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0 INTRODUCCIÓ 

El 25 de juliol de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Bellpuig va aprovar l’adhesió al Pacte 

d’alcaldes  per tal d’integrar en les seves actuacions, la mitigació i l’adaptació al canvi 

climàtic a partir de la redacció del present Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el 

Clima (PAESC). La data d’adhesió formal del municipi és del dia 25 de juliol de 2018.  

Per tal de vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució d’aquest Pla 

d’acció, l’Ajuntament ha designat la senyora Núria Pons com a coordinadora municipal 

del Pacte d’alcaldes. 

 

1 EL PACTE D’ALCALDES 

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. Per aconseguir aquesta fita, la Comissió Europea va plantejar 

un mecanisme que es fonamentava en incrementar un 20% l’eficiència energètica i 

augmentar un 20% la implantació i la utilització de les energies renovables. 

Aquest mecanisme és la base del Pacte d’alcaldes i es coneix com l’estratègia 

«20/20/20», en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a 

actors principals de la seva acció de govern.  

A partir de l'èxit del Pacte d’alcaldes, l’any 2014 es va llançar la iniciativa Alcaldes per 

l’Adaptació, basada en el mateix model de gestió pública, mitjançant el 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 

resumeixen els objectius de la UE per l’any 2030 i s’adopta un enfocament integral 

d'atenuació del canvi climàtic i d'adaptació a aquest, que es fonamenta en tres pilars: 

- Atenuació: Assumeix 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. 
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Així doncs, els municipis adherits al nou Pacte d’alcaldes es comprometen, 

voluntàriament i unilateralment, a executar accions per a reduir les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle en el seu territori de com a mínim el 40% a l’any 2030 i adoptar 

un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

Per aconseguir aquest objectiu i portar a la pràctica aquest compromís polític, els 

signataris del Pacte tenen el termini de dos anys des de la seva adhesió formal al 

Pacte, per redactar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) a favor 

de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica. 

El PAESC haurà d’incloure el següent:  

- Un Inventari d’Emissions de Referència de gasos d’efecte hivernacle del 

municipi (IRE) com a recull de les dades de partida per fer el seguiment de 

l’efectivitat de les accions de mitigació. 

- Una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del Canvi Climàtic per a 

l’adaptació. 

Les autoritats locals es comprometen a promoure activitats i involucrar la ciutadania i les 

parts interessades, inclosa l’organització del Dia de l’Energia (jornades locals d’energia). 

El PAESC es publicarà a la pàgina web del Pactes dels alcaldes, i els seus signataris 

elaboraran periòdicament un informe d’implantació que indiqui el grau d’execució del 

programa (cada dos anys) i un informe d’acció que mostri els resultats provisionals 

(cada quatre anys). 

Amb el resultat d’aquest seguiment, es podran reajustar les seves prioritats i revisar el 

PAESC per tal de garantir la consecució dels objectius establerts. 

 

2 ANTECEDENTS I CONTEXT 

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

L’any 1997, en el marc de la tercera Cimera del Clima, es presentava el Protocol de 

Kyoto, amb l’objectiu d’establir un protocol vinculant de reducció d’emissions de gasos 

d’efecte d'hivernacle (GEH). El compromís era reduir el 5% dels GEH emesos l’any 1990 

durant el període 2008-2012. Tot i que la Unió Europea el va signar l’any 1998 i el va 

ratificar el 2002, el protocol no va entrar en vigor fins al 16 de febrer de 2005, quan es va 

assolir el mínim de països necessaris per sumar, junts, un compromís de reducció de 
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més del 55% de les emissions de GEH del 1990. Actualment, hi ha 191 països que l’han 

ratificat. 

Quan la Unió Europea va signar el protocol, es va comprometre a reduir un 8% els GEH 

emesos el 1990 i, per tant, va augmentar-ne l’exigència. Per tal de complir-lo va establir 

diverses accions i les va basar en el Programa Europeu sobre el Canvi Climàtic 

(PECC) i en el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d'hivernacle dins de 

la UE. El PECC I es va iniciar l’any 2000. En una primera fase (2000-2001) va incloure 

dotze polítiques i mesures que calia dur a terme, i també va abordar la necessitat 

d’augmentar esforços en la investigació climàtica. En la segona fase (2002-2003) va 

facilitar la implantació de les polítiques i mesures de la primera, va investigar la viabilitat 

de mesures addicionals i va avaluar el potencial de reducció de les ja previstes. L’any 

2005 s’inicia el PECC II amb l’objectiu d’incorporar noves polítiques i mesures per tal 

d’assolir reduccions més significatives després del 2012. També inclou grups que 

treballen en la captura i l'emmagatzematge de carboni, les emissions de vehicles lleugers, 

les emissions de l’aviació i l’adaptació als efectes del canvi climàtic. 

 

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

Per tal de complir el Protocol de Kyoto, l’Estat espanyol va crear el Consell Nacional del 

Clima i l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, així com la Comissió de Coordinació de 

Polítiques de Canvi Climàtic, per coordinar les polítiques de l’Estat amb les de les 

comunitats autònomes. 

L’Estratègia Espanyola per al Canvi Climàtic i l’Energia Neta (EECCEL) horitzó 2007-

2012-2020 és un instrument planificador que estableix el marc en què les administracions 

han d’actuar per tal d’adoptar polítiques i mesures per mitigar el canvi climàtic, palꞏliar els 

efectes adversos del canvi climàtic i complir els compromisos internacionals adquirits per 

Espanya en matèria de canvi climàtic. A més, també inclou mesures per aconseguir 

consums energètics compatibles amb el desenvolupament sostenible. Aquesta estratègia 

inclou l’adopció de diverses mesures urgents, entre les quals l’elaboració del Plan de 

Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España, que 

l’any 2011 va ser revisat i substituït pel Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética 2011-2020. Aquest últim, a part d’avaluar l’eficiència de les seves propostes, 

estableix nous objectius per a dos horitzons: 2016 i 2020.  
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2.3 Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic a Catalunya 

El Govern de la Generalitat aprova el mes d’octubre de 2012 el Pla de l’Energia i del 

Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, que integra dins la política energètica catalana 

aquells aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb l’energia, i pretén 

complir amb els compromisos europeus de reduir un 20% el consum d’energia i les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle, i assolir un percentatge del 20% de les energies 

renovables. 

Els principals eixos estratègics del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic a Catalunya 2012-

2020, són:  

- Les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica seran elements clau per assegurar 

l’assoliment d’un sistema energètic sostenible per a Catalunya (sobre la base del 

sector transport, residencial ―domèstic i serveis― i industrial). 

- Les energies renovables com a opció estratègica de futur per a Catalunya. 

- La política energètica catalana ha de contribuir als compromisos de l’Estat 

espanyol de reducció de gasos d’efecte d'hivernacle en el si de la Unió Europea. 

- La consolidació del sector de l’energia com a oportunitat de creixement econòmic i 

creació de feina qualificada. 

- La millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic i el 

desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries per assolir el 

nou sistema energètic de Catalunya. 

- Les polítiques energètiques i ambientals catalanes han de tenir estratègies 

coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, i integrar el 

desenvolupament social, econòmic i ambiental. 

- Acceleració de l’impuls a l'R+D+I de noves tecnologies en l’àmbit energètic. 

- L’actuació decidida de la Generalitat de Catalunya i les altres administracions 

públiques catalanes envers el nou model energètic com a element exemplar i de 

dinamització. 
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3 METODOLOGIA 

Aquest document s’ha redactat en base a la Metodologia per a la redacció dels plans 

d’acció per a l’energia sostenible i el clima de les comarques lleidatanes del Patronat de 

Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida (maig 2017).  

Aquesta metodologia s’ha desenvolupat a partir de la guia que va publicar l’Oficina del 

Pacte d’Alcaldes (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. 

La taula següent mostra les etapes principals del procés del PAESC: 

Taula 1. Etapes principals 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 al 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 solꞏlicitar 
dades 

PAESC municipal 

SECAP Template 2 anys 

Pas 3 Aprovació i presentació del PAESC 

Acord de ple municipal 

Omplir on-line SECAP 
Template i carregar el pla 

Pas 4 
Presentació periòdica dels informes de 
seguiment 

Revisió PAESC municipal 

- Informe d’implantació 
(cada 2 anys) 

- Informe d’acció  
(cada 4 anys) 

Pas 5 

Promoure activitats i involucrar la 
ciutadania i les parts interessades 

PAESC municipal 

Anual 

Organitzar activitats el Dia de l’energia 
Informe de resultats (breu 
descripció de les activitats 
realitzades) 
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4 BELLPUIG: ANTECEDENTS EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT 
I CANVI CLIMÀTIC 

4.1 Presentació del municipi 

Bellpuig és un municipi de la comarca de l’Urgell, dins la província de Lleida.  

El terme municipal, de 34,98 km2, limita al nord amb Barbens i Ivars d’Urgell (Pla 

d’Urgell), a l’est amb Anglesola, Vilagrassa i Preixana (Urgell), al sud amb Belianes 

(Urgell) i per l’oest amb Vilanova de Bellpuig i Castellnou de Seana (Pla d’Urgell).  

El terme municipal, que s’assenta a 308 m d’altitud, inclou els nuclis de Bellpuig (cap de 

municipi) i Seana. Des de l’any 2005 aquest darrer és una Entitat Municipal 

Descentralitzada (EMD) i no disposa d’ajuntament propi. Es regeix per una junta de veïns 

al capdavant de la qual hi ha un president/a.  

 
Figura 1. Mapa de situació del municipi. Font: Elaboració pròpia. 

 

La població està ben comunicada amb una completa xarxa de carreteres (C-233, C-

343,LV-3344 i LV-3341), així com l’autovia Barcelona-Lleida (A2) i la línia de ferrocarril 

Lleida-Manresa-Barcelona. 
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Taula 2. Dades generals del municipi. 

 

POBLACIÓ: 

Població (2005): 4.376 habitants 

Població (2014): 4.956 habitants 

Població (2018): 5.060 habitants 

Taxa de creixement: 15,63%  

 

 

ACTIVITAT ECONÒMICA. VAB (2016): 

 

 

 

 

HABITATGES I EQUIPAMENTS: 

Nombre d’habitatges (2001): 1.392 

Nombre d’habitatges (2011): 1.760 

% habitatges segona residència (2011): 0% 

Nombre d’equipaments municipals (2018): 27 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES: 

Altitud: 308 m 

Superfície: 34,98 km2 

Graus dia calef. 15/15: 1257 

Graus dia calef. 18/18: 1865 

Graus dia refrig. 21/21: 579 

 

 

ESTRUCTURA DE LES REGIDORIES: 

A continuació citem les diferents regidories que es troben al 2019 a l’Ajuntament de Bellpuig: 

Comerç, turisme i agricultura; Urbanisme, mobilitat i serveis, política social, convivència i salut; Economia, 
empresa, emprenedoria i esports; Oci, cultura, entitats i joventut; Educació i igualtat 

Font: Idescat, ICAEN i Ajuntament. 

 

4.2 Documentació prèvia 

L’Ajuntament de Bellpuig ha realitzat diverses actuacions en matèria d'energia i de medi 

ambient que han contribuït a la disminució de GEH a l’atmosfera.  

A continuació, es llisten els estudis previs, les ordenances i els plans aprovats que tenen 

incidència en aquests àmbits.  

  

10%

31%

7%

52%

Comarca de l'Urgell 

Agricultura Indústria Construcció Serveis
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Taula 3. Documents que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar el PAESC. 

Tipus de 
document 

Nom Any 

Planejament  Pla d'ordenació urbanística municipal  2012 

Planejament  Modificació pla ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 2 i 3  2013 

Planejament  Modificació pla ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 1  2014 

Planejament  Modificació pla ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 5  2014 

Planejament  Modificació pla ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 4  2015 

Planejament  Modificació pla ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 6  2015 

Planejament  Modificació pla ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 7  2015 

Planejament  Modificació pla ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 8  2015 

Planejament  Modificació pla ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 9  2017 

Planejament  Modificació pla ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 10  2016 

Planejament  Modificació pla ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 11  2016 

Planejament  Modificació pla ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 12  2018 

Planejament  Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM  2012 

Projecte 
Projecte de modernització de l’enllumenat públic, zona nord, substituint lluminàries amb 

plaques de LED, a la localitat de Bellpuig (Lleida) 
2014 

Projecte 
Projecte de modernització de l’enllumenat públic, zona sud, substituint lluminàries amb 

plaques de LED, a la localitat de Bellpuig (Lleida) 
2014 

Projecte 
Projecte  de modernització  de  l’enllumenat  públic,  zona  central,  substituint  lluminàries 

amb plaques de LED, a la localitat de Bellpuig (Lleida) 
2014 

Projecte  Auditoria energètica de la reforma de l’enllumenat públic de Bellpuig i Seana.   2018 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament.  
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5 MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

5.1 Inventari de referència d’emissions del municipi de Bellpuig 

Per tal de fer el seguiment de l’efectivitat de les accions de mitigació, s’estudiarà 

l’Inventari d’Emissions de Referència (IRE) de gasos d’efecte hivernacle del municipi de 

Bellpuig. 

Dins l’àmbit de compromís, s’han dividit els sectors en dos àmbits en funció de l’escala de 

treball i de la font d’obtenció de les dades de l’activitat del sector: 

 
Figura 2. Àmbits d’actuació i sectors que recull. 

Font: Metodologia del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (Diputació de Lleida). 

 

- 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) de la Diputació de Lleida per a cada 

municipi.  

- Àmbit Ajuntament: inclou els sectors en què l’ajuntament té gestió directa i 

serveis propis. Les dades d’activitat provenen del mateix ajuntament. 
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5.1.1 Inventari de referència d’emissions: àmbit PAESC (2005) 

El 2005, el municipi de Bellpuig va emetre 20.510,96 tn de CO2, que representen el 

13,80% del conjunt de la comarca. Les emissions van ser de 4,69 tnCO2/càpita, superior 

a les emissions per càpita de la comarca, que varen ser de 4,36 tnCO2/càpita, i inferior a 

les del conjunt de les comarques lleidatanes, que varen ser de 4,75 tnCO2/càpita.  

 

 
Emissions generades: 20.510,35 tnCO2. 

Emissions per càpita: 4,69 tnCO2/càpita. 

Factor d’emissió electricitat (2005): 0,481 tnCO2/MWh. 

 

 

Figura 3. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Bellpuig. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament i de l’Inventari de Referència d’Emissions de les 
comarques lleidatanes (2005) de la Diputació de Lleida. 
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El 2014, el municipi de Bellpuig va emetre 14.414,88 tn de CO2, que representen el 

15,46% (93.224,9 tn de CO2) del conjunt de la comarca. Les emissions van ser de 2,91 

tnCO2/càpita, superior a les emissions per càpita de la comarca, que varen ser de 2,55 

tnCO2/càpita, i a les del conjunt de les comarques lleidatanes, que varen ser de 2,82 

tnCO2/càpita. 

 

 

Emissions generades: 14.414,88 tnCO2. 

Emissions per càpita: 2,91 tnCO2/càpita. 

Factor d’emissió electricitat (2014): 0,259 tnCO2/MWh. 

 

 

Figura 4. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Bellpuig. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament i de l’Inventari de Seguiment d’Emissions de les 
comarques lleidatanes (2014) de la Diputació de Lleida. 

 

L’any 2014 es van reduir 6.095,47 tn de CO2 en comparació a l’any 2005. La diferència 

d’emissions entre ambdós anys va ser de 1,78 tnCO2/càpita, inferior a les emissions per 

càpita de la comarca, que va ser de 1,81 tnCO2/càpita, i inferior a les del conjunt de les 

comarques lleidatanes, que va suposar una diferència de 1,93 tnCO2/càpita.  

 

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)  

L’any 2005, les emissions del sector terciari van ser de 2.879,5 tnCO2, de les quals, un 

80,6% provenien de les emissions associades al consum d’electricitat; la resta, de gas 
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natural, gasoil C per calefacció i GLP. Dins el total del municipi, les emissions d’aquest 

sector van representar el 14,03% del total de les emissions. 

L’any 2014, les emissions del sector terciari van ser de 3.416,8 tnCO2, de les quals, un 

38,23% provenien de les emissions associades al consum d’electricitat; la resta, de gas 

natural, gasoil C per calefacció i GLP. Dins el total del municipi, les emissions d’aquest 

sector van representar el 23,70% del total de les emissions.  

 

Edificis residencials 

L’any 2005, les emissions associades als edificis residencials van ser de 6.379,17 tnCO2; 

d’aquestes, el 47,10% provenien d’electricitat, el 42,21% del consum de gas natural, i el 8 

% del gasoil C per calefacció; la resta, de GLP. Dins el total del municipi, les emissions 

d’aquest sector van suposar un 31,10% del total de les emissions. 

L’any 2001 hi havia 1.612 habitatges i la proporció de les segones residències (dades 

Idescat 2001) era del 13,65%.  

L’any 2014, les emissions associades als edificis residencials van ser de 4.151,98 tnCO2; 

d’aquestes, el 40,94% provenien d’electricitat, el 49,43% del consum de gas natural, i el 

5,65% del gasoil C per calefacció; la resta, de GLP. Dins el total del municipi, les 

emissions d’aquest sector van suposar un 28,80% del total de les emissions. 

L’any 2011 hi havia 1.760 habitatges principals i 0 habitatges secundaris (dades Idescat 

2001). 

 

Transport urbà rodat: transport privat i comercial  

L’any 2005, el parc de vehicles del municipi de Bellpuig va ser de 1.898 vehicles de gasoil 

i 1.336 de gasolina, de tots aquests, 2.247 eren turismes, 177 motocicletes, 680 camions i 

furgonetes i 73 tractors (Dirección General de Tráfico, 2005).  

Les emissions associades al transport municipal d’aquell mateix any van ser de 8.934,44 

tnCO2. Segons dades de mobilitat obligada i estudi, el 62,46% de la població ocupada i el 

15,68% de la població que estudia realitzava els desplaçaments interns del municipi en 

vehicle privat (font: Idescat, 2001). 



  

 

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Bellpuig (Lleida)  Pàgina 17 

L’any 2014, el parc de vehicles del municipi de Bellpuig era de 3.954 vehicles de gasoil i 

gasolina, dels quals 2.439 eren turismes, 252 motocicletes, 478 camions i 256 furgonetes 

(Dirección General de Tráfico, 2014).  

Les emissions associades al transport municipal d’aquell mateix any van ser de 4.847,35 

tnCO2. 

 

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Les emissions associades a la recollida de residus va ser de 1.398,28 tnCO2 l’any 2005 i 

van representar el 6,82% de l’àmbit total. El percentatge de recollida selectiva en pes va 

ser del 26,91%, dels quals el 17,26% va ser paper i cartró, el 7,59% vidre i el 4,62% 

envasos (font: Agència de Residus de Catalunya). La matèria orgànica l’any 2005 no es 

recollia i anava juntament amb la fracció de rebuig al Dipòsit Controlat de Tàrrega.  

L’any 2014, les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans van ser de 

1.437,27 tnCO2, les quals van representar un 9,97% del conjunt de l’àmbit. El percentatge 

de recollida selectiva en pes va ser del 39,11%, dels quals el 10,78% va ser paper i 

cartró, el 7,59% vidre, el 5% envasos i el 13,17% matèria orgànica.  

 

5.1.2 Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament 

El 2005, els edificis públics, equipaments, instalꞏlacions, enllumenat públic i flota 

municipal de l’Ajuntament de Bellpuig varen consumir 2.628,00 MWh d’energia, que van 

suposar 927,77 tnCO2, fet que representa el 6,44% del total d’emissions del municipi. 

El consum d’energia respecte al 2014 va disminuir fins a 1.956,48 MWh, i les emissions 

van suposar 468,45 tnCO2, essent el 3,25% del total d’emissions del municipi.  

L’any 2018, el consum d’energia va ser de 1.775,82 MWh, que van suposar 416,31 

tnCO2. Aquestes xifres van suposar una reducció del 10,17% de consum d’energia i una 

reducció del 13% de les emissions respecte el 2014.  
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Figura 5. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit de l’Ajuntament de Bellpuig.   

 

Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2) 

 
 

Consum per fonts d’energia (MWh) 

 

 
 
 

El consum d’energia del municipi de Bellpuig dins l’àmbit de l’Ajuntament de l’any 2014 

respecte l’any 2005 ha disminuït  26% i les emissions han disminuït un 49,5 %.  
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Consum 

 (MWh) 

Emissions 

 (tn CO2) 

 Emissions  

(tn CO2 per 
càpita) 

 

Any 2005 2014 2018 2005 2014 2018 2005 2014 2018 

Equipaments 1.841,88 1.107,65 1.182,08 602,85 246,26 262,29 0,1378 0,0497 0,0518 

Electricitat 827,22 444,10 448,53 397,89 115,19 116,34 0,0909 0,0232 0,0230 

Gasoil 0,00 16,86 9,83 0,00 4,50 2,62 0,0000 0,0009 0,0005 

Gas Natural 1014,66 626,57 703,60 204,96 126,57 142,13 0,0468 0,0255 0,0281 

Energia Solar 
Tèrmica  

0,00 20,12 20,12 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 

Enllumenat 
públic 

539,49 575,06 337,75 259,49 149,16 87,60 0,0593 0,0301 0,0173 

Electricitat 534,36 563,57 334,21 257,03 146,18 86,69 0,0587 0,0295 0,0171 

Semàfors 5,13 11,48 3,54 2,47 2,98 0,92 0,0006 0,0006 0,0002 

Flota 
municipal 

246,63 273,77 255,99 65,42 73,03 67,61 0,0149 0,0147 0,0134 

Gasolina 24,00 3,67 2,85 5,98 0,92 0,03 0,0014 0,0002 0,0000 

Gasoil 222,63 270,09 253,14 59,44 72,11 67,59 0,0136 0,0146 0,0134 

Total 2.628,00 1.956,48 1.775,82 927,77 468,45 416,31 0,2120 0,0945 0,0825 

Figura 6. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit Ajuntament de Bellpuig. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament. 
La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació. Es consideren 2.444 hores anuals de sol (atles 

solar IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %. 

 

 

5.1.2.1 Edificis i equipaments o instalꞏlacions municipals 

L’any 2005 hi havia un total de 20 equipaments municipals, l’any 2014 i 2018, hi havia 23 

equipaments en total.   

En el transcurs de l’any 2005 a 2014 van deixar de funcionar els equipaments de 

l’Escorxador, el Punt d’informació juvenil i el pis de RENFE. La potabilitzadora, el dipòsit 

de Seana van passar a ser gestionats per una empresa externa encarregada de la gestió 

de l’aigua. En l’any 2018, la gestió de l’aigua torna a ser municipal.  

En canvi, en el transcurs dels anys 2014 i 2018, s’han incorporat nous equipaments, tals 

com el tanatori de Seana (nova construcció), la Llotja avícola ramadera (passa a ser 

titularitat de l’Ajuntament de Bellpuig) i el colꞏlector d’aigües residuals del Polígon 
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Industrial El Fontandó. L’equipament del Casal d’Entitats (Casa Carme Serra – antiga 

casa Valèria) és reformat i torna a entrar en funcionament; a partir de l’entrada en 

funcionament, el subministrament del Casal d’Entitats s’integra al del Casal La Joia 

d’Envellir.  

Els equipaments que van consumir més energia l’any 2014 i l’any 2018 respectivament, 

van ser el Pavelló municipal, l’Escola Valeri Serra, el Teatre Armengol, l’Alberg municipal i 

l’Ajuntament. Les fonts d’energia més utilitzades aquests anys han estat l’electricitat i el 

gas natural. El gasoil de calefefacció també hi és present, però en menor mesura.  

Figura 7. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i 
equipaments/instalꞏlacions municipals de l’Ajuntament de Bellpuig. 

 

Emissions generades als edificis públics (tn CO2) (equipaments) 

 

 

Consum per fonts d’energia (equipaments) 
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 Electricitat (MWh) Gasoil (MWh) Gas Natural (MWh) 
Energia Solar 

Tèrmica (MWh) 
Total (MWh) 

Any 2005 2014 2018 2005 2014 2018 2005 2014 2018 2005 2014 2018 2005 2014 2018 

Administració 61,38 59,49 57,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,38 59,49 57,41 

Altres 49,69 18,81 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,69 18,81 11,11 

Educació 39,06 73,61 84,44 0,00 0,00 0,00 239,25 263,01 440,12 0,00 15,03 15,03 278,31 351,65 539,59 

Esports 148,49 152,87 158,424 0,00 9,89 0,00 586,51 196,82 136,27 0,00 5,09 5,09 735,00 364,67 299,79 

Sociocultural 183,88 118,11 121,40 0,00 6,97 9,83 188,90 151,93 119,24 0,00 0,00 0,00 372,78 277,01 250,48 

Instalꞏlació 344,73 21,21 15,74 0,00 0,00 0,00 0,00 14,81 7,96 0,00 0,00 0,00 344,73 36,02 23,70 

Total 827,217 444,10 448,53 0,000 16,86 9,83 1.014,66 626,57 703,60 0,00 20,12 20,12 1.841,88 1.107,65 1.182,08 

Figura 8. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments / 
instalꞏlacions municipals de l’Ajuntament de Bellpuig 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament. 

