
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:  
 
Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica 
sobre eficiència energètica. 
 
Entitat executora: Associació Leader de Ponent 
 
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.leaderponent.cat/media/inf-diagnosi-de-la-situacio-energetica-municipal-a-les-
comarques-de-lleida.pdf 
 
Adjunt: “INF Diagnosi de la situació energètica municipal a les comarques de Lleida.pdf” 
 

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

 
28/06/2021: Són els centres educatius ubicacions clau per la transició energètica? 
Adjunt: “Taula TE 10 - Acta - Juny 2021” 
 
15/10/2021:  11a Taula per la transició energètica a Ponent 
Adjunt: “Taula TE 11 - Presentació - Octubre 2021” 
 

3) La 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 
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 
https://www.youtube.com/watch?v=4IgjQZ80dr0 
 
Adjunt: “PATT_20211130_Comunitats energètiques implicació dels seus actors” 
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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 

 
Adjunt: “Projectes subvencionats amb el programa LEADER durant el PDR 14-20 a l'Associació Leader 
de Ponent” 
 
És important incloure criteris d’eficiència energètica i promoció de les energies renovables en la 
valoració de nous projectes subvencionats en ajuts LEADER, tanmateix altres criteris que tinguin per 
objectiu la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Malgrat tot, donada la situació actual, hi ha línies 
d’ajuts específiques per a la millora de l’eficiència energètica en processos productius, la rehabilitació 
energètica d’edificis i la promoció d’instal·lacions d’energies renovables que fan que els ajuts LEADER 
no siguin la convocatòria més idònia quan la motivació principal de la sol·licitud de la subvenció és 
precisament motivada per criteris energètics. 


