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1. DADES DE L’ACTUACIÓ 

1.1 TÍTOL DE L’ACTUACIÓ 

L’actuació consisteix en el desenvolupament de les accions del projecte: “Diagnosi de la situació 
energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”. 

 

1.2 DESCRIPCIÓ 

El projecte s’executa en el marc del conveni de col·laboració amb el Patronat de Promoció 
econòmica de la Diputació de Lleida signat en data 29 de setembre de 2021, amb resolució 
d’atorgament del consell rector del Patronat de Promoció econòmica 7/2021, de 14 de setembre 
de 2021. 

Aquesta actuació es basa en 4 accions: 

- Diagnosis de la situació energètica municipal: Mitjançant la realització d’una enquesta es podrà 
determinar quins municipis estan fent la comptabilitat energètica municipal, quins d’ells la tenen 
al dia, quins coneixen el consum energètic (en kWh), l’import econòmic (en €) i les emissions 
equivalents de CO2 (en tones) emeses degut a l’activitat energètica. També es llistaran les 
inversions que ja han realitzat els municipis per identificar els que poden servir d’experiència per 
altres pobles. També es llistaran les futures mesures d’eficiència energètica projectades amb la 
intenció de proposar inversions col·lectives entre les administracions. S’identificarà altres 
interessos per la transició energètica com la mobilitat elèctrica i la creació i impuls de comunitats 
energètiques. L’emissió i seguiment de l’enquesta es farà a través dels tècnics de reactivació 
econòmica de les comarques que ho incloguin al seu pla de treball. En cas que no ho poguessin 
fer, aquesta tasca recauria al Grup d’Acció Local Leader de l’àmbit territorial corresponent. 

- La organització de taules de debat sobre la transició energètica amb participació pública-
privada sobre temàtiques d’interès al territori.  

- La organització de jornades tècniques sobre la importància de ser energèticament més eficients 
i com aconseguir-ho (certificacions energètiques, autoconsum compartit,...) per tal d’assolir els 
objectius de desenvolupament sostenible marcats per Nacions Unides i els objectius autonòmics 
(ICAEN) i estatals (IDAE). 

- 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 
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2. JUSTIFICACIÓ  DE LES ACTUACIONS 

2.1 OBJECTIUS  

Objectiu general: 

- Quantificar l’estat de la comptabilitat energètica dels municipis de les comarques estudiades. 

- Identificar les mesures d’estalvi i eficiència energètica implementades i pendents d’implementar als 
municipis. 

- Identificar l’interès en el desenvolupament de comunitats energètiques i mobilitat elèctrica als municipis. 

- Organitzar taules de debat sobre la transició energètica amb entitats públiques i privades del territori. 

- Organitzar jornades tècniques amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica als equipaments 
municipals i PIMES 

Objectius específics: 

- Conèixer quins municipis fan la comptabilitat energètica i quins no. 

- Conèixer quins municipis fan la comptabilitat energètica amb el SIE i quins amb algun altre gestor. 

- Conèixer quins municipis tenen accés a la informació de la comptabilitat energètica del seu municipi 

- Conèixer quins municipis tenen la comptabilitat energètica al dia (Anualitat 2020). 

- Conèixer quins municipis coneixen el consum energètic (kWh), import econòmic (€) i emissions 
equivalents de CO2 (tones) de l’activitat energètica dels equipaments municipals. 

- Conèixer les mesures d’estalvi energètic implementades i per implementar pels diferents municipis. 

- Conèixer les fonts de finançament de les mesures d’estalvi energètic implementades. 

- Conèixer quins municipis tenen interès en el desenvolupament de comunitats locals d’energia. 

- Conèixer quins municipis tenen interès en el desenvolupament de projectes de mobilitat elèctrica. 

- Conèixer quins municipis volen dedicar recursos energètics en l’expedició de certificats energètics. 

- Conèixer quins municipis disposen de la documentació bàsica per poder tramitar certificats energètics. 

- Organitzar 2 taules de debat sobre la transició energètica amb entitats públiques i privades del territori. 

- Organitzar 2 jornades tècniques amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica als equipaments 
municipals i PIMES 
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2.2 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

 

1 

Diagnosis de 
la situació 
energètica 
municipal 

Determinar quins municipis estan fent la comptabilitat energètica municipal, quins d’ells 
la tenen al dia, quins coneixen el consum energètic (en kWh), l’import econòmic (en €) i 
les emissions equivalents de CO2 (en tones) emeses degut a l’activitat energètica. 

Es llistaran les inversions que ja han realitzat els municipis per identificar els que poden 
servir d’experiència per altres pobles. 

Es llistaran les futures mesures d’eficiència energètica projectades amb la intenció de 
proposar inversions col·lectives entre les administracions. 

S’identificarà altres interessos per la transició energètica com la mobilitat elèctrica i la 
creació i impuls de comunitats energètiques. 

S’emetrà 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 
així com la justificació de la idoneïtat o no d'impulsar aquests tipus d'inversions en les 
properes EDL 

 

2 

Taula de 
debat sobre 
la transició 
energètica 

 

Organització de taules de debat sobre la transició energètica amb participació pública-
privada sobre temàtiques d’interès al territori. 

