Memòria de les accions executades en el marc de l’Agenda Compartida per a la
Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027:
En el marc del conveni: entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de
Lleida i el Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià nord per a l’execució de
l’actuació: “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i

formació tècnica sobre eficiència energètica”
Entitat executora: Consorci GAL Noguera Segrià Nord
Aquesta actuació es basa en 4 accions:
1) Diagnosis de la situació energètica municipal: Mitjançant la realització d’una enquesta s’ha
analitzat l’estat de la comptabilitat energètica, s’ha identificat mesures per millorar l’eficiència
energètica i promoure l’expedició de certificats d’eficiència energètica per a optar a
subvencions i ajuts.
Es presenta una nota de premsa conjunta amb tots els grups d’acció local de la província de Lleida i
el patronat de promoció econòmica de la diputació de Lleida.
Adjunt: “NDP-Els grups d’acció local de la província de Lleida presenten la Diagnosi de la situació
energètica municipal.pdf”
Es presenta un informe sobre els resultats obtinguts, la anàlisis i les propostes d’actuació de cada un
dels grups d’acció local.

https://www.noguerasegrianord.cat/taules-territorials-per-a-la-transicioenergetica/informe-diagnosi-energia-comarques-lleida
Adjunt: “INF Diagnosi de la situació energètica municipal a les comarques de Lleida.pdf”

2) L’organització de taules de debat sobre la transició energètica amb participació públicaprivada sobre temàtiques d’interès al territori.
1a Taula Territorial
17/09/21 de 12.30h a 14.30h
Sala d'Actes del Consell Comarcal de la Noguera. 16 participants
Ordre del dia:
- Projectes de transició energètica al nostre territori.
- Ajuts en inversions de projectes d'energies renovables i eficiència energètica (NextGenerationEU i
altres).
- Barreres, oportunitats i necessitats de la transició energètica al nostre territori.

2a Taula Territorial
19/10/21 de 12.00h a 14.00h
Sala d'Actes del Consell Comarcal de la Noguera. 5 participants
- Resum de la 1a Taula Territorial.
- Torn de paraula perquè els assistents expliquin les inversions en projectes d'energies renovables i
eficiència energètica que volen realitzar.
- Pautes a seguir per materialitzar projectes i demanar ajuts. Resolució de dubtes i col·laboracions

Adjunt: “CGALNSN_Cartell_Taules Territorials.pdf”

3) L’organització de jornades tècniques sobre la importància de ser energèticament més
eficients i com aconseguir-ho per tal d’assolir els objectius de desenvolupament sostenible
marcats per Nacions Unides i els objectius autonòmics (ICAEN) i estatals (IDAE).
Eficiència energètica en edificis: Rellevància, inversions i ajuts. 23 de setembre a les 11.00h. Més de
80 assistents
https://www.youtube.com/watch?v=WuD1cujSK2I
Adjunt: “PATT_20210923_Eficiència energètica als edificis rellevància inversions i ajuts”
Comunitats energètiques: La implicació dels seus actors. 30 de novembre a les 11.00h. Més de 80
assistents
https://www.youtube.com/watch?v=4IgjQZ80dr0
Adjunt: “PATT_20211130_Comunitats energètiques implicació dels seus actors”

4) Emetre un llistat de les inversions subvencionades pels d’ajuts LEADER vinculades a la millora de l'eficiència energètica i les energies renovables
en el període 2014-2020 i la justificació de la idoneïtat o no d'impulsar aquests tipus d'inversions en les properes EDL
Convocatòria

NIF

Població

Projecte

Inversió total

Sub. Concedida

Sub. certificada

Tipus
d’instal·lació

2016.1

B25520073

Corbins

Millores en restaurant:
adequació de l’antic
molí fariner per visita i
adequació de sala i
entrada

45.445,46€

11.361,37€

11.149,88€

Estufa de
pellet

2016.1

***3249**

Avellanes i
Santa Linya

Creació de nova
perruqueria amb
adequació i
equipament de local

78.561,68€

19.640,42€

17.881,50€

Plaques solars

2016.2

B25734161

Vallfogona de
Balaguer

Creació de nova
cerveseria

107.545,00€

34.952,13€

34.952,13€

Plaques solars

2016.2

P2505100D

Baronia de
Rialb

Rehabilitació de la
rectoria de la torre

130.479,82€

94.597,87€

90.379,43€

Termoestufa
de pellet de
biomassa

2017

***8134**

Vilanova de
l’Aguda
(Ribelles)

