigació del clima i una avaluació del risc i la vulnerabilitat per la part d'adaptació.  

La metodologia per a la elaboració del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, es basa en la 
metodologia de l’Oficina del Pacte d’Alcaldes (CoMO). Pel què fa a l’Adaptació la base han estat: la 
plataforma Climate-Adapt de la UE i la seva eina Urban Adaptation Support Tool, l’Estratègia 
Catalana d’Adaptació al canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC), el Pla Metropolità d’Adaptació al Canvi 
Climàtic (PACC 2015-2020) i diferents estudis preliminars existents elaborats per les diferents 
administracions públiques. 

 

A mode de resum, el PAESC a de contenir: 

 

1. Inventari de Referència d’Emissions amb any base 2005. 

2. Proposta d‘accions per reduir emissions. Objectiu: reduir >40% GEH al 2030. 

3. Avaluació dels riscos i les vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic. 

4. Proposta d’accions d’adaptació. 

 



 

Tenir en compte durant la redacció del PAESC: 

1. Elaborar una visió clara de l’estratègia a llarg termini. 

2. Utilitzar les activitats ja existents com a punts de partida. 

3. Obtenir la participació dels ciutadans i de les parts interessades locals. 

4. Calcular i assignar els recursos econòmics. 

La metodologia per elaborar un PAESC és la mateixa que un PAES amb la diferència que, en el 
PAESC, l’objectiu és reduir com a mínim un 40% d’emissions de GEH l’any 2030, i inclou una 
avaluació dels riscos i les vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic amb una proposta d’accions 
d’adaptació. 

4.1.3. PAS 3: Presentació del PAESC 

Els signants del Pacte dels Alcaldes, es comprometen a enviar el seu Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima en els dos anys següents a la decisió oficial d’unir-se al Pacte dels Alcaldes. 

Així doncs, un cop acabat el Pla caldrà fer el següent: 

1. Omplir online la plantilla del PAESC (SECAP Template). 

Per entrar cal que cada municipi tingui clar quin es l’email de referència que es va donar a la 
CoMO per l’adhesió i quina és la clau d’accés rebuda. L’adreça on introduir les dades és la 
següent: http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html 

Un cop omplerta la plantilla del PAESC s’afegirà com a annex en el document. 

2. Aprovar el PAESC per acord de Ple municipal. 

Una vegada tancat el Pla, el municipi haurà d’aprovar-lo per Ple i comunicar-ho a la Diputació 
de Lleida. 

3. Enviar a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes (CoMO) 

Per finalitzar el procés de presentació del PAESC, caldrà carregar el document del Pla i fer 
l’enviament telemàtic (submit) a la mateixa adreça on s’haurà introduït les dades de la plantilla 
PAESC (SECAP Template). 

L’adreça on es pot descarregar la nova plantilla del PAESC (SECAP Template) és la següent: 
http://www.pactodelosalcaldes.eu/Materiales-tecnicos-y.html  

4.1.4. PAS 4: Presentació periòdica dels informes de seguiment 

L’informe de seguiment és el document que els signants del Pacte es comprometen a enviar cada dos 
anys des de la presentació del PAESC. Descriu els resultats provisionals de la implementació i avalua 
si es corresponen als objectius previstos. 

El procediment d'informe es facilita mitjançant una plantilla online, que es relaciona estretament amb 
la plantilla de PAESC ja existent. Els seus èxits principals es publicaran a la pàgina web del Pacte, 
sota el perfil de signant, amb l'objectiu de mostrar el progrés obtingut per l'autoritat local. 
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4.2. Adaptació de les estructures administratives 

L'elaboració de polítiques d'acció en relació amb el clima i l'energia sostenible és un procés difícil i 
que absorbeix molt de temps, que s'ha de planificar i gestionar de forma contínua. Aquest procés 
exigeix la col·laboració i coordinació entre els diversos departaments de l'administració local, com ara 
protecció mediambiental, ús del terreny i planificació espacial, assumptes econòmics i socials, gestió 
d'edificis i infraestructures, mobilitat i transport, pressupost i finances, adquisicions, protecció civil, etc.  

Així doncs, des del moment en què se signa el Pacte d’alcaldes, 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 d’alcaldes (des de l’elaboració de l’inventari de referència d’emissions fins a l’execució de les 
accions).   

És essencial que la gestió d'adaptació al clima i per l'energia sostenible s'integri amb les altres 
accions i iniciatives dels departaments corresponents al municipi, i cal garantir que es converteix en 
part de la planificació global de l’autoritat local. 

Al principi del procés d’elaboració del PAESC cal que l’ajuntament designi un coordinador municipal 
del Pacte d’alcaldes, 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.  

4.3. Validació dels documents 

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

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

� 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’ajuntament o l’equip redactor haurà d’enviar els documents en format editable per correu electrònic 
(pactedelsalcaldes@diputaciolleida.cat) per tal que la Diputació de Lleida pugui emetre el document 
de validació del PAESC (DVPAESC). 

Un cop emès el DVPAESC, l’equip redactor haurà d’incorporar les esmenes en el termini d’un mes, i 
enviarà el document definitiu a la Diputació de Lleida, a la mateixa adreça de correu electrònic. La 
Diputació de Lleida enviarà la versió final dels documents a la CoMO. 



 

4.4. PAESC marc 

La Diputació de Lleida ha adaptat a les comarques lleidatanes el PAESC marc per tal 
d’homogeneïtzar i simplificar els PAESC dels municipis de les comarques lleidatanes, d’acord amb 
l’índex següent: 

0. ÍNDEX  

1. EL PACTE D’ALCALDES   

2. ANTECEDENTS I CONTEXT 

2.1.  El Protocol de Kyoto i els programes europeus sobre el canvi climàtic  

2.2.  L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta  

2.3.  Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic a Catalunya  

3. METODOLOGIA  

4. [NOM DEL MUNICIPI]: ANTECEDENTS EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC 

4.1.  Presentació del municipi  

4.2.  Documentació prèvia  

5. MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

5.1. Inventari de referència d’emissions del municipi [nom del municipi] 

5.1.1.  Inventari de referència d’emissions àmbit PAESC (2005)  

5.1.2.  Inventari de referència d’emissions àmbit Ajuntament 

5.1.2.1. Edificis i equipaments o instal·lacions municipals 

5.1.2.2. Enllumenat públic i semàfors 

5.1.2.3. Flota municipal 

5.1.2.4. Transport públic urbà 

5.1.3.  Producció local d’energia  

5.1.3.1. Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW 

5.1.3.2. Producció local de calefacció/refrigeració 

5.2. Pla d’acció de mitigació al canvi climàtic 

5.2.1.  Presentació del pla d’acció  

5.2.2.  Objectius estratègics i quantitatius  

5.2.3.  Accions realitzades (2005-201X)  

5.2.4.  Accions planificades (201X-2030)  

6. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

6.1. Avaluació de les vulnerabilitats i riscos als impactes del canvi climàtic 

6.2. Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic 

6.2.1. Presentació del pla d’acció  

6.2.2.  Objectius específics en matèria d’adaptació  

6.2.3. Accions d’adaptació 

6.3. El cost de la inacció 

7. TAULES RESUM DE LES ACTUACIONS 

7.1. Pla d’acció de mitigació al canvi climàtic. 

7.2. Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic. 
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8. PLA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ  

8.1. Actors implicats  

8.2. Taller de participació - planificació 

8.3. Comunicació 

9. PLA DE SEGUIMENT  

10. PROPOSTA DE PLA D’INVERSIONS  

 

ANNEX  

— Annex I - SECAP Template (en anglès) 

— Annex II - Resultats VEPE2  

— Annex III - Resultats de l’anàlisi dels quadres de llum 

— Annex IV - Participació 

 

4.5. Adhesió conjunta al Pacte d’alcaldes 

La COMO permet que un conjunt de municipis veïns tramitin l’adhesió conjunta al Pacte d’alcaldes. 
Aquesta 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 COMO3. 

Els municipis que s’hagin adherit al Pacte d’alcaldes 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: 

 

                                                      
2) VEPE: Valoració energètica preliminar d’edificis i equipaments o instal·lacions municipals. 
3) http://www.eumayors.eu 



 

Taula 4.2. Adhesió conjunta al Pacte d’alcaldes. 

 Joint SECAP Option 1 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 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’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 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 un únic 
PAESC i un únic SECAP Template, que desprès 
s’inclourà sota un perfil de signatari agrupat al 
lloc web públic. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Addendum 1 to the SEAP Guidebook: Joint SEAP Option 2. Unió Europea: Centro Común 
de Investigación; Instituto para la Energía, 2012. 
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5. Mitigació del Canvi Climàtic 

5.1. Inventari de Referència d’Emissions (IRE) 

5.1.1. Conceptes clau 

5.1.1.1  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.  

5.1.1.2  OBJECTIU DE REDUCCIÓ EN TERMES ABSOLUTS 

L’objectiu global de reducció de CO2 dels signataris del Pacte d’alcaldes és de com a mínim un 40% 
respecte el 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” 
(percentatge de la quantitat d’emissions de CO2 a l’any de referència). 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.  

Al segon camp, que fa referència als objectius d'adaptació, s’hauran d’indicar els objectius d'adaptació 
del municipi, incloent l'objectiu i l'any de referència, si escau, bé en termes quantitatius o descriptius. 
Es podrà afegir les files que es necessiti per ser el més específic possible. 

5.1.1.3  ESCALES DE TREBALL 

Dins l’àmbit de compromís i 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’activitat4 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 excepte els sectors primari i 
industrial.  

Les dades de l’IRE d’aquest àmbit estan publicades a l’IRE de les comarques lleidatanes 
(2005) 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).  

                                                      
4) 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). 



 

� 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. 

PAESC

•Edificis residencials

•Sector terciari

•Transport  (públic i privat)

•Tractament de residus

•Producció local d’energia

•Cicle de l’aigua (consum aigua)

•Espai públic

•Gestió forestal

AJUNTAMENT

•Equipaments municipals

•Enllumenat públic

•Flota municipal i externalitzada

•Bombament d’aigua

•Verd urbà

•Indústria (s. secundari)

•Sector primari

MUNICIPI

 

L’àmbit de compromís, àmbit PAESC a partir d’ara, és on l’ens local hi té competència per actuar ja 
sigui de manera directa o indirecta. 

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. 

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 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. 
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5.1.1.4  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 5.2), mentre que indica altres sectors optatius (veure Taula 5.3). 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 lleidatanes (2005) 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 PAESC i àmbit Ajuntament). 

Taula 5.2. Sectors inclosos a l’IRE de les comarques lleidatanes (2005). 

Sector Àmbit  
Obliga-

tori 
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 
 
 

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 
 
 

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 
Obliga- 

tori 
Justificació 

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

Indústries que no participen en l’ETS5  de la UE No No No s’inclou perquè no es disposa de dades concretes. 

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 lleidatanes 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 lleidatanes no hi 
ha aquesta oferta de transport públic urbà. 

Transbordadors (ferris) locals No No 
No s’inclou perquè a les comarques lleidatanes 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. 
 

5.1.1.5  FACTORS D’EMISSIÓ “ESTÀNDARD” DE L’IPCC 

Les emissions de l’IRE de les comarques lleidatanes (2005) 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 ecològica certificada, es consideren 
nul·les. 

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 lleidatanes (Diputació de Lleida 
i Ecostudi, febrer de 2013). Així, tot i que al SECAP Template caldrà indicar la casella Standard 

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

5.1.1.6  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 fòssils més comuns (a partir de l’IPCC, 2006).  

Vectors energètics IPCC 

Model PAESC Denominació estàndard Factor d’emissió estàndard 
(tnCO2/MWh) 

Gas natural Gas natural 0,202 

Gas liquat 
Gasos liquats del petroli (GLP) 0,227 

Gas natural líquid 0,231 

Gasoil C Gas/Gasoil 0,267 

Dièsel Gas/Gasoil 0,267 

Gasolina Gasolina de motor 0,249 

Lignit Lignit 0,364 

Carbó 

Antracita 0,354 

Un altre carbó bituminós 0,341 

Carbó sub-bituminós 0,346 

Altres 
combustibles 
fòssils 

Residus municipals (no la fracció orgànica) 0,330 

Turba 0,382 

Font: Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía. Elaborat per: las Oficinas del 
Pacto de los Alcaldes, de la iniciativa Mayors Adapt y del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, 2016. 
 
Taula 5.5. Factors d’emissió de CO2 estàndard de fonts de calor d’origen renovable (a partir de l’IPCC, 2006).  

Vectors energètics IPCC 

Model PAESC Denominació estàndard Criteris de 
sostenibilitat6 

Factor d’emissió estàndard 
(tnCO2/MWh) 

Oli vegetal Altres biocombustibles líquids 
(s) 0 

(ns) 0,287 

Biocombustible 

Biogasolina 
(s) 0 

(ns) 0,255 

Biodièsel 
(s) 0 

(ns) 0,255 

Altres tipus de 
biomassa 

Biogàs - 0,197 

Residus municipals (fracció orgànica) - 0 

Fusta 
(s) 0 

(ns) 0,403 

Residus de fusta - 0,403 

Altra biomassa sòlida primària  - 0,360 

Altres d’origen 
renovable 

Solar tèrmica - 0 

Geotèrmica - 0 

Font: Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía. Elaborat per: las Oficinas del 
Pacto de los Alcaldes, de la iniciativa Mayors Adapt y del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, 2016. 

                                                      
6)  El Factor d’Emissió dels biocombustibles/ biomassa és 0 quan es produeix de manera sostenible (s), si no és el cas (ns), 

s’han d’utilitzar factors d’emissió per combustibles fòssils en el seu lloc. 



 

5.1.1.7  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 5.6. Factor d’emissió del mix elèctric estatal.   

Any de referència Factor d’emissió nacional 
(FEENE)  tnCO2/MWh 

2005 0,481 
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 (tnCO2/MWh) 
CTE, consum total d’electricitat al territori del municipi (tal com s’indica a la taula A de la plantilla del PAESC) (MWh) 
PEL, producció local d’electricitat (tal com s’indica a la taula B de la plantilla) (MWh) 
AEE, compres d’electricitat verda per part de l’autoritat local (tal com s’indica a la taula B) (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 B de la plantilla del 
SECAP Template) (tnCO2) 
CO2AEE, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat verda certificada adquirida per l’autoritat local 
(tnCO2) 

 

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 la taula 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 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 
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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: 

Taula 5.7. Factor d’emissió per a la producció local d’energia renovable. 

Font d’energia Factor d’emissió estàndard 
(tnCO2/MWh) 

Solar Fotovoltaica 0 
Eòlica 0 

Hidràulica 0 

Font: Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía. Elaborat per: las Oficinas del 
Pacto de los Alcaldes, de la iniciativa Mayors Adapt y del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, 2016. 

 
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. 

L’IRE de les comarques lleidatanes 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 lleidatanes (2005) 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 periòdicament 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. 

 

                                                      
7) 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. 

8) Les instal·lacions aïllades són aquelles en les quals el client del generador d’energia és el mateix generador. 



 

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. 

5.1.1.8  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 B de la plantilla del 
SECAP 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 A de la plantilla del SECAP Template) (MWhcalor) 

A la taula B del SECAP Template 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. 

5.1.1.9  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) 
PCHPC, quantitat de calor produïda (MWhcalor) 
PCHPE , quantitat d’electricitat produïda (MWhe) 

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 %. 
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L’IRE de les comarques lleidatanes (2005) 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.  

5.1.1.10 FULL DE CÀLCUL PER A LA RECOLLIDA DE DADES 

Per tal de simplificar la tasca de recollida de dades, la Diputació de Lleida ha adaptat un full de càlcul 
que posa a disposició dels ajuntaments 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: 

1) Dades bàsiques 

Dades de l’ajuntament i de la persona de contacte 
Documents que cal adjuntar: 

Logotip de l’ajuntament  
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 fetes al municipi  
Plànols dels equipaments municipals (en digital o en paper)  
Plànol del municipi amb la ubicació dels equipaments municipals  
Certificat energètic d'edificis públics de nova construcció  
Altres (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) 2005 / Últim any disponible 
2b. Cost de l’electricitat (€) Últim any disponible 
3a. Consum per a usos tèrmics 2005 / Últim any disponible 

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

3b. Cost del combustible (€) Últim any disponible 
 

Enllumenat públic 
4. Llista dels sectors i característiques de contractació de l'enllumenat públic 

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 

4a. Consum elèctric (kWh) 2005 / Últim any disponible 
4b. Cost de l’electricitat (€) Últim any disponible 

 
Semàfor 

5. Nombre de semàfors al municipi, tipologia i consum (2005/ Últim any disponible) 
Tipologia  
Consum (kWh) 

 
3) Detall del consum d’edificis públics, equipaments/instal·lacions (dades mensuals últim any disponible) 

 
1. Consum elèctric (kWh)  

Periodicitat de facturació  
Mesos 

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

3. Producció d’energia (kWh) 
Ubicació  



 

Font energètica  
Tipologia energètica  
Any d’instal·lació 
Potència instal·lada 

4. Ocupació estimada 
Mesos 
Tipologia d’ocupació  

 
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) 
Km totals 
Any de matrícula 
Consum litres (2005/Últim any disponible) 

 
Transport públic urbà 

2. Llista corresponent al transport públic urbà municipal 
Marca i model 
Usuaris 
Km totals 
Any de matrícula 
Consum litres (2005/ Últim any disponible) 

 
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 
Km totals 
Consum litres (2005/ Últim any disponible) 
 

5) Llista d’actuacions  
 
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 domicilis. 
Tipologia  
Localització 
Domicilis que abasteix 
Any 
Import de la inversió 
Potència instal·lada 
Producció anual 

2.2. Enumeració i caracterització de la llista d'instal·lacions en energia renovable dels edificis terciaris. 
 
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 
Import de la inversió 
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Resultats obtinguts 
Consum estalviat (kWh) 

 
Propostes d’actuació 

5.1. 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 

 
6) Participació 

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

El full de càlcul (anomenat Sol·licitud de dades) es pot descarregar en format editable al web de la 
Diputació de Lleida. 

5.1.2.  IRE àmbit Ajuntament 

A partir de les dades recollides al full de càlcul (vegeu l’apartat 5.1.1.10) 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.   

És obligatori fer l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit Ajuntament pel 2005 però s’aconsella 
calcular també les emissions d’aquest àmbit de l’últim any del qual es disposin dades. La comparativa 
entre aquests dos períodes permetrà identificar de quina manera han incrementat o disminuït i quina 
serà la tendència els propers anys, alhora que facilita la quantificació de les emissions que cal 
disminuir a partir de la redacció del PAESC per 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 5.8. Sectors inclosos a l’àmbit Ajuntament i obtenció de dades. 

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. 
 

5.1.2.1  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 5.1.1.6 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 5.9. 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 
GLP m3 25,55 kWh/ m3 

Gasoil litres 0,01 MWh/l 
Gasolina litres 9,28 kWh/l 
Pèl·let tones 4,70 MWh/tn 
Estella tones 3,90 MWh/tn 

Pinyola d’oliva tones 4,20 MWh/tn 
Closca d’ametlla tones 4,00 MWh/tn 

Llenya (coníferes o frondoses) tones 2,50 MWh/tn 
Briquetes (serradures i encenalls) tones 4,80 MWh/tn 

Font: Metodologia per a la redacció dels PAES a les comarques gironines, Instal·lació de calderes de biomassa en edificis 
(ICAEN 2011), i convertidor d’unitats de la página http://www.ecourbano.es/calculadora_energetica.asp. 

5.1.2.2  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 5.1.1.7 d’aquest document.  

 

5.1.2.3  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) 
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a) 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.  

 
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’emis 
sió 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) 

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

Taula 5.10. Factors d’emissió per a gasolina i gasoil. 

Combustible FE (tnCO2/MWh) 

Gasolina 0,249 

Gasoil 0,267 

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 5.11. 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 5.12. 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 

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 el consum en euros gastats cal buscar el preu mig del gasoil i 
gasolina dels anys en qüestió9 (€/litres) i dividir l’import total pel preu unitari trobat. 