 

Durant l’elaboració del PAESC s’han analitzat de forma detallada els consum dels 23 

equipaments i instalꞏlacions següents:  

Ajuntament, Alberg, Sales del Castell, Cementiri, Bombes Colꞏlector d’Aigües Residuals, 

Convent, Creu Roja, Casa de Cultura, Deixalleria, Local Social (Seana), Escola Bressol 

“L’Escoleta”, Escola de Música, Escola Valeri Serra, Casal La Joia d’Envellir – Casal 

d’Entitats, Llotja Avícola i Ramadera, Nau de la Brigada municipal, Omplidor de Botes, 

Bomba de Reg del Parc, Parc del Convent, Pavelló esportiu, Bar (Teatre Armengol), 

Teatre Armengol, Tanatori – Sala de Vetlles (Seana).  

Tot i que ja no estan en funcionament o són gestionats per una altra titularitat, també 

s’han analitzat els consums dels períodes en els que estaven en funcionament els 

equipaments – instalꞏlacions següents: Potabilitzadora, Dipòsit de Seana, Escorxador, 

Renfe Pis i  Punt d’Informació Juvenil. L’Escorxador torna a entrar en funcionament en el 

període 2019.  

En l’Annex II es mostren el resultats VEPE, Valoració Valoració energètica preliminar 

d’edificis i equipaments o instal•lacions municipals, com a resultat de les Visites 

d’Avaluació Energètica (VAE). Els equipaments visitats han estat: 

1. Escola Valeri Serra 

2. Escola Bressol “L’Escoleta” 

3. Escola de Música 
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4. Ajuntament 

5. Pavelló Poliesportiu 

6. Teatre Armengol 

7. La Llotja 

8. Casa Cultura 

9. Casal d’Entitats – La Joia Envellir  

10. Alberg Municipal  

  

Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i equipaments / 

instalꞏlacions del municipi. 
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Figura 9. Consums dels equipaments (2005, 2014 i 2018) de l’Ajuntament de Bellpuig.  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament. 
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Els equips que han consumit més electricitat han estat el Pavelló poliesportiu, l’Escola 

Valeri Serra, l’Ajuntament, el Teatre Armengol i l’Alberg.  

Pel que fa al Pavelló esportiu, l’any 2005 el consum respecte el total d’equipaments va 

representar un 39,9%, el 2014 va representar un 32,93% i el 2018, un 25,36%. 

Pel que fa a l’Escola Valeri Serra, l’any 2005 el consum respecte el total d’equipaments 

va representar un 7,04%, el 2014 va representar un 21,9% i el 2018, un 31,96%.  

Pel que fa a l’Ajuntament, el consum energètic respecte el total d’equipaments, va ser del 

3,27% el 2005, un 4,96% el 2014 i un 4,38% el 2018.  

El consum energètic del Teatre, respecte el global dels equipaments, va ser del 4,75% el 

2005, un 9,79% el 2014 i un 6,46% el 2018. 

El consum energètic de l’Alberg va ser de 2,18% del consum total dels equipaments per a 

l’any 2005, 5,28% per a l’any 2014 i 4,35% per a l’any 2018.  

 

Si es desglossa per fonts energètiques, els equipaments que han consumit més 

electricitat en els períodes: El Pavelló municipal (34,42% i 35,32%, en 2014 i 2018 

respectivament), l’Escola Valeri Serra (14,25% i 14,29%), l’Alberg (13,17% i 11,47%) i 

l’Ajuntament (12,37% i 11,55%). Els percentatges són indicats respecte el total de 

consum d’electricitat dels equipaments de Bellpuig. 

Pel que fa els equipaments que han consumit més gas natural (en 2014 i 2018) han estat 

el Pavelló, l’Escola Valeri Serra, l’Escola de Música. El Pavelló municipal va representar 

un 31,41% del consum de gas natural l’any 2014 i un 19,37%, l’any 2018. Pel que fa a 

l’Escola Valeri Serra el consum de gas natural va representar un 27,03% l’any 2014 i un 

43,10% l’any 2018, respecte el total de consum de gas natural de l’Ajuntament.   

El consum de gas natural de l’Escola de Música va representar un 9,96% del consum de 

gas l’any 2014 i un 13,37% l’any 2018 respecte el consum de gas natural dels 

equipaments municipals de Bellpuig. 

Respecte l’any base 2005, tots mostren una clara tendència a la reducció del consum o 

manteniment, a excepció de l’Escola Valeri Serra que ha incrementat el consum de gas 

natural en els darrers anys (de 169.379 KWh el 2014 i de 303.246 KWh el 2018).  

Pel que fa al consum de gasoil, només hi ha dos equipaments que hagin comptat amb 

aquesta tipologia energètica: el pavelló esportiu, el qual va tenir un consum de 9890 MWh 
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l’any 2014 i la sala d’actes del castell, que va consumir 6972 kWh, l’any 2014 i 9830 kWh 

de gasoil l’any 2018.  

Així, tal com s’observa en la figura 9, cap a l’any 2014 i 2018 hi ha una tendència a la 

disminució de consum energètic del pavelló municipal. L’any 2016,  es realitzen les 

reformes a l’interior dels equipament amb canvis de tancaments, millora de l’aïllament, 

canvi de la caldera de gas natural per calderes de condensació i instalꞏlació dels tubs 

radiants, etc. que milloren notablement l’eficiència enegètica de l’espai, tot i incrementar 

l’ús del Pavelló amb l’obertura del gimnàs municipal l’any 2018.  

La Casa Cultura també va disminuir el seu consum entre els anys 2014 i 2018. L’any 

2017 es posa en marxa la nova instalꞏlació de climatització de Casa Cultura. L’any 2016 

es va finalitzar la renovació de l’enllumenat. Es van substituir les antigues llums per llums 

LED.  

 

5.1.2.2 Enllumenat públic municipal i semàfors 

Al llarg del període 2005 – 2018, el municipi de Bellpuig ha obtingut una taxa de 

creixement de la població del 15,63%. Aquest fet ha comportat, per una banda, la 

urbanització de noves àrees on s’han instalꞏlat nous enllumenats públics i, per altra 

banda, la reforma i adaptació de l’enllumenat existent. 

A més a més, dins d’aquest període i fins l’actualitat, alguns dels quadres de llum del 

municipi s’han adequat a la normativa actual, Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 

de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 i 

Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, amb la 

substitució de lluminàries en relació amb la contaminació lumínica, d’acord amb el Pla 

municipal d’adequació de la ilꞏluminació exterior existent i la normativa legal vigent. 

S’observa que durant el consum de l’enllumenat públic incrementa lleugerament entre 

2005 i 2014. No obstant, s’observa una clara reducció del consum elèctric relacionat amb 

els quadres d’enllumenat públic ja que passa d’un consum de 575,06 MWh l’any 2014 a 

337,75 MWh l’any 2018 (Reducció d’un consum de 237,31 MWh).  

Això és degut al Projecte de Reforma de l’Enllumenat que es va dur en el Municipi durant 

els anys 2015 i 2016. Es va procedir a la modernització de l’enllumenat públic, en la que 
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es va substituir làmpades de Vapor Sodi d’Alta Pressió (VSAP), Vapor de Mercuri amb 

halogenurs metàlꞏlics (VMhm) i Vapor de Mercuri amb color corregit (VMCC) per plaques 

LED de menor potència.  

Resta algunes zones i punts de llum del municipi pendents de ser modificats, els quals ja 

està previst reemplaçar-los. Encara que es disposa de punts de llum amb altres 

tecnologies de làmpada: VSAP, Halògenes i baix consum. 

 

Aquest conjunt ha comportat respecte l’any 2005, un augment del consum d’electricitat 

d’un 6,59% l’any 2014 i d’un 37,4% el 2018 i una reducció de la producció d’emissions 

d’un 4,46% el 2014 i un 38,05% l’any 2018.   

Actualment, dels 16 quadres d’enllumenat disposen d’una tipologia d’encesa. 15 dels 

quals disposen de rellotge astronòmic i 1 amb cèlꞏlula fotoelèctrica.  A més, amb la 

substitució per plaques LED, aquests punts de llum disposen d’un sistema de reducció de 

potència.   

Taula 4. Consum i emissions de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Bellpuig. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament. 
 

Consum (MWh) Emissions (tn CO2) 
Emissions  

(tn CO2 per capita) 

Quadres d'enllumenat Ubicació 2005 2014 2018 2005 2014 2018 2005 2014 2018 

EP001 C/ VALERI SERRA 100,35 55,87 46,57 48,27 14,49 12,08 0,0110 0,0029 0,0024 

EP002 AV. CATALUNYA 127,69 87,31 35,21 61,42 22,65 9,13 0,0140 0,0046 0,0018 

EP003 C/ LA FONT 91,83 83,24 52,61 44,17 21,59 13,65 0,0101 0,0044 0,0027 

EP004 C/ ESGLÉSIA 19,90 6,61 20,82 9,57 1,71 5,40 0,0022 0,0003 0,0011 

EP005 PL. TRES TURONS 10,19 10,99 0,00 4,90 2,85 0,00 0,0011 0,0006 0,0000 

EP006 PL. TRES TURONS 8,51 11,56 0,00 4,09 3,00 0,00 0,0009 0,0006 0,0000 

EP007 AV. LES GARRIGUES 27,43 32,56 31,23 13,19 8,44 8,10 0,0030 0,0017 0,0016 

EP008 C/ BORMIO 0,14 56,73 18,33 0,07 14,71 4,76 0,0000 0,0030 0,0009 

EP009 C/ ORIENT 60,41 71,50 32,40 29,05 18,54 8,40 0,0066 0,0037 0,0017 

EP010 CARRETERA NACIONAL II 3,65 6,67 1,78 1,76 1,73 0,46 0,0004 0,0003 0,0001 

EP011 AV. DE PREIXANA 5,08 3,33 1,49 2,44 0,86 0,39 0,0006 0,0002 0,0001 

EP012 POLIGON PP 13 ZONA NORD , 5,03 20,22 19,55 2,42 5,25 5,07 0,0006 0,0011 0,0010 

EP013 POLIGON PP 13 AP ZONA OEST 10,48 6,91 12,29 5,04 1,79 3,19 0,0012 0,0004 0,0006 

EP014 C/  ZONA VARIANT 10,89 13,53 2,66 5,24 3,51 0,69 0,0012 0,0007 0,0001 

EP015 C/ MOSSEN JACINT VERDAGUER 22,95 35,12 32,77 11,04 9,11 8,50 0,0025 0,0018 0,0017 

EP017 PL. JOSEP PLA 0,00 3,07 2,87 0,00 0,79 0,74 0,0000 0,0002 0,0001 

EP018 PL. RAMON BERTRAN 29,85 58,39 23,64 14,36 15,14 6,13 0,0033 0,0031 0,0012 

 TOTAL 534,36 563,57 334,21 257,03 146,18 86,69 0,0587 0,0295 0,0171 
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A Bellpuig hi ha semàfors que regulen la circulació entre les carreteres de Preixana i de 

Belianes i a l’Avinguda Lleida. Actualment hi ha dos quadres associats a semàfors.  

 

Taula 5. Consum i emissions de l’enllumenat públic de semàfors de l’Ajuntament de Bellpuig 

Consum (MWh) Emissions (tn CO2) 
Emissions  

(tn CO2 per capita) 

    2005 2014 2018 2005 2014 2018 2005 2014 2018 

S01 0,69 7,486 2,371 0,33 1,94 0,61 0,0001 0,0004 0,0001 

S02 4,44 3,998 1,173 2,14 1,04 0,30 0,0005 0,0002 0,0001 

Total   5,13 11,48 3,54 2,47 2,98 0,92 0,0006 0,0006 0,0002 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament. 

 

 

Figura 10. Consums per quadre d’enllumenat, comparativa 2005, 2014 i 2018. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament. 

 

Durant l’elaboració del PAESC s’han analitzat de forma detallada 16 quadres de llum del 

municipi. Els resultats de l’anàlisi dels quadres de llum s’adjunten a l’annex 3.  

 

5.1.2.3 Flota municipal 

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament i el 

consum del transport associat a la gestió dels residus (dins del municipi).  

Citar que el municipi de Bellpuig no disposa de transport escolar urbà, i per aquest motiu, 

no s’ha considerat el consum associat. 
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Consum (MWh) 
Emissions  

(tn CO2) 
Emissions  

(tn CO2 per càpita) 

Any 2005 2014 2018 2005 2014 2018 2005 2014 2018 

Parc de vehicles Ajuntament 157,53 163,77 141,59 41,68 43,66 37,75 0,0095 0,0088 0,0075 

Gasoil 133,73 160,10 138,74 5,98 0,92 0,71 0,1485 0,8044 0,0153 

Gasolina 24,00 3,67 2,85 35,71 42,75 37,04 0,8160 0,8625 0,7321 

Transport associat a gestió de residus          

Rebuig 51,11 50,82 52,76 13,65 13,57 14,09 0,0031 0,0027 0,0028 

FORM 0,00 16,26 16,24 0,00 4,34 4,34 0,0000 0,0009 0,0009 

Envasos 6,48 8,52 8,98 1,73 2,28 2,40 0,0004 0,0005 0,0005 

Vidre 2,88 4,32 4,46 0,77 1,15 1,19 0,0002 0,0002 0,0002 

Paper i cartró 28,43 30,07 31,96 7,59 8,03 8,53 0,0000 0,0000 0,0017 

Total 246,63 273,77 255,99 4244,02 8290,53 3812,14 0,0149 0,0147 0,0136 

Figura 11. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament 
de Bellpuig. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament. 
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Parc de vehicles propietat de l’Ajuntament  

El consum del parc de vehicles de l’ajuntament ha augmentat un 3,49% l’any 2014 

respecte el 2005 i un 1,21% l’any 2018 respecte el 2005.  

Actualment l’Ajuntament de Bellpuig disposa d’un total de 17 vehicles que pertanyen a la 

brigada municipal i altres tasques del personal de l’ajuntament: 

Taula 6. Parc de vehicles de l’Ajuntament de Bellpuig. 

Tipus Model i marca Carburant 

 Furgoneta Citroen Jumper Diesel 

 Furgoneta Renault Kangoo Diesel 

Vehicles disponibles Camionet Iveco 35 Ciste Diesel 

 Furgoneta Iveco Daily Diesel 

 Turisme Seat Panda Gasolina 

 Furgoneta Citroen Jumpy Diesel 

 Furgoneta Iveco Diesel 

 Tractor motrocròs Diesel 

 Ambulància motocròs Diesel 

 

 

Equips auxiliars 

Escombradora 

Retropala 

Remolc 

Atomitzadora 

Segadora 

Unitat mòbil 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament. 

 

 

 

Transport associat a la gestió de residus 

Pel que fa al transport vinculat a la gestió de residus, l’any 2005 es recollien totes les 

fraccions de residus menys la matèria orgànica.  

La gestió dels residus municipals de Bellpuig és un servei mancomunat realitzat pel 

consorci Urgell Net, S.A., empresa creada l’any 1989 i ubicada a Tàrrega, integrada per 

diferents ajuntaments, a més a més del Consell Comarcal de l’Urgell. Aquest servei 

s’encarrega de la recollida de les fraccions de selectiva: envasos, paper i cartró i vidre.  

L’empresa Jaume Oró, S.L. s’encarrega de la recollida de les fraccions orgànica i resta.  
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El sistema de recollida de residus es realitza mitjançant contenidors de superfície, 

distribuïts en àrees de vorera formant illes; cadascuna està formada per dos o cinc 

contenidors segons sigui la fracció recollida. 

El destí final del rebuig és el dipòsit controlat de l’Urgell, gestionat pel Consorci per a la 

Gestió de Residus Urbans de l’Urgell, al terme municipal de Tàrrega. La matèria orgànica 

es destina a la planta de compostatge localitzada al costat del mateix dipòsit. 

La resta de residus valoritzables són gestionats en diferents centres autoritzats per 

l’Agència Catalana de Residus: Revibasa pel vidre, Cartaes Tàrrega pel paper i cartró, i 

Griñó Ecològic S.A. pels envasos lleugers. 

El consum i les emissions del transport vinculades a la gestió de residus han augmentat 

un 23,73% respecte l’any 2014 i un 28,68% respecte l’any 2018. Aquest increment es deu 

principalment a l’augment considerable de la població i, en conseqüència, de la generació 

de residus.  

 

Transport escolar urbà 

Dins del municipi de Bellpuig no hi ha transport urbà; el transport escolar dels nuclis 

agregats es realitza per línies regulars. 

 

5.1.3 Producció local d’energia 

5.1.3.1 Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW 

El municipi de Bellpuig disposa de les següents instalꞏlacions de generació d'energia 

elèctrica de potència inferior a 20 MW:  

Taula 7. Producció local d'energia elèctrica a petita escala al municipi de l’Ajuntament de Bellpuig 

Producció local d’energia fotovoltaica ** 

Ubicació 
Potència 
estimada 

(kW) 
Propietat 

Generació 
local 

electricitat 
(MWh) 

Vector 
energètic 
entrada 
(MWh) 

Inclosa 
a l’ETS * 

Forma part 
de l'IRE 

Any 
instal. 

Any 
tancam. 

SALT DEL MOLÍ VELL 120 ELÈCRTIQUES 
TANQUEL, S.L. 

- 
-- No Sí 2002 En actiu 

COOP. TÉCN. 
AGROPECUÀRIA, SCCL 984 COTÉCNICA, S.C.C.L -- No No 1998 En actiu 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció d'energia local en règim especial de l'ICAEN 
(2010). 

* Sistema europeu de comerç d'emissions ETS (European Trading Scheme). 
** La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació. Es consideren 2.444 hores 
anuals de sol (atles solar IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40%. 

 



  

 

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Bellpuig (Lleida)  Pàgina 32 

El factor d’emissió per a l’electricitat de 2005; FEENE 2005, és de 0,481 tnCO2/MWh. 

El factor d’emissió per a l’electricitat de 2014; FEE 2014, és de 0,259 tnCO2/MWh. 

Pel càlcul del factor d’emissió per a l’electricitat generada localment s’ha utilitzat la 

fórmula i valors 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 (MWh), 40600 MWh pel 2014 

PEL, producció local d’electricitat (MWh), 1159 MWh pel 2014 

AEE, compres d’electricitat verda per part de l’autoritat local (MWh), 0 MWh 

FEENE, factor d’emissió estatal o europeu per a l’electricitat de l’any de referència 
(tnCO2/MWh), 0,267 MWh//tnCO2  

CO2PLE, emissions de CO2 degudes a la producció local d’electricitat (tnCO2), 0 tnCO2 

CO2AEE, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat verda certificada 
adquirida per l’autoritat local (tnCO2), 0 tnCO2 

 

5.1.3.2 Producció local de calefacció / refrigeració 

Actualment a Bellpuig no hi ha producció local de calefacció / refrigeració que es vengui o 

es distribueixi com a matèria primera als usuaris finals dins del mateix municipi. 

 

5.2 Pla d’acció de mitigació al canvi climàtic 

5.2.1 Presentació del pla d’acció 

El pla d’acció del municipi de Bellpuig consta de 40 accions que suposen una reducció de 

5.807,94 tn CO2 per l’any 2030 i equivalen a un 28,32% de les emissions del 2005, tenint 

en compte les accions realitzades durant el període 2014-2019 que és el transcurs des de 

l’any de referència i el punt de partida de la proposta de noves accions. Cal tenir en 

compte que l’inventari de seguiment de les emissions de l’any 2014, s’havien reduït un 

total de 6.095,47 tn CO2, que suposaven un 29,72% de reducció respecte les emissions 

de l’any 2005. L’objectiu de reducció del municipi per l’any 2030 serà d’un 49,08%.   

Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques: 



  

 

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Bellpuig (Lleida)  Pàgina 33 

1) Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i 

equipaments / instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector 

terciari. 

2) Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

3) Incrementar la producció local i el consum d'energia de fonts renovables al 

municipi. 

4) Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans. 

El pla ordena les accions en funció dels sectors i camps d’acció següents: 

Taula 8. Estructura de les accions en sectors i camps d’acció. 

Sector Camp d'acció 

1. Edificis, equipaments/instalꞏlacions 

1.1. Edificis i equipaments/instalꞏlacions municipals 

1.2. Edificis i equipaments/instalꞏlacions del sector terciari 

1.3. Edificis residencials 

1.4. Enllumenat públic 

2. Transport 

2.1. Flota municipal 

2.2. Transport públic 

2.3. Transport privat 

3. Producció local d'electricitat 

3.1. Hidroelèctrica 

3.2. Eòlica 

3.3. Fotovoltaica 

3.4. Cogeneració de calor i electricitat 

4. Producció local de calor/fred 
4.1. Cogeneració de calor i electricitat 

4.2. Xarxa de calor 

5. Planejament i ordenació del territori 

5.1. Urbanisme 

5.2. Planificació dels transports i la mobilitat 

5.3. Normes per a la renovació i expansió urbana 

6. Contractació pública de productes i 
serveis 

6.1. Requeriments d'eficiència energètica 

6.2. Requeriments d'energies renovables 

7. Participació ciutadana 

7.1. Serveis d'assessorament 

7.2. Ajudes i subvencions 

7.3. Sensibilització i creació de xarxes locals 

7.4. Formació i educació 

8. Altres sectors 
8.1. Residus 

8.2. Altres 

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

 

El pla integra les accions que s’han dut a terme durant el període 2005-2019, les quals es 

detallen a l’apartat 5.2.3, i les proposades per al període 2019-2030, les quals es detallen 

a l’apartat 5.2.4 d’aquest document.  



  

 

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Bellpuig (Lleida)  Pàgina 34 

5.2.2 Objectius estratègics i quantitatius 

El PAESC de Bellpuig té 8 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi 

d’emissions de CO2 del 18% a partir del 2019. 

 Reduir 530,77  tones de CO2 de les emissions generades en els edificis i 

equipaments / instalꞏlacions municipals a través d’actuacions de millora de 

l’eficiència energètica i de conscienciació dels usuaris.  

 Reduir 569,76 tones de CO2 de les emissions associades als edificis i 

equipaments / instalꞏlacions del sector terciari a través del compromís, la 

conscienciació, i la renovació de la tecnologia de les instalꞏlacions per reduir el 

consum i les seves emissions. 

 Disminuir 2122,67 tones de CO2 de les emissions associades als edificis 

residencials a través de la renovació d’electrodomèstics i la instalꞏlació de noves 

tecnologies per a reduir el consum i les emissions de diòxid de carboni.  

 Disminuir 82,98 tones de CO2 de les emissions de l’enllumenat públic substituint 

les làmpades actuals per altres de més eficients, a més d’instalꞏlar tecnologies 

d’alta eficiència energètica.  

 Disminuir 8,03 tones de CO2 de les emissions associades al parc de vehicles de 

l’ajuntament a través de millores en l’ús de la flota de vehicles propietat de 

l’ajuntament, i la substitució de la flota per a vehicles amb baixes emissions. 

 Reduir 610,95 tones de CO2 de les emissions associades al sector transport 

privat, impulsant els desplaçaments a peu, la compartició de cotxe per desplaçar-

se i la millora de l’eficiència del parc de vehicles del municipi. 

 Potenciar la producció local d’electricitat fins a assolir un estalvi de 158,49 tones 

de CO2 de les emissions associades al sector de l’energia.  

 Reduir 2,38 tones de CO2 de les emissions derivades de la gestió i tractament 

dels residus municipals.  
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5.2.3 Accions realitzades (2005-2019) 

Durant el període 2005-2019 s’han realitzat i impulsat 8 accions que han contribuït a 

disminuir les emissions de GEH a l’atmosfera; són les següents: 

 

Taula 9. Accions per línia realitzades en el període 2005-2019. 
Sec- 

Camp d'acció Acció Any 
Estalvi estimat 

tor (tn CO2/any) 
  (metodologia) 

1. 
1.1. Edificis i 
equipaments/instalꞏlacion
s municipals 

Petites accions al sistema d’ilꞏluminació de 
la Casa de Cultura 

2015 1,48 

Reforma Escola de Música 2014 6,67 

*"Millora   i   estalvi   de   consum. 
Instal∙lació de resistències elèctriques com 
a suport en la caldera de gas del Teatre. 

2010 125,48 
Substitució de caldera per una caldera de 
condensació i neteja de circuits existents 
fins a fan-coils de la Casa Cultura. 

Instal∙lació de la geotèrmia a la sala 
polivalent de l'Alberg." 

2. 
1.4. Enllumenat públic 
municipal 

Il∙luminació del C/Josep Pla, ampliació 
enllumenat Av. Preixana fins rotonda i la 
instal∙lació de regulador de flux. 

2005 

26,07 

Substitució de lluminàries VM a C/Montsec 
i C/Balmes. 