Adequació de casa per
a turisme rural

204.741,62€

51.185,41€

51.166,23€

Biomassa

2017

***9994**

Artesa de
Segre
(Alentorn)

Adequació de casa per
a turisme rural

148.658,40€

40.881,06€

40.641,95€

Biomassa

2017

B25608860

Avellanes i
Sant a Linya

Creació d’hotel a
Vilanova de la Sal

93.310,74€

25.660,45€

25.167,79€

Plaques solars

2017

***0893**

Artesa de
Segre

Adequació i
equipament d’espai per
a creació de coworking

25.800,62€

7.095,17€

6.125,18€

Estufa de
pellet

2017

B58790262

Corbins

Reaprofitament
d’aigües de neteja del
procés productiu

74.584,48€

20.510,73€

20.510,73€

Sistema de
reutilització
d’aigua

2018

B25519034

Foradada
(Montsonís)

Millores en allotjament
rural: piscina i spa amb
eficiència energètica

161.300€

52.422,50€

52.183,58€

Plaques solars

2018

B65634339

Preixens
(Pradell)

Projecte castell hotelapartament

279.510,20€

90.840,82€

90.840,82€

Aerotèrmia

2019

A25038365

Vilanova de la
Barca

Instal·lació fotovoltaica
amb criteris de
sostenibilitat

34.376,00€

10.312,80€

10.312,80€

Plaques solars

2019

J25398587

Algerri

Adquisició de
maquinària i caldera de
biomassa

87.750€

24.131,25€

24.131,25€

Biomassa

2019

B25500257

Cabanabona

Ampliació de centre
residència més
equipaments

307.688,09€

99.998,63€

99.204,56€

Geotèrmia

2019

B25259755

Artesa de
Segre

Adquisició i instal·lació
d’una caldera de
biomassa

23.847,84€

6.558,16€

6.453,81€

Biomassa

2019

***4694**

Vilanova de
l’Aguda

Reforma i ampliació
d’edifici destinat a
masoveria

108.792,80€

29.918,02€

29.918,02€

Biomassa

2019

B58790262

Balaguer

Instal·lació de plaques
fotovoltaiques per
autoconsum i millora
dels processos de
separació d’una planta
de fabricació
d’extractes vegetals

56.715,49€

17.014,65€

16.817,85€

Plaques solars

2019

J25619024

Alfarràs

Ampliació de taller de
marcatge publicitaris i
de roba de treball

87.526,92€

24.069,90€

24.069,90€

Estufa de
pellet

2019

B25665548

Balaguer

Rehabilitació, reforma i
condicionament de
local com a espai
d’activitats

390.212,75€

99.972,51€

93.139,98€

Aerotèrmia

2020

B25500257

Cabanabona

Ampliació i millora amb
eficiència energètica
del centre de residència

63.730,79€

19.119,24€

Pendent

Plaques solars

2020

B25734161

Vallfogona de
Balaguer

Millores en obrador de
cervesa artesana

19.870,70€

6.457,98€

Pendent

Plaques solars

2020

B25019191

Corbins

Instal·lació de plaques
fotovoltaiques per
autoconsum

29.550€

7.387,50€

pendent

Plaques solars

2020

P2519600G

Os de
Balaguer

Construcció d’un alberg
en edifici existent

332.766,96€

99.996,47€

Pendent

Plaques solars

2020

A25038365

Vilanova de la
Barca

Ampliació i millora
d’oficines amb criteris
d’eficiència energètica

475.713,05€

99.994,98€

Pendent

Plaques solars

2020

B25286667

Vallfogona de
Balaguer

Reforma i ampliació
cuina i sales a
restaurant

126.825€

38.047,50€

Pendent

Plaques solars

TOTAL INVERSIÓ 2016-2019: 2.446.847,91 €
TOTAL SUBVENCIÓ CONCEDIDA 2016-2019: 761.123,85€
TOTAL SUBVENCIÓ CERTIFICADA 2016-2019: 745.047,39 €
TOTAL INVERSIÓ 2020: 1.048.456,5€
TOTAL SUBVENCIÓ CONCEDIDA 2020: 271.003,67€
TOTAL SUBVENCIÓ CERTIFICADA 2020: pendent

Des de la convocatòria 2016 a 2019 (que es correspon al període certificat), el total de subvencions certificades és de 745.047,39 €.
El total de subvencions certificades que inclouen actuacions d’eficiència energètica i energies renovables és de 733.897,51 €