 

b) 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 

                                                      
9) http://www.gencat.cat/icaen/preus 



 

possible, cal calcular les emissions a partir de la dada de consum anual dels vehicles que realitzen la 
recollida.  

 
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) 

 
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 5.13. 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 

Font: Metodologia per a la redacció dels plans d’acció per a l’energia sostenible de les comarques gironines. 
 
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 es realitza l’aproximació metodològica 
següent: tots els vehicles que realitzen la recollida de residus utilitzen gasoil. La fórmula que s’ha 
d’usar en aquests casos és: 

 

 
En què 

EGTGR, emissions generades pel transport associat a la gestió de residus (tnCO2) 
FEgasoil, factor per al gasoil (tnCO2 /MWh) 
CTGRgasoil, consum anual de gasoil dels vehicles de recollida (MWh) 
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c) 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: 

 

 
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) 
CTESgasoil, consum anual de gasoil dels vehicles que realitzen el transport escolar urbà (MWh) 
FEgasoil, factor per al gasoil (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) 

Taula 5.14. Consum mitjà segons tipologia de vehicle. 

Combustible Tipologia Consum mitjà (l/km) 

Gasoil Autobusos 0,292 

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. 
 

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. 

5.1.2.4  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, 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.  

 

 
 En què 

EGTU, emissions generades pel transport associat al transport urbà (tnCO2) 
FEgasoil, factor d’emissió per al gasoil (tnCO2 /MWh) 
CTU, consum 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) 

 
 
Taula 5.15. Consum mitjà segons tipologia de vehicle. 

Combustible Tipologia Consum mitjà (l/km) 

Gasoil Autobusos 0,292 

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. 
 

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. 

5.1.3.  IRE de les comarques lleidatanes, àmbit PAESC 

L’IRE de les comarques lleidatanes (2005) 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 lleidatanes (2005) 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 5.16. 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 CLL10 / 
Ajuntament 

Vegeu l’apartat 5.1.3.1 

Edificis residencials IRE CLL Valor directe IRE CLL 

Consum d’energia final en 
transport 

Transport urbà rodat: transport privat 
i comercial 

IRE CLL / 
Ajuntament 

Vegeu l’apartat 5.1.3.2 

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

Tractament de residus IRE CLL Valor directe IRE CLL 

Producció d’energia 

Consum de combustibles per a la 
producció d’electricitat 

Ajuntament Vegeu l’apartat 5.1.3.3 

Consum de combustibles per a la 
producció de calor/fred 

Ajuntament Vegeu l’apartat 5.1.3.4 

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. 

                                                      
10) CLL: comarques lleidatanes. 
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5.1.3.1  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 lleidatanes (2005) (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. 

5.1.3.2  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 del transport privat i comercial (MWh) 
C transporturbà (IRE) , consum de gasolina/gasoil del transport urbà del municipi, segons IRE. Dada publicada a l’IRE de les 
comarques lleidatanes (2005) (MWh) 
C PVAJ, consum de gasolina/gasoil del parc de vehicles de l’ajuntament (MWh) 
C TGR, consum de gasolina/gasoil 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 lleidatanes (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. 

5.1.3.3  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. 

5.1.3.4  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 5.4 d’aquest document.  

                                                      
11) 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 lleidatanes (2005), i, per tant, no cal restar-lo en aquest apartat. 



 

5.1.3.5  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. 

5.1.4.  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.  

Taula 5.17. 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 CLL Ajuntament 
Gas natural Ajuntament Metodologia PAESC de les CLL Ajuntament 
Gasoil Ajuntament Metodologia PAESC de les CLL Ajuntament 
Gasos liquats Ajuntament Metodologia PAESC de les CLL Ajuntament 
Biomassa Ajuntament Metodologia PAESC de les CLL Ajuntament 
Energia solar tèrmica Ajuntament Metodologia PAESC de les CLL Ajuntament 
Energia geotèrmica Ajuntament Metodologia PAESC de les CLL Ajuntament 
Edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari (no municipal) 
Electricitat PAESC Metodologia IRE de les CLL IRE de les CLL (ICAEN) 
Gas natural PAESC Metodologia IRE de les CLL IRE de les CLL (ICAEN) 
Gasos liquats PAESC Metodologia IRE de les CLL IRE de les CLL (ICAEN) 
Gasoil PAESC Metodologia IRE de les CLL IRE de les CLL (ICAEN) 
Biomassa PAESC Metodologia IRE de les CLL Ajuntament 
Energia solar tèrmica PAESC Metodologia IRE de les CLL Ajuntament 
Energia geotèrmica PAESC Metodologia IRE de les CLL Ajuntament 
Edificis residencials 
Electricitat PAESC Metodologia IRE de les CLL IRE de les CLL (ICAEN) 
Gas natural PAESC Metodologia IRE de les CLL IRE de les CLL (ICAEN) 
Gasos liquats PAESC Metodologia IRE de les CLL IRE de les CLL (ICAEN) 
Gasoil PAESC Metodologia IRE de les CLL IRE de les CLL (ICAEN) 
Biomassa PAESC Metodologia IRE de les CLL Ajuntament 
Energia solar tèrmica PAESC Metodologia IRE de les CLL Ajuntament 
Energia geotèrmica PAESC Metodologia IRE de les CLL Ajuntament 
Enllumenat públic 
Electricitat Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Consum d’energia i emissions en transport 
Transport urbà rodat: flota municipal 
Gasolina Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Gasoil Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Electricitat Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Transport urbà rodat: transport públic 
Gasolina Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Gasoil Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Electricitat Ajuntament Metodologia PAESC Ajuntament 
Transport urbà rodat: transport privat i comercial 
Gasolina 

PAESC Metodologia IRE de les CLL IRE de les CLL 
(CORES12/DGT13) 

Gasoil 
PAESC Metodologia IRE de les CLL IRE de les CLL 

(CORES/DGT) 

Electricitat 
PAESC Metodologia IRE de les CLL IRE de les CLL 

(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. 

                                                      
12) CORES: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.  
13) DGT: Dirección General de Tráfico. 
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5.2. Valoració energètica preliminar d’edificis i equipaments o 
instal·lacions municipals (VEPE) 

Els PAESC dels municipis de les comarques lleidatanes han d’incloure una valoració energètica 
preliminar d’edificis i equipaments o instal·lacions municipals (VEPE). El nombre mínim d’edificis 
públics i equipaments o instal·lacions municipals (a partir d’ara, edificis públics) que caldrà visitar i 
valorar energèticament s’ha definit en funció del nombre actual d’habitants del municipi. 

Taula 5.18. Nombre mínim de VEPE que cal realitzar en funció del nombre d’habitants actual del municipi. 

Nombre d’habitants Nombre mínim de visites 

< 500 3 

500-1.000 6 

1.001-2.000 8 

2.001-5.000 10 

5.001-7.500 10 

7.501-10.000 10 

10.001-15.000 10 

15.001-25.000 10 

> 25.000 10 

Font: Elaboració pròpia. 

En cas que el nombre d’edificis públics sigui inferior a l’indicat, l’ajuntament pot proposar a l’equip 
redactor la valoració energètica preliminar d’edificis i equipaments o instal·lacions del sector terciari 
que tinguin un pes important respecte al consum global del municipi.  

Els criteris que cal tenir en compte a l’hora de triar els edificis públics que s’han de visitar són els 
següents: 

� Cost anual del consum elèctric i tèrmic. 

� Edifici públic amb un ús intens al llarg de tot l’any. 

� Edifici públic o instal·lació que presenti un problema concret que calgui analitzar. 

� Edifici públic amb un elevat potencial d’implantació d’energies renovables. 

L’objectiu de la VEPE és analitzar les necessitats energètiques de tots els equips i sistemes que 
formen part de l’edifici, i proposar solucions de millora en matèria d’estalvi d’energia i d’incorporació 
de noves fonts d’energia. Per tant, la VEPE haurà de proposar accions amb la finalitat següent: 

� Optimitzar els consums elèctrics. 

� Reduir les emissions per unitat de producció o d’ocupació. 

� Conèixer la situació general, els punts crítics i les oportunitats de millora. 

� Detectar si existeix la possibilitat d’utilitzar energies renovables. 

Un cop definides les accions concretes en cada edifici públic, cal validar aquestes accions amb els 
tècnics municipals corresponents, amb el responsable de la gestió energètica de l’equipament i amb 
els usuaris. 

 



 

5.2.1.  Fases previstes durant la VEPE 

Les fases previstes durant la VEPE que haurà de realitzar l’equip redactor amb el suport de 
l’ajuntament són les següents: 

1) Anàlisi de la situació actual a partir de les dades de consum subministrades i de les visita 

2) Anàlisi de les accions 

A continuació, es descriuen aquestes dues fases i els passos que caldrà seguir. 

 

1) Anàlisi de la situació actual 

Fase 1. Definir els canals de comunicació i actors. 

Cal establir els canals de comunicació adequats entre l’equip redactor i els interlocutors de 
l’ajuntament, per tal d’assegurar la bona transmissió de dades i informació. El personal 
designat per l’ajuntament haurà de conèixer totes les instal·lacions i tenir-hi accés. 

Fase 2. Full de càlcul per a la sol·licitud de dades. 

Cal sol·licitar per escrit a l’ajuntament la relació d’informació, dades i documents necessaris 
per a l’execució de la VEPE, i pactar-ne les dates de lliurament. El full de càlcul (anomenat 
Sol·licitud de dades) es pot descarregar en format editable al web de la Diputació de Lleida. 

Fase 3. Revisió de la documentació.  

Caldrà revisar la documentació recopilada i fer una valoració exhaustiva de l’edifici o 
equipament/instal·lació, els processos i activitats que s’hi desenvolupen, les instal·lacions i els 
principals equips implicats en els consums.  

Fase 4. Programa de visites. 

Caldrà definir un programa de visites dels edificis públics pactats entre el consistori i l’equip 
redactor. En cas necessari, caldrà incloure les possibles entrevistes amb el personal. 

Fase 5 . Visita in situ dels edificis públics.  

La visita és la fase més important per a una correcta anàlisi de la situació actual. L’objectiu 
principal és obtenir informació de detall in situ, que es complementarà amb la informació 
obtinguda. La vista serà també el moment per resoldre dubtes sorgits durant l’anàlisi prèvia i 
obtenir informació in situ, tant pel que fa als usuaris com a les característiques edificatòries. 
La Diputació de Lleida posa a disposició de l’equip redactor unes fitxes tècniques que 
inclouen els diferents elements i paràmetres necessaris per tal d’elaborar la VEPE. Aquestes 
fitxes contenen els camps corresponents que cal anar emplenant amb les dades que es 
recullin durant la visita. Aquesta eina de treball simplifica les tasques de l’equip redactor ja 
que orienta el tècnic sobre els passos que cal seguir i evita que es passin per alt aspectes 
importants. Les fitxes tècniques i les llistes de control (check lists) es poden descarregar en 
format editable al web de la Diputació de Lleida. 

Fase 6. Anàlisi energètica de la situació actual.  

Defineix el mapa energètic i detecta el potencial d’augment de l’eficiència energètica i del 
rendiment energètic dels equips i instal·lacions, tant pel que fa als MWh consumits com a les 
tnCO2 emeses. Aquesta anàlisi permetrà definir la situació energètica de l’edifici públic i fer 
una primera proposta d’actuacions de millora. 
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Figura 5.1. Full per a la detecció potencial d’accions en els equipaments. 

FULL PER A LA DETECCIÓ POTENCIAL D'ACCIONS EN ELS EQUIPAMENTS 1 2 3
EQUIPAMENT N. FULL Baix Mitjà Alt
MUNICIPI DATA VISITA

Avaluar: SÍ NO 1 a 3

orientació 
sistema de regulació
sistema de regulació
distribució t vs. ocupació
adaptabilitat U.T.A.
possibilitat i protocol
situació vs. efectivitat 

Piscines
nivell d'ús
neveres

índexs
índexs
Il·luminació homogènia
buscar sobreil·luminació
buscar potencial
nivell d'ús/usuaris

Producció d'energia Producció anual

Cogeneració amb gas natural o biomassa

Descripció climatització

Descripció enllumenat

Altres equips amb consum rellevant

Font energètica Potència instal·lada

Detectors de presència als lavabos i altres zones comunes

P
ro

d
u

cc
ió

 lo
ca

l 
d

'e
n

e
rg

ia

Energia solar tèrmica per ACS o ACS + suport a la calefacció 

Potencial d'aprofitament

Calderes de biomassa individuals per ACS i calefacció
Estufa de biomassa
District heating  amb biomassa
Energia solar fotovoltaica en règim d'autoconsum
Energia minieòlica en règim d'autoconsum
Geotèrmia per sistemes de bomba de calor

Instal·lar manta tèrmica en piscines cobertes 
Reducció 

consum equips
Renovació ascensors
Electrodomèstics classe A

R
e

d
u

cc
ió

 
co

n
su

m
 

il·
lu

m
in

a
ci

ó

Substitució làmpades per d'altres de més eficients
Sistemes de gestió actius per a l'estalvi
Sectorització de zones d'il·luminació 
Evitar sobreil·luminació
Potencial il·luminació natural

M
ill

o
ra

 
cl

im
a

tit
za

ci
ó

Control centralitzat
Regulació termòstats
Vàlvules termostàtiques a radiadors
Sistemes que incorporin ventilació natural
Protocols de ventilació natural amb termohigròmetres
Ventiladors de sostre

Potencial
Observacions

Reducció del 
consum

Doble vidre
tancamentsTancaments amb trencament de pont tèrmic

Augmentar grau d'aïllament de l'edifici
Control radiació solar incident a l'edifici

 
Font: Metodologia per a la redacció dels plans d’acció per a l’energia sostenible de les comarques gironines. 
 
Figura 5.2. Full per a la quantificació d’índex dels equipaments. 

FULL PER QUANTIFICAR ÍNDEXS EN ELS EQUIPAMENTS
N. FULL NOM EQUIPAMENT
MUNICIPI DATA VISITA

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

Calef . Refrig. Calef. Refrig. Calef. Refrig. Calef. Refrig. Calef. Refrig. Calef. Refrig. Calef. Ref rig. Calef . Refrig.

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

NOTES

Enllumenat permanent o fora d'horari laboral
Enllumenat en horari laboral diürn i nocturn (< 15 hores)
Enllumenat en horari laboral nocturn (< 8 hores)

Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat
Enllumenat puntual al llarg del dia (< 3 hores)

Indicador intensitat d’ús dels equips d’enllumenat (IIU) Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat
Incandescent convencional / Reflectora / Descàrrega d'alta intensitat - Vapor de mercuri a alta pressió
Incandescent halògena
Fluorescent amb balast ferromagnètic
Fluorescent compacte / Fluorescent amb balast electrònic / Descàrrega d'alta intensitat (iodur metàl·lic; vapor de sodi alta 

Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat
Díodes emissors de llum (LED)

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?
Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en enllumenat?

Indicador de tecnologia d'enllumenat (ITE) Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat

ENLLUMENAT
Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes d'enllumenat (IGGE)

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient?
El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en enllumenat?

Climatització permanent / Temperatura controlada
Climatització en horaris laborals

Cas analitzat
Climatització puntual

Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat

Indicador del grau d'operació automatitzat (IGOA)

Hi ha un control de temperatura (termòstat) individualitzat per a l’estança?

Hi ha un sistema de desconnexió automàtica fora d’hores laborals o per obertura de finestres?

La temperatura de consigna està limitada a l’interval 20-26 ºC?

Indicador intensitat d'ús de climatització (IIUC) Cas analitzat

Edifici amb focus d’ineficiència molt importants, condicions molt dolentes per a la climatització
Edifici amb característiques que dif iculten la climatització estable
Edifici estàndard

Edifici modern, que incorpora aspectes o solucions ef icients

Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat
Edifici dissenyat amb criteris d’arquitectura sostenible

Combustió de gasoil, GLP
Climatització mitjançant producció de calor per efecte Joule 

Indicador de l'envolupant (IE) Cas analitzat Cas analitzat Cas analitzat

Hi ha un programa de manteniment periòdic i els equips presenten un bon estat de conservació?
Es disposa de comptadors energètics per controlar la despesa en climatització?

Indicador tecnologia de climatització (ITC)

Climatització amb aprofitament d'energia renovable
Combustió de gas natural

Sistemes de bomba de calor i split

Hi ha alguna persona, protocol o sistema de gestió que vetlli per un consum eficient en climatització?

El personal ha rebut informació o formació sobre com realitzar un consum eficient en climatització?

5 6

Indicador grau de gestió i control sobre els sistemes de climatització (IGGC)

7 81 2 3 4

 
Font: Metodologia per a la redacció dels plans d’acció per a l’energia sostenible de les comarques gironines. 



 

Fase 7. Anàlisi econòmica de la situació actual.   

L’anàlisi econòmica permetrà conèixer de forma genèrica els costos energètics associats, els 
preus mitjans obtinguts, el percentatge que el cost energètic representa sobre els costos 
totals de l’ajuntament i els factors que influeixen en la formació d’aquests costos. 

 

2) Anàlisi de les accions 

Fase 8. Identificació de les accions.  

A partir de l’anàlisi energètica de les emissions i de l’avaluació econòmica, es definirà una 
llista d’actuacions específiques per a cada edifici públic i/o instal·lació. Les accions que es 
proposin a partir de la VEPE es poden agrupar en tres grans grups: 

� Hàbits i bones pràctiques: La modificació dels hàbits del personal encaminada a un ús 
més responsable dels recursos energètics pot tenir una efectivitat molt elevada i, al 
mateix temps, requerir poca inversió econòmica o, fins i tot, tenir un cost zero. 

� Inversions en obres i mesures tecnològiques: En aquells casos en què els espais no han 
estat dissenyats amb criteris d’eficiència energètica pot ser necessari fer-hi obres o 
substituir equips per optimitzar l’ús de l’energia. 

� Gestió: Sense una correcta gestió dels recursos energètics, que augmenti l’eficiència i 
eviti malbarataments, les inversions en tecnologia i equipaments no tindran resultats 
satisfactoris. 

Fase 9.  Validació i consens de les accions. 

Caldrà definir de quina manera es validaran les accions proposades amb el responsable 
signatari del PAESC i els actors implicats directament en la gestió dels edificis i 
equipaments/instal·lacions, tal com s’estableix en el capítol 7 (Pla de comunicació i 
participació) d’aquest document. 

Fase 10. Realització de la fitxa de VEPE de cada equipament i/o instal·lació.  

En aquest document s’indicaran els consums actuals de l’edifici i/o instal·lació, els nivells 
d’eficiència energètica i el rendiment dels equips. També s’indicaran les accions que 
permetran millorar la situació energètica, els punts on és millor invertir i el tipus d’instal·lacions 
necessàries. Als PAESC, caldrà incorporar-hi les fitxes VEPE dels equipaments com a annex. 
El model de fitxa VEPE es pot descarregar en format editable al web de la Diputació de 
Lleida. 

Fase 11. Redacció de les accions. 

L’equip redactor elaborarà una fitxa d’acció amb els camps definits a l’apartat 5.4 (Pla d’acció: 
Accions de mitigació) d’aquesta metodologia. 
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Figura 5.3. Model de la fitxa VEPE de cada equipament. 

Número 1

Adreça:

Consum 2016 Energia

Elèctric

Gas natural

2

0

0

1

2

2

1

1,33

Equipament x

DADES BÀSIQUES

Superfície:

Any de construcció: ---

Ocupació mitjana:

Cost (IVA incl.)

Data de la visita:

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Tecnologia existent

Consum elèctric

Consum tèrmic

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

In
d

ic
a

d
o

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Recomanacions

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat

Ús de llum natural

Sistema de regulació

In
d

ic
a

d
o

r
s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE  

Tipus de 
làmpada *

--- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potència de les 
làmpades (W):

Potència total 
instal·lada (kW):

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipus de 
làmpada *

--- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potència de les 
làmpades (W):

Potència total 
instal·lada (kW):

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Descripció

Recomanacions

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

FONT ENERGÈTICA Potència instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS D'ENLLUMENAT

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

 
Font: Elaboració pròpia en base a la Metodologia per a la redacció dels plans d’acció per a l’energia sostenible de les comarques gironines. 