2007 

Establiment d'apagada parcial de 
l'enllumenat a mitja nit. 

2005 

Millora del quadre d'enllumenat del 
C/Valeri Serra. 

2008 

Substitució de lluminàries VM a C/Montsec 
i C/Balmes. 

2007 

Substitució de lluminàries per balast 
electrònic de dos nivells i instal∙lació de 
lluminàries de baix consum de la Plaça 
Sant Roc. 

2011 

-Millora de quadres de C/Font, C/Orient, 
Av. Catalunya, C/Bormio i instal∙lació de 
regulador de fluxe a l'Av. Garrigues, 
Mil∙lenari i nous comptadors a C/Valeri 
Serra." 

2009 

3. Fotovoltaica *"Producció local fotovoltaica" 2005-2009 487,2 

8. Altres sectors 

Contractar l’electricitat d’equipaments/ 
instal∙lacions a comercialitzadores 100% 
renovables 

2015 51,25 

Impulsar una campanya de prevenció de 
residus 

2015-2020 279,66 

Implantació de la recollida de la FORM 2005-2011 25,25 

Total (2005 - 2019)   1003,06 
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a) Segons I’IRE dels equipaments i instalꞏlacions municipals (2005-2011). Diferència de la demanda elèctrica o 
tèrmica de l’equipament. 

b) Segons I’IRE de l’enllumenat públic municipal (2005-2011). Diferència de la demanda elèctrica.  
c) Producció local d’energia municipal  * FE electricitat 2005 
d) Emissions estalviades de la implantació de la FORM:  

Emissions estalviades de la implantacio d ela FORM: EERS 2011-EERS2005. Emissions estalviades = 
(TFORM*FEtractamentfFORM) FEtractament FORM= 0,18 tCO2/t FORM Metodologia per a la redacció del 
PAES, Diputació de Girona i CILMA 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.  

 

5.2.4 Accions planificades (2019-2030) 

A partir de l’anàlisi de l’inventari d’emissions dels diversos sectors, l’anàlisi dels 

equipaments i de l’enllumenat i de la participació ciutadana, pel període 2017-2030 es 

planifiquen 40 accions que reduiran l’emissió de GEH a l’atmosfera en un 29,72% i que, 

sumades a les anteriors, permetran assolir per l’any 2030 una reducció del 45,06%. 
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A13/B12/1 Optimitzar l’ús dels termòstats ajustant-ne la regulació 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instalꞏlacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

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

Sensibilització / Informació Ajuntament 

Descripció La climatització de locals és un punt crític del consum energètic d’una instalꞏlació. Un aspecte 
a incidir molt important és la temperatura interior del local tant a l’hivern com a l’estiu. En 
aquest sentit cal fomentar l’ús responsable dels aparells de climatització, de manera que el 
termòstat sempre es posi a una temperatura adequada que generi benestar i, al mateix 
temps, estalviï energia. 

Establir unes temperatures de consigna interiors, tant a l’hivern com a l’estiu, pot representar 
una mesura de control i estalvi energètic molt important. Cal considerar que incrementar la 
temperatura de calefacció a l’hivern en 1 grau significa un increment del 8% del consum. De 
la mateixa manera, cal considerar que reduir la temperatura de refrigeració a l’estiu en 1 
grau, significa un increment del 10% del consum. 

El Reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en edificis (RITE) estableix els següents valors 
de temperatures en espais interiors d’usos administratiu, comercial i pública concurrència: 

- Temperatura de calefacció a l’hivern: la temperatura no serà superior a 21ºC en els 
recintes calefactats 
 

- Temperatura de refrigeració a l’estiu: la temperatura no serà inferior a 26ºC en recintes 
refrigerats. 

 
Així doncs es proposa implementar les temperatures de màxim 21ºC a l’hivern i de 26ºC a 
l’estiu, considerant que són adequades tant en temes energètics com en temes de confort 
per aquells que s’exposin als equipaments influenciats per aquesta mesura. Als usos 
mencionats en l’apartat anterior s’hi inclourà l’ús escolar. 

Cost Cost acció: 0 € 
Cost abatiment: 0 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 626,57 MWh/any 
Estalvi 50,13 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment 
Consum de combustibles fòssils dels equipaments 
Consum de calefacció/refrigeració dels equipaments 

Estalvi de les emissions de CO2         10,13 
          tn CO2 /any 

 
S: Edificis, 

equipaments / 
instalꞏlacions 

municipals 
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Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 8% respecte el consum de 
calefacció/refrigeració dels equipaments en reduir la temperatura de 
calefacció/refrigeració 1 grau 

 
Font: Accions bàsiques dels PAES per a municipis de menys de 20.000 habitants de la província de 
Barcelona. Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 2014. 
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A13/B12/3 Millora dels aïllaments de les finestres de l’Escola Valeri 
Serra 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instalꞏlacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

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

Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció L’aïllament en les finestres permet una major protecció davant del fred de l’hivern i alhora la 
despesa energètica es veu reduïda com a resultat de la disminució del flux de la calor entrant i 
sortint. A banda d’això, altres avantatges de la seva instalꞏlació són la minimització del soroll al 
crear una barrera entre l’exterior i l’interior de l’edifici, evitant l’entrada del soroll i so molest. 

Cost Cost acció: 75.000 € 
Cost abatiment: 4472,22 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 169,38 MWh/any 
Estalvi 3,39 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020 – 2025  Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment 
Consum de combustibles fòssils dels equipaments 
Consum de calefacció/refrigeració dels equipaments 

Estalvi de les emissions de CO2   
 
 

1-2% consum tèrmic de l’equipament 
 
 
Font: Accions bàsiques dels PAES per a municipis de menys de 20.000 habitants de la província de 
Barcelona. Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 2014. 

 

         16,77 
                tn CO2 /any 
 

        S: Edificis,      
equipaments / 
instalꞏlacions 

municipals 
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A13/B112/1 Substitució de la caldera de gasoil per una caldera de gas 
natural d’alta eficiència energètica l’Escola de Música 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instalꞏlacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

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

Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció L’Escola de Música de Bellpuig és un equipament municipal que té un alta ocupació i actualment  
disposa de caldera de gas natural.  

Aquesta caldera va ser adaptada de gasoil a gas natural fa una sèrie d’anys.  

Recentment, l’Ajuntament ha canviat la caldera de gas natural per una d’alta eficiència energètica a 
l’equipament del Pavelló Municipal i actualment es planteja dur a terme la mateixa acció a l’Escola 
de Música, on es pretén instalꞏlar una caldera de condensació, la qual té un 12-20% més 
d’eficiència. 

Cost Cost acció: 20.000,00 € 
Cost abatiment: 3.091,37 €/kgCO2 estalviat 
Amortització 12anys 

 

Consum Consum actual 160,14 MWh/any 
Estalvi 32,03 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia / Serveis Tècnics  

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de calderes substituïdes per calderes més eficients 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
El canvi per una caldera eficient pot representar un estalvi energètic del 20% (2014). 
 
 
Font: Accions bàsiques dels PAES per a municipis de menys de 20.000 habitants de la província de 
Barcelona. Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 2014. 

 

6,47 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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A14/B12/1 Substituir les làmpades existents per d’altres més eficients 
a l’Escola Valeri Serra  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Reduir el consum elèctric dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Sistemes d’enllumenat eficient Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció Aquesta acció es fonamenta en la inversió destinada a la millora de l’eficiència energètica amb la 
substitució de làmpades; aquesta actuació s’ha de dirigir a les lluminàries de més ús per tal de 
reaitzar el canvi. 
Actualment hi ha diferents propostes per millorar l’eficiència dels equipaments dirigides a la 
substitució de les pantalles fluorescents, les bombetes incandescents i les làmpades halògenes: 

- Substitució de bombetes incandescents a baix consum. 
- Mantenir balasts i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO.  
- Instalꞏlar balast electrònics i mantenir les làmpades existents.  
- Instalꞏlar balast electrònic i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO. 
- Instalꞏlar Tub LED  

A continuació s’esmenten breument les petites actuacions detectades en el sistema d’iluminació: 

- Actualment la majoria de pantalles fluorescents són de 1x58W (aules, passadís), amb balast 
electromagnètic convencional, hi ha diferents propostes de millora un cop s’esgoti la seva vida o 
necessitin ser reemplaçats. Es recomana començar per les lluminàries de més ús per a realitzar 
el canvi. 

a) Mantenir balasts i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO de 51w respectivament. 
(Estalvi d’Energia: 9,86%; Inversió: 2.930 €, T: 9,6 anys)  

b) Instalꞏlar balast electrònics i mantenir les làmpades existents. (Estalvi Energètic:1,97%; 
Inversió: 8.000 €, T: 130,00 anys) 

c) Instalꞏlar balast electrònic i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO de 51w 
respectivament. (Estalvi d’Energia: 11,83%; Inversió: 10.934 €, T: 29,73 anys) 

d) Instalꞏlar Tub LED 25W, 20W, 9 W i desinstalꞏlar el cebador i el balast o reactància. 
(Estalvi d’Energia: 67,40%; Inversió: 25.584, T: 12,21 anys) 

- Colꞏlocació de gomets de color verd o vermell als magnetotèrmics dels quadres de llum. 
L'actuació consisteix en abaixar els magnetotèrmics marcats amb el gomet de color verd dels 
quadres de llum quan es finalitza la jornada laboral, amb aquesta actuació es vol evitar els 
consums fantasmes degut a monitors dels ordinadors en stan-by, impressores, o simplement que 
es quedi algun llum obert,...  

- Una altra opció dels consum fantasmes, instalꞏlar regletes electròniques als equips consumidors 
d’energia, com exemple a les sales on hi hagi ordinadors, ja que encara que estiguin aturats, 
aquests ordinadors consumeixen energia. Aquestes regletes electròniques tenen com objecte 
aturar al 100% la despesa elèctrica de l’equip mentre que aquest esta en stand by. Un cop que 
es vol tornar a utilitzar, la regleta electrònica ho detecta i l’equip torna a funcionar amb normalitat. 

- Colꞏlocar gomets als interruptors més eficients per ilꞏluminar una estança i evitar inicialment 
d’obrir-los tots. Aquesta acció es dirigeix amb aquelles àrees que disposin de més d’una línea per 
ilꞏluminar.  

- Colꞏlocar cartells recordatoris d'estalvi energètic i bon ús de l'enllumenat al costat de les enceses 
de diferents estances i aules de l'escola. 

- Realitzar un manual de bones practiques ambientals pel professorat, personal de neteja i 
l’alumnat. Anualment s'haurà d’explicar.  

- Incidir amb l’ús de les persianes orientables abans d’obrir les llums. 
Moltes d’aquestes accions es pot involucra a l’alumnat. 

Cost Cost acció: 25.584,82 € 
Cost abatiment: 15.587,48 €/kgCO2 estalviat 
Amortització 19 anys 

 

Consum Consum actual 63,21 MWh/any 
Estalvi 17,29 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 
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Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de bombetes substituïdes per bombetes més eficients 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
10% respecte el consum en ilꞏluminació dels equipaments (2014) 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

1,64 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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A14/B12/2 Substituir les làmpades existents per d’altres més eficients 
a l’Escola Bressol  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Reduir el consum elèctric dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Sistemes d’enllumenat eficient Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció Aquesta acció es fonamenta en la inversió destinada a la millora de l’eficiència energètica amb la 
substitució de làmpades; aquesta actuació s’ha de dirigir a les lluminàries de més ús per tal de 
reaitzar el canvi. 
Actualment hi ha diferents propostes per millorar l’eficiència dels equipaments dirigides a la 
substitució de les pantalles fluorescents, les bombetes incandescents i les làmpades halògenes: 

- Substitució de bombetes incandescents a baix consum. 
- Mantenir balasts i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO.  
- Instalꞏlar balast electrònics i mantenir les làmpades existents.  
- Instalꞏlar balast electrònic i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO. 
- Instalꞏlar Tub LED  

A continuació s’esmenten breument les petites actuacions detectades en el sistema d’iluminació: 

- Actualment la majoria de pantalles fluorescents són de 1x18W (aules), amb balast 
electromagnètic convencional, hi ha diferents propostes de millora un cop s’esgoti la seva vida o 
necessitin ser reemplaçats. Es recomana començar per les lluminàries de més ús per a realitzar 
el canvi. 

a) Mantenir balasts i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO de 16 w respectivament. 
(Estalvi d’Energia: 6,67%; Inversió: 5.491 €, T: 82 anys)  

b) Instalꞏlar balast electrònics i mantenir les làmpades existents. (Estalvi 
Energètic:36,97%; Inversió: 11.000 €, T: 15,06 anys) 

c) Instalꞏlar balast electrònic i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO de 16 w 
respectivament. (Estalvi d’Energia: 43,33%; Inversió: 16.491 €, T: 38,13 anys) 

d) Instalꞏlar Tub LED 9 W i desinstalꞏlar el cebador i el balast o reactància. (Estalvi d’Energia: 
>60,00%; Inversió: 35.883, T: 49,78 anys) 

- Colꞏlocació de gomets de color verd o vermell als magnetotèrmics dels quadres de llum. 
L'actuació consisteix en abaixar els magnetotèrmics marcats amb el gomet de color verd dels 
quadres de llum quan es finalitza la jornada laboral, amb aquesta actuació es vol evitar els 
consums fantasmes degut a monitors dels ordinadors en stan-by, impressores, o simplement que 
es quedi algun llum obert,...  

- Una altra opció dels consum fantasmes, instalꞏlar regletes electròniques als equips consumidors 
d’energia, com exemple a les sales on hi hagi ordinadors, ja que encara que estiguin aturats, 
aquests ordinadors consumeixen energia. Aquestes regletes electròniques tenen com objecte 
aturar al 100% la despesa elèctrica de l’equip mentre que aquest esta en stand by. Un cop que 
es vol tornar a utilitzar, la regleta electrònica ho detecta i l’equip torna a funcionar amb normalitat. 

- Colꞏlocar gomets als interruptors més eficients per ilꞏluminar una estança i evitar inicialment 
d’obrir-los tots. Aquesta acció es dirigeix amb aquelles àrees que disposin de més d’una línea per 
ilꞏluminar.  

- Colꞏlocar cartells recordatoris d'estalvi energètic i bon ús de l'enllumenat al costat de les enceses 
de diferents estances i aules de l'escola. 

- Realitzar un manual de bones practiques ambientals pel professorat i l’alumnat. Anualment 
s'haurà d’explicar.  

- Incidir amb l’ús de les persianes orientables abans d’obrir les llums. 
Moltes d’aquestes accions es pot involucra a l’alumnat. 

Cost Cost acció: 5.500 € 
Cost abatiment: 69.137,83 €/kgCO2 estalviat 
Amortització 86 anys 

 

Consum Consum actual 3,07 MWh/any 
Estalvi 0,31 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 
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Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics  

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de bombetes substituïdes per bombetes més eficients 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
10% respecte el consum en ilꞏluminació dels equipaments (2014) 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

0,08 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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A14/B12/3 Substituir les làmpades existents per d’altres més eficients 
a l’Escola de Música  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Reduir el consum elèctric dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Sistemes d’enllumenat eficient Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció Aquesta acció es fonamenta en la inversió destinada a la millora de l’eficiència energètica amb la 
substitució de làmpades; aquesta actuació s’ha de dirigir a les lluminàries de més ús per tal de 
reaitzar el canvi. 
Actualment hi ha diferents propostes per millorar l’eficiència dels equipaments dirigides a la 
substitució de les pantalles fluorescents, les bombetes incandescents i les làmpades halògenes: 

- Substitució de bombetes incandescents a baix consum. 
- Mantenir balasts i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO.  
- Instalꞏlar balast electrònics i mantenir les làmpades existents.  
- Instalꞏlar balast electrònic i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO. 
- Instalꞏlar Tub LED  

A continuació s’esmenten breument les petites actuacions detectades en el sistema d’iluminació: 

- Actualment la majoria de pantalles fluorescents són de 1x18W (aules), amb balast 
electromagnètic convencional, hi ha diferents propostes de millora un cop s’esgoti la seva vida o 
necessitin ser reemplaçats. Es recomana començar per les lluminàries de més ús per a realitzar 
el canvi. 

e) Mantenir balasts i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO de 16 w respectivament. 
(Estalvi d’Energia: 6,67%; Inversió: 5.491 €, T: 82 anys)  

f) Instalꞏlar balast electrònics i mantenir les làmpades existents. (Estalvi 
Energètic:36,97%; Inversió: 11.000 €, T: 15,06 anys) 

g) Instalꞏlar balast electrònic i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO de 16 w 
respectivament. (Estalvi d’Energia: 43,33%; Inversió: 16.491 €, T: 38,13 anys) 

h) Instalꞏlar Tub LED 9 W i desinstalꞏlar el cebador i el balast o reactància. (Estalvi d’Energia: 
>60,00%; Inversió: 35.883, T: 49,78 anys) 

- Colꞏlocació de gomets de color verd o vermell als magnetotèrmics dels quadres de llum. 
L'actuació consisteix en abaixar els magnetotèrmics marcats amb el gomet de color verd dels 
quadres de llum quan es finalitza la jornada laboral, amb aquesta actuació es vol evitar els 
consums fantasmes degut a monitors dels ordinadors en stan-by, impressores, o simplement que 
es quedi algun llum obert,...  

- Una altra opció dels consum fantasmes, instalꞏlar regletes electròniques als equips consumidors 
d’energia, com exemple a les sales on hi hagi ordinadors, ja que encara que estiguin aturats, 
aquests ordinadors consumeixen energia. Aquestes regletes electròniques tenen com objecte 
aturar al 100% la despesa elèctrica de l’equip mentre que aquest esta en stand by. Un cop que 
es vol tornar a utilitzar, la regleta electrònica ho detecta i l’equip torna a funcionar amb normalitat. 

- Colꞏlocar gomets als interruptors més eficients per ilꞏluminar una estança i evitar inicialment 
d’obrir-los tots. Aquesta acció es dirigeix amb aquelles àrees que disposin de més d’una línea per 
ilꞏluminar.  

- Colꞏlocar cartells recordatoris d'estalvi energètic i bon ús de l'enllumenat al costat de les enceses 
de diferents estances i aules de l'escola. 

- Realitzar un manual de bones practiques ambientals pel professorat i l’alumnat. Anualment 
s'haurà d’explicar.  

- Incidir amb l’ús de les persianes orientables abans d’obrir les llums. 
Moltes d’aquestes accions es pot involucrar a l’alumnat. 

Cost Cost acció: 10.916 € 
Cost abatiment: 57.925,54 €/kgCO2 estalviat 
Amortització 72 anys 

 

Consum Consum actual 7,27 MWh/any 
Estalvi 0,73 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 



  

 

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Bellpuig (Lleida)  Pàgina 46 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics  

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de bombetes substituïdes per bombetes més eficients 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
10% respecte el consum en ilꞏluminació dels equipaments (2014) 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

0,19 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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A14/B12/5 Substituir les làmpades existents per d’altres més eficients 
(Ajuntament, Alberg, Teatre i Pavelló)  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Reduir el consum elèctric dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Sistemes d’enllumenat eficient Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció Aquesta acció es fonamenta en la inversió destinada a la millora de l’eficiència energètica amb la 
substitució de làmpades; aquesta actuació s’ha de dirigir a les lluminàries de més ús per tal de 
reaitzar el canvi. 
Actualment hi ha diferents propostes per millorar l’eficiència dels equipaments dirigides a la 
substitució de les pantalles fluorescents, les bombetes incandescents i les làmpades halògenes: 

- Substitució de bombetes incandescents a baix consum. 
- Mantenir balasts i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO.  
- Instalꞏlar balast electrònics i mantenir les làmpades existents.  
- Instalꞏlar balast electrònic i instalꞏlar làmpades de trifòsfor tipus ECO. 
- Instalꞏlar Tub LED  

Aquestes actuacions s’han de dirigir a les lluminàries de més ús. 

A més es recomana la substitució de làmpades halògenes. 

Es proposa substituir les làmpades als equipaments següents: 

 Poliesportiu (projectors pista) 
 Teatre  
 Alberg (bombetes incandescents) 
 Ajuntament (Lluminàries de les zones comuns de treball) 

Cost Cost acció: 10.000 € 
Cost abatiment: 1.331,82 €/kgCO2 estalviat 
Amortització 17 anys 

 

Consum Consum actual 289,49 MWh/any 
Estalvi 28,95 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de bombetes substituïdes per bombetes més eficients 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
10% respecte el consum en ilꞏluminació dels equipaments (2014) 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

7,51 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en l’administració local, edificis residencials i el 
sector terciari.  

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instalꞏlacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció Es proposa la creació de la figura del/la gestor/a energètic/a en l’equip tècnic municipal dins el propi 
Ajuntament amb l’objectiu de controlar de manera eficaç el consum energètic de totes les 
instalꞏlacions municipals, acció que suposa un reducció de les emissions de CO2, així com un 
estalvi econòmic.  
El/la gestor/a, a mitja jornada, assumirà les tasques principals següents:  
 Gestió centralitzada i contínua del consum energètic dels equipaments municipals. 
 Gestió preventiva de les instalꞏlacions energètiques d’aquests equipaments. 
 Detecció de disfuncions i aplicació de mesures d’estalvi i reducció de consum energètic sempre 

que sigui possible.  
 Planificar les mesures d’estalvi i eficiència energètica a prendre en els equipaments. 
 Planificar la incorporació d’energies renovables en els equipaments. 
 Assessorament i formació en l’àmbit d’energia al personal municipal o personal responsable dels 

equipaments municipals. 
 Seguiment i avaluació del procés d’execució del PAESC. 
 Preparació de material divulgatiu adreçat a la ciutadania sobre les mesures aplicades per 

l’ajuntament en matèria de sostenibilitat energètica. 
 Vetllar i promoure que es realitzin les accions dels equipaments municipals, sector terciari i la 

població. 
De cara a facilitar les tasques del/la gestor/a energètic/a es pot instalꞏlar un programa de 
comptabilitat energètica municipal. 
La importància d’aquesta figura rau en el fet que per actuar en temes energètics és necessari 
conèixer la informació de base, que en el cas de l’Ajuntament són els seus consums. El/la gestor/a 
ha de ser una persona que s’ha d’implicar amb la seva tasca. 

Cost Cost acció: 15.000 € 
Cost abatiment: 1.087,96€/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 1.107,65 MWh/any 
Estalvi 44.31 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Consum total d'energia dels edificis públics 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
4% respecte al consum de l’àmbit Ajuntament (2014) 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

13,79 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instalꞏlacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció Es proposa la implantació d’un software de gestió de l’energia amb la finalitat d’optimitzar el consum 
energètic dels equipaments municipals. El sistema de comptabilitat es basa en la implantació d’un 
sistema de control integrat que permet analitzar, gestionar i reportar informació del consum 
energètic de forma instantània i regular, i així permet actuar de forma directe sobre les variables 
causants de l’increment innecessari del consum energètic. 
Amb la introducció de les dades de facturació, es revisa de forma automàtica un conjunt de 
paràmetres de seguiment: en cas de sobrepassar els rangs preestablerts o de no coincidir amb la 
programació de correcte funcionament, es genera l'alarma corresponent. Per mitjà de les alarmes 
és possible identificar anomalies en el consum energètic i d’aigua, i d’aquesta manera facilita la 
ràpida actuació per tal de corregir-les. 
El/la gestor/a energètic/a serà la persona encarregada de controlar aquest sistema. 

Cost Cost acció: 2.500 € 
Cost abatiment: 145,06 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 1.10765 MWh/any 
Estalvi 55,38 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Consum total d'energia dels edificis públics 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
5% d’estalvi energètic de les factures integrades en el sistema (2014) 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat 
de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

17,23 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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A16/B12/5 Programa de manteniment dels equipaments i 
infraestructures municipals  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instalꞏlacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció Es proposa la implantació d’un programa centralitzat de manteniment de les instalꞏlacions de tots 
els equipaments municipals (gestionats directament o indirecta) per tal d’allargar la vida útil i 
millorar-ne l’eficiència i estalvi energètics. 
La realització d’aquest tipus de manteniment implica prendre unes mesures determinades: 

- Revisió de calderes, equips de combustió i sistemes de bombament. 
- Detecció de fuites i revisió d’instalꞏlacions per detectar defectes d’aïllament. 
- Neteja de làmpades i lluminàries de forma regular. 
- Verificar el funcionament correcte dels controls i termòstats. 

Tant si la gestió del manteniment és per mitjans propis com si s’externalitza, s’han de seguir uns 
protocols requerits per cadascun dels equips en els quals es determina la realització informes 
periòdics que descriguin l’estat de la instalꞏlació. La figura del/la gestor/a energètic/a serà qui 
supervisarà aquests informes. 
Respecte les instalꞏlacions tèrmiques, l’ajuntament vetllarà perquè es compleixi estrictament la 
reglamentació vigent del Reglament d’Instalꞏlacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), essent el titular 
de les instalꞏlacions tèrmiques el responsable del seu correcte manteniment. A més, es proposa 
recolzar aquesta acció amb una formació específica als encarregats de manteniment dels edificis i 
equipaments. 
 