3 

Jornades 
tècniques 
sobre 
eficiència 
energètica 

Organització de jornades tècniques sobre la importància de ser energèticament més 
eficients i com aconseguir-ho (certificacions energètiques, autoconsum compartit,...) 
per tal d’assolir els objectius de desenvolupament sostenible marcats per Nacions 
Unides i els objectius autonòmics (ICAEN) i estatals (IDAE). 

 

 

Les activitats realitzades d’acord amb els objectius específics plantejats, han estat:   

A1.- Diagnosis de la situació energètica municipal.  

A.1.1- Enquesta i informe 

La finalitat de la diagnosis ha estat: 

- Analitzar l’estat de la comptabilitat energètica: determinar quines eines informàtiques 
estan utilitzant els municipis, quants estan fent la comptabilitat energètica, quins d’ells la 
tenen al dia, quins coneixen el consum energètic (en kWh), l’import econòmic (en €) i les 
emissions  equivalents de CO2 (en tn) emeses a causa de la seva activitat energètica. 

- Identificar mesures per millorar l’eficiència energètica: llistar les actuacions que han 
realitzat els municipis els darrers 5 anys i les que tenen previsió de de realitzar. 

- Promoure l’expedició de certificats d’eficiència energètica per optar a subvencions i ajuts. 

L’enquesta s’ha composat de 3 seccions i un total de 19 preguntes, en 3 seccions: 

- Conèixer l’estat de la comptabilitat energètica: 6 preguntes 
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- Identificar mesures per millorar l’eficiència energètica: 8 preguntes 
- Animar a expedir certificacions d’eficiència energètica: 5 preguntes 

A.1.2. Llistat d’inversions vinculades a la millora eficiència energètica ajuts Leader 

S’ha realitzat un llistat dels sol·licitants d’ajuts LEADER que hagin realitzat alguna inversió 
vinculada a la millora de l'eficiència energètica i les energies renovables en el període 2014-
2020. 

 

Resultat:  

A.1.1 (annex diagnosi de la situació energètica municipal) 

Realització de l’enquesta sobre 229 municipis enquestats, han respost a l’enquesta 218 
municipis. En el cas concret de l’àmbit territorial del Consorci han participat en l’esquesta 36 
municipis de les comarques de la Segarra i el Solsonès. 

 

Elaboració de l’informe “diagnosi de la situació energètica municipal”. 

https://www.leaderponent.cat/media/inf-diagnosi-de-la-situacio-
energetica-municipal-a-les-comarques-de-lleida.pdf 

 

Nota de premsa de difusió de l’acció desenvolupada. 

 

 

A.1.2 (annex llistat actuacions energies renovables expedients CDCC) 

Realització del llistat d’inversions en millora d’eficiència energètica vinculades als ajuts LEADER 
2014-2020. 

 

A2.- Taula de debat sobre la transició energètica 

Amb la finalitat de reunir i comentar amb els agents territorials la situació sobre la transició 
energètica i conèixer iniciatives que es desenvolupen en el territori, s’han organitzat 2 taules de 
debat sobre la transició energètica:  

L’estructura de les sessions ha estat:  

1. Estat de situació 

2. Projecte “diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica 
sobre eficiència energètica”. 



 

7 
 

3. Iniciatives territorials i identificació d’agents a tenir en compte 

4. Propostes de temes de treball 

Resultat:  

Sessió a Cervera, amb 9 assistents, dia 23/11/2021        
( annex  acta) 

Sessió a Solsona, amb 7 assistents, dia  16/12/2021       
( annex acta) 

 

A3.- Jornades tècniques sobre eficiència energètica 

S’han realitzat 2 jornades tècniques 

Resultat: (annex programa jornades) 

- Comunitats energètiques: la implicació dels seus actors, on-line, 30 de novembre de 
2021 
https://www.youtube.com/watch?v=WuD1cujSK2I 
 

- Eficiència energètica als edificis: rellevància, inversions i ajuts, on-line, 23 de setembre 
de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=4IgjQZ80dr0 
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2.3 INDICADORS 

Activitat Indicador Resultat 

Diagnosis de la situació 
energètica municipal 

Percentatges de participació 
dels municipis 

Segarra: 18 municipis 
(86%) 

Solsonès: 15 municipis 
(100%) 

Taula de debat sobre la transició 
energètica 

Número d’entitats 
col·laboradores i participants 

16 assistents 

Jornades tècniques sobre 
eficiència energètica 

Número d’entitats entitats 
col·laboradores i participants 

2 jornades; 80 persones 
assistents 

 

 

3. MITJANS TÈCNICS I HUMANS 

Per part del Consorci ha intervingut en les accions del projecte el següent personal: 

Responsable d’execució: Jordi Vilalta Mora 

Tècnics participants en el projecte: Francesc Farré Cisquella 

 

 

4. JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA 

  L’import justificat  de l’execució ha estat:  

Concepte Import (€) 

Cost laboral brut (nòmina) personal imputat 10.273,10 

Seguretat Social Empresa 3.241,19 

                                  TOTAL 13.514,29 

 

Signat, 

 

 

Jordi Vilalta Mora 

Gerent 
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