 

5.3. Anàlisi de l’enllumenat públic 

Els PAESC dels municipis de les comarques lleidatanes han d’incloure una anàlisi i valoració de 
l’enllumenat públic del municipi. En cas que el municipi no disposi d’un instrument de planificació de 
l’enllumenat públic (pla director de l’enllumenat recent o d’un inventari actualitzat de punts de llum 
amb un programa d’acció), caldrà analitzar un nombre mínim de quadres de llum.  

Taula 5.19. Nombre mínim de VEPE que cal realitzar en funció de l’actual nombre d’habitants del municipi. 

Nombre d’habitants Nombre mínim de quadres per 
analitzar 

< 500 10 

500-1.000 10 

1.001-2.000 15 

2.001-5.000 15 

5.001-7.500 15 

7.501-10.000 15 

10.001-15.000 15 

15.001-25.000 15 

> 25.000 15 

Font: Elaboració pròpia. 

Els criteris que cal tenir en compte a l’hora de triar els quadres de llum per analitzar són els següents: 

� Cost anual del consum anual elèctric. 

� Zona d’il·luminació E3 o E4, definides per la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

� Zona molt freqüentada per vianants. 

Pel que fa als quadres de llum analitzats caldrà proposar actuacions concretes i detallades. Per a la 
resta de quadres de llum caldrà proposar accions genèriques però indicant, de forma aproximativa, el 
cost de la inversió i una previsió d’emissions estalviades.  

Un cop definides les accions concretes en l’enllumenat públic per als quadres analitzats, caldrà 
validar aquestes accions amb els tècnics municipals corresponents i l’entitat encarregada de la gestió 
de l’enllumenat.  

En els municipis que ja disposin d’instruments de planificació de l’enllumenat públic, caldrà identificar 
les accions que s’han de dur a terme els propers anys juntament amb els tècnics municipals. 
Aquestes s’hauran de recollir com a accions en el PAESC en cas que l’ajuntament ho indiqui. 

Caldrà realitzar una fitxa resum de l’anàlisi de cada quadre de llum. Aquest document indicarà el 
nombre i la tipologia de làmpades, la potència contractada, etc. Als PAESC, caldrà incorporar-hi les 
fitxes dels quadres de llum com a annex. El model de fitxa d’anàlisi dels quadres de llum es pot 
descarregar en format editable al web de la Diputació de Lleida. 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC A LES COMARQUES LLEIDATANES 

    41 

Figura 5.4. Model de la fitxa d’anàlisi de l’enllumenat públic. 

Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* VM VM VSAP VSAP VSAP HM FL - -

Nre. punts de llum: 4 8 56 35 6 14 4

Potència de les làmpades (W): 250 125 150 70 400 250 58

Potència total instal·lada (kW): 1 1 8,4 2,45 2,4 3,5 0,232 0 0

Tipus de llumenera:

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Companyia elèctrica:

Potència contractada (kW):

Tipus de tarifa:

Potència (P) 
(contractada/instal·lada) 

1,66

1

3

4

Descripció del sistema de red. de flux:

Nre. total de línies d'enllumenat:

Sistema de reducció de flux:

Despesa econòmica total (euros/any):

Regulació flux capçalera

-

1

1

DADES BÀSIQUES (any 2016)

Adreça: C/ Pont nº 5

41580Consum anual (kWh):

Sistema de regulació horària:

6237

Cèl·lula fotoelèctrica

Endesa

31,5

Òptica alt rendiment

127

18,982

DADES FACTURACIÓ (any 2016)

Ús i funcionalitat (IUF)

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2016)

    Descripció

In
d

ic
a

d
o

rs Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Els valors de IUF i IT són elevats. 

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. Estudiar la possib le reducció de la

potència contractada. Si es té regulador de flux en capçalera es podria mirar si és possib le avançar mitja

hora la reducció de flux. També es podria mirar de passar de làmpades de VSAP DE 150W a d'altres de 70W,

i si hi ha alguns punts de llum prescindib les.

DADES DEL MANTENIMENT (any 2016)

Periodicitat: -

Responsable: -

ACCIONS RECOMANADES

0,00 0,15

2.1 DHA

Acció número A21/B21/1

Descripció: -

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2016)

Energia (E) consumida / P 
instal·lada

Cost del KWh consumit

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF

 
Font: Elaboració pròpia en base a la Metodologia per a la redacció dels plans d’acció per a l’energia sostenible de les 
comarques gironines. 



 

5.4. Pla d’acció: Accions de 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. 

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 pertany segons la classificació següent,  que 
s’adaptarà en el cas que la COMO introdueixi variacions: 

 

Taula 5.20. Relació sectors/camp d’acció PAES i PAESC. 

NOUS SECTORS PAESC SECTORS/CAMPS D’ACCIÓ PAES 

Edificis, equipaments/instal·lacions municipals 

Edificis, equipaments/instal·lacions  
Edificis, equipaments/instal·lacions sector terciari 

Edificis residencials 

Enllumenat públic 

Transport 

Flota municipal 

Transport públic 

Transport privat 

Producció local d’electricitat 

Hidroelèctrica 

Eòlica 

Fotovoltaica 

Cogeneració de calor i electricitat 

Producció local de calor/fred 
Cogeneració de calor i electricitat 

Xarxa de calor 

Altres 

Planejament i ordenació del territori 

Contractació pública de productes i serveis 

Participació ciutadana 

Altres sectors 

Font: SECAP Template  i CILMA. 

 

A continuació es mostren les noves categories (respecte el PAES original) permeten generar el codi 
de l'acció. En primer lloc es posa el d'àrea d'intervenció, en segon l'instrument polític i per últim el 
núm. de l'acció. Per exemple una acció de “Canvi d’hàbits” dins el sector “Edificis: municipals, 
residencials i terciaris” i dins l’instrument polític “Sensibilització/Formació” tindria per codi A18/B11/1. 
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Taula 5.21. Categorització de les accions segons indicacions del SECAP Template. 

A ÀREA D’INTERVENCIÓ B INSTRUMENT POLÍTIC 

A1 Edificis municipals, residencials i terciaris B1 Edificis  

A11 Envolupant d'edificis Building envelope B11 Sensibilització/formació Awareness raising / training 

A12 Energia renovable per calefacció d'espais i 
subministrament d'aigua calenta 

Renewable energy for space heating 
and hot water 

B12 Gestió d'energia Energy management 

A13 Eficiència energètica en calefacció d'espais 
i subministrament d'aigua calenta 

Energy efficiency in space heating and 
hot water 

B13 Certificació energètica Energy certification / labelling 

A14 Sistemes d'enllumenat eficients Energy efficient lighting systems B14 Obligacions dels proveïdors d'energia Energy suppliers obligations 

A15 Electrodomèstics eficients Energy efficient electrical appliances B15 Impostos sobre l'energia/les emissions de 
carboni 

Energy / carbon taxes 

A16 Acció integrada (tot l'anterior) Integrated action (all above) B16 Ajudes i subvencions Grants and subsidies 

A17 Tecnologies de la informació i les 
comunicacions 

Information and Communication 
Technologies 

B17 Finançament per tercers. Associacions 
público-privades 

Third party financing. PPP 

A18 Modificació d'hàbits Behavioural changes B18 Contractació pública Public procurement 

A19 Altres Other B19 Requeriments de construcció Building standards 

   B110 Normativa sobre planificació territorial Land use planning regulation 

   B111 No aplicable Not applicable 

   B112 Altres Other 

A2 Enllumenat públic B2 Enllumenat públic 

A21 Eficiència energètica Energy efficiency B21 Gestió d'energia Energy management 

A22 Energia renovable integrada Integrated renewable power B22 Obligacions dels proveïdors d'energia Energy suppliers obligations 

A23 Tecnologies de la informació i les 
comunicacions  

Information and Communication 
Technologies 

B23 Finançament per tercers. Associacions 
público-privades 

Third party financing. PPP 

A24 Altres Other B24 Contractació pública Public procurement 

   B25 No aplicable Not applicable 

   B26 Altres Other 

A3 Indústria B3 Indústria 

A31 
Eficiència energètica en processos 
industrials 

Energy efficiency in industrial processes B31 Sensibilització/formació Awareness raising / training 

A32 Eficiència energètica en edificis Energy efficiency in buildings B32 Gestió d'energia Energy management 

A33 Energia renovable  Renewable energy B33 Certificació energètica Energy certification / labelling 

A34 
Tecnologies de la informació i comunicació 
(TIC) 

Information and Communication 
Technologies 

B34 Estàndards de rendiment energètic Energy performance standards 



 

A ÀREA D’INTERVENCIÓ B INSTRUMENT POLÍTIC 

A35 Altres Other B35 Impostos sobre l'energia/les emissions de 
carboni 

Energy / carbon taxes 

   B36 Ajudes i subvencions Grants and subsidies 

   B37 Finançament per tercers. Associacions 
público-privades 

Third party financing. PPP 

   B38 No aplica Not applicable 

   B39 Altres Other 

A4 Transport B4 Transport 

A41 Vehicles més nets/eficients Cleaner/efficient vehicles B41 Sensibilització/formació Awareness raising/training 

A42 Vehicles elèctrics (incl. Infrastructura) Electric vehicles (incl. infrastructure) B42 
Integració de sistemes de generació i 
pagament de bitllets 

Integrated ticketing and charging 

A43 Transferència modal cap al transport públic Modal shift to public transport B43 Ajudes i subvencions Grants and subsidies 

A44 
Transferència modal cap als trajectes a peu 
i en bicicleta 

Modal shift to walking & cycling B44 Peatges Road pricing 

A45 Ús compartit d'automòbils Car sharing/pooling B45 Normativa sobre planificació territorial Land use planning regulation 

A46 
Millora de les operacions de logística i del 
transport urbà de mercaderies 

Improvement of logistics and urban 
freight 

B46 Regulació plans de mobilitat i transport 
Transport / mobility planning 
regulation 

A47 Optimització de la xarxa de carreteres Road network optimization B47 Contractació pública Public procurement 

A48 
Urbanització d'ús mixte i contenció de 
l'expansió 

Mixed use development and sprawl 
containment 

B48 Acords voluntaris amb les parts implicades 
Voluntary agreements with 
stakeholders 

A49 
Tecnologies de la informació i la 
comunicació 

Information and Communication 
Technologies 

B49 No aplicable Not applicable 

A410 Conducció ecològica Eco-driving B410 Altres Other 

A411 Altres Other    

A5 Producció local d’electricitat B5 Producció local d’electricitat 

A51 Energia hidroelèctrica Hydroelectric power B51 Sensibilització/formació Awareness raising / training 

A52 Energia eòlica Wind power B52 Obligacions dels proveïdors d'energia Energy suppliers obligations 

A53 Energia fotovoltaica Photovoltaics B53 Ajudes i subvencions Grants and subsidies 

A54 Planta de biomassa Biomass power plant B54 
Finançament per tercers. Associacions 

público-privades 
Third party financing. PPP 

A55 Cogeneració Combined Heat and Power B55 Requeriments de construcció Building standards 

A56 Xarxes intel·ligents Smart grids B56 Normativa sobre planificació territorial Land use planning 

A57 Altres Other B57 No aplicable Not applicable 

   B58 Altres Other 
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A ÀREA D’INTERVENCIÓ B INSTRUMENT POLÍTIC 

A6 Producció local de calor/fred B6 Producció local de calor/fred 

A61 Cogeneració Combined Heat and Power B61 Sensibilització/formació Awareness raising / training 

A62 Planta de calefacció/refrigeració urbana District heating/cooling plant B62 Obligacions dels proveïdors d'energia Energy suppliers obligations 

A63 
Xarxa de calefacció/refrigeració urbana 
(nova instal·lació, ampliació, reforma) 

District heating/cooling network (new, 
expansion, refurbishment) 

B63 Ajudes i subvencions Grants and subsidies 

A64 Altres Other B64 
Finançament per tercers. Associacions 

público-privades 
Third party financing. PPP 

   B65 Requeriments de construcció Building standards 

   B66 Normativa sobre planificació territorial Land use planning 

   B67 No aplicable Not applicable 

   B68 Altres Other 

A7 Altres B7 Altres 

A71 Regeneració urbana Urban regeneration B71 Sensibilització/formació Awareness raising / training 

A72 Gestió de residus i aigües residuals Waste & wastewater management B72 Planificació territorial Land use planning 

A73 Plantació d'arbres en zones urbanes Tree planting in urban areas B73 No aplicable Not applicable 

A74 Relacionat amb l'agricultura i la silvicultura Agriculture and forestry related B74 Altres Other 

A75 Altres Other    

Font: Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía (Unió Europea, 2016). 
 

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

Taula 5.22. Categorització de les accions segons indicacions del SECAP Template. 

ORIGEN DE L’ACCIÓ 

Autoritat local Local authority 

Coordinador territorial Covenant Territorial Coordinator 

Altres (nacional, regional…) Other (national, regional,…) 

Desconegut Not possible to say 

Font: Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía (Unió Europea, 2016). 
 



 

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. 

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

� Cost abatiment de l’acció14 (euros / tn de CO2 estalviada). Caldrà tenir en compte la 
diferència de preu del combustible. 

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. 

5.4.1.  Descripció de les accions 

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 a la web de la Diputació de Lleida. 

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

                                                      
14) Cost abatiment (euros / tn de CO2 estalviada) = [[ inversió (euros) / temps vida útil de la inversió (any)] - [[ cost combustible 

actual (euros/kWh) * demanda energètica anual actual (kWh/any)] – [cost combustible proposat (euros/kWh) * demanda 
energètica prevista (kWh/any)]]] / tones de CO2 estalviades/any 
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15 

16 

Figura 5.5. Model de fitxa proposat per les actuacions de mitigació dels PAESC a les comarques lleidatanes. 

 

 
 
 
A18/B11/1 Nom de l’acció   

Línia estratègica Línia [Descripció de la línia.] 

Objectiu  [Descripció de l’objectiu.] 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

[area intervenció] [instrument polític] [origen acció] 

Descripció [Descripció de l’acció.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cost 
  

Cost acció: [valor] € 
Cost abatiment: [valor] €/kgCO2 estalviat 
Amortització [valor] anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual [valor] MWh/any 
Estalvi [valor] MWh/any 

 

 

Producció 
local 
d’energia 
 

Tèrmica [valor] MWh 
Elèctrica [valor] MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

[prioritat] [calendari] [Indiqueu l’àrea o l’organisme responsable.] 

Acció 
d’adaptació 

 
[Indiqueu Sí o deixeu en blanc] 

Indicadors 
seguiment 

 
[Indiqueu l’indicador de seguiment.] 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
 
 

[Indiqueu metodologia (font) o fórmula de càlcul d’estalvi d’emissions.] 
 

 

[Valor absolut] 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 

 
Font: Elaboració pròpia. 
  
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 6 7 

8 

9 10 

11 

12 13 14 

18 
17 



 

1) Figura del sector 

El material de comunicació de la COMO proposa una icona per a cadascun dels sectors. Aquestes 
figures es poden descarregar a la web de la Diputació de Lleida. 

Taula 5.23. Model d’icones per cadascun dels sectors del PAESC a les comarques lleidatanes. 

 

Icona Sector 

 

Edificis, equipaments /instal·lacions municipals 

Edificis, equipaments /instal·lacions sector terciari 

Edificis residencials 

Enllumenat públic 

 

Transport 

 

Producció local d'electricitat  

Producció local de calor/fred 

 

Altres 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del 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 en funció de l’Àrea d’intervenció, Instrument polític i número de l’acció. En 
primer lloc es posa el d'àrea d'intervenció, en segon l'instrument polític i per últim el núm. de l'acció. 
Per exemple una acció de “Canvi d’hàbits” dins el sector “Edificis: municipals, residencials i terciaris” i 
dins l’instrument polític “Sensibilització/Formació” tindria per codi A18/B11/1. 

3) Línia estratègica 

Cal indicar a quina de les línies estratègiques indicades anteriorment pertany l’acció. 

4) Objectiu 

Cal definir un objectiu específic per a cada acció. Caldrà detallar l’objectiu en funció de les 
característiques del municipi i, en cas que sigui possible, caldrà quantificar els objectius. 

5) Àrea d’intervenció 

D’acord amb la Taula 5.21, es descriuen 7 àrees d’intervenció que són les definides a la Guía para la 
presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía (Unió Europea, 2016). 

S’haurà d’identificar l’àrea específica d’intervenció a la que fa referència cada acció. Per exemple, si 
es compta amb una acció per “l’aïllament tèrmic d’edificis residencials” s’haurà d’indicar que l’àrea 
d’intervenció és la “d’Envolupant d’edificis” (A11). 

6) Instrument polític 

Identificar l’instrument polític utilitzat per executar l’acció d’acord amb la Taula 5.21. Per exemple, si 
l’acció és “aïllament tèrmic d’edificis residencials” i es decideix adoptar una nova normativa de 
construcció per edificis nous, l’instrument polític seria “Requeriments de construcció” (B19). Si les 
accions no s’adscriuen a cap instrument polític es pot seleccionar “No aplicable” (B111). 
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7) Origen de l’acció 

L’objectiu d’aquest camp és determinar en quina mesura depèn l’acció d’altres nivells de decisió en 
matèria de polítiques (Vegeu Taula 5.22). 

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. 

� Cost d’abatiment: Costos addicionals fruit de la substitució d’una tecnologia de referència per 
una alternativa amb baixes emissions. 

� Amortització: Temps a partir del qual, després de realitzar una acció, s’haurà recuperat la 
inversió. 

10) Consum 

Només cal emplenar aquest camp en cas que l’acció proposada comporti un estalvi energètic. 

� Consum actual: Consum actual vinculat a l’àmbit de l’acció (MWh). 

� Estalvi: Estimació del consum previst un cop s’hagi dut a terme l’acció (MWh). 

11) Producció local d’energia 

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

12) Prioritat 

Les accions es prioritzaran tenint en compte les característiques següents: 

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

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

� Cost abatiment de l’acció (euro / tn de CO2 estalviada). 

S’estableixen els tres rangs de prioritat següents: alta, mitjana o baixa. 

13) Calendari 

Cal indicar en quin període es preveu realitzar una acció i quan es preveu que finalitzi. Els períodes 
de temps que cal indicar són els següents: 

� 2017 - 2020 (accions a curt termini) 

� 2020 - 2025 (accions a mig termini) 

� 2025 - 2030 (accions a llarg termini) 



 

Pel que fa a les accions ja realitzades (2005-actualitat), caldrà indicar al SECAP Template l’any en 
què s’han realitzat. 

14) 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). 

15) Acció d’adaptació 

Apartat per identificar quines de les accions de mitigació proposades poden ser a l’hora per a 
l’adaptació al canvi climàtic. En cas que l’acció també tingui un impacte positiu per a l’adaptació 
climàtica s’afegirà un “Sí” en aquest apartat. En cas contrari es deixarà l’espai en blanc. 

16) Indicadors de seguiment 

Cal indicar quin indicador avalua el grau de consecució de l’acció i permet comprovar l’efectivitat 
d’aquesta. (Vegeu l’apartat 8 sobre Pla de seguiment.) 

17) 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 5.4.2 Proposta d’accions i estalvi d’emissions, proposa una llista d’accions i 
n'indica el mètode de càlcul de l’estalvi d’emissions. 

18) Sector (S) 

 A la Taula 5.23 s’indiquen els sectors definits dins la metodologia del SECAP Template.  

 

5.4.2.  Proposta d’accions i estalvi d’emissions 

A continuació, es mostra una proposta d’accions per desenvolupar que es poden incorporar al 
PAESC. De cada una, se n’indica el sector i el mètode de càlcul de l’estalvi d’emissions. 

Les accions es classifiquen en funció de la tipologia següent: 

1. Gestió/Planificació: Accions que permetran gestionar o planificar una determinada 
situació o procés. 

2. Diagnosi: Accions que permetran analitzar de manera detallada una situació o 
procés (per exemple, auditories energètiques). 

3. Execució: Accions executives amb un resultat directe d'estalvi d'emissions. 

Per a cada una de les accions s’indica la metodologia per estimar l’estalvi d’emissions de CO2. En cas 
que l’estalvi s’hagi d’estimar a partir de dades i variables concretes, caldrà indicar la fórmula de càlcul. 
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Taula 5.24. Proposta d’accions i metodologia per estimar l’estalvi d’emissions de CO2. 