Adaptació: Es poden incloure paràmetres de manteniment preventiu en relació a possibles impactes 
derivats de les conseqüències del canvi climàtic: vents més forts, temporals, aiguats o situacions 
d’onades de calor més freqüents. Així caldria preveure nous mecanismes de subjecció dels 
elements exteriors, millores en el sistemes de clima i aïllaments per evitar problemes en onades de 
calor. 

Cost Cost acció: 2.000 € 
Cost abatiment: 107,30 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 1645,73 MWh/any 
Estalvi 49,37 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics  

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors seguiment Consum total d'energia dels edificis públics 

 Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
3% del consum energètic dels edificis mantinguts (2014) 
 
 
Font: Accions bàsiques dels PAES per a municipis de menys de 20.000 habitants de la província de 
Barcelona. Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 2014. 

 

18,64 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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A16/B13/1 Indicar la qualificació energètica dels habitatges en venda 
al municipi  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Promocionar l’ús de l’etiqueta de qualificació energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Certificació energètica Ajuntament 

Descripció 
El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, mitjançant el qual s'aprova el procediment bàsic per a la 
certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció, obliga als venedors i arrendadors 
dels edificis inclosos en el seu àmbit d'aplicació, a facilitar un certificat d'eficiència energètica als 
compradors o llogaters dels mateixos. Aquest certificat haurà d’incloure informació objectiva envers 
les característiques energètiques dels edificis, de tal manera que es pugui valorar i comparar el seu 
comportament energètic i també per tal d'afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i 
les inversions en estalvi d'energia a l’edificació. 

L’Institut Català de l’Energia va crear el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. 
Aquest Registre té caràcter públic i informatiu exclusivament respecte a l'eficiència energètica de 
l'edifici.  

Per tal que els compradors o llogaters d’habitatges al municipi coneguin aquesta informació es 
proposa que des de l’Ajuntament s’insti a les empreses immobiliàries o promotores del poble i als 
particulars que facilitin i difonguin les etiquetes energètiques dels habitatges i edificis.  

S’inclouen habitatges de nova construcció i també de segona mà. 

Cost Cost acció: 0 € 
Cost abatiment: 0 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 18.329,55 MWh/any 
Estalvi 91,65 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2020-2025 Alcaldia/Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors seguiment % de llars amb qualificació energètica A/B/C 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
0,5% respecte al consum del sector domèstic (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

28,05 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 

  



  

 

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Bellpuig (Lleida)  Pàgina 52 

 

A17/B12/1 Telemesura dels equipaments més consumidors:  
Pavelló, Escola Valeri Serra, Teatre, Alberg i Escola de Música 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instalꞏlacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Tecnologies de la informació i les comunicacions Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció En aquells equipaments on es detectin majors consums es proposa la instalꞏlació d'aparells (smart 
meters) que permetin un telecontrol dels consums per detectar consums vampírics, mals usos, 
alarmes, etc. 
Es proposa instalꞏlar aquests aparells de telemesura en els equipaments següents, per ser aquests 
els que representen un major consum energètic municipal: 

- Pavelló 
- Escola Valeri Serra 
- Teatre 
- Alberg 
- Escola Música 

Cost Cost acció: 4.500 € 
Cost abatiment: 27,86 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 843,99 MWh/any 
Estalvi 50,64 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2025-2030 Alcaldia / Serveis Tècnics  

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Consum total d'energia dels edificis públics 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
6% del consum de l'equipament controlat i de la font energètica controlada (2014) 
 
 
Font: Accions bàsiques dels PAES per a municipis de menys de 20.000 habitants de la 
província de Barcelona. Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 2014. 

 

161,51 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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A18/B11/1 Informar als responsables dels equipaments dels seus 
consums energètics 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / instalꞏlacions 
municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments/instalꞏlacions 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Ajuntament 

Descripció Aquesta acció pretén informar als responsables dels equipaments municipals dels consums energètics i 
les emissions que tenen els edificis que gestionen per tal que es puguin detectar anomalies, pics de 
consum i millorar la gestió energètica que fan.  
Es pot enviar un correu electrònic al responsable de l’equipament informant del consum del mes 
juntament amb els consums dels mesos anteriors.  
Una forma de veure l’evolució del consum és gràficament, així els responsables de l’equipament poden 
fer una anàlisi més ràpida de la situació en que estan i fer un recordatori dels mesos anteriors, a la 
vegada que incrementar la conscienciació dels treballadors, i pot esdevenir un estímul per reduir el 
consum mitjançant el canvi d’hàbits. 
També es poden posar panells informatius a cadascun dels equipaments. 
A més de ser una acció de sensibilització al personal municipal, si els panells informatius es disposen de 
cara al públic també poden ser una mesura de conscienciació a la resta de la ciutadania. 
Els responsables que caldria mantenir informats i implicats dins la gestió energètica són: 

- Escola V. Serra - Pavelló 

- Escola de Música - Casa de Cultura 

- Escola Bressol - Teatre 

- Ajuntament - Casal la Joia d’envellir 

- Alberg - Llotja 
 

Cost Cost acció: 3.000 € 
Cost abatiment: 870,37 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 1.107,35 MWh/any 
Estalvi 11,08 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics  

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de treballadors/es que han rebut la formació 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
1% respecte al consum de l’àmbit Ajuntament (2014) 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

3,45 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 

 
  



  

 

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Bellpuig (Lleida)  Pàgina 54 

 

A18/B11/2 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis 
d’ús intensiu  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / instalꞏlacions 
municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Educar en l'estalvi i l’eficiència energètica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació Ajuntament 

Descripció Sovint la problemàtica de la gestió energètica d’un equipament es deu a la diversitat d’usuaris que 
l’utilitzen, i moltes vegades aquests no coneixen el funcionament òptim de l’equipament i no tenen 
nocions d’eficiència. 
Per aquest motiu es proposar redactar un protocol d’actuació per sensibilitzar els treballadors municipals 
sobre l’eficiència i l’estalvi energètic tot incorporant pautes per a un consum correcte de l’energia en les 
seves tasques diàries mitjançant sessions informatives i formatives i la disposició de cartells informatius 
per fomentar la correcta utilització d’aquest recurs. Una de les vies de sensibilització és mitjançant la 
realització d’estimacions sobre la despesa energètica que comporten les diferents tasques a la feina. 
Es poden realitzar formacions específiques dirigides d’una banda, als tècnics municipals que realitzin 
inspeccions als equipaments privats amb l'objectiu que puguin proposar mesures bàsiques per a l'estalvi 
energètic i d’altra banda, als encarregats del manteniment de les instalꞏlacions municipals per aplicar 
criteris d’estalvi i eficiència a les seves tasques. La formació es pot acompanyar amb la monitorització 
dels consums energètics. 
En definitiva, actuacions que ajudin a reduir la despesa energètica dels equipaments i fomentin les bones 
pràctiques dels usuaris. Aquest protocol de bones pràctiques s’aplicarà en els equipaments següents: 
 

- Escola V. Serra - Pavelló 
- Escola de Música - Casa de Cultura 
- Escola Bressol - Teatre 
- Ajuntament - Llotja 
- Alberg  

 
Alhora pot incloure la redacció d’un fulletó amb l’explicació del funcionament de les instalꞏlacions, la 
colꞏlocació de cartells informatius en relació a la despesa energètica, recordatoris d’apagar llums, tancar 
portes i finestres, etc.  
Aquesta acció inclou la regulació de la temperatura dels edificis municipals a 21ºC a l’hivern i 25ºC a 
l’estiu; cal considerar que incrementar 1ºC de temperatura a l’hivern suposa un increment del 8% del 
consum, mentre que a l’estiu reduir 1ºC la temperatura suposa un increment del 10% en el consum. 

Cost Cost acció: 12.000 € 
Cost abatiment: 3.481,47 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 1.107,65 MWh/any 
Estalvi 11,08 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de participants en campanyes de sensibilització 

Estalvi de les emissions de CO2 3,45 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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1% respecte el consum dels equipaments municipals (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 
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A21/B21/3 Substitució de làmpades de l’enllumenat del Parc del 
Convent per enllumenat LED 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

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

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Eficiència energètica Altres Ajuntament 

Descripció 
El Parc del Convent de Bellpuig està considerat dins de la zona de protecció E1 segons  
estableix el DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el 
Mapa de contaminació lluminosa. Les zones E1 són les àrees que compten amb una protecció 
màxima de la contaminació lumínica. 

Actualment, es disposen de punts d’enllumenat no adequats a aquesta zona de protecció. 

L’acció consisteix en substituir els 5 punts d’enllumenat existents per les lluminàries LED 
àmbar que donaran compliment a la legislació vigent, al mateix temps que suposaran un 
estalvi energètic vist al consum d’electricitat actual. 

Cost Cost acció: 2300 € 
Cost abatiment: 4.386,89 €/kgCO2 estalviat 
Amortització 10 anys 

 

Consum Consum actual 2,14 MWh/any 
Estalvi 1,09 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2017-2020 Alcaldia / Serveis Tècnics  

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Consum final d’energia de l’Ajuntament 

Estalvi de les emissions de CO2 
 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

EE=(Potència actual (MW * hores any)*n làmpades – Potència previst (MW * hores 
any)*n làmpades)*FEENE2005 

 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

0,52 
tn CO2 /any 

 
S: Enllumenat  

públic 
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A75/B74/1 Fomentar la compra verda d'equips/material endollable a 
l'ajuntament a través de la redacció d'un protocol de compres  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Reduir el consum elèctric dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Altres Contractació pública Ajuntament 

Descripció Donat que no es disposa de cap programa de “compra verda” o “sostenible” al municipi, es proposa 
incorporar criteris ambientals en l’adquisició de béns i serveis municipals a partir de la redacció d’un 
“Manual de compra ambientalment correcte” en què es definiran d’una banda, les directrius a seguir 
en l’ambientalització de compres i consum responsable i d’altra banda, els requisits ambientals en 
els plecs de prescripcions tècniques, amb l’objectiu d’augmentar el pes dels productes i les 
prestacions de serveis amb el mínim cost ambiental. 
Realitzar una “compra verda” implica adquirir productes que ofereixen els nivells de qualitat exigits i 
alhora són més respectuosos amb el medi ambient. Els productes que generen un menor impacte 
ambiental estan certificats amb etiquetes ecològiques (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, 
Ecoetiqueta Europea, Cigne Blanc, Angel Blau, Energy Star, FSC, etc.). 
A més de la tipologia de producte, també es poden incloure criteris de consum responsable i 
minimització de residus, com ara: reutilitzar mobiliari (2a mà) i racionalitzar la seva adquisició; 
escollir productes amb la menor quantitat d’embalatge possible o que aquest sigui reutilitzable; 
productes amb un període de vida útil llarg; que no continguin substàncies perilloses o en la menor 
proporció possible, etc. 
Per tal de fer un seguiment del procés d’implantació es proposa la creació d’una comissió de 
seguiment formada per representants de Medi Ambient i de Compres de l’Ajuntament, amb 
l’objectiu de facilitar i fomentar la seva aplicació, detectar incidències i proposar alternatives. 

Cost Cost acció: 500 € 
Cost abatiment: 14,51 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 1.107,65 MWh/any 
Estalvi 110,77 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

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

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
10% respecte al consum dels equipaments (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

34,47 
tn CO2 /any 

 
S: Altres 
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A75/B71/1 Impulsar el Projecte 50-50 a l’Escola Valeri Serra, l’Escola 
de Música i La Joia d’Envellir 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Educar en l'estalvi i l'eficiència energètica  

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció El concepte "50-50" va néixer el 1994 a Hamburg, on va ser aplicat inicialment per reduir el consum 
energètic de les escoles. Actualment a Europa hi ha el projecte “Euronet 50-50” en el qual s’aplica 
la metodologia 50/50 a les escoles per promoure l’estalvi energètic. 
El projecte es basa en la creació d’incentius econòmics vers l’estalvi energètic, així el 50% de 
l’estalvi econòmic fruit de les mesures d’eficiència energètiques aplicades al centre escolar retorna 
a l’equipament en forma de transferència econòmica i l’altre 50% es tradueix en un estalvi net per a 
l'Ajuntament a l'hora de pagar la factura energètica. 
El resultat és que totes les parts guanyen: l’equipament té majors possibilitats d’actuació, 
l’ajuntament disminueix la seva despesa econòmica i la societat per la disminució dels impactes 
ambientals derivats de l'estalvi energètic assolit. 
Cal prendre de referència la fitxa de la valoració energètica preliminar de l’escola que es va realitzar 
durant l’elaboració de PAESC de Bellpuig, i les propostes que s’hi detallen. A més s’haurà d’incloure 
la colꞏlocació de comptadors intelꞏligents d’energia com a recurs educatiu bàsic per prendre 
consciència del consum energètic que suposen les activitats diàries, i la realització de tallers 
ambientals sobre energies renovables, eficiència energètica i tractament de residus a l’escola. Es 
faran accions de conscienciació, retolació d’espais, etc. 
El cost del projecte inclourà: monitorització, auditoria, i formació del personal. 
 
Per obtenir més informació es pot consultar la següent adreça: 
www.euronet50-50.eu  
 

Cost Cost acció: 1.000 € 
Cost abatiment: 4,83 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 515,28 MWh/any 
Estalvi 82,44 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Consum total de l’escola 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
16% respecte al consum de l’Escola de Música i de La Joia d’Envellir (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat 
de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

14,15 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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A12/B12/1 Incentivar les PIMES i comerços per què instalꞏlin calderes 
de biomassa o d’altres suports energètics menys contaminants   

Línia estratègica Incrementar la producció local i el consum d'energia de fonts renovables al municipi 

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

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Energia renovable per calefacció d’espais i subministrament 
d’aigua calenta 

Altres Ajuntament 

Descripció Des del consistori es proposa dur a terme una campanya de foment de l'ús de calderes de 
biomassa o altres fonts d’energia menys contaminants pel sector terciari. 
La campanya es centrarà en la difusió d'experiències d'implantació de biomassa en el sector 
terciari, i en donar a conèixer les ajudes que puguin existir de l'ICAEN, IDAE o altres organismes. 
També es preveu un assessorament tècnic als establiments des de l’Ajuntament i s’informarà dels 
avantatges cap a fonts d’energia renovables per tal d’assegurar un desenvolupament sostenible.  
D’altra banda des del consistori es farà difusió de les subvencions i ajuts que es publiquin que 
estiguin destinats a millorar les instalꞏlacions tèrmiques del sector terciari: bonificacions fiscals en 
l’impost sobre construccions, instalꞏlacions i obres (ICIO) per a aquelles que implantin energies 
renovables que no siguin d’obligat compliment (com l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar 
per a l’autoconsum, etc.). Per tal que aquestes bonificacions tinguin efecte cal que estiguin 
recollides de manera explícita en l’ordenança fiscal de l’any corresponent. 
Es preveu que un 10% dels edificis del sector terciari canviaran les seves calderes antigues per 
altres de suports energètics més eficients. 
Es realitzaran unes Jornades Anuals d’Eficiència Energètica amb la colꞏlaboració de la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Lleida, convidant instalꞏlacions del sector terciari de Bellpuig. Es pot 
fer difusió realitzant jornades informatives als comerços i establiments de Bellpuig aprofitant la 
Setmana de l’Energia o disposar d’informació al propi Ajuntament o web / xarxes socials.  

Cost Cost acció: 1.000 € 
Cost abatiment: 29,74 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 10.962,47 MWh/any 
Estalvi 164,44 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de calderes substituïdes per calderes més eficients 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
S’estima que el 10% de les calderes seran substituïdes per calderes més eficients,  
amb un estalvi d'un 25% del consum del sector terciari (2014). 
 
EE = Cc * FEG * %aplicació 

En què, 
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2 

Cc, Consum calefacció estalviat (25%) (2014) 
FEG, Factor d’emissió del gasoil 

 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

33,62 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis del sector 

terciari (no municipals) 
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A14/B112/1 Fomentar la renovació de l’enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de baix consum en el sector terciari 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar l'eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Sistemes d’enllumenat eficient Altres Ajuntament 

Descripció L’objectiu d’aquesta acció és reduir el consum elèctric vinculat a la ilꞏluminació en el sector terciari i 
alhora millorar-ne l’eficiència. 
Es proposa informar periòdicament als establiments del sector sobre ajudes en aquest àmbit 
(provinents de l’ICAEN, l’IDAE, etc.) i enviar una circular informativa amb novetats en temes 
d’ilꞏluminació. 
Algunes de les millores que es poden proposar als establiments són: 

 Substitució de làmpades per altres amb lluminàries de major rendiment, làmpades de 
major eficiència. 

 Instalꞏlació de reactàncies electròniques regulables que permetin reduir la potència 
instalꞏlada en l’enllumenat almenys en un 30% anual. 

 Colꞏlocació de sistemes de control de presència i de regulació del nivell d’enllumenat 
segons l’aportació de llum natural, aconseguint un estalvi elèctric de, almenys, un 20% 
anual respecte a la instalꞏlació sense control o regulació. 

 Ús de captadors de llum natural. 
 Ús de tecnologia LED per a la ilꞏluminació dels rètols. 

 
Aquesta informació es pot fer a través d’una circular, de la web del propi Ajuntament, de xerrades 
temàtiques, xarxes socials, informant de subvencions o altres propostes de millora. 
Es realitzaran unes Jornades Anuals d’Eficiència Energètica amb la colꞏlaboració de la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Lleida, convidant instalꞏlacions del sector terciari de Bellpuig. Es pot 
fer coincidir dins de la Setmana d’Eficiència Energètica. 

Cost Cost acció: 1.000 € 
Cost abatiment: 16,18 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 6.423,19 MWh/any 
Estalvi 128,46 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2019-2020 Medi Ambient i participació ciutadana 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de bombetes substituïdes per bombetes més eficients 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
2% respecte el consum en electricitat dels equipaments del sector terciari  
en els que es preveu aplicar l’acció (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

61,79 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis del sector 

terciari (no municipals) 
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A15/B13/1 Fomentar la renovació d’electrodomèstics de classe A o A+ 
en el sector terciari  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar l’eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Electrodomèstics eficients Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció Es proposa la substitució d’electrodomèstics poc eficients per d’altres més eficients. 
La informació sobre l’eficiència d’un electrodomèstic es facilita a través de l’etiqueta energètica, i 
aquesta va de la G a la A, essent aquests últims els més eficients. L’objectiu d’aquesta acció és 
fomentar la compra d’electrodomèstics de classe A, i cal tenir en compte que en neveres i 
congeladors hi ha dos nivells més A+ i A++. 

Cal informar al sector terciari de les possibilitats d’estalvi associades a aquest tipus 
d’electrodomèstic i assessorar-los de qualsevol subvenció que hi pugi haver al respecte.  

A més es realitzaran unes Jornades anuals d’Eficiència Energètica explicant la temàtica amb la 
colꞏlaboració de la cambra de comerç de Tàrrega invitant instalꞏlacions del sector terciari de 
Bellpuig.  

Es pot fer coincidir dins de la setmana d’Eficiència Energètica. 

A més aquesta informació es pot fer a través d’una circular, de la web del propi Ajuntament, 
facebook... 

Cost Cost acció: 1.000 € 
Cost abatiment: 6,47 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 6.423,19 MWh/any 
Estalvi 321,16 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2019-2020 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre d'electrodomèstics substituïts per electrodomèstic més eficients 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
5% respecte el consum en electricitat dels equipaments del sector terciari  
en els que es preveu aplicar l'acció (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

154,48 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis del sector 

terciari (no municipals) 
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A16/B11/2 Visites d’avaluació energètica en els edificis i els 
equipaments del sector terciari  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar l’eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Sensibilització/formació Ajuntament 

Descripció Les miniauditories a les petites activitats econòmiques inclouen visites a les activitats, instalꞏlació de 
comptadors d'energia (smart meters) i anàlisis de la informació. S'incidirà més en la gran reducció 
de costos i l’augment de la competitivitat que representa l’aplicació dels principis d’estalvi i 
eficiència, ja que aquests establiments tenen un potencial de reducció del consum energètic 
important. 
 
Adaptació: Les mesurades derivades han d’incloure afrontar situacions meteorològiques extremes 
(ventades, calors i fred), situacions de sequera, etc. 

Cost Cost acció: 1.000 € 
Cost abatiment: 18,76 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 17.385,66 MWh/any 
Estalvi 173,86 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2025-2030 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors seguiment Nombre d'auditories realitzades 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
Es vol arribar a un 10% del sector terciari, amb una reducció de consums d'un 10% per 
activitat, per tant una reducció de l'1% del consum energètic del sector terciari (2014). 
 
 
Font: Accions bàsiques dels PAES per a municipis de menys de 20.000 habitants de la província de 
Barcelona. Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 2014. 

 

53,31 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis del sector 

terciari (no municipals) 
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A16/B12/2 Promoure l’adhesió de les empreses al Programa d’Acords 
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Promoure l’eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Altres Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció El Programa d’acords voluntaris està promogut per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tal de 
reduir les emissions d’efecte hivernacle a Catalunya, i està orientat a organitzacions i entitats de tot 
tipus. 
Qui s’hi adhereixi es compromet voluntàriament a fer el seguiment de les seves emissions i 
proposar i aplicar mesures per reduir-les més enllà del que obliga la normativa i fer-ne un seguiment 
anual per valorar-ne els resultats. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya estimula aquests 
esforços i alhora, estableix mecanismes pel seu reconeixement públic. 
La Oficina Catalana del Canvi Climàtic dóna suport a les empreses que s’hi volen adherir facilitant 
els formularis, gestionant la documentació, facilitant l’intercanvi d’experiències i donant a conèixer 
els recursos disponibles. 
Es realitzaran unes Jornades anuals d’Eficiència Energètica amb la colꞏlaboració de la cambra de 
comerç de Tàrrega invitant instalꞏlacions del sector terciari de Bellpuig. Es pot fer coincidir dins de la 
setmana d’Eficiència Energètica. 

S’assumeix que un 20% d’establiments s’adheriran abans del 2020. 

Cost Cost acció: 1.000 € 
Cost abatiment: 4,69 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 17.385,66 MWh/any 
Estalvi 695,43 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020 - 2025 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de participants en les activitats 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
20% del consum de cada establiment que s’hi adhereix (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

213,25 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis del sector 

terciari (no municipals) 
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A16/B12/3 Promoure la creació d’una xarxa de comerços/establiments 
respectuosos amb el medi ambient  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Promoure l’eficiència energètica i ambientalitzar el sector terciari 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Modificació d’hàbits Sensibilització/formació Ajuntament 

Descripció A nivell de tot Catalunya, la Fundació privada catalana de prevenció de residus i consum 
responsable, gestiona la Xarxa Catalana de Comerços Respectuosos amb el Medi Ambient i 
aglutina totes les experiències de les xarxes constituïdes arreu del territori. Cada municipi sol tenir 
la seva xarxa i estan orientades principalment a la reducció de residus, aprofitant aquesta dinàmica 
es pretén crear una xarxa de comerços i establiments, que no només redueixin residus sinó que 
compleixin uns mínims d’estalvi energètic i conseqüentment d’emissions de GEH. 
Aquesta proposta es pot realitzar des del propi Ajuntament o el Consell Comarcal de l’Urgell, perquè 
assoleixi àmbit supramunicipal i es conegui arreu. Cal definir quines són les característiques que 
han de complir els establiments que s’hi adhereixin, en funció del tipus d’establiment, algunes 
d’aquestes podrien ser: 

- Un mínim del 70% de la ilꞏluminació utilitzada sigui de baix consum. 
- Un mínim del 80% dels electrodomèstics siguin de classe A o superior. 
- Rètols sense ilꞏluminació o utilitzant tecnologia led. 
- Tenir calderes de biomassa, de condensació o d’alta eficiència. 
- Venda de productes de proximitat. 
- Realitzar compostatge. 
- Fomentar la reducció de residus. 

S’estima una adhesió del 10% dels establiments. 

Per tal d’assegurar un desenvolupament sostenible és necessari incentivar l’estalvi i la inclusió 
d’energies renovables en els sector terciari.  

Una de les eines què pot disposa l’ajuntament és l’aplicació de bonificacions fiscals en l’impost 
sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO) per a aquelles que implantin energies renovables 
que no siguin d’obligat compliment (com l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a 
l’autoconsum, etc.). 

Es realitzaran unes Jornades anuals d’Eficiència Energètica amb la colꞏlaboració de la cambra de 
comerç de Tàrrega invitant instalꞏlacions del sector terciari de Bellpuig. Es pot fer coincidir dins de la 
setmana d’Eficiència Energètica. 