 

Tipus d'acció Objectiu genèric Acció 
Equivalència PAESC / PAES Metodologia per estimar 

l’estalvi d’emissions de 
CO2 

Sector PAESC Sector PAES 

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

Àmbit d’actuació: Millora de l'eficiència energètica dels edificis, equipaments i/o instal·lacions 

Gestió / 
Planificació 

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

Obtenir el certificat energètic 
dels edificis existents i de 
nova construcció i fer-ne el 
seguiment. Fer difusió als 
usuaris de l’etiqueta de 
qualificació. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

0,5 % respecte al 
consum dels 
equipaments 

Indicar la qualificació 
energètica dels habitatges en 
venda al municipi. 

Edificis 
residencials 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

0,5 % respecte al 
consum del sector 

domèstic 

Promoure l'eficiència 
energètica i 
ambientalitzar el 
sector terciari. 

Promoure la creació d'una 
xarxa de 
comerços/establiments 
respectuosos amb el medi 
ambient. 

Edificis 
del sector terciari 
(no municipals) 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

1 % respecte al consum 
del sector serveis 

Promoure l'adhesió de les 
empreses al Programa 
d'Acords Voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya. 

Edificis 
del sector terciari 
(no municipals) 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

20 % del consum de 
cada establiment que 

s’hi adhereixi 

Millorar la gestió 
energètica municipal 
dels edificis públics o 
equipaments/instal·la
cions. 

Nomenar un gestor energètic 
municipal/per edificis. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

4 % respecte al consum 
de l’àmbit Ajuntament 

Incorporar sistemes de gestió 
actius per a l'estalvi. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

Instal·lar un control 
centralitzat de la climatització 
i l'enllumenat interior per tal 
de fer-ne un seguiment 
acurat. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

20% respecte el consum 
en climatització i 

enllumenat 

Informar els responsables 
dels equipaments dels seus 
consums energètics. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

1% respecte al consum 
de l’àmbit Ajuntament 

Adscriure les partides 
pressupostàries de la 
despesa energètica dels 
equipaments a les àrees de 
què depenen per tal d'ajustar 
els pressupostos en cas 
d'estalvi energètic. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

1 % respecte al consum 
en equipaments i 

enllumenat 

Formar els serveis tècnics 
municipals en temes de 
sostenibilitat energètica. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

1 % respecte al consum 
en equipaments i 

enllumenat 

Monitoritzar i analitzar el 
consum dels edificis. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

1 % respecte al consum 
en equipaments 

Sectoritzar el comptador de 
calefacció i il·luminació 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

3% respecte al consum 
dels equipaments 

Millorar l'eficiència 
energètica dels 
edificis. 

Fomentar la renovació de 
calderes domèstiques. 

Edificis 
residencials 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

Fomentar la renovació de 
l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de baix 
consum en el sector terciari. 

Edificis 
del sector terciari 
(no municipals) 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

2% respecte el consum 
en electricitat dels 

equipaments del sector 
terciari en els que es 
preveu aplicar l'acció 



 

Tipus d'acció Objectiu genèric Acció 
Equivalència PAESC / PAES Metodologia per estimar 

l’estalvi d’emissions de 
CO2 

Sector PAESC Sector PAES 

Fomentar la renovació 
d'electrodomèstics per 
adquirir-ne de classe A i/o 
bitèrmics en el sector terciari. 

Edificis 
del sector terciari 
(no municipals) 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

5% respecte el consum 
en electricitat dels 

equipaments del sector 
terciari en els que es 
preveu aplicar l'acció 

Fomentar la renovació de 
l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de baix 
consum en els edificis 
residencials. 

Edificis 
residencials 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Emissions estalviades = 
nh * 2 bombetes * 
0,1481 

nh 2005 = nombre 
d'habitatges al municipi el 
2005. 

0,1481, tn CO2 estalviat 

Fomentar la renovació 
d'electrodomèstics per 
adquirir-ne de classe A i/o 
bitèrmics en els edificis 
residencials. 

Edificis 
residencials 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

5% respecte el consum 
en electricitat dels 

equipaments del sector 
terciari en els que es 
preveu aplicar l'acció 

Impulsar la figura del gestor 
energètic en les empreses de 
serveis 

Edificis 
del sector terciari 
(no municipals) 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

4% respecte al consum 
dels edificis del sector 

terciari 

Visites d’avaluació energètica 
en els edificis i els 
equipaments del sector 
terciari. 

Edificis 
del sector terciari 
(no municipals) 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

1% del consum 
energètic del sector 

terciari. 

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

Incloure criteris d'eficiència i 
estalvi energètic en els nous 
desenvolupaments urbans 
(no vinculats al transport). 

Altres 
Planejament i 
ordenació del 
territori 

Fórmula que s’ha 
d’aplicar als futurs 

creixements previstos 

Incloure criteris de 
sostenibilitat en els plecs de 
condicions per a contractes 
de l'Ajuntament. 

Altres 
Contractació 
pública de béns i 
serveis 

5 % respecte al consum 
dels contractes 

Incloure una clàusula en els 
contractes que prevegi que 
una part del pressupost de la 
licitació es destini a 
campanyes de sensibilització. 

Altres 
Contractació 
pública de béns i 
serveis 

1 % respecte al consum 
dels contractes 

En grans rehabilitacions 
d’equipaments municipals, 
incorporar especificacions 
tècniques amb criteris 
d’ecoeficiència més enllà del 
CTE. 

Altres 
Planejament i 
ordenació del 
territori 

30 % respecte als 
edificis que es vulguin 

rehabilitar 

Elaboració i aprovació de 
l’Ordenança Reguladora de 
la incorporació de sistemes 
de captació d’energia solar 
per a la producció d’aigua 
calenta en edificis i 
construccions 

Altres 
Contractació 
pública de béns i 
serveis 

Fórmula 

Millorar i optimitzar 
l’eficiència energètica 
global del nou edifici 
sota criteris 
d’acceptació nZEB 

Edifici de Consum Energètic 
Quasi Zero o nZEB 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

Diagnosi 

Millorar l'eficiència 
energètica dels 
edificis fent-ne una 
diagnosi. 

Realitzar auditories 
energètiques en equipaments 
municipals. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

1 % respecte al consum 
dels equipaments 

Revisar l'estat dels aïllaments 
de les instal·lacions 
tèrmiques. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

5% respecte el consum 
en calefacció 
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Tipus d'acció Objectiu genèric Acció 
Equivalència PAESC / PAES Metodologia per estimar 

l’estalvi d’emissions de 
CO2 

Sector PAESC Sector PAES 

Execució 

Millorar l'eficiència 
energètica de la 
climatització dels 
edificis. 

Augmentar el grau 
d'aïllament de l'edifici. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

50% respecte el consum 
en climatització 

Instal·lar sistemes que 
incorporin ventilació natural. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

Instal·lar vàlvules 
termostàtiques a radiadors. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

10% respecte el consum 
en climatització dels 

equipaments 

Instal·lar ventiladors de 
sostre. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

Instal·lar tancaments amb 
trencament de pont tèrmic. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

5% respecte al consum 
en climatització dels 

equipaments 

Instal·lar tancaments de 
doble vidre. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

5% respecte al consum 
en climatització dels 

equipaments 

Sectoritzar la climatització. 
Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

20% respecte al consum 
en climatització dels 

equipaments 

Optimitzar l'ús dels 
termòstats ajustant-ne la 
regulació. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

8% respecte el consum 
de calefacció/refrigeració 

dels equipaments en 
reduir la temperatura de 
calefacció/refrigeració 1 

grau 

Instal·lar una manta tèrmica 
en piscines cobertes en 
períodes en què estiguin fora 
d'ús. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

25% respecte a la 
climatització de l'aigua 

de la piscina 

Instal·lar sistemes de control 
de la radiació solar incident a 
edificis municipals. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

50% respecte al consum 
en refrigeració dels 

equipaments 

Reduir el consum 
elèctric dels edificis. 

Instal·lar detectors de 
presència als lavabos, 
passadissos i zones 
comunes. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

1% respecte el consum 
en la il·luminació dels 
sectors on s'instal·la 

aquest aparell 

 
Aprofitar el potencial 
d'il·luminació natural. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

 Evitar la sobreil·luminació. 
Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

 
Sectoritzar zones 
d'il·luminació. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

20% respecte el consum 
en il·luminació dels 

punts amb sectorització 
deficient dels 
equipaments 

 
Substituir les làmpades 
existents per d'altres més 
eficients. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

10% respecte el consum 
en il·luminació dels 

equipaments 



 

Tipus d'acció Objectiu genèric Acció 
Equivalència PAESC / PAES Metodologia per estimar 

l’estalvi d’emissions de 
CO2 

Sector PAESC Sector PAES 

 

Fomentar la compra verda 
d'equips/material endollable a 
l'ajuntament a través de la 
redacció d'un protocol de 
compres. 

Altres 
Contractació 
pública de béns i 
serveis 

10 % respecte al 
consum dels 
equipaments 

Reduir el consum 
elèctric de les 
instal·lacions 

Incorporació de variadors de 
freqüència a les bombes 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Estalvi d’un 20-30% del 
consum energètic del 

bombament. 

Canvi de les bombes per 
d’altres més eficients 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Es considera que 
l’estalvi energètic d’una 
bomba eficient respecte 
una no eficient és d’un 

5-10%. 

Promoure l'ús 
d'instruments per 
conscienciar la 
població de la 
despesa energètica. 

Instal·lar comptadors amb 
display en un lloc visible de la 
llar. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

5 % respecte al consum 
dels habitatges on 

s’instal·li 

Instal·lar comptadors amb 
display en un lloc visible del 
centre educatiu. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

1 % respecte al consum 
de l’escola 

Instal·lar termohigròmetres 
en diverses estances 
d'equipaments. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

1 % respecte al consum 
de l’escola/es 

Educar en l'estalvi i 
l'eficiència 
energètica. 

Organitzar tallers ambientals 
sobre energies renovables i/o 
eficiència energètica. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

2 % respecte al consum 
de l’escola/es 

Impulsar el Projecte 50-50 a 
les escoles del municipi. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

16 % respecte al 
consum de l’escola/es 

Impulsar una campanya de 
bones pràctiques en els 
edificis públics d'ús intensiu. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

1 % respecte al consum 
dels equipaments 

Organitzar seminaris o 
jornades per millorar 
l'eficiència energètica als 
establiments del sector 
terciari, en especial al sector 
de l'hostaleria. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

1 % respecte al consum 
del sector serveis 

Realitzar una campanya 
ciutadana per a l'estalvi 
energètic. Destinar un espai 
al web de l’ajuntament amb 
consells d’estalvi i eficiència 
energètica i un enllaç a una 
calculadora de CO2, i fer-ne 
difusió. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

1% respecte al consum 
del sector domèstic 

Impuls de l’adhesió de 
l’escola a la Xarxa d’Escoles 
Verdes 

Altres 
Participació 
ciutadana 

15% respecte al consum 
de la/les escola/es 

Gestió / 
Planificació 

Millorar la gestió 
energètica municipal 
de l’enllumenat públic 
exterior. 

Instal·lar un sistema de 
control centralitzat. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 



METODOLOGIA PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC A LES COMARQUES LLEIDATANES 

    55 

Tipus d'acció Objectiu genèric Acció 
Equivalència PAESC / PAES Metodologia per estimar 

l’estalvi d’emissions de 
CO2 

Sector PAESC Sector PAES 

Diagnosi 

Valorar la reducció 
de la potència 
instal·lada en 
enllumenat exterior. 

Realitzar un estudi de 
viabilitat de reducció de la 
potència instal·lada en 
l'enllumenat exterior. 

Enllumenat  
públic 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

1% respecte al consum 
dels quadres d'enllumenat 

Execució 

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

Instal·lar  reguladors de flux: 
en capçalera o reactàncies 
de doble nivell. 

Enllumenat  
públic 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

30% respecte al consum 
dels quadres d'enllumenat 

on s’instal·li 

Implementar l'encesa de 
l’enllumenat públic mitjançant 
rellotges astronòmics. 

Enllumenat  
públic 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

10% respecte al consum 
dels quadres d'enllumenat 

on s’instal·li 

Substituir les lluminàries de 
vapor de mercuri. 

Enllumenat  
públic 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

30% respecte al consum 
dels quadres d'enllumenat 

on es subtitueixin 

Instal·lar decoració 
nadalenca sense llum. 

Enllumenat  
públic 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

Substituir les làmpades 
incandescents dels semàfors 
per làmpades LED. 

Enllumenat  
públic 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

80% respecte el consum 
(nº*potència*hores 

funcionament/any) del 
número de bombetes que 

es canviin 

Reduir i adequar els nivells 
lumínics excessius. 

Enllumenat  
públic 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula EE = (Celect * Prc * 
FEENE2005) / 1000 

 EE, estalvi emissions estimat 
(t CO2). 

Celect, Consum elèctric dels 
quadres d’enllumenat (kWh). 

Prc, Percentatge de reducció 
de consum, 20%. 

FEENE2005, Factor d’emissió 
d’electricitat estatal, 2005. 

Línia estratègica: Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Àmbit d’actuació: Disminució de les emissions associades a la flota municipal (inclòs el transport de residus i el transport 
escolar) 

Gestió / 
Planificació 

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

Redactar un pla intern de 
mobilitat per als desplaçaments 
del personal municipal. 

Transport Flota municipal 

1 % respecte al consum 
del parc de vehicles de 

l’ajuntament 

Definir un protocol intern per tal 
de promoure el transport públic 
en els desplaçaments dels 
treballadors municipals. 

Transport Flota municipal 

1 % respecte al consum 
del parc de vehicles de 

l’ajuntament 

Optimitzar les rutes i 
freqüències de recollida dels 
residus sòlids urbans. 

Transport Flota municipal 

8% respecte al consum 
associat al transport de 

residus 

Millorar l'eficiència 
energètica dels 
vehicles dels 
contractes de serveis. 

Incloure una clàusula en les 
licitacions de serveis que 
afavoreixi l'ús de vehicles més 
eficients (p. ex., contractació de 
la recollida de residus). 

Transport Flota municipal 

1 % respecte al consum 
associat al transport de 

residus 

Execució 
Millorar l'eficiència 
energètica de la flota 
municipal. 

Renovar els vehicles de la flota 
municipal per adquirir vehicles 
elèctrics o híbrids en funció del 
quilometratge i els 
desplaçaments.  

Transport Flota municipal 
11 % respecte al parc de 
vehicles de l’ajuntament 



 

Tipus d'acció Objectiu genèric Acció 
Equivalència PAESC / PAES Metodologia per estimar 

l’estalvi d’emissions de 
CO2 

Sector PAESC Sector PAES 

Reduir el consum de 
combustibles fòssils de 
la flota municipal. 

Adquirir bicicletes (elèctriques o 
no) per a determinats 
desplaçaments de treballadors 
municipals. 

Transport Flota municipal Fórmula 

Impulsar la participació de 
treballadors municipals en 
cursos de conducció eficient. 

Transport Flota municipal 

19% respecte al consum 
del parc de vehicles de 

l'Ajuntament 

Utilitzar per a la flota 
municipal biocombustibles 
obtinguts de forma sostenible. 

Transport Flota municipal Fórmula 

Canvi de dièsel a biodièsel en 
el combustible dels vehicles 
encarregats de la recollida de 
residus 

Transport Flota municipal 
30% respecte al consum 

dels vehicles 

Col·locació de compactadors 
per a la recollida de residus 

Transport Flota municipal 

EE = Cg *FEgasoil 

En què, 

EE, estalvi emissions estimat, 
tnCO2 

Cg, Consum gasoil estalviat, 
Mwh/any 

FEgasoil, Factor emissió 
gasoil 

Àmbit d’actuació: Impuls dels desplaçaments a peu i en bicicleta i millora de l'eficiència del parc de vehicles 

Gestió / 
Planificació 

Definir les directrius 
per fomentar una 
mobilitat sostenible. 

Redactar un pla de mobilitat 
urbana (acció per a municipis 
grans). 

Altres 
Planejament i 
ordenació del 
territori 

1 % respecte al consum 
del sector transport 

Vetllar pel compliment 
a les indicacions 
d'estudis de mobilitat. 

Vetllar pel desenvolupament 
de les indicacions del PMU 
(pla de mobilitat urbana) o de 
l'EAMG (estudi d'avaluació de 
la mobilitat generada). 

Altres Planejament i 
ordenació del 
territori 

10 % respecte al consum 
del sector transport 

Incloure criteris de 
mobilitat sostenible en 
els nous 
desenvolupaments 
urbans. 

Incloure criteris d'eficiència i 
estalvi energètic en els nous 
desenvolupaments urbans 
(vinculats al transport). 

Altres 
Planejament i 
ordenació del 
territori 

Fórmula per aplicar als 
futurs creixements 

previstos 

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

Redistribuir l’impost de 
vehicles per tal d'afavorir la 
compra de vehicles de mínima 
emissió de CO2, inclosos els 
elèctrics, híbrids i híbrids 
endollables. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

Fórmula  

Execució 

Conscienciar la 
població en benefici 
d'una mobilitat 
sostenible. 

Adherir-se a la campanya 
"Pedalada contra el canvi 
climàtic" i a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible. 

Altres Participació 
ciutadana 

0,5 % respecte al consum 
del sector transport 

Reduir el consum de 
combustibles fòssils 
del transport privat. 

Crear camins escolars. Transport 
Transport privat 
i comercial 

EE = metres de camí 
escolar * 0,0017 TnCo2/m 

camí escolar 

Crear carrils bici en funció de 
la demanda existent. 

Transport 
Transport privat 
i comercial 

3% respecte al consum del 
sector transport 

Implantar un sistema de 
lloguer de bicicletes. 

Transport 
Transport privat 
i comercial 

1 % respecte al consum 
del sector transport 

Crear una borsa local per 
compartir cotxe. 

Transport 
Transport privat 
i comercial 

3 % respecte al consum 
del sector transport 
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Tipus d'acció Objectiu genèric Acció 
Equivalència PAESC / PAES Metodologia per estimar 

l’estalvi d’emissions de 
CO2 

Sector PAESC Sector PAES 

Realitzar una campanya de 
comunicació i sensibilització 
per a una mobilitat sostenible. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

1 % respecte al consum 
del sector transport 

Informar de cursos de 
conducció eficient a la 
ciutadania i empreses de 
transports. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

3% respecte al consum del 
sector transport 

Construir pàrquings 
dissuasius a la perifèria del 
nucli urbà. 

Transport 
Transport privat 
i comercial 

Fórmula 

Instal·lar punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics. 

Transport 
Transport privat 
i comercial 

Fórmula per aplicar a      
l’1,2 % del parc de 

vehicles 

Introduir elements per 
pacificar el trànsit rodat (zona 
30, calçada única, elements 
reductors de velocitat, etc.). 

Transport 
Transport privat 
i comercial 

2 % respecte al consum 
del sector transport 

Adaptar els carrers per a 
vianants. 

Transport 
Transport privat 
i comercial 

Fórmula 

Promoció de l’ús de 
biocombustibles per al 
transport privat i comercial 

Transport 
Transport privat 
i comercial 

EE= (Ctrans2005 * 3% * 
FEcn) – (Ctrans2005 * 3% 

* FEbc) 

En què, 

EE, estalvi emissions estimat, 
tnCO2 

Ctrans2005, consum dièsel del 
sector transport privat i 

comercial 2005 (MWh/any) 

Assumim que el 3% de les 
emissions seran degudes a 

l’ús de biocombustibles 

FEcn, Factor d’emissió d’un 
combustible dièsel 

estàndard(0,267tnCO2/MWH) 

FEbc, Factor d’emissió del 
biodiessel B20 (0,187 

tnCO2/MWh) (Font: Guia 
pràctica per al 

càlcul d’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle, 

Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic) 

Àmbit d’actuació: Foment del transport públic urbà 

Gestió / 
Planificació 

Reduir el consum de 
combustibles fòssils 
del transport privat a 
través de millores en 
el transport públic. 

Ampliar les línies i optimitzar 
les aturades del transport 
públic urbà. 

Transport Transport públic Fórmula 

Execució 
Incentivar la 
utilització del 
transport públic. 

Contractar un carrilet turístic 
per visitar els punts més 
destacables i allunyats del 
municipi. 

Transport Transport públic 
Fórmula 

Incentivar les 
empreses/escoles a fer ús del 
transport públic per anar a 
treballar o estudiar. 

Transport Transport públic 
1 % respecte al consum 

del sector transport 

Adquirir autobusos elèctrics o 
de gas per al transport 
intraurbà. 

Transport Transport públic Fórmula 



 

Tipus d'acció Objectiu genèric Acció 
Equivalència PAESC / PAES Metodologia per estimar 

l’estalvi d’emissions de 
CO2 

Sector PAESC Sector PAES 

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

Àmbit d’actuació: Promoció de l'adquisició d'electricitat ecològica certificada 

Gestió / 
Planificació 

Fomentar l'ús d'energia 
verda al municipi. 

Contractar l'electricitat 
d'equipaments/instal·lacions 
a comercialitzadores 100 % 
renovables. 

Altres 
Contractació 
pública de béns i 
serveis 

EE= (Ce2005*FE2005)-
(Ce2005*FEr2005) 

Ce, consum elèctric del 
municipi l’any 2005 

FE2005, factor d’emissió del 
municipi l’any 2005, tn 
CO2/MWh 

Fer2005, factor recalculat: 
50% electricitat ajuntament 
100% renovable 

Àmbit d’actuació: Foment de la generació local d'energia renovable 

Gestió / 
Planificació 

Produir energia 
renovable al municipi. 

Promoure les instal·lacions 
solars fotovoltaiques.  

Producció local 
d'electricitat 

Fotovoltaica 
Fórmula 

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

Incentivar les PIMES i 
comerços per què instal·lin 
calderes de biomassa i 
calefacció o refrigeració solar 
(a través d'ajuts o 
redistribució d'impostos). 

Edificis 
del sector terciari 
(no municipals) 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

Fomentar l’ús 
d’energies renovables 
al municipi 

Redistribució de l’IBI per 
incentivar la implantació 
d’energies renovables per 
autoconsum 

Edificis 
residencials 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

2% d’estalvi al sector 
domèstic 

Produir energia al 
municipi: 
cogeneració. 

Fomentar la instal·lació d'una 
planta de cogeneració amb 
gas natural o biomassa. 

Producció local 
d'electricitat 

Cogeneració de 
calor i electricitat 

Fórmula 

Fomentar la instal·lació d'un 
sistema de recuperació del 
biogàs per produir energia 
elèctrica al dipòsit controlat 
de residus. 

Producció local 
d'electricitat 

Cogeneració de 
calor i electricitat 

Fórmula 

Promoure la instal·lació d'una 
planta de cogeneració amb 
biogàs a l'EDAR. 

Producció local 
d'electricitat 

Cogeneració de 
calor i electricitat 

Fórmula 

Execució 

Produir energia 
renovable al 
municipi: solar 
tèrmica. 

Instal·lar energia solar 
tèrmica per a ACS i/o amb 
suport per a la calefacció.  

Edificis 
municipals, 
residencials i 
terciaris 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

Produir energia 
renovable al 
municipi: biomassa. 

Instal·lar calderes de 
biomassa per a ACS i 
calefacció. 

Edificis 
municipals, 
residencials i 
terciaris 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

Instal·lar estufes de biomassa 
a les estances principals dels 
equipaments municipals. 

Edificis 
municipals 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 

Fórmula 

Instal·lar un district heating 
amb biomassa. 

Producció local 
de calor/fred 

Xarxa de calor 
Fórmula 

Produir energia 
renovable al 
municipi: geotèrmia. 

Aprofitar l’energia geotèrmica 
amb bomba de calor. 

Producció local 
de calor/fred 

Geotèrmica 
65% respecte el consum 

en climatització 

Produir energia 
renovable al 
municipi: 
fotovoltaica o 
minieòlica. 

Instal·lar sistemes d'energia 
minieòlica en règim 
d'autoconsum. 

Producció local 
d'electricitat 

Eòlica Fórmula 

Instal·lar sistemes 
d'electrificació autònoma 
mitjançant solar fotovoltaica i 
minieòlica en equipaments 
aïllats. 

Producció local 
d'electricitat 

Fotovoltaica Fórmula 
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Tipus d'acció Objectiu genèric Acció 
Equivalència PAESC / PAES Metodologia per estimar 

l’estalvi d’emissions de 
CO2 

Sector PAESC Sector PAES 

Instal·lar sistemes d'energia 
solar fotovoltaica en règim 
d'autoconsum. 

Producció local 
d'electricitat 

Fotovoltaica 
Fórmula 

Produir energia solar 
fotovoltaica per vendre a la 
xarxa. 

Producció local 
d'electricitat 

Fotovoltaica Fórmula 

Produir energia minieòlica per 
vendre a la xarxa. 

Producció local 
d'electricitat 

Eòlica Fórmula 

Produir energia 
renovable al municipi: 
hidràulica. 

Produir energia minihidràulica 
per vendre a la xarxa. 

Producció local 
d'electricitat 

Hidroelèctrica Fórmula 

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

Àmbit d’actuació: Foment de la recollida selectiva 

Execució 

Complir o millorar els 
objectius de recollida 
selectiva del 
PROGREMIC. 

Fomentar la recollida 
selectiva dels grans 
productors.  

Altres Altres sectors 
(Residus) 

Fórmula 

Realitzar una campanya de 
foment de la recollida 
selectiva en els edificis 
residencials. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

Fórmula EE = Σ (((TR2011 
* %RBTn) * %ObjPRn) –
TRn2011) * FEn 
fracción*factor emissió de 
n) 

TR2011, Tones de residus 
2011 totals 

% RBTn, percentatge de la 
fracció n segons bossa tipus 
(Font: PROGREMIC 2007-
2012) 

 % ObjPR, objectiu que marca 
PROGREMIC per fracció n 

TRn2011, Tones de residus 
2011 fracció n 

Fen, factor d’emissió de la 
gestió de la fracció n (Font: 
IRE Diputació Lleida) 

Bonificar (o redistribuir) la 
taxa d’escombraries per un 
ús habitual de la deixalleria. 

Altres Altres sectors 
(Residus) 

Fórmula 

Recollir els residus porta a 
porta als grans productors. 

Altres 
Altres sectors 
(Residus) 

Fórmula 

Implantar la recollida porta a 
porta en nuclis compactes. 

Altres 
Altres sectors 
(Residus) 

Fórmula 

Construir una deixalleria 
municipal i  instal·lar 
minideixalleries o deixalleries 
mòbils. 

Altres 
Altres sectors 
(Residus) 

Fórmula 

Implementar/Fomentar la 
recollida de la fracció verda. 

Altres 
Altres sectors 
(Residus) 

Fórmula 



 

Tipus d'acció Objectiu genèric Acció 
Equivalència PAESC / PAES Metodologia per estimar 

l’estalvi d’emissions de 
CO2 

Sector PAESC Sector PAES 

Implantar la recollida de la 
fracció orgànica. 

Altres 
Altres sectors 
(Residus) 

Emissions estalviades = 
(TFORM * 
FEtractament_FORM) 

EE, estalvi emissions estimat 
(t CO2). 

TFORM, tones de FORM que 
manquen recollir per tal 
d’assolir el PROGREMIC. 

FEtractament_FORM, 0,18 t 
CO2/t FORM. 

Ambientalització de festes: 
material compostable,  
i recollida selectiva a festes 

Altres 
Altres sectors 
(Residus) 

Fórmula 

Àmbit d’actuació: Foment de la prevenció de residus 

Execució 
Reduir els residus que 
entren al sistema de 
gestió municipi. 

Impulsar una campanya de 
prevenció de residus. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

1 % respecte a les 
emissions en el sector 

residus 

Adherir-se a la Setmana de la 
Prevenció de Residus. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

1 % respecte a les 
emissions en el sector 

residus 

Impulsar una campanya de 
foment del compostatge 
casolà en el sector domèstic. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

30% respecte al transport 
de la FORM 

Fomentar el compostatge als 
centres educatius. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

Fórmula 

Bonificar (o redistribuir) la 
taxa d’escombraries per la 
realització de compostatge 
casolà. 

Altres 
Altres sectors 
(Residus) 

Fórmula 

Fomentar l'autocompostatge 
entre els grans productors. 

Altres Participació 
ciutadana 

Fórmula 

Instal·lar una planta de 
compostatge municipal. 

Altres 
Altres sectors 
(Residus) 

Fórmula 

Promocionar i afavorir el 
compostatge comunitari. 

Altres 
Participació 
ciutadana 

Fórmula 

 
Font: Elaboració pròpia en base a la Metodologia per a la redacció dels plans d’acció per a l’energia sostenible de les 
comarques gironines i al SECAP Template. 
 
 
 

5.4.3. Taula resum del pla d’acció de mitigació 

Caldrà sintetitzar el conjunt d’accions completant la taula següent (disponible en format editable a la 
web de la Diputació de Lleida). Els camps que s’indiquen a la taula següent corresponen als camps 
que cal emplenar al SECAP Template. 
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Taula 5.25. Taula resum del pla d’acció de mitigació.  

Codi 
 

Accions  
 

Àrea 
d’intervenció 

Instrument 
polític 

Origen de 
l’acció 

Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions de 

CO2 estimat 
[tnCO2/any] 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS MUNICIPALS  

           
           
           

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIARI 

           
           
           

EDIFICIS RESIDENCIALS 

           
           
           

ENLLUMENAT PÚBLIC 

           
           
           
TRANSPORT 

           
           
           

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT 

           
           
           

PRODUCCIÓ LOCAL DE CALOR/FRED 

           
           
           

ALTRES 

           
           
           

Font: SECAP Template. 



 

6. Adaptació al Canvi Climàtic 

6.1. Avaluació de les vulnerabilitats i riscos als impactes del 
canvi climàtic 

L'avaluació del risc i la vulnerabilitat és una anàlisi que determina la naturalesa i abast del risc, 
mitjançant l'anàlisi dels riscos potencials per a l'avaluació de vulnerabilitat que podria representar una 
amenaça potencial o mal a les persones, els béns, els mitjans de vida i el medi ambient dels quals 
depenen.  

Permet la identificació d'àrees de preocupació crítica per mitjà de punts d’anàlisi i per tant proporciona 
informació per a la presa de decisions. L'avaluació podria fer front als riscos relacionats amb 
inundacions, temperatures extremes i les onades de calor, sequeres i escassetat d'aigua, les 
tempestes i altres fenòmens meteorològics extrems, l'augment dels incendis forestals, etc. 

Existeixen múltiples consideracions al voltant dels conceptes vulnerabilitat i gestió del risc en l’àmbit 
de l’adaptació al canvi climàtic. L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic considera el risc 
d’un determinat esdeveniment climàtic com una funció composta de la probabilitat de succés de 
l’esdeveniment climàtic i de la vulnerabilitat del sistema o sector a patir-ne els efectes. 

L’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia incorpora la necessitat de fer una avaluació de 
les vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic. La metodologia ha de permetre treballar tant en 
municipis grans com en municipis més rurals. 

Com a referència per realitzar l’avaluació de les vulnerabilitats i riscos, hi ha el document Anàlisi del 
grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic

15, de l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic i lavola que puntua la vulnerabilitat del 0 al 10, sent 0 municipi poc vulnerable a 10 
molt vulnerable. Aquest projecte desenvolupa una metodologia d’anàlisi que permet obtenir una 
diagnosi a nivell municipal de quin és el grau de vulnerabilitat i resiliència al canvi climàtic dels 
municipis de Catalunya. Del total de 18 indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic analitzats, 17 fan 
referència a l’impacte climàtic increment de la temperatura mentre que 1 fa referència a l’impacte 
climàtic de la sequera. 

L’avaluació de les vulnerabilitats i riscos hauria de tenir en compte les competències municipals i els 
riscos més rellevants a les comarques lleidatanes associats als impactes que es determinin a la zona 
d’estudi.  

6.2. Pla d’acció: Accions d’adaptació 

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 pertany, el qual s’adaptarà en el cas que la COMO 
introdueixi variacions. Les accions s’hauran d’adaptar a les necessitats concretes de cada municipi. 

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 dels principals sectors 
vulnerables. 

 

                                                      
15) http://canviclimatic.gencat.cat/ca/campanyes_i_comunicacio/publicacions-de-canvi-climatic/#FW_bloc_59851dd5-7c63-

11e4-b19a-005056924a59_3  
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6.2.1. Descripció de les accions 

Les accions proposades s’hauran de descriure de forma detallada. A continuació, s’indica el format de 
fitxa que cal elaborar i es descriu la informació que cal incloure en cada camp. 

Figura 6.1. Model de fitxa proposat per les actuacions d’adaptació dels PAESC a les comarques lleidatanes. 

Nº acció 

 
 
Nom de l’acció   

Sector Línia [Sector de vulnerabilitat] 

Objectiu Línia [Descripció de l’objectiu] 

Descripció [Descripció de l’acció.] 
 

 

 

 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

[Indiqueu Sí o deixeu en blanc] [Indiqueu Sí o deixeu en blanc] [Indiqueu l’estat d’implementació de l’acció.] 

Prioritat Calendari Responsable 

[prioritat] [calendari] [Indiqueu l’àrea o l’organisme responsable.] 

Indicadors seguiment [Indiqueu l’indicador de seguiment.] 

 Acció clau: 

Agents implicats [Indiqueu els agents implicats] 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

[Indiqueu risc i/o vulnerabilitat abordat.] 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

[Indiqueu el resultat assolit i/o impactes evitats] 

Cost (€) Inversió: [Indiqueu el cost de l’acció] No inversió: [Indiqueu altres costos] 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 

1) Nom i enumeració de l’acció 

Les accions s’enumeraran consecutivament a partir del número 1. 

2) Sector 

Cal indicar el principal sector afectat. 

3) Objectiu 

Cal definir un objectiu específic per a cada acció. 

 

1 

3 

4 

5 6 7 

8 9 
10 

11 

a 

b 

c 

2 

d 



 

4) 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.  

5) Acció de mitigació 

En cas que l’acció també tingui un impacte positiu per a la mitigació climàtica s’afegirà un “Sí” en 
aquest apartat. En cas contrari es deixarà l’espai en blanc. 

6) Acció clau 

Cal indicar si és una acció clau. Les accions clau són models d'excel·lència que l’autoritat local ha 
executat amb èxit i que ha produït beneficis importants. Únicament es poden marcar com accions 
clau les accions que estiguin en curs o completades. 

En cas que sigui una acció clau caldrà complimentar els apartats a), b), c) i d) sobre agents implicats, 
riscos abordats, costos i resultats obtinguts de la Figura 6.1. 

Tenir en compte que, Inversió fa referència als costos de capital (€) invertit en l'acció clau específica i 
No inversió fa referència als costos d'operació o altres costos diferents de la inversió (€). 

7) Estat d’implementació 

Estat en que es troba l'actuació: No iniciada, en curs, completada o cancel·lada. 

8) Prioritat 

La prioritat de les accions anirà en funció de si és Alta, Mitja o Baixa. 

9) Calendari 

Cal indicar en quin període es preveu realitzar una acció i quan es preveu que finalitzi. Els períodes 
de temps que cal indicar són els següents: 

� 2017 - 2020 (accions a curt termini) 

� 2020 - 2025 (accions a mig termini) 

� 2025 - 2030 (accions a llarg termini) 

Pel que fa a les accions ja realitzades, caldrà indicar al SECAP Template l’any en què s’han realitzat. 

10) Responsable 

El departament, o persona, 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). 

11) Indicadors de seguiment 

Cal indicar quin indicador avalua el grau de consecució de l’acció i permet comprovar l’efectivitat 
d’aquesta. (Vegeu l’apartat 8 sobre Pla de seguiment.) 

 

6.2.2. Taula resum del pla d’acció d’adaptació 

Caldrà sintetitzar el conjunt d’accions completant la taula següent (disponible en format editable a la 
web de la Diputació de Lleida). Els camps que s’indiquen a la taula següent corresponen als camps 
que cal emplenar al SECAP Template. 



METODOLOGIA PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC A LES COMARQUES LLEIDATANES 

    65 

Taula 6.1. Taula resum del pla d’acció d’adaptació.  

 Acció clau 

Sector Nom de l’acció Responsable Calendari 
Estat 

d’implementació 
Acció 

mitigació 
Acció 
clau 

Agents 
implicats 

Risc i/o 
vulnerabilitat 

abordat 

Resultat 
assolit / 

impactes 
evitats 

Cost (€) 

Inv. No Inv. 

Edificis            

Transport            

Energia            

Aigua            

Residus            

Planificació de l’ús del territori            

Agricultura i silvicultura            

Medi ambient i biodiversitat            

Salut            

Protecció civil i emergències            

Turisme            

Altres            

Font: Elaboració pròpia en base al SECAP Template. 



 

6.3. Com omplir el SECAP Template? 

Extret de la Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 
Energía, Versión 1.0 (julio de 2016). Elaborat per las Oficinas del Pacto de los Alcaldes, de la 
iniciativa Mayors Adapt y del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. 
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6.4. El cost de no actuar 

L’anàlisi econòmica de l’adaptació és certament difícil. Si bé és un aspecte que es pot considerar clau 
per a la presa de decisions no hi ha, encara, prou estudis de detall que permetin elaborar una anàlisis 
cost - benefici de les actuacions en la majoria dels casos. 

La dificultat principal està en determinar els costos dels impactes derivat del canvi climàtic. També cal 
tenir en consideració que els costos dels impactes (riuades, incendis, inundacions, sequeres, pèrdua 
de sòl, plagues, ...) són assumits per diferents actors: Administració local, Generalitat de Catalunya, 
sector econòmic i ciutadania. 

En cas que l’Ajuntament disposi de dades dels costos per resoldre les conseqüències dels impactes 
estudiats, es podrà valorar millor la necessitat de la mesura o mesures a aplicar. 

Cada municipi en funció dels riscos vulnerables valorarà quins costos suposarà pel seu municipi el fet 
de no portar a terme les actuacions necessàries per adaptar-se al Canvi Climàtic.  
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7. Pla de participació i comunicació 

7.1. 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. 

� La comunicació dirigida al conjunt de la població ha de permetre augmentar el grau de 
sensibilització i conscienciació d’aquests sobre els impactes potencials del canvi climàtic i 
com s’hauran d’adaptar. 

7.2.  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: 



 

Taula 7.1. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAESC d’un municipi. 

Tipologia de persones i/o 
organismes 

Actors 

Ajuntament  

Responsables de la gestió energètica dels equipaments municipals (director/a de 
centres educatius, conserge, etc.), responsable manteniment instal·lacions, etc. 
Responsables de medi ambient, salut pública, protecció civil... 
Representants polítics 
Companyies energètiques municipals 
Representant de l’empresa responsable de la gestió de residus 
Representant de l’empresa responsable del transport públic urbà 

Sector privat 

Empreses de serveis energètics (ESE) 
Inversors privats del municipi 
Representants del sector de la construcció 
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 de la societat 
civil 

ONG i altres representats de la societat civil 
Associacions de veïns 
Estructures ja existents (Agenda 21) 
Ciutadans amb un interès concret 

Altres Experts (consultors, etc.) 
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. 

7.3. Mecanismes de participació 

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

Taula 7.2. 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 
Cartes informatives, notícies al web, fullets, butlletins informatius, anuncis, 
exposicions 

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 Lleida destinarà un espai web al Pacte d’alcaldes de les comarques lleidatanes. 
Aquest espai web serà l’instrument d’informació i retroalimentació de totes les accions que es 
desenvolupin als municipis de les comarques lleidatanes 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.  

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 
Lleida posa a disposició dels equips redactors.  
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Taula 7.3. Instruments de participació i comunicació per a cada fase del procés d'elaboració i execució del PAESC. 