Cost Cost acció: 1.000 € 
Cost abatiment: 18,76 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 17.385,66 MWh/any 
Estalvi 173,86 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Consum total d’energia del sector terciari 
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Estalvi de les emissions de CO2 
 
1% respecte al consum del sector serveis (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

53,31 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis del sector 

terciari (no municipals) 
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A13/16/1 Bonificacions fiscals en la llicència d’obres per a millores en 
l’eficiència energètica dels habitatges 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar l’eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Ajudes i subvencions Ajuntament 

Descri 
pció 

Per tal d’assegurar un desenvolupament sostenible és necessari incentivar l’estalvi i l’eficiència 
mitjançant l’aplicació de bonificacions fiscals. Una de les eines què disposa l’ajuntament és 
l’aplicació de bonificacions en l’ICIO per a aquells habitatges o locals que implantin millores amb la 
finalitat d’augmentar en l’eficiència energètica (millora aïllaments, etc.). Es poden aplicar estàndards 
de certificació energètica més enllà del que obliga la llei en matèria d’arquitectura i construcció dels 
edificis. 

Per tal que aquestes bonificacions tinguin efecte cal que estiguin recollides de manera explícita en 
l’ordenança fiscal de l’any corresponent. 

Adaptació: la millora dels aïllaments pot servir per afrontar situacions meteorològiques extremes. 

Cost Cost acció: 0 € 
Cost abatiment: 0 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual --- MWh/any 
Estalvi ---- MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors seguiment Consum final d’energia total 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
Equivalent al cost que es deixa d’ingressar per la bonificació 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

0,00 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 
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A13/B112/21 Fomentar la instalꞏlació de calderes de biomassa en els 
habitatges 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar l’eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

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

Altres 
Ajuntament 

Descri 
pció El sector d’edificis residencials té un pes important en la despesa energètica en el municipi. El seu 

consum prové de la climatització (calefacció i refrigeració), els electrodomèstics i la ilꞏluminació. 

A Bellpuig el consum tèrmic dels habitatges representa el 24,16% de consum total del municipi i 
com a font d’energia principal s’usa el gas natural i com a secundaria el gasoil i el GLP. 

Les calderes de biomassa tenen 0 emissions a l’atmosfera, si la biomassa que utilitzen es produeix 
de manera sostenible, i per tant, es reduiria en un nombre important les emissions associades al 
consum de gasoil i GLP.  

Per aconseguir-ho es fomentarà la instalꞏlació de calderes de biomassa en els habitatges amb 
l’objectiu que per l’any 2020 un 25% de les cases de primera residència (403 habitatges) funcionin 
amb aquest sistema.  

S'estima que les calderes tindran una potència de l'ordre de 20 kW comptant amb un sistema 
d'acumulació d’inèrcia; malgrat pot ésser variable depenent de la demanda de l’habitatge. 

Es preveu una ràpida amortització de la inversió, però el termini dependrà de les característiques de 
cada cas. 

Aquesta acció preveu una part d’inversió pública: la difusió i el foment d’aquesta tecnologia als 
habitatges de Bellpuig, incloent informar la població sobre les ajudes que té l’ICAEN per a aquest 
tipus d’instalꞏlacions (1.000 €), i una part d’inversió privada: la instalꞏlació de calderes de biomassa 
als habitatges, estimant un cost unitari de 10.000 € per habitatge. 

Cost Cost acció: 1.000 € 
Cost abatiment: 11,82 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 18.329,55 MWh/any 
Estalvi 274,94 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia/Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de calderes substituïdes per calderes més eficients 

Estalvi de les emissions de CO2 84,14 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis del sector 

terciari (no municipals) 
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S’estima que el 10% de les calderes seran substituïdes per calderes més eficients,  
amb un estalvi d'un 25% del consum del sector terciari (2014). 
 
EE = Cc * FEG * %aplicació 

En què, 
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2 

Cc, Consum calefacció estalviat (25%) (2014) 
FEG, Factor d’emissió del gasoil 

 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 
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A14/B112/2 Fomentar la renovació de l’enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de baix consum en el sector domèstic 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar l’eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Sistemes d’enllumenat eficient Altres Ajuntament 

Descripció 
La llum és indispensable en qualsevol llar i suposa aproximadament una cinquena part de 
l’electricitat que consumim. És molt important tenir en compte les necessitats llumíniques de cada 
estança de la casa, ja que cada espai té diferents requeriments. 

Amb aquesta acció es pretén contribuir a la reducció del consum elèctric vinculat a la ilꞏluminació en 
el sector domèstic (edificis residencials) i alhora millorar-ne l’eficiència. La proposta consisteix en la 
substitució bàsicament de bombetes d’incandescència per altres de baix consum, generant un 
estalvi d’electricitat i, per tant, d’emissions de CO2.  

Alhora, també caldrà informar de les possibilitats d’estalvi en enllumenat, com poden ser: 

- L’aprofitament de la llum natural 
- La utilització de captadors de llum  
- La instalꞏlació de reguladors electrònics d’intensitat lluminosa 

 

La campanya es pot acompanyar d’un repartiment de bombetes, com a mínim d’una per habitatge 

S’estima el repartiment d’unes 1809 bombetes de baix consum, una per habitatge, en substitució de 
bombetes d’incandescència. Alhora que tota una part informativa bàsica de bons hàbits en l’ús de la 
llum. 

El cost de les bombetes s’estima en 5.427€ i el de realització de la campanya en 800€. 

A més s’estima que a partir de la campanya es substituiran 7 bombetes per habitatge fins el 
2020.  

Cost Cost acció: 6.227 € 
Cost abatiment: 3,41 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 6.563,42 MWh/any 
Estalvi 7034,49 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2019-2020 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de bombetes substituïdes per bombetes més eficients 

 Estalvi de les emissions de CO2 
 
EE = nh * 4 bombetes * 0,1481 

En què, 
nh, nombre d’habitatges al municipi (1.553 al 2011) 
0,1481 tones de CO2 estalviat / bombeta 

 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

1824,59 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 
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A15/B13/2 Fomentar la renovació d’electrodomèstics de classe A o A+ 
en el sector domèstic 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Millorar l’eficiència energètica dels edificis 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Electrodomèstics eficients Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció 
Els electrodomèstics són utensilis d’ús habitual a les llars i, per tant, l’usuari final té la possibilitat 
d’escollir-los a l’hora de renovar-los o adquirir-los per primer cop. Per tal de poder fer una bona 
elecció sota criteris energètics, hem de recórrer, per al electrodomèstics consumidors d’electricitat, 
a les etiquetes energètiques. 

Les etiquetes energètiques són d’àmbit europeu, les trobem obligatòriament a cada electrodomèstic 
en el moment de l’adquisició i ens permeten conèixer de forma ràpida l’eficiència energètica que 
tenen. Les trobarem en: neveres i congeladors, rentadores, rentaplats, assecadores, rentadora-
assecadores, làmpades domèstiques, forns elèctrics i aires condicionats.  

Els electrodomèstics bitèrmics són aquells que tenen entrada per aigua freda i també per aigua 
calenta, que obtenen d’una font externa (escalfador o caldera), eliminant el consum necessari per 
escalfar-la. Redueixen el consum energètic entre un 20 i un 50%, i els més comuns són rentaplats i 
rentadores. 

Existeixen 7 classes d’eficiència identificades per un codi de colors i lletres, que van des del verd i 
lletra A (els més eficients) fins al vermell i lletra G (els menys eficients). Darrerament han aparegut 
al mercat les etiquetes A+, A++ i A+++, encara més eficients. És obligatori que el venedor de 
l’electrodomèstic mostri l’etiqueta i, alhora, que el fabricant especifiqui els valors d’avaluació del 
model que estem adquirint 

Amb aquesta acció es proposa la substitució d’electrodomèstics poc eficients per d’altres més 
eficients. Per fer-ho, es proposa informar i sensibilitzar al sector domèstic de les possibilitats 
d’estalvi associades a aquest tipus d’electrodomèstics i assessorar-los de qualsevol subvenció que 
hi pugi haver al respecte. 

Aquesta informació es pot fer a través d’una circular, de la web del propi Ajuntament, de xerrades 
temàtiques, elaboració o difusió de guies de bones pràctiques existents, etc. Alguns exemples en 
són: 

- ICAEN (Consells d’estalvi energètic a la llar): 

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Pu
blicacions/Arxius/2011_sabies_que.pdf 

- IDAE (Guia pràctica de l’energia: consum eficient i responsable): 
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1161/id.542/relmenu.64 

Cost Cost acció: 500 € 
Cost abatiment: 3,17 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 6.563,42 MWh/any 
Estalvi 328,17 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia / Serveis tècnics 

Acció d’adaptació  
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Indicadors seguiment Nombre d'electrodomèstics substituïts per electrodomèstic més eficients 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
5% respecte el consum en electricitat dels equipaments dels edificis residencials  
en els que es preveu aplicar l'acció (2014) 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

157,85 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 
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A16/B11/1 Realitzar una campanya d’estalvi energètic a la llar 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

Objectiu  Educar en l’estalvi i l’eficiència energètica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Sensibilització/informació Ajuntament 

Descripció Aquesta acció es centra en millorar l’estalvi i l’eficiència energètica de les llars de Bellpuig. Es tracta 
d’una acció pensada en el desenvolupament de tres activitats, que han de comportar un important 
estalvi d’emissions: 

a) Colꞏlocació de comptadors intelꞏligents en 20 llars del municipi a 100€ el comptador. (2.000 €) 

b) Informació sobre energia i estalvi a la web de l’Ajuntament i repartiment de tríptics a les 
llars.(2.000 €) 

c) Enllaç a una calculadora d’emissions. 

Els comptadors intelꞏligents d’energia són uns dispositius educatius que indiquen en temps real quin 
és el consum elèctric d’una llar. A més a més també hi poden portar associat a quantes tones de 
CO2 es corresponen. 

L’objectiu principal és fomentar l’estalvi energètic en l’àmbit domèstic cedint durant un mes, 20 
comp-tadors a diverses famílies per tal que coneguin exactament el consum de casa seva i les 
emissions en CO2 que suposen. 

Caldrà organitzar unes sessions informatives per tal de difondre i explicar el projecte i la seva 
finalitat, i el compromís de les famílies de fer un seguiment del seu consum i reportar les mesures 
d’estalvi que han adoptat. Els resultats del projecte es podrien presentar a la població durant la 
setmana de l’energia. 

Paralꞏlelament es podria promoure que els comerços locals tinguessin en estoc aquests dispositius 
per tal que les famílies que ho desitgin els puguin adquirir. 

D’altra banda i perquè la campanya arribi a totes les llars i es doni difusió al que s’està fent des de 
l’Ajuntament en temes d’estalvi energètic es proposa colꞏlocar en un espai de la pàgina web de 
l’Ajuntament una secció d’estalvi energètic amb consells pràctics que tots els ciutadans poguessin 
aplicar en el seu dia a dia.  

També es podria afegir una calculadora de CO2 d’aquesta manera cada ciutadà podria calcular les 
emissions que emet i prendre més consciència de la importància de la seva reducció. Aquesta 
aplicació es pot enllaçar des de la pàgina: www.ceroco2.org, una iniciativa d’Acció Natura i Ecología 
y Desarrollo que permet calcular les emissions de CO2 que generen les activitats del dia a dia i fins i 
tot compensar-les. 

Cost Cost acció: 3.500 € 
Cost abatiment: 53,48 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 18.329,55 MWh/any 
Estalvi 183,3 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia / Serveis tècnics 

Acció d’adaptació Sí 

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

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
1% respecte al consum del sector domèstic (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

56,09 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis residencials 

  
   



  

 

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Bellpuig (Lleida)  Pàgina 74 

 

 
A21/B21/1 Actuacions a la xarxa d’enllumenat exterior  

Línia estratègica 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments / 
instalꞏlacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari 

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

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Eficiència energètica Altres Ajuntament 

Descripció 
A Bellpuig entre els anys 2015 i 2016 va realitzar la modernització de l’enllumenat públic de la vila. 
Els projectes van ser realitzats per l’enginyer Guillermo Redondo, i es van  i dividir amb tres sectors: 
nord, central i sud.  

 Amb la modernització de l’enllumenat, es perseguien els objectius:  
 Reduir el consum energètic 
 Racionalitzar els nivells d’il•luminació 
 Augmentar l’eficiència energètica 
 Reduir els costos de manteniment  

El 2016 es van finalitzar les accions de remodelació.   

En la modernització de l’enllumenat, es van substituir les làmpades existents de: 

 Vapor Sodi d’Alta Pressió (VSAP)  
 Vapor de Mercuri amb halogenurs metàl•lics (VMhm) 
 Vapor de Mercuri amb color corregit (VMCC) 
 Per plaques de LED, de menor potència, mantenint el suport i cablejats existents.  

Queda pendent realitzar canviar l’enllumenat d’alguns carrers i places de la vila de Bellpuig. Per al 
projecte de reforma d’enllumenat dels punts pendents, s’ha solꞏlicitat la subvenció FEDER. Font: 
Memòria descriptiva “Actuació de renovació de les instalꞏlacions d’enllumenat exterior municipal en 
el municipi de Bellpuig i Seana” de Juliol de 2017 i “Auditoria energètica de la reforma de 
l’enllumenat públic de Bellpuig i Seana” elaborada a data de Gener de 2018. Redactat per 
TECNUR. 

Cost Cost acció: 875.000 € 
Cost abatiment: 172,52 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 575,06 MWh/any 
Estalvi 172,52 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia / Serveis Tècnics  

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Consum total enllumenat públic 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
30% respecte al consum dels quadres d’enllumenat on es substitueixin (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

82,98 
tn CO2 /any 

 
S: Enllumenat  

públic 
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Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Bellpuig (Lleida)  Pàgina 76 

 

A41/B46/1 Renovar els vehicles de la flota municipal per vehicles 
elèctrics o híbrids en funció del quilometratge i els desplaçaments 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu  Millorar l’eficiència energètica de la flota municipal 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Vehicles més nets/eficients Contractació pública Ajuntament 

Descripció 
Durant el procés de recepció de dades del parc de vehicles de la flota municipal de Bellpuig no s’ha 
accedit a les dades de matriculació o quilometratge dels vehicles, de manera que no es té 
constància de l’edat dels mateixos.  

Tanmateix, es preveu que, abans de l’any 2020, serà necessària la renovació d’algun vehicle. En el 
moment que es plantegi qualsevol canvi o renovació, caldrà seguir aquesta acció, destinada a que 
en el moment en que toqui adquirir un nou vehicle o renovar-ne un altre, es tinguin en compte les  
recomanacions del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) per a la compra de 
nous vehicles per a ús municipal. 

Aquestes recomanacions es basen en escollir els vehicles que menys CO2 emeten a l’atmosfera i 
que presenten consums més baixos de combustible. 

D’altra banda, cal valorar cada vegada més la possibilitat de comprar vehicles elèctrics o híbrids en 
funció del quilometratge i del tipus de desplaçament previst pel nou vehicle. 

No s’ha tingut en compte cap cost per a aquesta acció, donada dificultat d’establir una possible data 
d’adquisició de vehicle o renovació. 

Per últim, destacar que la Comissió Europea també ha posat a la disposició un web 
(www.cleanvehicle.eu) per ajudar a les autoritats públiques a adquirir vehicles més nets i eficients. 

 

Cost Cost acció: 40.000 € 
Cost abatiment: 4.979,28 €/kgCO2 estalviat 
Amortització 6 anys 

 

Consum Consum actual 273,77 MWh/any 
Estalvi 30,11 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2025-2030 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors seguiment Nombre de vehicles substituïts per vehicles més nets / eficients 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
11% respecte al parc de vehicles de l’Ajuntament (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

8,03 
tn CO2 /any 

 
S: Transport 
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A42/B46/1 Instalꞏlar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu  Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Vehicles elèctrics (inclòs infraestructura) Normativa sobre planificació territorial Ajuntament 

Descripció Es proposa la implantació d’un sistema municipal de recàrrega per a vehicles elèctrics amb 
l’objectiu de promoure l’adquisició progressiva d’aquest tipus de vehicles entre la població i 
aconseguir reduir les emissions de CO2eq associades als combustibles dels vehicles 
convencionals. Des del punt de vista ambiental, el vehicle elèctric presenta avantatges respecte el 
vehicle de combustió interna pel que fa a eficiència energètica i emissions contaminants, malgrat 
que no podem considerar-lo exempt d’impactes. El vehicle elèctric al llarg de la seva vida pot 
estalviar entre 10 i 40 tones de CO2 en funció del recurs i de les tecnologies emprades en la 
generació de l’electricitat. 
L’ajuntament traurà a concurs la instalꞏlació dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, fent 
una concessió per a la gestió i explotació de la instalꞏlació. Així doncs, se cediran espais públics per 
tal que l’empresa concessionària dugui a terme la inversió, amortitzada amb els beneficis de 
l’explotació. 
A més, l’ajuntament promourà: 

- El desplegament d’infraestructura pública de recàrrega. 
- L’assignació d’ajuts per la instalꞏlació de punts de recàrrega d’accés privat. 

Els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics es poden situar als pàrquings públics municipals o 
fins i tot es pot modificar normativa per tal que els promotors d’obra nova incorporin places 
d’aparcament adaptades a aquests vehicles. En la mesura del possible, seria interessant que els 
punts de recàrrega s’alimentessin de l’electricitat generada a partir d’energies renovables. 
L’Ajuntament de Bellpuig preveu la instalꞏlació de 3 punts de recàrrega de vehicles que s’ubicaran 
a: 

- 2 punts de recàrrega al pàrquing de la Zona Esportiva 
- 1 punt de recàrrega davant de l’Ajuntament  

Es pot preveure la instalꞏlació d’altre punts de recàrrega de vehicles elèctrics segons demanda.  

Cost Cost acció: 9.000 € 
Cost abatiment: 2.286,41 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 18.469,89 MWh/any 
Estalvi 14,78 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia / Serveis tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
Fórmula per aplicar a l’1,2% del parc de vehicles del municipi (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

3,94 
tn CO2 /any 

 
S: Transport 
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A44/B41/1 Adherir-se a la campanya "Pedalada contra el canvi 
climàtic" dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu  Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Transferència modal cap als trajectes a peu i en bicicleta Sensibilització/formació Ajuntament 

Descripció Amb aquesta acció es pretén organitzar anualment la “Pedalada contra el canvi climàtic” que es 
realitza durant el mes de setembre en el marc de la Setmana per una Mobilitat Sostenible, 
dissenyant un recorregut que uneixi els punts més concorreguts del municipi de manera que la gent 
conegui quina és la millor manera i la més segura de desplaçar-s’hi en bicicleta. 

Cost Cost acció: 0 € 
Cost abatiment: 0 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 18.469,89 MWh/any 
Estalvi 92,35 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Enquesta municipal de mobilitat 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
0,5 % respecte al consum del sector transport (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

24,60 
tn CO2 /any 

 
S: Transport 
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A44/B45/1 Foment de l‘ús de la bicicleta i el desplaçament a peu per 
la mobilitat dins del municipi 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu  Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Transferència modal cap als trajectes a peu i en bicicleta Normativa sobre planificació territorial Ajuntament 

Descripció 
Consells com que sempre que es pugui es facin tots aquells desplaçaments urbans a peu o en 
bicicleta no són sempre integrats per la ciutadania. Aquestes pràctiques permeten als ciutadans 
estalviar molts diners (carburant, assegurança, reparacions, manteniment, aparcament, etc.) i, 
alhora, invertir en la seva pròpia salut. Fer saber a la ciutadania que caminar és un dels exercicis 
més saludables que existeixen, ja que aporta importants beneficis cardiovasculars, alhora que els 
farà sentir millor i gaudir del seu poble, és un missatge poc arrelat. Aquesta mateixa premissa és 
aplicable per a la bicicleta, on cada vegada més les pobles i ciutats estan més adaptats amb carrils 
segregats només per a ciclistes, etc. 

Es calcula que dins de nucli urbà el 50% dels desplaçaments en cotxe són per fer menys de 3 
quilòmetres, els quals es podrien fer a peu o en bicicleta. Un viatge curt en cotxe pel poble pot 
suposar un increment de consum de fins al 60% més del normal. A l’hora d’anar a treballar, si els 
desplaçaments són inferiors a 2 quilòmetres poden fer-se perfectament a peu, ja que a un ritme 
normal trigaríem uns 20 minuts. En bicicleta, en canvi, en 20 minuts podríem fer entre 5 i 6 
quilòmetres. 

Aquesta acció està pensada en una doble vessant: donar a conèixer aquest missatge i facilitar al 
màxim la posada en marxa. Així, es projecte una bona campanya de comunicació, sumada a 
l’execució d’altres accions d’impuls de l’ús de la bicicleta, com la creació de camins bici pel poble i 
la seva senyalització, l’adquisició de bicicletes elèctriques per fer accions demostratives (per posar-
les a disposició de la ciutadania perquè les provi i comprovi la millora dels desplaçaments en 
bicicleta respecte del cotxe), etc.  

Caldria aprofitar per fer la campanya informativa inicial dins dels actes de la setmana de la mobilitat 
sostenible, organitzant també una pedalada contra el canvi climàtic, xerrades, etc.  

A més l’Ajuntament augmentarà el nombre de punts per estacionar la bicicletes a l’Escola, Pisos 
Sindicals i a la zona del centre.  

L’acció comptabilitza el cost de la campanya d’impuls amb organització de la pedalada (500 €) i 
l’adquisició d’un punt d’aparcament de bicis (600 €). 

Cost Cost acció: 1.100 € 
Cost abatiment: 44,71 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 18.469,89 MWh/any 
Estalvi 92,35 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Enquesta municipal de mobilitat 

Estalvi de les emissions de CO2 24,60 
tn CO2 /any 
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0,5% respecte al consum del sector transport (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

S: Transport 
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A45/B41/1 Crear una borsa local per a compartir cotxe  

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu  Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Ús compartit d’automòbils Acords voluntaris amb les parts implicades Ajuntament 

Descripció 
Es proposa crear una borsa local per compartir cotxe com a sistema per dur a terme una mobilitat 
més sostenible, reduint així el consum de combustible i, per tant, emetent una quantitat menor de 
CO2 a l’atmosfera. Les borses per compartir cotxe són, en definitiva, un sistema que permet 
optimitzar els desplaçaments en cotxe particular. En general, tot i que poden ser molt més 
complexes, consisteixen en una plataforma interactiva on els usuaris publiquen ofertes i/o 
demandes de places, indicant el seu origen o destí, els horaris, les places ofertades o demandades, 
etc., i buscar algú altre amb qui coincideixin aquests hàbits de desplaçament. Els desplaçaments 
poden ser per anar a treballar, a estudiar, etc. 

Aquesta acció consisteix en utilitzar les pàgines web existents que fan aquest servei, promocionant-
les, donant a conèixer els avantatges que suposa el seu ús, etc. Alguns exemples: 

- www.blablacar.es 

- www.compartir.org (redirecciona a altres borses segons la destinació/origen) 

Es proposa accions informatives realitzades des de l’ajuntament del caire: enviament per carta a les 
cases, cartells amb una imatge identificativa de la campanya, enllaç i notícia a la pàgina web, 
xerrada informativa per transmetre la importància de l’estalvi en la reducció de tones de CO2 
emeses a l’atmosfera i els beneficis pel medi ambient en general que això suposa (i econòmics), 
etc. Es proposa fer coincidir l’inici de l’acció amb la celebració de la Setmana per a la Mobilitat 
Sostenible, per tal de fer-ne el màxim de difusió. 

Cost Cost acció: 250 € 
Cost abatiment: 1,69 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 18.196,12 MWh/any 
Estalvi 545,88 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics 

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre d'altes en la borsa de cotxe compartit 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
3% respecte al consum del sector transport (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

147,61 
tn CO2 /any 

 
S: Transport 
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A75/B74/3 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 

Línia Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu Promoure l’adquisició de vehicles de mínima emissió de CO2 

Descripció L’objectiu d’aquesta acció és fomentar la renovació del parc de vehicles del municipi cap a vehicles més 
eficients i menys contaminants.  

El sector del transport presenta el consum més elevat del municipi de Bellpuig, amb el 43% de les 
emissions totals, de manera que una millor distribució de l’impost de vehicles de tracció, afavorint 
l’adquisició de vehicles eficients, pot millorar substancialment les emissions derivades del transport. 

Per tant, amb aquesta acció es pretén reduir el consum energètic del transport amb la redistribució de 
les quotes de l’impost de vehicles. Es proposa que aquells qui adquireixin vehicles de mínima emissió 
de CO2 (inclosos els elèctrics, híbrids i híbrids endollables), paguin menys, mentre que la resta, vegin 
lleugerament incrementada la seva quota. Cal valorar aquí la inclusió dins dels vehicles més eficients 
bonificats els que funcionin amb gas natural, que sembla estan entrant en el mercat automobilístic. 

Per tirar endavant l’acció, caldrà que l’ajuntament redacti una ordenança municipal on es tinguin en 
compte totes les accions que modificaran l’impost i on s’estableixi com es farà la redistribució. 