Fase Etapa 
Grau 

d’implicació 
Instruments de participació / comunicació  

Instrument Objectiu 

Inici 

Compromís polític i firma del 
Pacte 

1. 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 d’emissions  

1. Informació i 
educació 

Notícia (web o 
butlletí) 

Presentar els resultats de l’IRE a la 
ciutadania 

Establiment de la visió: on 
volem anar? 

 3. 
Participació i 
consultes 

Taller de participació 
- Planificació 
Documentació: 
+ Exemple de 
convocatòria 
+ Qüestionari de 
priorització d’accions 
+ Qüestionari 
d’avaluació 

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

Elaboració del pla: com 
volem aconseguir-ho? 

Aprovació i presentació del 
pla 

Implantació Implantació 
1. 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 
Lleida 

Seguiment i 
informació 

Seguiment 

3. 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 

Participació 

Promoure activitats i 
involucrar la ciutadania i les 
parts interessades  

3. Participació 
i consultes 

Grups de treball. 
Jornades de portes 
obertes 

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 

Organitzar accions per al Dia 
de l’Energia 

3. Participació 
i consultes 

Proposta d’activitats 
pel Dia de l’Energia 

Transmetre els objectius del Pacte 
d’alcaldes a la ciutadania 

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. 

7.4.  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.  

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 dels equipaments municipals en la 
presa de decisions. 

� Identificar noves accions. 

� Prioritzar les accions i identificar-ne el responsable. 



 

� Guanyar legitimitat i suport ciutadà i polític. 

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 mitjançant una trucada telefònica als actors 
identificats o enviant-los una carta. 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. 
 

Taller de participació 

 
Caldrà fer una breu explicació sobre els temes següents: 
 

� Què és el Pacte d’alcaldes? 

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

� Quines són les línies estratègiques i principals accions de mitigació i adaptació? 

7.5.  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 COMO16. 

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

� Logotip 

� Caixa d’eines gràfiques (logotips, plantilla per a presentacions, plantilles per a documents 
Word) 

� Fullet de presentació del Pacte d’alcaldes  

� Document de directrius d’utilització del material gràfic del Pacte d’alcaldes 

� Presentació del Pacte d’alcaldes 

� Etc  

Tot el material que s’editi en el marc del Pacte d’alcaldes haurà de mostrar el logo del Pacte 
d’alcaldes en català, que es pot descarregar a la web de la Diputació de Lleida. 
 

                                                      
16) http://www.pactodelosalcaldes.eu 
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8. Pla de seguiment 
La Diputació de Lleida té pendent de publicar una guia específica sobre el seguiment i la presentació 
dels informes. Un cop publicada, n’informarà als ajuntaments a través dels seus canals habituals de 
comunicació. 

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. La Comissió Europea subministra una plantilla 
específica per poder elaborar aquest informe. 

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

Aquest informe contindrà la informació indicada per a l’informe d’implantació del PAESC i 
l’inventari de seguiment d’emissions (ISE). Es preveu que la Comissió Europea 
subministri una plantilla específica per a cada tipus d’informe.  

8.1. Indicadors per a la mitigació 

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 8.1. Proposta d’indicadors per a la mitigació. 

Sector Indicador 

Edificis municipals, residencials i terciaris 

Nombre d'equipaments municipals amb la qualificació energètica. 

Consum total d’energia dels edificis públics. 

Nombre de treballadors/es que han rebut formació. 

Nombre d'auditories realitzades. 

Consum tèrmic dels equipaments municipals. 

Consum electricitat dels equipaments municipals. 

Consum corresponent a ACS als equipaments municipals. 

Consum total sector terciari. 

Consum total d'electricitat en edificis del sector terciari. 

Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari. 

Consum total d'electricitat en edificis residencials. 

% de llars amb la qualificació energètica A/B/C. 

Consum total de combustibles fòssils en edificis residencials. 

Consum corresponent a l'ACS del sector residencial. 

Nombre de m2 de plaques solars tèrmiques instal·lades al municipi 

Consum energètic global, emissions de CO2 i producció energètica amb fonts 
renovables de l'equipament. 

Nombre/superfície d’edificis aïllats. 

Nombre de calderes substituïdes per calderes més eficients. 

Nombre de bombetes substituïdes per bombetes més eficients. 

Nombre d'electrodomèstics substituïts per electrodomèstic més eficients. 



 

Sector Indicador 

Nombre / superfície d'edificis reformats. 

Nombre d'edificis amb comptadors intel·ligents instal·lats / Nombre de nous 
edificis amb sistemes de domòtica. 

Nombre de participants en campanyes de sensibilització. 

Enllumenat públic 

Consum total enllumenat públic. 

Consum electricitat enllumenat públic. Nombre de reguladors de flux instal·lats. 

Consum electricitat enllumenat públic. Nombre de rellotges astronòmics 
instal·lats. 

Consum electricitat enllumenat públic. Nombre de làmpades de VM 
substituïdes. 

Nombre de semàfors convencionals substituïts per semàfors LED. 

Energia renovable instal·lada (kW). 

Nombre de sistemes de control remot instal·lats. 

Transport municipal, públic i privat 

Nombre d'altes en la borsa de cotxe compartit.  

Consum total de combustibles fòssils del parc mòbil del municipi. 

Consum total d'energia corresponent al transport de residus 

Nombre de licitacions que incorporen la clàusula. Nombre de vehicles eficients 

Nombre de treballadors/es municipals inscrits als cursos de conducció eficient. 
Consum de la flota municipal 

Nombre de cursos impartits de conducció eficient respecte al nombre total 
programat (%) 

Enquesta municipal de mobilitat. 

Elements per pacificar el trànsit incorporats. 

Km de carril bici 

Nombre de places d'aparcament per a bicicletes 

Metres de camí escolar senyalitzat 

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) 

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

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

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

Nombre de vehicles elèctrics o híbrids de la flota municipal 

% de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts a les estacions de 
subministrament més properes 

Nombre de vehicles substituïts per vehicles més nets / eficients 

Nombre d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics 

Nombre de campanyes organitzades pel que fa al nombre total programat (%) 

Nombre de nous autobusos de GNC adquirits 

Nombre de carreteres a les que s'han aplicat límits variables de velocitat 

Nombre de programes de teletreball en marxa 

Producció local d’electricitat 

Electricitat produïda en instal·lacions locals 

Electricitat produïda en el sector residencial 

Electricitat produïda en el sector terciari 

Electricitat produïda en els equipaments municipals 

Potència instal·lada [MW] 

Producció local de calor/fred 
Extensió de la xarxa de calefacció [km] / Nombre de clients 

Capacitat instal·lada [MW] 
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Sector Indicador 

Consum de biomassa de la instal·lació 

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

Nombre d’edificis residencials que utilitzen xarxa de calor 

Nombre d’edificis del sector terciari que utilitzen xarxa de calor 

Altres 

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

Consum de combustible del sector transport del municipi 

% d'implementació de les mesures incloses al Pla amb efecte de reducció dels 
desplaçaments en vehicle privat. 

Nombre de contractes que incorporen la clàusula 

% d’electricitat 100% renovable contractada per l’Ajuntament. 
Nombre de subministraments elèctrics 100% renovables 

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

Nombre de plecs que incorporen criteris de sostenibilitat 

Aprovació del protocol. Nombre d'equips adquirits amb criteris d'ecoeficiència. 

% d’electricitat ecològica comprada per l’Administració pública 

Consum total d'energia del sector terciari 

Nombre de comptadors instal·lats 

Consum d’electricitat del sector residencial 

Consum d'energia del sector residencial. 

Nombre de missatges incorporats a la pàgina web 

Nombre de participants en les activitats 

Consum total de l'escola 

Nombre de participants en els cursos de conducció eficient 

Índex de recuperació de cada fracció 

Consum associat al transport de la FORM 

Volum de residus generat al municipi 

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

Consum total de combustibles fòssils del parc mòbil del municipi 

Nombre de compostadors casolans. Tones anuals de residus produïts. 

% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions 

Nombre de bombes d'aigua substituïdes 

Nombre d’arbres plantats 

Nombre de maquinària agrícola substituïda 

Nombre de bombes substituïdes amb fins d'irrigació 

Font: Elaboració pròpia en base a la Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía 
(Unió Europea, 2016). 

8.2. Indicadors per a l’adaptació 

Es pretén que els indicadors que s'inclouen en aquesta secció, que inclou indicadors de vulnerabilitat, 
impacte i resultats, serveixin com a font d'inspiració. Cap d'ells és obligatori, més aviat serveixen com 
a exemples il·lustratius.  

Els indicadors es classifiquen d'acord amb els diferents sectors i categories que es troben en la 
plantilla del SECAP, a més d'una llista d'exemples d'indicadors (no exhaustiva). En aquesta plantilla 
proporcionada per la Comissió Europea es pot seleccionar qualsevol indicador que faci servir 



 

l'autoritat local per mesurar el progrés i completar les llista amb els seus propis indicadors. D’aquesta 
manera es poden afegir o ocultar les files d'acord a les necessitats de cada municipi. 

Taula 8.2. Proposta d’indicadors per a l’adaptació relacionats amb la vulnerabilitat. 

Tipus de 
vulnerabilitat 

Indicadors relacionats amb la vulnerabilitat Unitat 

Climàtica 
Nombre de dies / nits amb temp. extremes (comparat amb les temp. anuals / 
estacionals de referència en hores diürnes / nocturnes) 

Nombre de 
dies/nits 

Climàtica Freqüència de les onades de calor / fred Mitjana per 
mes/any 

Climàtica 
Nombre de dies / nits amb precipitacions extremes (en comparació de les 
precipitacions anuals / estacionals de referència en les hores diürnes / 
nocturnes) 

Nombre de 
dies/nits 

Climàtica Quantitat de dies / nits consecutius sense pluja 
Nombre de 

dies/nits 

Socioeconòmica Població actual comparada amb les projeccions per 2020/2030/2050 Nº d’habitants 

Socioeconòmica 
La densitat de població (en comparació de la mitjana nacional / regional en l'any 
X al país / regió X) 

Persones per 
km2 

Socioeconòmica 
% de part de grups de població sensible (p. Ex: gent gran (> 65) / joves (<25), 
famílies de jubilats sols, famílies amb baixos ingressos / desocupats) - 
comparat amb la mitjana nacional en l'any X, país X 

% 

Socioeconòmica % de població que viu a les zones en risc (per exemple, inundació, sequera, 
onades de calor, incendis) 

% 

Socioeconòmica 
% de zones no accessibles per als serveis de resposta a emergències / 
bombers 

% 

Física i ambiental % de canvi en la temperatura mitjana anual / mensual % 

Física i ambiental % de canvi en la precipitació mitjana anual / mensual % 

Física i ambiental Longitud de la xarxa de transport (per exemple, carretera / ferrocarril) situada a 
les zones en risc (com inundació, sequera, onades de calor, incendis) 

km 

Física i ambiental 
Longitud de la línia de costa / rius afectats per les condicions meteorològiques 
extremes / erosió terrestre (sense adaptació) 

km 

Física i ambiental % de zones baixes o d'altitud % 

Física i ambiental % de zones en costes o rius % 

Física i ambiental % de zones protegides (sensibles des del punt de vista ecològic o cultural) /% 
de coberta forestal 

% 

Física i ambiental 
% de zones (residencials / comercials / agrícoles / industrials / turístiques) en 
risc (per exemple, inundació, sequera, onada de calor, incendis) 

% 

Física i ambiental 
Consum actual d'energia per càpita enfront de les previsions per 
2020/2030/2050 

MWh 

Física i ambiental Consum actual d'aigua per càpita enfront de les previsions per 2020/2030/2050 m3 

Altres (especificar quin) Altres (especificar quin) (especificar) 

Font: Elaboració pròpia en base a la Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía 
(Unió Europea, 2016). 

 

Taula 8.3. Proposta d’indicadors per a l’adaptació relacionats amb l’impacte. 

Sectors afectats Indicadors relacionats amb l’impacte Unitat 

Edificis 
Nombre o% d'edificis (públics / residencials / terciaris) danyats per 
condicions o episodis climatològics extrems 

(A l'any / durant 
un període de 

temps específic) 

Transport, energia, 
aigua, residus, TIC 

Nombre o% d'infraestructures de transport / energia / aigua / TIC danyades 
per condicions o episodis climatològics extrems 

(A l'any / durant 
un període de 

temps específic) 

Planificació de l’ús del 
territori 

% de zones grises / blaves / verdes afectades per les condicions o episodis 
climatològics extrems (per exemple, efecte d'illa de calor, inundacions, 
caigudes de roques o allaus, incendis) 

% 
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Sectors afectats Indicadors relacionats amb l’impacte Unitat 

Transport, energia, 
aigua, residus, protecció 

civil i emergències 

Nombre de dies d'interrupció dels serveis públics (com a subministrament 
energètic o d'aigua, protecció sanitària / civil, serveis d'emergència, residus) 

- 

Transport, energia, 
aigua, residus, protecció 

civil i emergències 

Durada mitjana (en hores) de les interrupcions dels serveis públics (com a 
subministrament energètic o d'aigua, protecció sanitària / civil, serveis 
d'emergència, residus) 

hores 

Salut Nombre de persones lesionades / evacuades / traslladades a causa dels 
episodis climatològics extrems (per exemple, onades de calor o de fred) 

(A l'any / durant 
un període de 

temps específic) 

Salut 
Nombre de morts relacionades amb els episodis climatològics extrems (per 
exemple, onades de calor o de fred) 

(A l'any / durant 
un període de 

temps específic) 

Protecció civil i 
emergències 

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

minuts 

Salut Nombre d'advertències sobre la qualitat de l'aigua emeses - 

Salut Nombre d'advertències sobre la qualitat de l'aire emeses - 

Medi Ambient i 
Biodiversitat 

% de zones afectades per l'erosió terrestre / degradació de la qualitat del sòl % 

Medi Ambient i 
Biodiversitat 

% de pèrdues d'hàbitat per esdeveniments climatològics extrems % 

Medi Ambient i 
Biodiversitat 

% del canvi en el nombre d'espècies natives % 

Medi Ambient i 
Biodiversitat 

% d'espècies natives (animals / plantes) afectades per malalties relacionades 
amb els episodis / condicions climatològiques extremes 

% 

Agricultura i Silvicultura % de pèrdues agrícoles per condicions / episodis climatològics extrems (per 
exemple, sequera, escassetat d'aigua, erosió del sòl) 

% 

Agricultura i Silvicultura % de pèrdues ramaderes per les condicions climatològiques extremes % 

Agricultura i Silvicultura % de canvi en les collites / evolució de la productivitat anual de les zones de 
pastura 

% 

Agricultura i Silvicultura % de pèrdues ramaderes per plagues / patògens % 

Agricultura i Silvicultura % de pèrdues fusteres per plagues / patògens % 

Agricultura i Silvicultura % de canvi en la composició dels boscos % 

Agricultura i Silvicultura % de canvi en la captació de l'aigua % 

Turisme % de canvi en fluxos / activitats turístiques % 

Altres 
Pèrdues econòmiques anuals directes (per exemple, en els sectors 
comercials / agrícoles / industrials / turístics) a causa dels episodis 
climatològics extrems en € 

€/any 

Altres Quantitat en € de compensació rebuda (per exemple, assegurances) €/any 

Font: Elaboració pròpia en base a la Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía 
(Unió Europea, 2016). 
 

Taula 8.4. Proposta d’indicadors per a l’adaptació relacionats amb els resultats. 

Sectors afectats Indicadors relacionats amb els resultats Unitat 

Edificis % d'edificis (públics / residencials / terciaris) reformats per a la resiliència 
adaptativa 

% 

Transport, energia, 
aigua, residus, TIC 

% d'infraestructures de transport / energia / aigua / residus / TIC reformats 
per a la resiliència adaptativa 

% 

Planificació de l’ús del 
territori 

% de canvi en les infraestructures / àrees verdes i blaves (superfície) % 

Planificació de l’ús del 
territori 

% de canvi en les zones verdes i blaves connectades % 

Planif. de l’ús del territori % en el nivell d'humitat de les superfícies segellades / sòls % 



 

Sectors afectats Indicadors relacionats amb els resultats Unitat 

Planif. de l’ús del territori % de canvi en l'escorrentia de l'aigua de pluja (a causa del canvi en la 
infiltració del sòl) 

% 

Planif. de l’ús del territori % de canvi en l'ombra (i canvis relacionats amb l'efecte d'illa de calor urbana) % 

Planif. de l’ús del territori % de línia de costa designada per realineació gestionada % 

Aigua % de canvi en les pèrdues d'aigua (per exemple, a causa de fuites d'aigua en 
el sistema de distribució d'aigua) 

% 

Aigua % en l'emmagatzematge d'aigua de pluja (per a la seva reutilització) % 

Residus % de canvi en els residus sòlids recollits / reciclats / rebutjats / incinerats % 

Medi Ambient i 
Biodiversitat 

% d'hàbitats restaurats /% d'espècies protegides 
% 

Agricultura i Silvicultura % de canvi en les collites a causa de les mesures d'adaptació % 

Agricultura i Silvicultura % de canvi en el consum d'aigua per a l'agricultura / reg % 

Agricultura i Silvicultura % de bosc restaurat % 

Turisme % de canvi en els fluxos turístics % 

Turisme % de canvi en les activitats turístiques % 

Altres % de canvi en els costos de recuperació i reconstrucció associats amb els 
episodis climatològics extrems 

% 

Altres € d'inversió en recerca de l'adaptació (per exemple, conservació del sòl, 
eficiència hídrica / energètica) per part de la ciutat i altres parts interessades 

€ 

Altres 
€ d'inversió en educació i en sistemes sanitaris i d'emergència per part de la 
ciutat 

€ 

Altres 
Nombre d'actes de sensibilització adreçats als ciutadans i a les parts 
interessades locals 

- 

Altres Nombre de sessions de formació per al personal - 

Altres 
Nombre de beneficiaris directes que participen en la presa de decisió de fites 
en el procés d'adaptació a través de les activitats de participació comunitària 

- 

Font: Elaboració pròpia en base a la Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía 
(Unió Europea, 2016). 
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9. Proposta de pla d’inversions 

El pla d’inversions ha d’identificar el cost de les accions durant el període 2017-2030. El pla 
d’inversions dividirà les accions en tres períodes en funció de la previsió del període d’implantació de 
l’acció: 

� 2017-2020 (accions a curt termini) 

� 2020-2025 (accions a mig termini) 

� 2025-2030 (accions a llarg termini) 

Per a cada acció caldrà indicar els aspectes clau següents: 

� Cost total de l’acció, cost que suposarà l’acció per a l’ajuntament i cost de la inversió 
privada (IVA inclòs) 

� Cost d’abatiment de l’acció (€ / tnCO2) 

� Període d’amortització (anys) 

� Cost de la inversió privada (IVA inclòs) 

� Cost que suposarà l’acció per a l’ajuntament (IVA inclòs) 

� 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 9.1. Proposta d’indicadors. 

 Possibilitat de participació 
d'inversió privada 

Línies de crèdit 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 
MLEI, ELENA, JESSICA, JASPERS, 
EEEF, LIFE +, Intelligent Energy Europe 
Àmbit estatal 
IDAE, Fundación Biodiversidad, Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Fondo de Carbono, 
Àmbit català 
ICAEN, ARC, Departament de Territori i 
Sostenibilitat,  
Àmbit comarques lleidatanes 
Diputació de Lleida, Consells Comarcals 

Accions en 
l'àmbit privat 

Empreses de serveis energètics 
(ESE), rèntings, leasings, 
partenariat públic-privat  

ICF, ICO ICAEN, IDAE 

Font: Elaboració pròpia en base a la Metodologia per a la redacció dels plans d’acció per a l’energia sostenible de les 
comarques gironines. 



 

10. Annexos  

Annex I. Compromisos dels firmants del PAESC 
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Nosaltres, els alcaldes signants del pacte, compartim la visió d’un futur sostenible que ens orienta 

a treballar per la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i la gestió sostenible de l’energia. Estem 

disposats a prendre mesures persistents que garanteixin a les generacions actuals i futures un 

entorn econòmic, social i ambiental estable. Fer territoris més sostenibles, atractius, habitables, 

resilients i eficients energèticament és la nostra responsabilitat col·lectiva. 

 

NOSALTRES, ELS ALCALDES, RECONEIXEM QUE: 

 

El canvi climàtic és un dels majors desafiaments de la nostra era i requereix una actuació 

immediata i cooperativa de les administracions locals, regionals i nacionals de tot el món. 

 

Els ens locals són els governs més propers a la ciutadania i tenen un paper clau en la transició 

energètica i en la lluita contra el canvi climàtic i estan disposats a actuar amb independència dels 

compromisos que assumeixin les altres parts. 

 

Els ens locals encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat climàtica del territori, atès que 

l’adaptació és un complement indispensable a les accions de mitigació.  

 

Adaptació i mitigació ens descobriran oportunitats per promoure un desenvolupament local 

sostenible i aportaran beneficis al medi ambient, la societat i l’economia, com ara la creació de 

comunitats energèticament eficients, resilients i inclusives, la millora de la qualitat de vida, 

l’increment de la inversió i la innovació, la promoció de l’economia local i la creació de llocs de 

treball i el reforç de la participació i la cooperació. 

 

Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura, 

sostenible, competitiva i assequible, i contribueixen a reduir la dependència energètica i a protegir 

els consumidors vulnerables.  

 

EL PACTE DELS ALCALDES I 
ALCALDESSES PEL CLIMA I 

L’ENERGIA 
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NOSALTRES, ELS ALCALDES, COMPARTIM UNA VISIÓ PER AL 2050 PER ASSOLIR   

 La descarbonització dels nostres territoris i contribuir a mantenir l’escalfament global ben per 

sota dels 2ºC; per sobre dels nivells preindustrials, i en la mateixa línia que a l’acord 

internacional sobre el clima que es va assolir a la CIOP21 a París el Desembre de 2015. 

 Territoris més resilients que d’aquesta manera estiguin preparats per els impactes adversos i 

inevitables del canvi climàtic. 

 Accés universal a uns serveis energètics segurs i sostenibles, i així impulsar la qualitat de 

vida i millorar la seguretat energètica. 

 

PER ASSOLIR AQUESTA VISIÓ, NOSALTRES, ELS ALCALDES, ENS COMPROMETEM A: 

 La reducció de les emissions de CO2 (i altres gasos d’efecte hivernacle possibles) en el 

nostre territori com a mínim en un 40% fins al 2030, mitjançant l’eficiència energètica i un 

major ús de fonts renovables; 

 L’increment de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic. 

 La voluntat de compartir la nostra visió, els resultats, l’experiència i els coneixements tècnics 

amb els autoritats gestores locals dins i fora de la Unió Europea a través de la cooperació 

directa i l’intercanvi entre iguals, en el context del Pacte dels Alcaldes Global.  

Amb la finalitat de traduir els compromisos dels nostres ens locals en acció, assumim el següent 

full de ruta, pas a pas, tal i com es descriu a l’annex I, que inclou el desenvolupament dels Plans 

d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) així com el seguiment del seu progrés. 

NOSALTRES, ELS ALCALDES, RECONEIXEM QUE EL NOSTRE COMPROMÍS DEMANA: 

 Un lideratge polític fort 

 Objectius ambiciosos a llarg termini, més enllà de les legislatures polítiques. 

 Una gestió coordinada de la mitigació i l’adaptació a través de la implicació de les àrees 

municipals 

 Un enfocament territorial integral i intersectorial  

 L'assignació dels recursos humans, tècnics i financers necessaris 

 El compromís de totes les parts implicades 

 L’apoderament dels ciutadans com a consumidors proactius (prossumers) que exigeixin un 

sistema energètic sensible a la demanda. 

 Accions immediates, mesures flexibles i efectives ara i en el futur, “no regressives” 

 La implantació de solucions “smart” als reptes socials i tècnics de la transició energètica 

 La revisió periòdica de les accions d’acord amb els resultats del seguiment 

 Una cooperació horitzontal i vertical entre autoritats locals i amb diferents nivells de govern i 

actors 
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NOSALTRES, ELS ALCALDES, DONEM LA BENVINGUDA A:  

 La iniciativa de la Comissió Europea que integra la mitigació i l’adaptació -  que són els dos 

pilars de la lluita contra el canvi climàtic - per potenciar les sinergies amb altres polítiques i 

iniciatives de la UE. 

 El suport de la Comissió Europea a l’extensió del Pacte dels alcaldes a altres indrets del món 

mitjançant el Pacte dels Alcaldes Global.  

 El suport del Comitè de les Regions al Pacte dels alcaldes i als seus objectius, com a 

portaveu institucional de les administracions locals de la UE. 

 L’assistència que presten els estats membres, les regions, les províncies, les ciutats i les 

altres estructures institucionals als ens locals per acomplir als seus compromisos de 

mitigació i adaptació sota la iniciativa del Pacte dels Alcaldes. 

 

NOSALTRES, ELS ALCALDES, CONVIDEM: 

A ALTRES ADMINISTRACIONS A: 

 Unir-se a la comunitat del Pacte dels alcaldes. 

 Compartir coneixement i participar en les activitats de capacitació del Pacte dels alcaldes.  

 

A LES AUTORITATS REGIONALS I PROVINCIALS A:  

 Proporcionar-nos orientació estratègica, política i suport tècnic i financer per al 

desenvolupament, la implantació i el seguiment dels nostres plans d’acció. 

 Ajudar-nos a promoure la cooperació i les estratègies conjuntes per portar a terme una acció 

integrada i més eficient. 

 

ALS GOVERNS NACIONALS A:  

 Assumir la seva responsabilitat a fer front al canvi climàtic i a proporcionar el suport polític, 

tècnic i financer necessari per a la preparació i implementació de les nostres estratègies de 

mitigació i adaptació. 

 Implicar-nos en la preparació i implementació de les estratègies estatals de mitigació i 

adaptació. 

 Garantir un accés adequat als mecanismes financers que donin suport a l’acció local sobre el 

clima i l’energia. 

 Reconèixer el resultat del nostre esforç, i a prendre nota de les nostres necessitats i punts de 

vista en els fòrums i processos  europeus i internacionals sobre el clima. 

 

A LES INSTITUCIONS EUROPEES A: 

 Consolidar els marcs normatius de suport a la implementació de les estratègies per al clima i 

l’energia i a la cooperació entre municipis. 

 Proporcionar-nos l’assistència operativa, tècnica i de promoció adient. 

 Continuar amb la integració del Pacte dels alcaldes en les polítiques i en els programes de 

suport de la Unió Europea, per tal d’implicar-nos en les fases de preparació i implementació. 
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 Facilitar-nos l’accés a les oportunitats de finançament per a la implementació dels nostres 

compromisos, i proporcionar-nos serveis d’assistència per al desenvolupament de projectes 

que ens ajudin a crear, licitar i posar en marxa programes d’inversió. 

 Reconèixer el nostre paper en la mitigació i l’adaptació, i fer avinents els nostres èxits a la 

comunitat internacional.  

 

A ALTRES PARTS INTERESSADES1 A:  

 Compartir l’experiència, els coneixements i els recursos tecnològics i financers que 

complementin els nostres esforços, augmentin les nostres capacitats, promoguin la innovació 

i impulsin la inversió. 

 Esdevenir actors en la transició energètica i donar-nos suport mitjançant la seva participació 

en l’acció comunitària.

                                                
1
 Per exemple, el sector privat, les institucions financeres, la societat civil i la comunitat acadèmica i 

científica. 
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ANNEX I 
El pacte dels alcaldes: procés detallat i principis rectors 

 

UN FULL DE RUTA COMÚ I UNA VISIÓ COMPARTIDA: 

Amb la finalitat de complir amb els objectius de mitigació i adaptació, els signants del Pacte dels 

alcaldes es comprometen a seguir els passos següents: 

 

PASSOS  MITIGACIÓ ADAPTACIÓ 

1) Inici i revisió de les 
línies bàsiques 

Preparar un Inventari base 
d’emissions 

Preparar una Avaluació de riscos i 
vulnerabilitats al canvi climàtic 

2) Establiment 
d’objectius estratègics i 
planificació 

Enviar un Pla d’Acció per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima 
(SECAP)* i integrar els aspectes de mitigació i adaptació a les 
polítiques, estratègies i plans propis en un període de dos anys des de 
l’adhesió de l’ens local. 

3) Implementació, 
seguiment i elaboració 
d’informes 

Fer l’informe de seguiment dels progressos cada dos anys des de la 
data d’enviament del SECAP a la plataforma de la iniciativa 

 

 

* L’estratègia d’adaptació hauria de ser part del SECAP. Es pot desenvolupar i integrar en documents 
separats. Els signants poden optar pel format que més els convingui –veure més endavant el paràgraf “el 
camí cap a l’adaptació”.  
 

 

El primer i el segon any caldrà fer el treball de base: avaluació de la situació: principals fonts 

d’emissions, potencial de reducció, riscos climàtics i vulnerabilitat, reptes actuals i futurs; desició de 

les prioritats de mitigació i d’adaptació; identificació de casos d’èxit; reforç de la implicació de la 

comunitat; i la mobilització de recursos i capacitats per dur a terme les accions necessàries. Els 

anys posteriors es dedicaran a l’ampliació de les accions i dels projectes iniciats per tal d’accelerar 

el procés. 
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RUTES FLEXIBLES I ADAPTABLES A LES DIFERENTS REALITATS LOCALS: 

 

 

El Pacte dels alcaldes proposa un marc d’acció que ajudi les autoritats locals a aconseguir els 

objectius de mitigació i adaptació. El marc té en compte la diversitat existent i deixa flexibilitat als 

signants per escollir el camí per implementar les accions. Encara que les prioritats variïn, es 

convida les autoritats locals a portar a terme les accions d’una manera integrada i holística.  

El camí de la mitigació 

El camí de la mitigació permet un cert grau de flexibilitat als signants, especialment per fer 

l’inventari d’emissions. Per exemple: any base, sectors claus a qui es dirigeix, factors d’emissió 

utilitzats per als càlculs, unitats utilitzades en els informes2, etc. 

 

El camí de l’adaptació 

La metodologia d’adaptació és prou flexible per integrar nous coneixements i reflectir-hi les 

condicions canviants dels signants. Caldrà fer una avaluació de riscos i vulnerabilitats en el període 

de dos anys acordat. Els resultat permetran establir la forma en què el territori es farà més resilient. 

L’estratègia d’adaptació, que s’ha d’incloure en el SECAP i/o integrar-la en altres documents de 

planificació, es pot ajustar al llarg del temps. Es prioritzaran les accions “no-regressives”3 i 

                                                
2
 Els signants poden escollir si informar en emissions de CO2 o CO2 equivalent. El CO2 equivalent permet 

incorporar a l’inventari les emissions d’altres gasos d’efecte hivernacle com ara el CH4 (metà) i el N2O (òxid 

de nitrogen). 

3
 Accions on el cost-eficiència sigui favorable tant actualment com en les eventuals condicions futures 
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cobenèfiques i es complementaran amb altres actuacions al llarg dels anys, per exemple en cada 

revisió biennal i en el seguiment del pla. 

UN MOVIMENT CLAR I TRANSPARENT: 

 Suport polític: El compromís, el PAESC i altres plans rellevants s’han de ratificar mitjançant 
una resolució/decisió de l’ajuntament. D’aquesta manera es garanteix un suport polític a llarg 
termini. 

 Una plataforma d’informació i de recull de dades harmonitzada, consistent i 
transparent: La metodologia del Pacte dels alcaldes té una base científica i tècnica 
desenvolupada per la Comissió Europea a partir de l’experiència dels ens locals i les xarxes 
de municipis. També s’han dissenyat les plantilles de seguiment que permeten monitoritzar i 
publicar el progrés dels signants d’una manera sistemàtica. Els PAESC són disponibles al 
perfil del municipi de la pàgina web del Pacte dels alcaldes. Això garanteix la transparència, 
la responsabilitat i la comparació de les accions climàtiques locals.  

 Reconeixement i visibilitat dels esforços duts a terme: Els resultats, recollits mitjançant 
les plantilles específiques per informar, estan disponibles a la pàgina web del Pacte per tal 
d’informar, facilitar intercanvis i fer autoavaluació. Informar mitjançant el Pacte dels alcaldes 
permet als signants demostrar l’impacte de les seves actuacions. Les dades recopilades a 
través del marc del Pacte dels alcaldes  mostrar l’impacte de les seves accions als 
responsables locals, nacionals, europeus i internacionals.  

 Avaluació de les dades dels signants: El control de qualitat contribueix a garantir el crèdit 
del Pacte dels alcaldes. 

 Suspensió  per incompliment: En el cas de no presentar el PAESC i els informes de 
seguiment en els terminis establerts, l’Oficina del Pacte dels Alcaldes  notificarà la suspensió 
de la participació de l’ens local en la iniciativa. Aquest procediment garanteix transparència, 
robustesa i imparcialitat entre els signants a l’hora de complir amb els seus compromisos. 
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ANNEX II  
Antecedents i context 
 

Els signataris del Pacte dels Alcaldes es comprometen a la iniciativa, amb el ple coneixement de 

les consideracions següents:  

 

 El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) ha confirmat en el seu 
Cinquè Informe d’Avaluació que el canvi climàtic és una realitat i que les activitats humanes 
afecten el clima de la Terra. 

 D’acord amb els estudis de l’IPCC, la mitigació i l’adaptació són estratègies complementàries 
per reduir els impactes del canvi climàtic a diferents escales temporals. 

 Els governs estatals van acordar en la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic de les 
Nacions Unides (UNFCCC) l’objectiu comú de mantenir l’escalfament mitjà global ben per 
sota els 2ºC respecte dels nivells preindustrials. 

 Els governs estatals van acordar en el context de la Conferència de les Nacions unides 
Rio+20 un conjunt d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’ ODS7 exigeix a la 
comunitat internacional “garantir un accés universal  a una energia assequible, segura, 
sostenible i moderna”, l’ODS11 vol “aconseguir que les ciutats i els assentaments humans 
siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles” i el ODS13 demana “prendre acció 
urgentment per combatre el canvi climàtic i els seus impactes”. 

 La iniciativa Energia sostenible per a tothom, posada en marxa pel Secretari General de 
Nacions Unides el 2011, se centra en l’assoliment per al 2030 dels tres objectius connectats 
següents: “garantir un accés universal als serveis energètics moderns”, “duplicar la taxa 
global de millora de l’eficiència energètica” i “duplicar la quota d’energies renovables en el 
mix energètic global”. 

 El 2008, la Comissió Europea va posar en marxa el Pacte dels Alcaldes i, el 2014, la 
iniciativa Alcaldes per l’Adaptació com a actuació clau de la Estratègia de la Unió Europea 
per a l’adaptació al canvi climàtic (CE, 2013) per implicar i donar suport a les autoritats locals 
en la presa de decisions per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic. 

 Des de la seva posada en marxa, el Pacte dels Alcaldes ha estat reconegut com un 
instrument clau de la UE, especialment en l’estratègia de la Unió de l’Energia (CE, 2015) i 
l’Estratègia per a la seguretat energètica europea (CE, 2014) per accelerar la transició 
energètica i millorar la seguretat del subministrament energètic. 

 La UE va adoptar, l’octubre de 2014, el marc estratègic sobre el clima i l’energia 2030, que 
estableix nous objectius per a la clima i l’energia: per exemple, una reducció mínima d’un 
40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle interns, un mínim del 27% de l’energia 
consumida a la UE provinent  de fonts renovables i un mínim d’estalvi energètic del 27%. 

 La Comissió Europea va adoptar, el 2011, el “Full de ruta per avançar cap a una economia 
competitiva baixa en carboni 2050”, que vol reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
de la UE un 80-95% el 2050, respecte del 1990. Aquesta iniciativa va ser ratificada pel 
Parlament Europeu i pel Consell de la Unió Europea. 

 El Comitè de les Regions de la UE (CDR) reforça el seu compromís de continuar donant 
suport al nou Pacte dels Alcaldes mitjançant, per exemple, una plataforma específica dins el 
CDR, i amb altres eines, tal i com s'estableix en la seva “Opinió sobre el futur del Pacte” 
(ENVE-VI-006). 
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ANNEX III  
 

Glossari 

 Accions d’adaptació "No regressives": accions que proporcionen un benefici ambiental i 
econòmic immediat i en qualsevol situació climàtica futura. 

 Adaptació: accions per prevenir els efectes del canvi climàtic, minimitzar-ne els danys o 
aprofitar les oportunitats que en poguessin sorgir. 

 Avaluació de riscos i vulnerabilitat: anàlisi que determina la naturalesa i l'extensió de la 
vulnerabilitat i els riscos, incloent-hi els potencials danys a la població, propietats, habitatges  
i medi ambient i la identificació de les àrees crítiques, en àmbits com ara inundacions, 
temperatures extremes, onades de calor, sequeres, tempestes i fenòmens meteorològics 
extrems, incendis forestals, augment del nivell del mar i erosió de la costa. 

 Canvi climàtic: canvi en el clima per variabilitat natural o com a resultat de l’activitat 
humana. 

 Consumidors proactius (prossumers): consumidors que amb la seva actitud atenta 
exigeixin o promouen canvis en el sistema energètic en funció de les necessitats de la 
demanda. 

 Informe de seguiment o de progrés: document que els signants del Pacte es comprometen 
a enviar cada dos anys des de l'aprovació del PAESC. Descriu els resultats provisionals de la 
implementació i avalua si es corresponen als objectius previstos. 

 Inventari d'emissions: quantificació del CO2 equivalent emès pel consum d'energia en un 
territori d'un signant del Pacte durant un període de temps específic. Permet identificar les 
principals fonts d'emissions de CO2 i el potencial de reducció. 

 Mitigació:  accions per reduir les concentracions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. 

 Pla d'acció per a la sostenibilitat energètica i el clima PAESC: document on els signants 
del Pacte defineixen com volen assolir els objectius. S'estableixen accions de mitigació i 
d'adaptació, un calendari i l'assignació de responsabilitats. 

 Resiliència: capacitat d'un sistema ecològic o social per absorbir les alteracions i conservar 
les seves funcions i la capacitat per adaptar-se a l'estrès generat pel canvi. 

 Risc: possibilitat de conseqüències nocives, socials, econòmiques o ecològiques que poden 
esdevenir-se durant un període de temps futur especificat en una comunitat afectada pel 
canvi. 

 Vulnerabilitat: grau en el que un sistema és susceptible de veure’s afectat pel canvi climàtic, 
la variabilitat i els extrems climàtics. Concepte oposat a la resiliència. 



 

 

Annex II. Preguntes i respostes per als municipis 



Preguntes i respostes per als municipis 

La fusió de la mitigació del canvi climàtic (Pacte dels Alcaldes) i adaptació (Alcaldes per 
l’Adaptació) sota un mateix paraigua en una sola iniciativa 

- Què significa això a la pràctica? – 

A qui va dirigit: 

A tots els signants del Pacte dels alcaldes i d’Alcaldes per l’adaptació. 
Qualsevol altre ens local que tingui interès en unir-se a la nova iniciativa. 

Objectius: 

Informar als municipis i als agents implicats sobre les raons i les implicacions de la 
fusió del Pacte dels alcaldes i Alcaldes per l’adaptació en una sola iniciativ. 
Aclarir les modalitats (incloses signatura i d’altres procediments administratius) en la 
nova iniciativa. 

*** 

Contingut 

La nova iniciativa en poques paraules 

1. Perquè es fusionen el Pacte dels Alcaldes i Alcaldes per a l’Adaptació sota un
mateix paraigua en una sola iniciativa? 
2. Què és la nova iniciativa (visió, ambició i abast de l’acció)?
3. Quins són els compromisos que han de complir els signataris?

4. Hi ha exemples de mesures de mitigació a ciutats i pobles?

5.hi ha exemples concrets de mesures d’adaptació a ciutats i pobles?

6. Perquè adherir-s’hi? Què obtenen a canvi els signataris?

7. Què té d’especial la nova iniciativa?

Aspectes pràctics per als signataris actuals 

8. Sóc un signatari el Pacte dels Alcaldes i/o d’Alcaldes per l’Adaptació, m’he d’adherir
a la nova iniciativa? 
9. Sóc un signatari el Pacte dels Alcaldes i/o d’Alcaldes per l’Adaptació, he
d’actualitzar els meus compromisos i, per tant, tots els documents relacionats 
(Inventaris d’emissions, PAES, estratègies o plans locals d’adaptació)?  