Per al càlcul de l’estalvi que provocarà l’acció, es preveu que al 2020 un 10% dels vehicles siguin ja 
eficients (elèctrics, híbrids i de baix consum), tal i com marca el Pla de l’energia a Catalunya i, aquests, 
calculem que emeten aproximadament un 30% menys en general. Per tant, s’han tingut en compte les 
emissions del 2005, s’ha calculat que el 10% serien les degudes als vehicles elèctrics i híbrids i,d'aquest 
10%, s’ha calculat que s’estalviarà un 30% d'emissions. 

 

Cost 
  

Cost acció: 300 € 
Cost abatiment: 2,03  €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 18469,89 MWh/any 
Estalvi 554,10 MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2019-2020 Alcaldia / Serveis tècnics 
Indicadors 
seguiment 

% de vehicles amb impost bonificat 

Estalvi de les emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 
 

EE = Ct * 10% * 30% 
 

En què, 
EE, és l’estalvi d’emissions 
Ct, són les emissions del sector transport de Bellpuig l’any 2014 
10% és la proporció de vehicles eficients previstos pel 2010 segons Pla de l’energia 
Catalunya 
30% és l’estalvi d’emissions d’un vehicle eficient davant un vehicle convencional 

 
Font: Pla de l’Energia de Catalunya 2012-2020. 

 

147,61 
tn CO2 /any 

 
S: Participació 

ciutadana 
A: Ajuts i subvencions 
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A410/B41/2 Informar de cursos de conducció eficient a la ciutadania i 
empreses de transports 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà 

Objectiu  Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Conducció ecològica Gestió d’energia Ajuntament 

Descripció L’acció consisteix a oferir cursos de conducció eficient a la ciutadania amb l’objectiu de promoure un 
canvi d’hàbits en la conducció i reduir significativament el consum de combustible dels vehicles 
privats. Els cursos de conducció eficient parteixen de la base que la forma de conducció influeix en 
el consum de combustible dels vehicles i en conseqüència en l’emissió de GEH a l’atmosfera 
associades a aquest consum. 
Es proposa que l’ajuntament ofereixi cursos de conducció eficient al municipi, ja sigui en les seves 
instalꞏlacions o en colꞏlaboració amb les autoescoles, per tractar els següents aspectes: els 
beneficis ambientals d’una conducció eficient, l’estalvi econòmic, el major confort de conducció i la 
disminució del risc en carretera. 
Per assegurar la participació ciutadana es realitzarà una campanya de difusió a través dels canals 
de comunicació que utilitza l’ajuntament (ràdio, butlletí, etc.), dirigida sobretot als colꞏlectius 
professionals (taxistes, professors d’autoescola, etc.) i a conductors/es professionals de vehicles 
industrials. A més, es repartiran díptics i fulletons sobre les mesures bàsiques que es recomanen 
per una conducció eficient. Es suposa que els 50% dels conductors integraran els criteris 
“d’ecoconducció”. 

Cost Cost acció: 300 € 
Cost abatiment: 2,03 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 18.469,89 MWh/any 
Estalvi 554,10 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Medi Ambient i Serveis Municipals  

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment Nombre de participants en els cursos de conducció eficient 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
3% respecte al consum del sector transport (2014). 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

147,61 
tn CO2 /any 

 
S: Transport 
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A53/B58/1 Instalꞏlació de sistemes d’energia solar fotovoltaica 
connectada a xarxa de l’Ajuntament 

Línia estratègica Incrementar la producció local i el consum d'energia de fonts renovables al municipi 

Objectiu  Produir energia renovable al municipi: fotovoltaica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Energia fotovoltaica Altres Ajuntament 

Descripció Per tal d’incrementar la producció d’energies renovables per autoconsum es proposa aprofitar la 
coberta de l’Ajuntament de Bellpuig per instal•lar plaques fotovoltaiques. 

L’Ajuntament de Bellpuig s’abasteix d’electricitat per la producció d’energia tèrmica. Vist el gran 
increment amb la facturació i el seu consum l’Ajuntament es planteja aquesta proposta 
d’autoconsum. 

Tanmateix és conscient que l’actual normativa posa impediments a la viabilitat d’aquesta acció, però 
s’espera que al cap dels anys es reguli d’una altra forma i pugui ser viable.  

Per tal de dur a terme aquesta acció cal fer estudis de viabilitat preliminars on es determinin els 
sostres amb potencial, a més de la viabilitat econòmica i tècnica de la proposta.  

Un dels objectius de les VAE és determinar la viabilitat de la instal•lació a cobertes d’edificis i 
equipaments municipals (m² superfície a terrats) per instal•lar plaques fotovoltaiques i la potència 
estimada de les instal•lacions.  

El principal requeriment per establir-ne la viabilitat és la disponibilitat d’espai per a la correcta 
ubicació dels mòduls. Altres factors que condicionaran les instal•lacions són l’orientació i inclinació 
de la coberta, així com la tipologia del material de la mateixa. 

Un cop efectuats aquests estudis es pot desenvolupar un avantprojecte a partir del qual es podrà 
establir quin és el millor mecanisme per aplicar l’acció i es podran elaborar plecs específics per 
executar l’obra.  

Cost Cost acció: 40.000 € 
Cost abatiment: 3.784,41 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 55 MWh/any 
Estalvi 21,97 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics  

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors seguiment Electricitat produïda en els equipaments municipals 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
Estalvi d’emissions d’un 40% al consum referent al 80% dels equipaments municipals 
(2014) 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

10,57 
tn CO2 /any 

 
S: Producció local 

d’electricitat 
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A53/B58/3 Estudi del potencial fotovoltaic d’autoconsum del conjunt 
d’edificis del sector terciari i residencial 

Línia estratègica Incrementar la producció local i el consum d'energia de fonts renovables al municipi 

Objectiu  Produir energia renovable al municipi 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Energia renovable per calefacció d’espais i 
subministrament d’aigua calenta 

Altres Ajuntament 

Descripció 
L'autoconsum fotovoltaic és un dels principals actors de la transició energètica cap a sistemes 100% 
renovables i distribuïts. Aquest permet aconseguir un estalvi energètic als habitatges i equipaments  
de forma ràpida i senzilla amb percentatges d'auto producció elèctrica considerables. 

Degut a la legislació desfavorable existent a l'Estat espanyol, on l'energia sobrant de les 
instalꞏlacions d'autoconsum fotovoltaic no és remunerada ni s’abona en forma de balanç net 
mensual o anual, és important ajustar bé la potència de les instalꞏlacions solars. La legislació actual 
que regula les instalꞏlacions d’autoconsum fotovoltaic són el RD 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es 
regulen les condicions administratives, técniques i econòmiques de l’autoconsum de l’energia 
elèctrica, el RD 900/2015, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de les instalꞏlacions d'autoconsum i el RD 1699/2011, pel qual es regula la connexió a 
xarxa de les instalꞏlacions de producció d’energia elèctrica de petita potència. 

Amb l'escenari actual i pensant en una generalització de les instalꞏlacions fotovoltaiques 
d'autoconsum també és interessant disposar de bateries per tal de realitzar una gestió de l'energia 
més intelꞏligent als habitatges i equipaments. 

L'estudi del potencial fotovoltaic d’autoconsum del conjunt d’edificis residencials i del sector terciari 
del municipi contempla el grau d'aprofitament de l'energia solar que es pot esperar amb diferents 
escenaris d'implantació. També hauria de contemplar l'impacte social, econòmic i ambiental de les 
actuacions proposades. 

El cost aproximat de l'estudi es troba al voltant dels 5.000 €.  

Cost Cost acció: 5.000 € 
Cost abatiment: 80,04 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 12.578 MWh/any 
Estalvi 125,78 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics  

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors seguiment Estalvi energètic dels edificis residencials  i del sector terciari 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
Producció energia x FE de la font substituïda 
 
 
Font: Accions bàsiques dels PAES per a municipis de menys de 20.000 habitants de la província de 
Barcelona. Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 2014. 

 

62,47 
tn CO2 /any 

 
S: Edificis municipals 
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A53/B58/4 Instalꞏlació de sistemes d’energia solar fotovoltaica en 
règim d’autoconsum 

Línia estratègica Incrementar la producció local i el consum d'energia de fonts renovables al municipi 

Objectiu  Produir energia renovable al municipi: fotovoltaica 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Energia fotovoltaica Altres Ajuntament 

Descripció Per tal d’incrementar la producció d’energies renovables al municipi es proposa aprofitar les 
cobertes i teulades de titularitat municipal per instalꞏlar plaques fotovoltaiques, en concret, les de la 
zona esportiva (pavelló), teatre Armengol, Escola Valeri Serra, Escola Bressol, Casa de Cultura i 
Hotel Entitats, en règim d’autoconsum. Aquesta actuació anirà enfocada a l’estalvi d’energia 
elèctrica de la xarxa dels equipaments on s’instalꞏli. 
 
Per tal de dur a terme aquesta acció cal fer estudis de viabilitat preliminars on es determinin els 
sostres amb potencial, a més de la viabilitat econòmica i tècnica de la proposta. Un dels objectius 
de les VAE és determinar la viabilitat de la instalꞏlació a cobertes d’edificis i equipaments municipals 
(m² superfície a terrats) per instalꞏlar plaques fotovoltaiques i la potència estimada de les 
instalꞏlacions.  
 
Adaptació: qualsevol mesura envers el foment de l’autoabastament amb energies renovables es pot 
considerar d’adaptació ja que redueix la necessitat d’infraestructures que impactin en el territori i 
són menys vulnerables als riscos del canvi climàtic. 

Cost Cost acció: 300.000 € 
Cost abatiment: 877,76 €/kgCO2 estalviat 
Amortització - anys 

 

Consum Consum actual 444,10 MWh/any 
Estalvi 177,64 MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia / Serveis Tècnics  

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors seguiment Electricitat produïda en els equipaments municipals 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
 
Estalvi d’emissions d’un 50% al consum referent al 80% dels equipaments municipals 
(2014) 
 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 

 

78,75 
tn CO2 /any 

 
S: Producció local 

d’electricitat 
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A72/B74/2 Recollir els residus porta a porta als grans productors 

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

Objectiu  Complir o millorar els objectius de recollida selectiva del PRECAT 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

Gestió de residus i aigües residuals Altres Ajuntament 

Descripció La implantació del model de recollida de porta a porta (PaP) dels residus municipals té per objectiu 
incrementar el percentatge de recollida selectiva al municipi. En aquest cas només s’aplicarà als 
grans productors en relació als envasos lleugers, el paper i cartró comercial. 
El pas a la recollida porta a porta (PaP) als grans productors consisteix en què els ciutadans 
dipositin els residus separats en origen davant del seu comerç, on el servei municipal de recollida 
passarà uns dies i hores convingudes per a cada fracció de residu. La recollida PaP permet assolir 
uns resultat quantitatius i qualitatius de material recuperat molt superiors als percentatges actuals 
del sistema de recollida amb contenidors. A més, permet un control directe en la qualitat del servei i 
es suprimeixen els contenidors de la via pública (excepte vidre) si es fes extensiu a tots els residus 
municipals. 
 
Cal realitzar una anàlisi prèvia del municipi per definir els canvis més adients en el model de 
recollida, per això caldrà: 

- Definir els canvis necessaris per la implementació del PaP. 
- Implantar els recursos necessaris per desenvolupar el model escollit (contenidors, rutes, ...). 
- Dissenyar campanyes específiques. 

El pas al PaP coresponsabilitza la ciutadania en la recuperació de residus, i implica un canvi 
d’hàbits, motiu pel qual és important realitzar una campanya de comunicació adequada, amb 
informació detallada sobre el seu funcionament i la separació correcta de les diferents fraccions de 
residus. En aquest cas, es pretén incidir especialment en el sector del comerç i els grans productors 
per la quantitat de residus que generen a nivell municipal. 
El cost estimatiu de la campanya informativa i d’implantació és de 2.500 €. 

Cost Cost acció: 2.500 € 
Cost abatiment: 1050,27 €/kgCO2 estalviat 
Amortització  anys 

 

Consum Consum actual --- MWh/any 
Estalvi --- MWh/any 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica --- MWh 
Elèctrica --- MWh 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Medi Ambient i participació ciutadana  

Acció d’adaptació  

Indicadors seguiment % de recollida de la FORM i de les diferents fraccions per a grans productors 

Estalvi de les emissions de CO2 
 
Fórmula EE = Σ (((TR2016 * %RBTn) * %ObjPRn) – TRn2016) * FEn fracció n;  
on TR2016, Tones de residus 2016 totals; % RBTn, percentatge de la fracció n segons bossa tipus 
(Font: PRECAT20); % ObjPR, objectiu que marca PRECAT20 per fracció n; TRn2016, Tones de 
residus 2016 fracció n; FEn, factor d’emissió de la gestió de la fracció n (Font: IRE Diputació Lleida) 
 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAESC a les Comarques lleidatanes. Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, 2017. 
S’estima que els residus comercials representen com a mínim el 15% dels residus municipals. Font: 
Manual municipal de recollida selectiva porta a porta a Catalunya; Associació de municipis catalans 
per a la recollida selectiva porta a porta, 2008. 

 

2,38 
tn CO2 /any 

 
S: Altres 
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6 ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Des de l’Ajuntament es portaran a terme les actuacions necessàries per tal d’adaptar el 

municipi als canvis en les condicions de vida i en el medi ambient causat pels canvis 

climàtics. Per a tal fi, s’hauran d’executar mesures encaminades per una banda, al 

desenvolupament d’un marc normatiu que minimitzi els futurs impactes previstos, 

associats principalment a l’augment de les temperatures i la disminució de les 

precipitacions. Per altra banda, l’Ajuntament haurà de prendre mesures que confereixin 

una major resiliència als canvis produïts pel canvi del clima, encaminades a la 

conservació i millora dels espais verds dins del nucli urbà. 

 

6.1 Organització de l’Ajuntament, capacitat d’actuació del municipi, 
recursos i serveis disponibles 

A continuació es descriuen els recursos que disposa el municipi de Bellpuig per fer front a 

possibles impactes i per prevenir-los. En funció dels recursos disponibles, la capacitat 

d’adaptació actual variarà. 

 

6.1.1 Organització de l’Ajuntament 

Taula 10. Organització executiva de l’Ajuntament. 

Àrees de gestió 

Alcaldia Govern 

Regidoria 
Comunicació, Promoció Econòmica i Hisenda; Urbanisme i Obres; 
Esports; Agricultura, Medi Ambient i Serveis; Educació, Festes i 
Joventut; Cultura i Turisme; Règim Intern; i Salut i Benestar Social 

Recursos humans disponibles 

Administratius/ves 8 persones, dedicació diària 

Secretari 2 persones, dedicació diària 

Enginyer No n’hi ha 

Arquitecte 1 persona, dedicació diària 

Arquitectes tècniques  1 persona, dedicació diària, 1 persona dedicació parcial 

Informàtica 1 persona, dedicació diària 

Comptabilitat 1 persona, dedicació diària 

Tècnica de Protocol i Comunicació 1 persona, dedicació diària  

Brigada - Obres 4 persones, dedicació diària 

Brigada -  Jardineria 4 persones, dedicació diària 

Brigada – Electricitat 2 persones, dedicació diària 
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Àrees de gestió 

Brigada – Neteja viària 2 persones, dedicació diària 

Brigada – Pintor 1 persona, dedicació diària 

Brigada – Neteja edificis 3 persones, dedicació diària, 3 persones, dedicació mitja jornada  

Brigada -  Deixalleria 1 persona, dedicació diària 

Agutzil Seana Jordi Llobera  

Policia local 3 persones, dedicació diària  

Bibliotecària 1 persona, dedicació diària  

Consergeria Pavelló 2 persones, dedicació diària 

Consergeria Teatre 1 persona, dedicació parcial  

Treballadors/es socials Personal de Consell Comarcal de l’Urgell  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament. 
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Taula 11. Recursos materials disponibles. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament. 

 

Taula 12. Sistemes de comunicació. 

Canals Mitjans de comunicació 

Emergències 112 

Municipals http://www.bellpuig.cat   

Emissores de ràdio Ràdio Bellpuig  

Altres mitjans de comunicació 
El Pregoner d’Urgell. Revista quinzenal. 

Bellpuig Smart Vila. App dispositius mòbils.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament. 

 

Taula 13. Serveis concessionats. 

Servei Concessió 

Aigua CONGIAC, consorci de gestió del servei d'aigua - Bellpuig 

Residus 
Consorci per la gestió de residus urbans de l’Urgell, CGRU 

Jaume Oró, S.L.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament. 

  

Tipus Descripció 

Vehicles disponibles 

Furgoneta Citroën Jumper 

Furgoneta Renault Kangoo 

Camionet Iveco 35 Ciste 

Furgoneta Iveco Daily 

Turisme Seat Panda 

Furgoneta Citroën Jumpy 

Furgoneta Iveco 

Tractor Agrícola 

Furgoneta vella 

Tractor Motocròs 

Ambulància Motocròs 

Equips auxiliars 

Escombradora 

Retropala 

Remolc 

Atomitzadora 

Segadora 

Unitat Mòbil 

Centres d’acollida 

CA01: Escola de Música 
CA02: Teatre Armengol 
CA03: IES “Lo Pla d’Urgell” 
CA04: Escola Vedruna 
CA05: Escola Valeri Serra  
CA06: Pavelló Poliesportiu municipal 
CA07: Alberg municipal 
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6.1.2 Serveis d’emergència i protecció civil 

Taula 14. Plans d’emergència al municipi de Bellpuig. 

Pla 
municipal 

Àmbit de protecció (risc) Vigència Nivell Criteri 

PROCICAT Protecció civil Homologat - - 

INUNCAT Inundacions Homologat Obligat Molt alt 

NEUCAT Nevades Homologat Recomanat - 

SISMICAT Emergències sísmiques Homologat Recomanat 
Superació 
llindar intensitat 

TRANSCAT 
Accidents en el transport de mercaderies 
perilloses per carretera i ferrocarril 

Homologat Recomanat Intersecció 

VENTCAT Vent No homologat Recomanat - 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament. 

 

El municipi de Bellpuig no forma part de cap Associació de Defensa Forestal (ADF), ni 

disposa de cap Parc de Bombers; els més propers però es representen a continuació: 

   
Figura 12. Parcs de Bombers de la regió d’emergències de Lleida. 

Font: Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya. 
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6.1.3 Serveis de salut 

Taula 15. Serveis de salut. 

Canals Mitjans de comunicació 

Centre d’Assistència Primàrai   C/ Diputació, s/n. Bellpuig 

Farmàcia Arqué Pl. Ramon Folch, 33. Bellpuig 

Farmàcia Robinat C.B. Pl. Sant Roc, 16. Bellpuig 

Hospital No n’hi ha 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament. 

 

El centre hospitalari més pròxim és a la ciutat de Lleida, a 37 km de la població. 

 

6.2 Avaluació de les vulnerabilitats i riscos als impactes del canvi climàtic 

A continuació es durà a terme l’anàlisi dels diferents riscos als quals està exposat el 

municipi de Bellpuig, tant a dia d’avui com als que es veurà exposat en un futur a causa 

dels canvis produïts pel canvi climàtic dins la zona, identificant vulnerabilitats i 

oportunitats d’adaptació que presenta el nou escenari climàtic. 

L'estudi local de vulnerabilitat i riscos associats al canvi climàtic presenta un escenari en 

el qual, l'augment de la temperatura, el descens de les precipitacions i els canvis en els 

ecosistemes són les principals conseqüències del canvi climàtic a els quals el municipi de 

Bellpuig s'haurà d'adaptar. 

Aquesta avaluació ens permetrà estudiar diferents accions per 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.  

 

6.2.1 Marc conceptual 

El concepte de vulnerabilitat (V) de cada impacte dependrà de tres factors que es 

descriuen a continuació: 

 Sensibilitat (S): grau en què un sistema o sector és afectat, ja sigui adversa o 

beneficiosa, per estímuls relacionats amb el clima. El grau d’afectació dependrà 

de la tipologia de municipi i de les seves característiques. Una situació de sequera 

té unes conseqüències diferents en un municipi agrícola que en un que no ho és 
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tant. Els factors que influencien la sensibilitat són: grups socioeconòmics afectats 

(salut mental, edat, etc.), productes i serveis afectats, infraestructures i 

ecosistemes, etc. 

 Exposició a l’impacte (E): presència de persones, mitjans de subsistència, bens i 

serveis ambientals, infraestructures, i d’actius econòmics, socials o culturals en 

llocs que podrien veure’s afectats negativament pels impactes del canvi climàtic. 

 Capacitat d’adaptació (C): capacitat de fer front als canvis en base a accions 

implementades d’altres plans existents (POUM, PAES, PAM, Plans d’incendis, 

etc.), recursos disponibles per l’Ajuntament, i al funcionament general de 

l’ajuntament i el municipi. 

 

 

Figura 13. Model conceptual dels impactes del canvi climàtic, la vulnerabilitat i l’adaptació. 

Font: Diputació de Barcelona a partir de “European Environment Agency, 2008. Inpacts of Europe’s Changing 
Climate: 2008 indicator based assessment (Ch. 6 Adaptation to climate change)”. 

 

L’esquema següent mostra els impactes principals del canvi climàtic en l’àmbit local: 
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Figura 14. Principals Impactes del canvi climàtic en l’àmbit local. 

Font: Diputació de Barcelona. 
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6.2.2 Avaluació simplificada de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic 

Per tal de dur a terme l’avaluació local de la vulnerabilitat i riscos del canvi climàtic del 

municipi de Bellpuig s’ha emprat la metodologia i especificacions tècniques indicades al 

document Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al 

canvi climàtic, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 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. 

El concepte de vulnerabilitat inclou que un municipi és més vulnerable si té una major 

exposició i una major sensibilitat al canvi. Aquesta vulnerabilitat es pot fer menor en tant 

que el municipi disposi d’una capacitat adaptativa major.  

A continuació es mostra la primera aproximació a la vulnerabilitat del municipi de Bellpuig: 
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Taula 16. Primera aproximació a la vulnerabilitat del municipi de Bellpuig. 

AGR01 AGR02 AGR03 AIG01 AIG02 BIOD01 ENE01 FOR01 FOR02 FOR03 IND01 MOB01 SAL01 SAL02 TUR01 TUR02 URB01 URB02 

10 4 1 4 7 3 7 4 2 10 7 4 3 7 5 4 3 5 

0: Poc vulnerable; 10: Molt vulnerable. 

Codi Nom Descripció / Observacions 

AGR01 Increment de les necessitats de reg en l'agricultura i ramaderia Increment T, modificacions en necessitats de reg. 

AGR02 Major risc d'incendi en el sector agrari Increment T, canvis a risc incendi. 

AGR03 Canvis en els cultius Increment T, canvis significatius a sector ramader per canvis a cultius. 

AIG01 Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l'aigua Increment T, impacte sobre gestió de l'aigua per canvis a patró demanda turística 

AIG02 Disminució de la disponibilitat d'aigua en la gestió de l'aigua Increment T, impacte sobre gestió de l'aigua disponible. 

BIOD01 Major risc d'incendi per a la biodiversitat Increment T, canvis significatius en la biodiversitat. 

ENE01 Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit del sector energètic Increment T, afeccions al sector energètic per majors necessitats de climatització. 

FOR01 Major risc d'incendi en l'àmbit de la gestió forestal Increment T, impacte sobre gestió forestal degut a un major risc d'incendi. 

FOR02 Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (increment de temperatura) Increment T, disminució aigua disponible per forest. 

FOR03 Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (sequera) Disminució P, impacte sobre gestió forestal. 

IND01 Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit de la indústria, els serveis i el comerç Increment T, canvis en patrons demanda energètica. 

MOB01 Risc d'incendi en la mobilitat i infraestructures de transport Increment T, canvis significatius en mobilitat i infraestructures. 

SAL01 Increment de la mortalitat associada a la calor Increment T, increment mortalitat per calor. 

SAL02 Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d'illa de calor) sobre la salut Increment T, accentuació illa calor. 

TUR01 Canvis en el patró de demanda turística en el turisme Increment T, canvis en patró de demanda turística 

TUR02 Major risc d'incendi que afecti al sector turístic Increment T, major risc incendi i afeccions a turisme. 

URB01 Empitjorament del confort climàtic en l'àmbit d'urbanisme i habitatge Increment T, efecte sobre confort de l'habitatge (illa calor). 

URB02 Increment en les necessitats de reg sobre l'urbanisme i l'habitatge Increment T, increment necessitats reg (urbà). 
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6.3 Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic 

6.3.1 Presentació del pla d’acció 

El pla d’acció del municipi de Bellpuig consta de 18 accions a desenvolupar per varis 

actors, que consideren varis riscos; aquestes accions serveixen per fer front a varis 

impactes alhora. Els impactes sobre el que les accions es fa mes èmfasis són l’augment 

de temperatures i sequeres al territori. El cost total s’estima en uns 639.000 €. 

El pla d’acció descriu les accions validades per part dels responsables de l’ajuntament i 

els redactors del PAESC. Es poden diferenciar tres tipus d’accions: 

1) Accions a dur a terme per l’Ajuntament en base als serveis que presta i a les 

seves competències. 

2) Accions que impliquen una actuació indirecta de l’Ajuntament (de promoció, 

impuls o d’ajuda a què es duguin a terme) i que els han de dur a terme la 

ciutadania, les activitats econòmiques i en definitiva els agents socioeconòmics 

del municipi. 

3) Accions d’especial interès en el municipi però que són competència d’un ens 

supramunicipal. 

 

6.3.2 Objectius específics en matèria d’adaptació 

La vulnerabilitat avaluada i revisada del territori local de Bellpuig dóna una visió d’un 

municipi afectat per diferents riscos, els quals es poden veure agreujats pels efectes del 

canvi climàtic.  

Les vulnerabilitats amb una major afectació al municipi són les onades de calor i, 

conseqüentment les sequeres, les quals afecten a la disponibilitat d’aigua en la gestió 

d’aquesta i a l’empitjorament del confort climàtic sobre la salut.  

Aquests aspectes comportaran alhora canvis en els patrons de demanda energètica del 

sector energètic, la indústria, els serveis i el comerç. 

Per aquests motius, els objectius específics en matèria d’adaptació en front als efectes 

del canvi climàtic dins l’àmbit local aniran enfocats, principalment, als efectes de 

l’augment de temperatures i la disminució de les precipitacions:  
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 Garantir els avisos a la població més vulnerable. 

 Augmentar l’autosuficiència de la xarxa de distribució d’aigua potable. 

 Millorar la xarxa de clavegueram i aprofitar el potencial d’ús de les aigües pluvials. 

 Adaptar els edificis enfront el canvi climàtic en relació a l’eficiència energètica. 

 Reforçar el sector agrari i fomentar el consum de productes de proximitat. 

 

6.3.3 Accions d’adaptació 

A partir de l’avaluació de les vulnerabilitats i riscos a nivell municipal, es planifiquen 18 

accions pel període 2017-2030 que permetran adaptar el territori a nivell local en relació 

als impactes del canvi climàtic. 
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Nº acció 1 

 
 

Miniauditories energètiques i de recursos (aigua) a les 
activitats del sector serveis 

Sector Edificis 

Objectiu Gestió dels recursos d’aigua i energia 

Descripció Elaboració d’auditories a nivell energètic i altres recursos com l’aigua, per tal 

d’optimitzar i reduir els seus consums. L’auditoria hauria de valorar la 

vulnerabilitat dels serveis davant les possibles sequeres (mesures planificades) 

i/o canvis en patrons de demanda energètica entre altres riscos. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

Sí  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2025-2030 Alcaldia 

Indicadors seguiment 
Pèrdues econòmiques anuals directes en els sectors comercials a causa dels 
episodis climatològics extrems en € 

 Acció clau: 

Agents implicats Associacions de comerç 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Sequeres 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Canvis en els patrons de demanda energètica 

Cost (€) Inversió: 25.000 No inversió: -- 

 
  



  

 

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Bellpuig (Lleida)  Pàgina 100 

Nº acció 2 

 
 

Adaptar els equipaments municipals més significatius 
per poder connectar un generador en cas de necessitat 

Sector Edificis 

Objectiu Disponibilitat de subministrament energètic en cas d’averia 

Descripció Adquisició d'un generador per poder abastir algun edifici municipal en cas de 

necessitat. Inclou també les possibles adaptacions que s'hagin de realitzar en 

els edificis i quadres elèctrics per a la seva connexió. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

 Sí No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2020-2025 Alcaldia 

Indicadors seguiment % d'edificis públics reformats per a la resiliència adaptativa 

 Acció clau: 

Agents implicats Manteniment ajuntament 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Fred extrem 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Efectes en infraestructures; Canvis en els patrons de demanda energètica 

Cost (€) Inversió: 1.500 No inversió: -- 
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Nº acció 3 

 
Creació d'un servei d'assessorament en matèria 
d'energia i canvi climàtic 

Sector Edificis 

Objectiu Millorar el comportament energètic 

Descripció Es proposa crear un servei d’assessorament en matèria d’energia i canvi 

climàtic per tal de fomentar l’ús de les energies renovables i l’autoproducció, per 

tal de reduir els consums que comporten una menor dependència exterior i una 

menor necessitat d’infraestructures. L’assessorament també hauria de 

comportar, a més, consells sobre millores en els aïllaments i a la resolució dels 

impactes produïts per fenòmens extrems. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2025-2030 Alcaldia 

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

 Acció clau: 

Agents implicats -- 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Calor extrema 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Efectes negatius de la calor 

Cost (€) Inversió: 2.000 No inversió: -- 
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Nº acció 4 

 
Educació ambiental (en energia i canvi climàtic) a les 
escoles 

Sector Edificis 

Objectiu Reduir el consum d’aigua i millorar el comportament energètic 

Descripció Es proposa crear cursos i tallers enfocats a la reducció de consums d’aigua i el 

millor comportament energètic dels edificis que ha de permetre afrontar millor les 

situacions climàtiques més extremes 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2019-2020 Alcaldia 

Indicadors seguiment € d'inversió en educació per part de la ciutat 

 Acció clau: 

Agents implicats Estudiants i equip docent 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Calor extrema 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Efectes negatius de la calor 

Cost (€) Inversió: 2.000 No inversió: -- 

 
  



  

 

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Bellpuig (Lleida)  Pàgina 103 

Nº acció 5 

Programa de manteniment dels equipaments i 
infraestructures municipals 

Sector Edificis 

Objectiu 
Millorar la gestió energètica municipal dels edificis públics o equipaments / 
instalꞏlacions 

Descripció Es poden incloure paràmetres de manteniment preventiu en relació a possibles 

impactes derivats de les conseqüències del canvi climàtic: vents més forts, 

temporals, aiguats o situacions d’onades de calor més freqüents. Així caldria 

preveure nous mecanismes de subjecció dels elements exteriors, millores en el 

sistemes de clima i aïllaments per evitar problemes en onades de calor. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

Sí  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia 

Indicadors seguiment Consum total d'energia dels edificis públics 

 Acció clau: 

Agents implicats Manteniment ajuntament 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Calor i fred extrems 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Efectes negatius de la calor 

Cost (€) Inversió: 2.000 No inversió: -- 
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Nº acció 6 

 
Elaborar un catàleg de fonts i punts d'aigua i d'un pla de 
manteniment (i seguiment de la qualitat d'aigua) 

Sector Aigua 

Objectiu Gestió dels recursos d’aigua del municipi 

Descripció L'acció planteja l'elaboració d'un catàleg dels punts d'aigua existents així com un 

pla de manteniment (amb partides pressupostàries) d'aquestes. Aquest pla 

inclourà el control de la qualitat de l'aigua dels punts inventariats. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2020-2025 Alcaldia 

Indicadors seguiment % de recuperació de fonts i punts d’aigua del territori 

 Acció clau: 

Agents implicats 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Sequeres 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) 

Cost (€) Inversió: 2.000 No inversió: -- 
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Nº acció 7 

 

Elaboració del Pla Director de subministrament d'aigua 

Sector Aigua 

Objectiu Gestió dels recursos d’aigua del municipi 

Descripció Encàrrec de la redacció del Pla director de subministrament d’aigua del municipi 
de Bellpuig que inclourà accions a curt, mig i llarg termini: 

- Millores en el punt de captació. 
- Millores dels dipòsits d’aigua municipals. 
- Construcció de nous dipòsits.  
- Extensió de la xarxa d’abastament d’aigua per a la connexió de nous 

punts determinats (urbanitzacions, habitatges disseminats, etc.). 
- Sectorització de la xarxa de distribució. 
- Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua pel que fa a trams de 

canonada ineficients. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

 Sí No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020-2025 Alcaldia 

Indicadors seguiment % de canvi en les pèrdues d'aigua 

 Acció clau: 

Agents implicats CONGIAC, consorci de gestió del servei d'aigua 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Sequeres 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) 

Cost (€) Inversió: 500.000 No inversió: -- 
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Nº acció 8 

 

Ordenança sobre l'estalvi d'aigua  

Sector Aigua 

Objectiu Gestió dels recursos d’aigua del municipi 

Descripció Per tal d'impulsar mesures d'estalvi d'aigua al municipi en la nova construcció es 

valorarà elaborar una ordenança municipal al respecte. Es podran considerar 

aspectes tals com regular la incorporació i la utilització de sistemes d'estalvi 

d'aigua, així com l'adequació de la qualitat de l'aigua a l'ús que d'ella es faci als 

edificis. El seu àmbit d'aplicació és sobre noves edificacions i construccions 

incloses les rehabilitacions i/o reforma integral, així com també preveu la 

incorporació d'estalviadors d'aigua en qualsevol edifici públic de titularitat 

municipal que disposi d'instalꞏlacions destinades al consum d'aigua. Els 

sistemes i mesures per a l'estalvi d'aigua que es proposen a la ordenança són: 

 Comptadors individuals. 
 Reguladors de pressió de l'aigua d'entrada. 
 Mecanismes estalviadors: reguladors de cabal; aixetes; mecanismes 

per a cisternes d'urinaris i dels wàters; mecanismes per a processos de 
neteja. 

 Captadors d'aigua de pluja. 
 Reutilitzadors de l'aigua sobrant de les piscines. 
 Reutilitzadors d'aigües grises. 
 Sistemes d'estalvi en jardins. 
 Sistemes d'estalvi en dipòsits de regulació. 
 Sistemes d'estalvi en refrigeració.  

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

Sí  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020-2025 Alcaldia 

Indicadors seguiment % d’estalvi d’aigua 

 Acció clau: 

Agents implicats -- 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Sequeres 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) 

Cost (€) Inversió: 1.000 No inversió: -- 
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Nº acció 9 

Verificació del bon funcionament de la xarxa de 
clavegueram 

Sector Aigua 

Objectiu Gestió dels recursos d’aigua del municipi 

Descripció Es valorarà l'estat de la xarxa de clavegueram, així com la seva capacitat 

d'afrontar pluges torrencials fortes.  

Per a les futures estacions de depuració planificades, si escau, es plantejarà en 

el seu estudi la possibilitat d'aprofitar les aigües residuals per alguns usos al 

municipi. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

Sí  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2025-2030 Alcaldia 

Indicadors seguiment % de canvi en les pèrdues d'aigua 

 Acció clau: 

Agents implicats CONGIAC, consorci de gestió del servei d'aigua 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Inundacions 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Augment del risc d'inundacions 

Cost (€) Inversió: 2.000 No inversió: -- 
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Nº acció 10 

 

Programa de regulació de consums d'aigua als usuaris 

Sector Aigua 

Objectiu Estalviar en recursos d’aigua 

Descripció Executar accions exemplificadores en la gestió de l'aigua: instalꞏlació de 

reguladors de pressió en equipaments municipals. Mostra i promoure el mateix 

en altres sectors: habitatges (repartir difusors aixetes i altre material, 

campanya), terciari i indústries. Es pot redactar i aplicar una ordenança 

conjunta d'estalvi d'aigua i aprofitaments d'aigua (recollida pluvials) a nivell 

municipal. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020-2025 Alcaldia 

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

 Acció clau: 

Agents implicats -- 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Sequeres 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) 

Cost (€) Inversió: 2.500 No inversió: -- 
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Nº acció 11 

 

Millores a la xarxa d'aigua potable per garantir el 
subministrament d'aigua potable en cas de manca de 
subministrament elèctric 

Sector Aigua 

Objectiu Garantir el subministrament d’aigua 

Descripció Plantejar instalꞏlacions autoconsum + sistema gestió. A nivell de càlcul del cost 

econòmic es planteja la instalꞏlació de 20 kWp d'instalꞏlacions fotovoltaiques en 

règim d'autoconsum. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2025-2030 Alcaldia 

Indicadors seguiment 
Nombre de dies d'interrupció dels serveis públics (com a subministrament 
energètic o d'aigua) 

 Acció clau: 

Agents implicats CONGIAC, consorci de gestió del servei d'aigua 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Sequeres 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) 

Cost (€) Inversió: 60.000 No inversió: -- 
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Nº acció 12 

 

Millores en els sistemes de reg per minimitzar el 
consum d'aigua 

Sector Aigua 

Objectiu Optimitzar el consum d’aigua 

Descripció Les actuacions que comporten reduccions en els consums d’aigua permetran 

afrontar millor les situacions de sequeres que són cada vegada més freqüents. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2025-2030 Alcaldia 

Indicadors seguiment % de canvi en el consum d'aigua per al reg 

 Acció clau: 

Agents implicats CONGIAC, Consorci de la gestió de l’aigua 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Sequeres 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) 

Cost (€) Inversió: 25.000 No inversió: -- 
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Nº acció 13 

 
 

Campanyes per reduir el consum domèstic de serveis 
d'aigua 

Sector Aigua 

Objectiu Optimitzar el consum d’aigua 

Descripció Les actuacions que comporten reduccions en els consums d’aigua permetran 

afrontar millor les situacions de sequeres que són cada vegada més freqüents. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia 

Indicadors seguiment Consum d’aigua en serveis municipals 

 Acció clau: 

Agents implicats -- 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Sequeres 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) 

Cost (€) Inversió: 2.000 No inversió: -- 
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Nº acció 14 

Foment del consum de productes de proximitat i 
d'agricultura ecològica 

Sector Agricultura 

Objectiu Consum de productes km 0 

Descripció Es proposa augmentar el consum d’aquest tipus d’agricultura que fomenta la 

preservació dels espais naturals i de la biodiversitat local. També són sistemes 

de producció menys intensius en l’ús de recursos que es preveuen més 

escassos com ara l’aigua. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana 2019-2020 Alcaldia 

Indicadors seguiment Consum de productes locals 

 Acció clau: 

Agents implicats Comunitats de regants 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Sequeres 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Transversal (comunicació i informació general) 

Cost (€) Inversió: 2.500 No inversió: -- 
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Nº acció 15 

Recerca de finques per implantar actuacions de 
Custòdia del Territori 

Sector Medi ambient i biodiversitat 

Objectiu Conservació del territori 

Descripció La custòdia del territori és un conjunt d'estratègies i instruments per implicar 

propietaris i usuaris del territori en el bon ús i conservació del territori, que 

suposa la implicació directa dels propietaris, usuaris i la societat civil. La 

custòdia del territori implica que una "entitat de custòdia del territori" 

(organització sense ànim de lucre pública o privada) aplica els pactes voluntaris 

acordats entre les parts recollides per escrit en un contracte de durada acordada 

("acord de custòdia"). El propietari obté suport tècnic i en alguns casos recursos 

econòmics o humans per gestionar la finca. 

Com pot actuar el municipi com a promotor de la Custòdia del Territori: 

 Integrar mecanismes de custòdia del territori en el planejament urbanístic i 

territorial. A nivell municipal poden preveure instruments de custòdia del 

territori els plans especials i els plans d’ordenació urbanística municipal. 

 Facilitar el contacte entre la propietat i les entitats de custodia. 

 Crear un fons local per a la custodia del territori (disposar partides 

pressupostaries especifiques per aquesta finalitat). 

 El municipi com a propietari dels terrenys objecte d’interès natural. Els bens 

dels ens locals es classifiquen segons la seva naturalesa en a) bens de 

domini públic, b) bens patrimonials i c) bens comunals. En el marc de la 

custodia, els bens de domini públic mes adequats per arribar a acords són 

els marges dels rius i les zones costaneres quan es el cas, així com els 

camins públics (rurals i veïnals, com antics camins ramaders, o vies de 

ferrocarril que no s’utilitzen). Els bens patrimonials, per la seva banda, son 

bens propietat de l’Administració per a fer-ne us, treure’n rendes i, si cal, 

vendre’ls, de manera que passarien a ser privats. En el cas dels bens 

comunals (que tenen una naturalesa jurídica similar a la dels de domini 

públic, però el seu us esta limitat a les persones empadronades al municipi 

en regim d’explotació comuna per regla general), l’ajuntament que en 

disposi te la competència per regular l’aprofitament. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2019-2020 Alcaldia 

Indicadors seguiment Nombre de beneficiaris directes que participen en el contracte de custòdia 
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 Acció clau: 

Agents implicats -- 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Incendis forestals 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Major risc d'incendi; Vulnerabilitat de les espècies forestals a malalties i plagues 

Cost (€) Inversió: 5.000 No inversió: -- 
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Nº acció 16 

Instalꞏlar proteccions solars a les places principals de 
Bellpuig (arbrat i/o tendals) 

Sector Salut 

Objectiu Evitar la calor extrema 

1. Descripció Instalꞏlació de proteccions solars fixes o provisionals als principals punts de 

trànsit peatonal. L'acció pretén protegir a les persones més vulnerables  dels 

dies calorosos i onades de calor). Poden ser tendals que només es posin en 

l'època estival o inclús arbrat de fulla ampla. 

Inicialment es proposa a les zones i trajectes més freqüentats per les persones: 

places municipals amb afluència de ciutadania i també els patis de la Llar 

d’Infants i l’Escola Pública, per ser aquests usats per un públic molt vulnerable. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2020-2025 Alcaldia 

Indicadors seguiment % de canvi en l'ombra (i canvis relacionats amb l'efecte d'illa de calor urbana) 

 Acció clau: 

Agents implicats -- 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Calor extrema 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Augment de l'efecte illa de calor 

Cost (€) Inversió: 1.500 No inversió: -- 
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Nº acció 17 

 

Establir avisos directes a la població sensible a les 
onades de calor 

Sector Protecció civil i emergències 

Objectiu Evitar la calor extrema 

Descripció Obtenir anualment el llistat de les persones vulnerables del municipi i un 

contacte per tal d'avisar-les directament davant dels avisos d'onades de calor o 

períodes de calor. Identificar un responsable d'obtenir el llistat i de contactar 

amb les persones. 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

 Sí No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia 

Indicadors seguiment 
Nombre de persones lesionades / evacuades / traslladades a causa dels 
episodis climatològics extrems 

 Acció clau: 

Agents implicats Generalitat de Catalunya 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Calor extrema 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Transversal (comunicació i informació general o de fenòmens meteorològics) 

Cost (€) Inversió: 1.000 No inversió: -- 
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Nº acció 18 

Avaluar l'estat de les comunicacions i les tecnologies 
d'informació i comunicació (TIC's) del municipi 

Sector Altres 

Objectiu Garantir les comunicacions 

Descripció Avaluació de l'estat de la cobertura de les comunicacions del municipi, amb 

propostes de millora valorades per tal de tenir identificades i solucionar (si és 

possible) les zones fosques sense possibilitat de comunicació per cobertura de 

telefonia mòbil i/o de connexió d'internet. Paralꞏlelament s'avaluarà l'estat 

d'implantació de les tecnologies d'informació i comunicació (TIC's) al municipi 

per veure la població que disposa de connexió a internet, tipus de connexió i 

altres tecnologies. Es valoraran actuacions de millora. 

 

Mapa de cobertura de telefonia mòbil. 
Font: Generalitat de Catalunya (http://coberturamobil.gencat.cat/web/mapa) 

Acció de mitigació Acció clau Estat implementació 

  No iniciada 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2019-2020 Alcaldia 

Indicadors seguiment % d'infraestructures TIC reformats per a la resiliència adaptativa 

 Acció clau: 

Agents implicats -- 

Risc i/o vulnerabilitat 
abordat 

Calor extrema 

Resultat assolit / impactes 
evitats 

Transversal (comunicació i informació general o de fenòmens meteorològics); 
Augment de la mortalitat associada a la calor 

Cost (€) Inversió: 2.000 No inversió: -- 
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6.4 El cost de la inacció 

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, etc.) són assumits per diferents actors: 

Administració local, Generalitat de Catalunya, sector econòmic i ciutadania.  

En el cas que ens pertoca, l’Ajuntament no disposa de dades de costos per resoldre les 

conseqüències dels impactes estudiats, de manera que es fa difícil valorar la necessitat 

de les mesures a aplicar.  

A nivell orientatiu es presenten a continuació algunes mostres dels costos de no actuar: 

Taula 17. Cost de la no actuació davant el canvi climàtic. 

Àmbit Concepte Valor Font 

Incendis forestals 

 

Cost d’extinció 
d’incendis forestals 

406-624 €/ha 
Plana, E, Mavsar; R & 
Tous C. (2007) 

Pèrdua de producció 
forestal de fusta i llenya 

1.601-2.516 €/ha 
Plana, E, Mavsar; R & 
Tous C. (2007) 

Cost de repoblació 1.888 €/ha 
Plana, E, Mavsar; R & 
Tous C. (2007) 

Inundacions i riuades 
Indemnització per cada 
tramitació 
d'assegurances 

8.200 €/tràmit 
Consorci de 
Compensació de 
Seguros 

Tempestes 
Indemnització per cada 
tramitació 
d'assegurances 

3.100 €/tràmit 
Consorci de 
Compensació de 
Seguros 

Sequera 
Reducció del PIB 
sectorial en un episodi 
de sequera extrema 

-7,70% 
Freire, J & Puig, I ENT. 
(2008) 

Salut Difícil segregar costos associats a incidències estrictament sanitàries. 

Font: Metodologia de redacció del PAESC de Diputació de Barcelona. 

 

Així doncs, a nivell d’exemple, el cost de no actuar podria ser de fins a 7.134.986 €, en 

relació els 639.000 € que suposa l’estimació del cost del Pla d’acció d’adaptació: 
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Taula 18. Simulació del cost de no actuar d’alguns impactes sobre el municipi d’Bellpuig. 

Impacte Concepte 
Pèrdues econòmiques 

estimades 

Incendi de 200 ha (sense actuació 
de millora de la massa cremada) 

Cost d’extinció de l’incendi 103.000 € 

Pèrdua de producció forestal de 
fusta i llenya 

411.500 € 

Inundacions i riuades 
Afectació a 10 persones amb 
tramitació a assegurances 

82.320 € 

Tempestes 
Afectació a 10 persones amb 
tramitació a assegurances 

142.700 € 

Sequera 
Afectació global a tots els sectors 
del municipi (*) 

6.395.466 € 

Total  7.134.986 € 

Font: Metodologia de redacció del PAESC de Diputació de Barcelona. 