10. Sóc un signatari el Pacte dels Alcaldes i/o d’Alcaldes per l’Adaptació. Si vull
continuar participant més enllà del 2020, he d’adherir-me a la nova iniciativa? 

Modalitats per als nous signataris 

11. No sóc un signatari el Pacte dels Alcaldes i/o d’Alcaldes per l’Adaptació, però m’hi
voldria adherir, puc fer-ho a qualsevol de les iniciatives? 
12. No sóc un signatari el Pacte dels Alcaldes i/o d’Alcaldes per l’Adaptació però em
voldria adherir a la nova iniciativa, com ho he de fer? 
13. M’he adherit a la nova iniciativa – Que ve ara (enviament del pla, seguiment i
informes)? 

*** 



Preguntes i respostes 

La nova iniciativa en poques paraules 

1. Perquè es fusionen el Pacte dels alcaldes i Alcaldes per a l’adaptació
sota un mateix paraigua en una sola iniciativa? 

 La comunitat internacional va assolir un acord històric sobre el canvi climàtic a la COP21 a 
París. L’acord reconeix el paper important dels municipis i d’altres administracions de caire 
subnacional per fer front al canvi climàtic. L’acord també promou als municipis i a d’altres 
administracions subnacionals a tractar el canvi climàtic de manera holística i integrada. 

 La mitigació i l’adaptació al canvi climàtic són estratègies diferents per fer front al canvi 
climàtic.  Reballar amb mitigació i adaptació a l’hora pot comportar solucions cobenèfiques i 
win-win (que resolguin ambdós problemes a l’hora), fer que el procés sigui més efectiu i 
cost eficient, ajudar a reforçar el suport polític i enfortir la coordinació entre diferents 
departaments municipals.    

 Una enquesta molt àmplia que es va fer l’estiu de 2015 des de l’Oficina del Pacte dels 
alcaldes, amb el suport del Comitè de les Regions, ha mostrat que una àmplia majoria de 
municipis estaven a favor d’atansar els dos pilars de lluita contra el canvi climàtic  i fusionar 
ambdues iniciatives (Pacte dels alcaldes i Alcaldes per l’adaptació) amb la finalitat de 
promoure una acció pel clima coordinada.  

 El nou context de la política europea (per exemple el marc de clima i energia 2030, 
l’estratègia d’adaptació de la UE i la Unió Energètica amb el canvi climàtic com a marc 
comú) dóna una oportunitat d’un major desenvolupament de la iniciativa del Pacte dels 
alcaldes i un reforç dels lligams entre aquesta iniciativa i la d’Alcaldes per l’adaptació.  La 
Unió Europea ha establert objectius de reducció de les emissions de mínim un 40% l’any 
2030, de manera que es dóna suport a l’avenç cap a un sistema d’energia baixa en carboni 
i amb la contribució d’una Europa més resilient al canvi climàtic. Les Administracions Locals 
ja han mostrat com poden fer una contribució crucial en l’assoliment d’aquestes fites.    

2. Què és la nova iniciativa (visió, ambició i abast de l’acció)?

 La nova iniciativa es va posar en marxa el 15 d'octubre de 2015 a la Cerimònia conjunta del 
Pacte dels Alcaldes i Alcaldes per l’Adaptació. Constitueix el corrent principal del moviment 
Europeu que involucra les Autoritats Locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi 
climàtic.  

 Aquesta iniciativa defineix els compromisos renovats i la visió compartida (més enllà del 
2020) per abordar reptes interconnectats: la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i 
l’energia sostenible. 

 La visió és triple:  

‒ Acceleració de la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle als nostres territoris, 
i així contribuir a que l’escalfament mitjà global estigui per sota dels 2°C;  

‒ Reforç de les nostres capacitats per adaptar-nos als impactes inevitables del canvi 
climàtic, i així fer que els nostres territoris siguin més resilients;  

‒ Augment de l’eficiència energètica i ús de fonts d’energia renovables als nostres territoris 
i així  garantir un accés universal per a tothom de serveis energètics segurs, sostenibles i 
assequibles.  



 La iniciativa també proposa un “capítol global” nou tot convidant els seus signataris a 
compartir la seva visió, resultats, experiència i coneixements amb d’altres Autoritats Locals 
i regionals tant de la UE com de més enllà.  

3. Quins són els compromisos que han de complir els signataris?

 Els signataris es comprometen a reduir les emissions de carboni o de gasos d’efecte 
hivernacle i en el seu territori com a mínim en un 40% al 2030  i a augmentar la resiliència 
als impactes del canvi climàtic.  

 Per poder traslladar aquests compromisos a l’acció es comprometen enviar un Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC - SECAP en anglès) en dos anys des de la 
seva adhesió formal,  inclòs si es preveu la integració de l’adaptació a d’altres estratègies, 
plans o programes.El Pla d’acció s’ha de basar en un Inventari Base d’Emissions  (BEI en 
anglès) per a la mitigació i ha d’inlcoure una Avaluació de les vulnerabilitats i els riscos al 
canvi climàtic per a l’adaptació. El PAESC es publicarà a la pàgina web del Pacte dels 
alcaldes. Els signataris han d’informar de la implementació del seu PAESC cada dos anys. 
Quan facin aquest seguiment podran reajustar les seves prioritats i revisar el PAESC per tal 
de garantir la consecució dels objectius establerts 

4. Hi ha exemples de mesures de mitigació a ciutats i pobles?

 Les ciutats i pobles són generadors d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i tenen 
un paper crucial en la mitigació del canvi climàtic. I per tant en la reducció de les seves 
emissions. Algunes accions poden ser: 

- - Millorar l’eficiència energètica dels edificis, la qual cosa redueix. El consum 
d’energia i, per tant, d’emissions de GEH 

- - Promoure la producció local d’energia amb fonts renovables per garantir el 
subministrament d’energia baixa en carboni. 

- - Impulsar solucions “smart”, per treure el màxim profit de les noves tecnologies i 
així permetre als consumidors l’ús de l’energia estrictament necessària. 

- - Promoure la mobilitat sostenible i així reduir emissions associades al transport. 
- - Donar millor informació i conscienciar a la ciutadania per tal que canviïn el seu 

comportament  tot garantint que els eu confort no es veu afectat. 

5. Hi ha exemples concrets de mesures d’adaptació a ciutats i pobles?

 L’adaptació urbana i dels municipis implica una avaluació dels riscos i vulnerabilitats als 
impactes del canvi climàtic i establir una planificació d’acord amb els resultats que se’n 
derivin. Molts ens locals ja estan portant a terme actuacions , per exemple mitjançant 
protecció civil, la gestió de l’aigua o la planificació urbanística. 

- - Incorporar l’adaptació al canvi climàtic a noves construccions i en les mesures de 
rehabilitació i regeneració urbanes (sistemes de depuració, edificis, sistemes de 
transport) 

- - Utilitzar i incorporar infraestructures verdes (per exemple parcs, boscos, zones 
humides, parets i sostres verds) per reduir les temperatures a la ciutat, millorar la 
permeabilitat del sòl i optimitzar la gestió d’inundacions. 

- -Combinar les infraestructures grises i verdes. 
- - Mesures toves com els sistemes d’emergència, millora dels sistemes d’alarma i 

informació a la ciutadania exposada a riscos i impulsar canvis de comportament. 



6. Perquè adherir-s’hi? Què obtenen a canvi els signataris?

 Les administracions locals que participin  es podran beneficiar  del següent: 

- - Visibilitat i comunicació del compromís del municipi a la pàgina web de la iniciativa;  

- Suport pràctic mitjançant el “taulell d’ajuda” per a qüestions de funcionament i esdeveniments 

específics de la iniciativa organitzats per l’Oficina que gestiona la iniciativa;  

- Treball en xarxa, intercanvi i oportunitats de capacitació mitjançant esdeveniments regulars i la 

plataforma online;  

- Suport de coneixement mitjançant materials, guies i eines per analitzar, planificar, implantar i 

fer el seguiment de les accions locals en energia i canvi climàtic;  

- Un marc per fer el seguiment i fer els informes comú als municipis que participin; 

- Sinèrgies amb els agents implicats rellevants i amb d’altres iniciatives de la UE. Un accés més 

fàcil per als fons europeus que s’hi destinin (per ex. Iniciatives Smart Cities and Communities 

del programa Horitzó 2020, LIFE, etc.) 

7. Què té d’especial la nova iniciativa?

 El Pacte dels alcaldes per al clima i l’energia és l’única iniciativa dirigida als municipis i amb 
els municipis.  Forma part d’un moviment de baix a dalt  (bottom-up) molt fort que uneix les 
administracions locals i regionals al voltant d’uns compromisos i una visió comuns.  

 Aquesta iniciativa ha esdevingut un corrent principal en les polítiques de la UE (per tant 
incorporat dins aquestes polítiques) que permetrà noves oportunitats de finançament als 
municipis (per ex. ELENA, creada sota l’impuls del Pacte dels alcaldes, però també H2020, 
LIFE…).  

 Aquesta iniciativa es basa en un model de Governança multinivell únic, que involucra 
administracions nacionals i sub-nacionals de manera que sigui l’adient per a una 
implementació exitosa de les polítiques locals d’energia i canvi climàtic. 

 Proposa un marc flexible i clar per a l’acció, un enfocament integrat i holístic des del 
compromís polític a la preparació i implementació de plans  (per ex. Plantilles per a fer els 
informes i seguiments comuns a tots els signataris seguint criteris similars, desenvolupats 
conjuntament amb els municipis i la Comissió Europea) – això permet a les administracions 
locals de fer el seguiment, informar i fer públiques les seves dades d’una manera 
estructurada i sistemàtica.  

  Reconeixement i l’elevada visibilitat dels esforços duts a terme: Els resultats (individuals i 
col·lectius) es fan públics i són disponibles a la pàgina web del pacte dels Alcaldes per 
inspirar, facilitar intercanvis i fer auto-avaluacions. Informar de les dades mitjançant el pacte 
també permet als signataris de demostrar l’impacte notori de les seves accions en el 
terreny. Les dades recopilades mitjançant el marc d’informes del Pacte també proporciona 
un retorn essencial sobre les accions locals als agents polítics internacionals, nacionals i 
europeus (per exemple integració en el portal web NAZCA ).  

 Gràcies a i) un seguiment robust dels compromisos a través del procés, ii) suspensió en 
cas de no compliment i iii) una avaluació per part de la iniciativa, aquesta “marca” ha 

esdevingut àmpliament reconeguda i creïble per les administracions locals. 

*** 



Aspectes pràctics per als signataris actuals 

8. Sóc un signatari el Pacte dels Alcaldes i/o d’Alcaldes per l’Adaptació,
m’he d’adherir a la nova iniciativa? 

 No,no és pas obligatori que els actuals signataris del Pacte dels Alcaldes i/o d’Alcaldes per 
l’Adaptació formin part de la nova iniciativa – continua sent responsabilitat de les 
administracions locals el decidir quan renovar els seus compromisos. De totes maneres us 
encoratgem a unir-vos en aquesta nova iniciativa per  ampliar les vostres ambicions a 
conveniència.    

9. Sóc un signatari el Pacte dels Alcaldes i/o d’Alcaldes per l’Adaptació,
he d’actualitzar els meus compromisos i, per tant, tots els documents 
relacionats (Inventaris d’emissions, PAES, estratègies o plans locals 
d’adaptació)?  

 Si us heu adherit al Pacte dels Alcaldes i/o a Alcaldes per l’Adaptació abans de l’1 de 
novembre de 2015 i decidiu no unir-vos a la nova iniciativa , els vostres compromisos 
actuals i els requeriments d’informes romanen iguals:  

 - Si sou un signatari del Pacte dels Alcaldes, caldrà que – d’acord amb els vostre 
compromís inicial- envieu un PAES a l’any de la vostra adhesió a  l’Oficina del Pacte dels 
Alcaldes i feu un informe de seguiment cada dos anys  

 - Si sou signatari d’Alcaldes per l’Adaptació caldrà que  desenvolupeu una estratègia local 
d’adaptació i/o integreu l’adaptació en els plans i programes existents al vostre municipi als 
dos anys de l’adhesió i enviar un informe de seguiment cada dos anys.  

 Si decidiu unir-vos a la nova iniciativa haureu d’assumir els compromisos nous per al 2030 
(és a dir, cal una decisió de l’Ajuntament, aprovació per Ple, per exemple, veire més 
endavant al document) i preparar un PAESC com una extensió natural del vostre PAES i/o 
estratègia per a l’adaptació. Es donarà un suport específic per ajudar-vos a fer aquesta 
transició.  La informació que ja havíeu donat prèviament  en els marcs de les iniciatives 
precedents es transferirà i integrarà al marc de la nova iniciativa.   

 - Important – Si sou un signatari del Pacte dels Alcaldes  l’objectiu de 2020 es manté com 
una fita important, és un pas necessari per assolir els nous objectius per al 2030.  

10 Sóc un signatari el Pacte dels Alcaldes i/o d’Alcaldes per l’adaptació. 
Si vull continuar el meu cmpromís amb el clima i l’energia més enllà del 
2020, he d’adherir-me a la nova iniciativa?  

 Sí, caldrà que us adheriu a la nova iniciativa i per formalitzar (post-2020) els compromisos 
nous.  Per tal de simplificar,  es farà el mateix procediment per als nous signataris i per als 
que provinguin de les iniciatives anteriors i vulguin renovar els compromisos (és a dir, una 
decisió presa pel Ple de l’Ajuntament o òrgan equivalent – vegeu a més endavant com ho 
he de fer).  

*** 



Modalitats per als nous signataris 

11. No sóc un signatari del Pacte dels Alcaldes original i/o d’Alcaldes per
l’Adaptació, però m’hi voldria adherir, puc fer-ho a qualsevol de les 
iniciatives? 

 Des de l’1 de novembre de 2015 ja no serà possible d’adherir-se a Alcaldes per a 
l’Adaptació ni ala Pacte d’Alcaldes amb compromís 2020. Només serà possible adherir-se 
al nou Pacte dels Alcaldes orientat al 2030. 

12. No sóc un signatari el Pacte dels Alcaldes i/o d’Alcaldes per
l’Adaptació però em voldria adherir a la nova iniciativa, com ho he de fer? 

 El nou Document de Compromís del Pacte dels Alcaldes caldrà que sigui presentat al ple 
de l’Ajuntament i aprovat pel mateix òrgan.  

 El formulari d’adhesió haurà d’estar convenientment signat i enviat a l’Oficina del Pacte dels 
Alcaldes. 

13. M’he adherit a la nova iniciativa – Que ve ara?

Els procediments administratius del Pacte dels Alcaldes i d’Alcaldes per l’Adaptació s’aniran 
unificant progressivament per tal d’evitar processos duals i optimitzar els recursos dels 
municipis que hi participin. 

a) Enviament del Pla

 Els signataris es comprometen a enviar el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i per al 
Clima -  i altres plans rellevants si és el cas – als dos anys de l’adhesió. Es convidarà als 
signataris a fer servir els sistema d’enviament online a través de “Mi Pacto” ( a l’extranet de 

la pàgina web del Pacte dels Alcaldes www.covenantofmayors.eu). 

 Nota: Tal i com s defineix a l’annex del Document de Compromís del Pacte dels Alcaldes, 
el “camí” cap a l’adaptació es manté prou flexible per integrar nous coneixements i 
descobriments i per reflectir les condicions canviants així com les capacitats dels signataris. 
L’estratègia d’adaptació haurà de ser part del PASEC i/o desenvolupada i incorporada en 
(a) documents de planificació separats. Els signataris podran optar per al format que més 
els convingui. L’estratègia d’adaptació es pot enfortir i reajustar al llarg del temps.    

� Municipis que ja són signataris del Pacte dels Alcaldes

 Es convidarà als signataris del Pacte que ja hagin enviat el seu PAES (objectiu 2020) a 
revisar el seu pla i a incloure-hi els nous compromisos.  

 Els signataris del Pacte que renovin els seus compromisos en unir-se a la nova iniciativa 
també hauran de desenvolupar i enviar una estratègia d’adaptació.  

� Municipis ja adherits a Alcaldes per l’Adaptació

 Els signataris d’Alcaldes per l’Adaptació no cal que desenvolupin una altra estratègia o pla 
d’adaptació  si ja en tenen una. Poden adjuntar-la al nou PAESC . L’adaptació ja s’integrarà 
dins el PAESC.  



 Els signataris d’Alcaldes per l’Adaptació que s’uneixin a la nova iniciativa també hauran de 
desenvolupar i enviar una estratègia/pla de mitigació (en cas que no ho hagin fet).  

b) Seguiment i  presentació d’informes

El marc de presentació d’informes i de fer el seguiment del Pacte dels Alcaldes existent està en 
revisió per ajustar-lo als nous compromisos del 2030. hi haurà nous camps relacionats amb 
aquests compromisos nous. 

El marc per presentar informes i fer el seguiment d’Alcaldes per l’Adaptació s’està preparant 
per part de l’equip que gestiona la iniciativa i es preveu estarà disponible a principis del 2016 – 
s’estan explorant els lligams entre les dues iniciatives amb el suport d’experts dels signataris.  
Més endavant es donarà més informació.   

� Municipis ja adherits al Pacte dels Alcaldes

 Es convidarà als signataris del Pacte que ja hagin enviat un PAES (objectiu 2020) i per tant 
ja hagin omplert la plantilla online del PAES (SEAP template) a actualitzar i completar el 
formulari enviat amb més informació i amb els compromisos renovats. 

  Es convidarà als signataris del Pacte  que encara no hagin omplert el  seu SEAP template 
a omplir el formulari corresponent amb els nous compromisos definits al pla (2020 o 2030). 

 Es convida als signataris que renovin el seu compromís i s’uneixin a la nova iniciativa a 
informar de les seves accions d’adaptació.   

� Municipis ja adherits a Alcaldes per l’Adaptació

El marc per presentar els informes i fer el seguiment s’està treballant – amb el suport del grup 
de professionals. S’integrarà al què ja existeix del pacte dels Alcaldes. Es donarà més 
informació més endavant.   

Per a més informació:

Pacte d’alcaldes: info@eumayors.eu | www.covenantofmayors.eu  

Alcaldes per l’adaptació: helpdesk@mayors-adapt.eu | www.mayors-adapt.eu 



 

Annex III. Formulari d’adhesió al Pacte dels Alcaldes 

 

 



 

 

 2030  
 

 
I, [Nom de l’Alcalde o Alcaldessa], Alcalde o Alcaldessa de Nom del municipi li fa saber 

que el Ple de l’Ajuntament de o òrgan equivalent ha decidit a la reunió de data adherir-se 

al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia i el Clima en ple coneixement dels 

compromisos I que es resumeixen a continuació.  

 

Així doncs, el meu municipi es compromet a: 

 

 Reduir les emissions de CO2 (d’altres gasos d’efecte hivernacle) en el seu territori com 

a mínim un 40% al 2030, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús 

de les energies renovables; 

 Augmentar la seva resiliència amb l’adaptació als impactes dels canvi climàtic. 

 

Per tal de passar del compromís a l’acció el meu municipi es compromet a assumir 

l’enfocament pas a pas següent:  

 

 Portar a terme un Inventari base de les emissions I una  Avaluació de les 

vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic; 

 Enviar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el termini de 

dos anys des de la data d’adhesió; 

 Enviar informes de seguiment com a mínim cada dos anys des de la data 

d’enviament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima que avaluï, monitoritzi 

i verifiqui els objectius.. 

 

Accepto es pot suspendre l’adhesió a la iniciativa del meu municipi . sempre prèvia 

comunicació escrita per part de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes (Covenant of Mayors Office-

CoMO) – en cas que no s’enviïn els documents abans esmentats (PAESC I informes de 

seguiment) en els terminis acordats.. 

 

 

Nom i adreça complet de l’ens local  

Nom, email, telèfon de la persona de contacte 

 

 

SIGNATURA 

 