(*) Calculat en base al PIB/hab del Segrià del 2014, de 25,4 milers d’euros per habitant, per 3.270 habitants 
del municipi (2014), amb una afectació de -7,70%. 
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7 TAULES RESUM DE LES ACTUACIONS 

7.1 Pla d’acció de mitigació al canvi climàtic  

 

Codi Accions Àrea d’intervenció Instrument polític 
Origen 

de 
l’acció 

Responsable Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia  
estimat 

Producció  
d’energia 
estimada 

Estalvi 
d’emissions  

de CO2 
estimat 

(MWh/any) (MWh/any) (tnCO2/any) 

EDIFICIS/EQUIPAMENTS/INSTALꞏLACIONS MUNICIPALS 

A13/B12/1 
Optimitzar l'ús dels termostats ajustant-ne la 
regulació 

Eficiència energètica 
en calefacció d’espais 

i subministrament 
d’aigua calenta 

Sensibilització (formació 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

0 50,13 -- 10,13 

A13/B12/2 
Millora dels aïllaments de les finestres de 
l'Escola Valeri Serra 

Eficiència energètica 
en calefacció d’espais 

i subministrament 
d’aigua calenta 

Gestió d’energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2025-
2030 

75.000 3,39 -- 16,77 

A13/B112/1 
Substitució de la caldera de gas natural per 
una d'alta eficència energètica a l'Escola de 
Música 

Eficiència energètica 
en calefacció d’espais 

i subministrament 
d’aigua calenta 

Gestió d’energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

20.000 32,03 -- 6,47 

A14/B12/1 
Substituir les làmpades existents per d’altres 
més eficients a l’Escola Valeri Serra 

Sistemes d’enllumenat 
eficient 

Gestió d'energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

25.584,82 6,33 -- 1,64 

A14/B12/2 
Substituir les làmpades existents per d’altres 
més eficients a l’Escola Bressol 

Sistemes d’enllumenat 
eficient 

Gestió d'energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

5.500 0,31 -- 0,08 

A14/B12/3 
Substituir les làmpades existents per d’altres 
més eficients a l’Escola de Música 

Sistemes d’enllumenat 
eficient 

Gestió d'energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

10916,88 0,73 -- 0,19 
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A14/B12/5 
Substitució de lampades per d'altres d'alta 
eficiència energètica (Ajuntament, Alberg, 
Teatre i Pavelló) 

Sistemes d’enllumenat 
eficient 

Gestió d’energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

10.000 28,95 -- 7,51 

A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal 
Acció integrada (totes 

les anteriors) 
Gestió d’energia 

Autoritat 
local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

15.000 44,31 -- 13,79 

A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal 
Acció integrada (totes 

les anteriors) 
Gestió d’energia 

Autoritat 
local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

2.500 55,38 -- 17,23 

A16/B12/5 
Programa de manteniment dels equipaments 
municipals 

Acció integrada (totes 
les anteriors) 

Gestió d’energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

2.000 49,37 -- 18,64 

A16/B13/1 
Indicar la qualificació energètica dels 
habitatges en venda del municipi 

Acció integrada (totes 
les anteriors) 

Certificació energètica 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

0 91,65 -- 28,05 

A17/B12/1 
Telemesura dels equipaments més 
consumidors: Pavelló, Escola Valeri Serra, 
Teatre, Alberg i Escola de Música 

Tecnologies de la 
informació i les 
comunicacions 

Gestió d’energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2025-
2030 

4.500 50,64 -- 161,51 

A18/B11/1 
Informar als responsables dels equipaments 
dels seus consums energètics 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

3.000 11,08 -- 3,45 

A18/B11/2 
Impulsar una campanya de bones pràctiques 
en els edificis públics d'ús intensiu 

Modificació d'hàbits Sensibilització/formació 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

12.000 11,08 -- 3,45 

A21/B21/3 
Substitució de làmpades de l'enllumenat del 
Parc del Convent per enllumenat LED 

Sistemes d’enllumenat 
eficient 

Gestió d'energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

2300 1,09 -- 0,52 

A75/B74/1 
Fomentar la compra verda d’equips/material 
endollable i ilꞏluminació a l’Ajuntament 

Altres Contractació pública 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

500 110,77 -- 34,47 

A75/B71/1 Impulsar el Projecte 50-50 
Acció integrada (totes 

les anteriors) 
Gestió d'energia 

Autoritat 
local 

Alcaldia / 
Regidoria 

2019-
2020 

1.000 82,44 -- 14,15 
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d'Educació 

EDIFICIS MUNICIPALS, RESIDENCIALS I TERCIARIS 

A12/B112/1 
Incentivar les pimes i comerços per què 
instalꞏlin calderes de biomassa o d'altres 
suports energètics menys contaminants 

Energia renovable per 
calefacció d’espais i 

subministrament 
d’aigua calenta 

Gestió d'energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

1.000 164,44 -- 33,62 

A14/B112/1 
Fomentar la renovació de l’enllumenat 
interior per enllumenat eficient i de baix 
consum en el sector terciari 

Sistemes d’enllumenat 
eficient 

Gestió d’energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

1.000 128,46 -- 61,79 

A15/B13/1 
Fomentar la renovació d’electrodomèstics de 
classe A o A+ en el sector terciari 

Sistemes d’enllumenat 
eficient 

Gestió d’energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

1.000 321,16 -- 154,48 

A16/B11/2 
Visites d'avaluació energètica en els edificis i 
els equipaments del sector terciari 

Acció integrada (totes 
les anteriors) 

Sensibilització/formació 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2025-
2030 

1.000 173,86 -- 53,31 

A16/B12/2 
Promoure l’adhesió de les empreses al 
Programa d’acords voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya 

Acció integrada (totes 
les anteriors) 

Gestió d’energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

1.000 695,43 -- 213,25 

A16/B12/3 
Promoure la creació d’una xarxa de 
comerços/establiments respectuosos amb el 
medi ambient 

Acció integrada (totes 
les anteriors) 

Gestió d’energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

1.000 173,86 -- 53,31 

EDIFICIS RESIDENCIALS 

A12/B16/1 
Bonificacions fiscals en la llicència d’obres 
per a millores en l’eficiència energètica dels 
habitatges 

Acció integrada (totes 
les anteriors) 

Ajudes i subvencions 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

0 -- -- 0,00 

A13/B112/2 
Fomentar la instalꞏlació de calderes amb 
funcionament d'energies renovables en els 
habitatges 

Eficiència energètica 
en calefacció d’espais 

i subministrament 
d’aigua calenta 

Altres 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

1.000 274,94 -- 84,14 

A14/B112/2 
Fomentar la renovació de l'enllumenat 
interior per enllumenat eficient i de baix 
consum en el sector domèstic 

Sistemes d’enllumenat 
eficient 

Gestió d’energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

6.227 7.034,49 -- 1824,59 
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A15/B13/2 
Fomentar la renovació d’electrodomèstics de 
classe A, A+ i/o bitèrmics en els edificis 
residencials 

Sistemes d’enllumenat 
eficient 

Gestió d’energia 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

500 328,17 -- 157,85 

A16/B11/1 
Realitzar una campanya d’estalvi energètic a 
la llar 

Altres Sensibilització/informació 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

3.500 183,30 -- 56,09 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

A21/B21/1 Actuacions a la xarxa d'enllumenat exterior Eficiència energètica Altres 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

875.000 172,52 -- 82,98 

TRANSPORT 

A41/B46/1 
Renovar els vehicles de la flota municipal per 
vehicles elèctrics o híbrids en funció del 
quilometratge i els desplaçaments 

Vehicles més 
nets/eficients 

Contractació pública 
Autoritat 

local 
Serveis 
Tècnics 

2025-
2030 

40.000 30,11 -- 8,03 

A42/B46/1 
Instalꞏlar punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics 

Vehicles elèctrics 
(inclòs infraestructura) 

Normativa sobre 
planificació territorial 

Autoritat 
local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

9.000 14,78 -- 3,94 

A44/B41/1 
Adherir-se a la campanya "pedalada contra 
el canvi climàtic" dins la setmana de la 
Mobilitat Sostenible 

Transferència modal 
cap als trajectes a peu 

i en bicicleta 
Sensibilització/formació 

Autoritat 
local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

0 92,35 
 

24,60 

A44/B45/1 
Foment de l'ús de la bicicleta i el 
desplaçament a peu per la mobilitat dins del 
municipi 

Transferència modal 
cap als trajectes a peu 

i en bicicleta 
Sensibilització/formació 

Autoritat 
local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

1.100 92,35 -- 147,61 

A45/B41/1 Crear una borsa local per a compartir cotxe 
ús compartit 
d'automòbils 

Sensibilització/formació 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2019-
2020 

250 545,88 -- 147,61 

A75/B74/3 

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 Altres 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

300 554,10 -- 147,61 

A410/B41/2 Informar de cursos de conducció eficient a la Conducció ecològica Sensibilització/formació Autoritat Alcaldia / 2020- 300 554,10 -- 147,61 
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ciutadania i empreses de transports local Serveis 
Tècnics 

2025 

PRODUCCIÓ LOCAL D'ELECTRICITAT 

A53/B58/1 
Instalꞏlació d'energia solar fotovoltaica 
connectada a xarxa de l'Ajuntament 

Energia fotovoltaica Altres 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

40.000 21,97 -- 10,57 

A53/B58/3 
Estudi del potencial fotovoltaic d’autoconsum 
del conjunt d’edificis del sector terciari i 
residencial 

Energia fotovoltaica Altres 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

5.000 125,78 
 

62,47 

A53/B58/4 
Instalꞏlació de sistemes d'energia solar 
fotovoltaica en règim d'autoconsum 

Energia fotovoltaica Altres 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

300.000 177,64  85,45 

ALTRES 

A72/B74/2 
Recollir els residus porta a porta als grans 
productors 

Gestió de residus i 
aigües residuals 

Altres 
Autoritat 

local 

Alcaldia / 
Serveis 
Tècnics 

2020-
2025 

2.500 -- -- 2,38 



  

 

 

7.2 Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic 

   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 

Miniauditories 
energètiques i 
de recursos 
(aigua) a les 
activitats del 
sector serveis 

Alcaldia 
2025-
2030 

No iniciada Sí   
Associacions 

de comerç 
Sequeres 

Canvis en els 
patrons de 
demanda 
energètica 

25.000   

Adaptar els 
equipaments 
municipals més 
significatius per 
poder connectar 
un generador en 
cas de 
necessitat 

Alcaldia 
2020-
2025 

No iniciada   Sí 
Manteniment 
ajuntament 

Fred extrem 

Efectes en 
infraestructures; 

Canvis en els 
patrons de 
demanda 
energètica 

1.500   

Creació d'un 
servei 
d'assessorament 
en matèria 
d'energia i canvi 
climàtic 

Alcaldia 
2025-
2030 

No iniciada     -- 
Calor 

extrem 

Efectes 
negatius de la 

calor 
2.000   

Educació 
ambiental (en 
energia i canvi 
climàtic) a les 
escoles 

Alcaldia 
2019-
2020 

No iniciada     
Estudiants i 

equip docent 
Calor 

extrema 

Efectes 
negatius de la 

calor 
2.000   

Programa de 
manteniment 
dels 
equipaments i 
infraestructures 
municipals 

Alcaldia 
2019-
2020 

No iniciada Sí   
Manteniment 
ajuntament 

Calor i fred 
extrems 

Efectes 
negatius de la 

calor 
2.000   

Aigua 

Elaborar un 
catàleg de fonts 
i punts d'aigua i 
d'un pla de 
manteniment (i 
seguiment de la 
qualitat d'aigua) 

Alcaldia 
2020-
2025 

No iniciada     

CONGIAC, 
consorci de 
la gestió de 

l'aigua 

Sequeres 

Augment de les 
sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat) 

2.000   

Elaboració del 
Pla Director de 
subministrament 
d'aigua 

Alcaldia 
2020-
2025 

No iniciada   Sí 

CONGIAC, 
consorci de 
la gestió de 

l'aigua 

Sequeres 

Augment de les 
sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat) 

500.000   

Ordenança 
sobre l'estalvi 
d'aigua 

Alcaldia 
2020-
2025 

No iniciada Sí   -- Sequeres 

Augment de les 
sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat) 

1.000   

Verificació del 
bon 
funcionament de 
la xarxa de 
clavegueram 

Alcaldia 
2025-
2030 

No iniciada Sí   

CONGIAC, 
consorci de 
la gestió de 

l'aigua 

Inundacions 
Augment del 

risc 
d'inundacions 

2.000   

Programa de 
regulació de 
consums d'aigua 
als usuaris 

Alcaldia 
2020-
2025 

No iniciada     -- Sequeres 

Augment de les 
sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat) 

2.500   



  

 

 

Millores a la 
xarxa d'aigua 
potable per 
garantir el 
subministrament 
d'aigua potable 
en cas de 
manca de 
subministrament 
elèctric 

Alcaldia 
2025-
2030 

No iniciada     

CONGIAC, 
consorci de 
la gestió de 

l'aigua 

Sequeres 

Augment de les 
sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat) 

60.000   

Millores en els 
sistemes de reg 
per minimitzar el 
consum d'aigua 

Alcaldia 
2025-
2030 

No iniciada     

CONGIAC, 
consorci de 
la gestió de 

l'aigua 

Sequeres 

Augment de les 
sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat) 

25.000   

Campanyes per 
reduir el consum 
domèstic de 
serveis d'aigua 

Alcaldia 
2019-
2020 

No iniciada     -- Sequeres 

Augment de les 
sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat) 

2.000   

Agricultura Foment del 
consum de 
productes de 
proximitat i 
d'agricultura 
ecològica 

Alcaldia 
2019-
2020 

No iniciada     
Comunitats 
de regants 

Sequeres 

Transversal 
(comunicació i 

informació 
general) 

2.500   
i silvicultura 

Medi 
ambient 

Recerca de 
finques per 
implantar 
actuacions de 
Custòdia del 
Territori 

Alcaldia 
2019-
2020 

No iniciada     -- 
Incendis 
forestals 

Major risc 
d'incendi; 

Vulnerabilitat de 
les espècies 
forestals a 
malalties i 
plagues 

5.000   
i 
biodiversitat 

Salut 

Instalꞏlar 
proteccions 
solars a les 
places principals 
d'Bellpuig (arbrat 
i/o tendals) 

Alcaldia 
2020-
2025 

No iniciada     -- 
Calor 

extrema 

Augment de 
l'efecte illa de 

calor 
1.500   

Protecció 
civil Establir avisos 

directes a la 
població 
sensible a les 
onades de calor 

Alcaldia 
2019-
2020 

No iniciada   Sí 
Generalitat 

de 
Catalunya 

Calor 
extrema 

Transversal 
(comunicació i 

informació 
general o de 

fenòmens 
meteorològics) 

1.000   
i 
emergències 

Altres 

Avaluar l'estat 
de les 
comunicacions i 
les tecnologies 
d'informació i 
comunicació 
(TIC's) del 
municipi 

Alcaldia 
2019-
2020 

No iniciada     -- 
Calor 

extrema 

Transversal 
(comunicació i 

informació 
general o de 

fenòmens 
meteorològics); 
Augment de la 

mortalitat 
associada a la 

calor 

2.000   

 Font: Elaboració pròpia en base al SECAP Template. 

 

  



  

 

 

 

8 PLA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 

8.1 Actors implicats 

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 taula següent identifica els possibles actors que s’han implicat en el procés 

d’elaboració del PAESC del municipi de Bellpuig: 

Taula 19. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAESC. 

Tipologia de 
persones i/o 
organismes 

Actors 
Convocat 
al taller 

Participació 
al taller 

Ajuntament 

Sr. Jordi Estiarte i Berenguer (Alcalde) X  

Sra. Inés Granollers i Cunillera (1a tinent d'alcalde. Regidora de comerç, 
turisme i agricultura) 

X  

Sr. Josep Raurich i Cots (2n tinent d'alcalde. Regidor d'urbanisme, mobilitat 
i serveis) 

X  

Sra. MªDolors Florensa i Santiveri (3a tinent d'alcalde. Regidora de política 
social, convivència i salut) 

X  

Sra. Imma Oliva i Piera (4a tinent d'alcalde. Regidora d'economia, empresa, 
emprenedoria i esports) 

X  

Sr. Anouar Boumakhtaf i Torres (Regidor d'oci, cultura, entitats i joventut) X  

Sra. Sandra Oriola i Albareda (Regidora d'educació i igualtat) X  

Sra. Elisenda Sánchez i Doñate (Regidora d'educació i igualtat) X  

Secretària de l’Ajuntament X  

Brigada Municipal (tots els serveis) X  

Serveis Tècnics X  

Sector privat 

Comerciants del municipi X  

Responsables del sector terciari del municipi X  

Empreses privades del municipi X  

Representants de 
la societat civil 

Associacions de veïns ( Associació de Dones Atenea,  Entitats Esportives, 
etc) 

X  

Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Pública Valeri 
Serra, Llar d’Infants i Escola de Música 

X  

Ciutadans amb un interès concret X  

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. 

 



  

 

 

8.2 Taller de participació - planificació 

El taller de participació es realitzarà durant els mesos d’estiu, i tindrà 1 hora de duració. 

Es convocaran a través de l’ajuntament, tots els actors indicats anteriorment. 

 

8.3 Comunicació 

La taula següent indica les accions de comunicació que s’han dut a terme durant el 
procés d’elaboració del PAESC en la fase inicial i de planificació. 

Taula 20. Instruments de participació i comunicació durant la fase d’inici i planificació del PAESC. 

Fase Etapa 
Grau 

 implicació 

Instruments de participació/comunicació 

Instrument Objectiu 

Inici 

Compromís polític i signatura 
del Pacte 

X 

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

Adaptació de les estructures 
administratives 

municipals 
X 

Informar els treballadors municipals i 
responsables polítics de la signatura 
del Pacte d’alcaldes, 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  

X X 
Presentar els resultats de l’IRE a la 
ciutadania. 

X X 
Presentar els resultats de l’IRE als 
actors implicats. 

Establiment de la visió: on 
volem anar? 

Elaboració del pla: com 
volem aconseguir-ho? 

X X 
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. 

Aprovació i presentació del 
pla 

X X 

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. 

 

Cal destacar que, un cop aprovat el PAESC per Ple, caldrà fer difusió de les actuacions 

que l’ajuntament desenvolupi. Per tal de donar visibilitat als projectes executats en l’àmbit 

de totes les comarques lleidatanes, caldrà informar la Diputació de Lleida de les 

actuacions. A més, l’ajuntament també haurà de fer difusió de les actuacions i dels 

resultats a través dels seus canals de difusió habituals. 



  

 

 

L’Ajuntament de Bellpuig com a signatari del Pacte d’alcaldes, es compromet a organitzar 

cada any accions pel Dia de l’Energia, i a promoure activitats i involucrar-hi la ciutadania i 

les parts interessades. 

 

   



  

 

 

9 PLA DE SEGUIMENT 

Els signataris del Pacte d’alcaldes es comprometen a presentar: 

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

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

 

Per tal d’avaluar el progrés i els resultats del PAESC s’han identificat els indicadors 
següents per a cada sector: 

Taula 21. Indicadors per a la mitigació utilitzats en aquest PAESC.  

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 

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

Nombre de calderes substituïdes per calderes mes eficients 

Nombre de bombetes substituïdes per bombetes mes eficients 

Nombre d’electrodomèstics substituïts per electrodomèstic mes eficients 

Nombre de participants en campanyes de sensibilització 

Enllumenat públic 
Consum total enllumenat públic. 

Consum electricitat enllumenat públic. Nombre de reguladors de flux instalꞏlats. 

Transport municipal, públic i 
privat 

Nombre d'altes en la borsa de cotxe compartit 

Nombre de treballadors/es municipals inscrits als cursos de conducció eficient 

Enquesta municipal de mobilitat 

Nombre de vehicles substituïts per vehicles més nets / eficients 

Nombre d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics 

Producció local d’energia Electricitat produïda en els equipaments municipals 

 



  

 

 

Sector Indicador 

Altres 

% d’electricitat 100% renovable contractada per l’Ajuntament 

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

Consum total d'energia del sector terciari 

Nombre de participants en les activitats 

Consum total d'energia de l’escola 

Nombre de participants en els cursos de conduccio eficient 

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

% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions 

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

 

Taula 22. Indicadors per a l’adaptació: relacionats amb la vulnerabilitat.  

Vulnerabilitat Indicador 

Climàtica 

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

Freqüència de les onades de calor / fred 

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

Quantitat de dies / nits consecutius sense pluja 

Socioeconòmica 

Població actual comparada amb les projeccions per 2020/2030/2050 

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

% 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 

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

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

Física i ambiental 

% de canvi en la temperatura mitjana anual / mensual 

% de canvi en la precipitació mitjana anual / mensual 

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

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

% de zones baixes o d'altitud 

% de zones en costes o rius 

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

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

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

Consum actual d'aigua per càpita enfront de les previsions per 2020/2030/2050 

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

 



  

 

 

Taula 23. Indicadors per a l’adaptació: relacionats amb l’impacte.  

Sector Indicador 

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

Transport, energia, aigua, 
residus, TIC 

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

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) 

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) 

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

Salut 

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

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

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

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

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

Medi Ambient i Biodiversitat 

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

% de pèrdues d'hàbitat per esdeveniments climatològics extrems 

% del canvi en el nombre d'espècies natives 

% 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) 

% de pèrdues ramaderes per les condicions climatològiques extremes 

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

% de pèrdues ramaderes per plagues / patògens 

% de pèrdues fusteres per plagues / patògens 

% de canvi en la composició dels boscos 

% 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 € 

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

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

 

  



  

 

 

Taula 24. Indicadors per a l’adaptació: relacionats amb els resultats.  

Sector Indicador 

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) 

% de canvi en les zones verdes i blaves connectades 

% en el nivell d'humitat de les superfícies segellades / sòls 

% de canvi en l'escorrentia de l'aigua de pluja (a causa del canvi en la infiltració del 
sòl) 

% de canvi en l'ombra (i canvis relacionats amb l'efecte d'illa de calor urbana) 

% 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) 

% 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 

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

% de bosc restaurat 

Turisme 
% de canvi en els fluxos turístics 

% de canvi en les activitats turístiques 

Altres 

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

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

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

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

Nombre de sessions de formació per al personal 

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 a partir de la Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía. Unió Europea, 2016. 

 

Aquests indicadors s’hauran de definir i descriure amb més detall un cop la Comissió 
Europea hagi publicat la guia específica sobre el seguiment i la presentació dels informes. 

  



  

 

 

10 PROPOSTA DE PLA D’INVERSIONS 

Aquest pla d’inversions identifica, pel període 2019-2030, les accions que caldrà dur a 
terme per tal d’assolir l’objectiu i el cost associat. Les accions es divideixen en dos 
períodes: curt termini (2019-2020) i llarg termini (2020-2030). L’informe d’implantació del 
PAESC haurà d’actualitzar aquest pla d’inversions.  

La taula següent recull les accions identificades pel PAESC en funció de la previsió del 
seu període d’implantació. 

Taula 25. Síntesi del pla d’inversions.  

Termini 
Nombre  

d’accions 
Cost inversió 

privada (€) 
Cost 

Ajuntament (€) 
Cost  

total (€) 

Curt termini (2019-2020) 14 -- 923.278,70 € 923.278,70 € 

Mig termini (2020- 2025) 22 -- 411.201,70 € 411.201,70 € 

Llarg termini (2025-2030) 4 -- 120.500,00 € 120.500,00 € 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Per a cada acció s’indiquen els aspectes clau següents: 

 Cost total (IVA inclòs). 
 Cost d’abatiment de l’acció. 
 Període d’amortització. 
 Cost de la inversió privada (IVA inclòs). 
 Cost de l’ajuntament (IVA inclòs). 
 Possibles vies de finançament per fer front al cost de l’acció/inversió. 

  



  

 

 

Accions a curt termini (2019-2020) 
 
 

Acció Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amortitza

ció 

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost inversió 
privada 

(€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost total (€) 

A13/B112/1 Substitució de la 
caldera de gas 
natural per una 
d'alta eficiència 
energètica a 
l'Escola de Música 

3.091,37 € 12 Diputació / 
ICAEN 

--- 20.000,00 € 20.000,00 € 

A14/B12/5 Substitució de 
làmpades per 
d'altres d'alta 
eficiència 
energètica 
(Ajuntament, 
Alberg, Teatre i 
Pavelló) 

1.331,82 € 1,5 Diputació / 
ICAEN 

--- 10.000,00 € 10.000,00 € 

A16/B12/1 Nomenar un/a 
gestor/a energètic/a 
municipal 

1.087,96 €  --- --- 15.000,00 € 15.000,00 € 

A18/B11/2 Impulsar una 
campanya de bones 
pràctiques en els 
edificis públics d'ús 
intensiu 

3.481,47 €  --- --- 12.000,00 € 12.000,00 € 

A21/B21/3 Substitució de 
làmpades de 
l'enllumenat del 
Parc del Convent 
per enllumenat LED 

4.386,89 € 10 --- --- 2.300,00 € 2.300,00 € 

A75/B71/1 Impulsar el Projecte 
50-50 

4,83 €  --- --- 1.000,00 € 1.000,00 € 

A12/B112/1 Incentivar les pimes 
i comerços per què 
instalꞏlin calderes 
de biomassa o 
d'altres suports 
energètics menys 
contaminants 

29,74 €  --- --- 1.000,00 € 1.000,00 € 

A14/B112/1 Fomentar la 
renovació de 
l’enllumenat interior 
per enllumenat 
eficient i de baix 
consum en el sector 
terciari 

16,18 €  --- --- 1.000,00 € 1.000,00 € 

A15/B13/1 Fomentar la 
renovació 
d’electrodomèstics 
de classe A o A+ en 
el sector terciari 

6,47 €  --- --- 1.000,00 € 1.000,00 € 



  

 

 

Acció Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amortitza

ció 

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost inversió 
privada 

(€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost total (€) 

A14/B112/2 Fomentar la 
renovació de 
l'enllumenat interior 
per enllumenat 
eficient i de baix 
consum en el sector 
domèstic 

3,41 €  --- --- 6.227,00 € 6.227,00 € 

A15/B13/2 Fomentar la 
renovació 
d’electrodomèstics 
de classe A, A+ i/o 
bitèrmics en els 
edificis residencials 

3,17 €  --- --- 500,00 € 500,00 € 

A16/B11/1 Realitzar una 
campanya d’estalvi 
energètic a la llar 

53,48 €  --- --- 3.000,00 € 3.000,00 € 

A21/B21/1 Actuacions a la 
xarxa d'enllumenat 
exterior 

10.243,36 €  PUOSC / 
FEDER 

--- 850.000,00 € 850.000,00 € 

A45/B41/1 Crear una borsa 
local per a compartir 
cotxe 

2,03 €  --- --- 250,00 € 250,00 € 

TOTAL  23.742,20 €    
923.278,70 € 923.278,70 € 

   



  

 

 

Accions a mig termini (2020-2025) 

 

Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amortitzac

ió (any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost 
inversió 

privada (€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost total 

(€) 

A13/B12/1 

Optimitzar l'ús 
dels termostats 
ajustant-ne la 
regulació 

0,00 € --- --- --- 0,00 € 0,00 € 

A14/B12/1 

Substituir les 
làmpades 
existents per 
d’altres més 
eficients a 
l’Escola Valeri 
Serra 

15.587,48 € 19 
Diputació / 

ICAEN 
--- 25.584,82 € 25.584,82 € 

A14/B12/2 

Substituir les 
làmpades 
existents per 
d’altres més 
eficients a 
l’Escola Bressol 

69.137,83 € 86 
Diputació / 

ICAEN 
--- 5.500,00 € 5.500,00 € 

A14/B12/3 

Substituir les 
làmpades 
existents per 
d’altres més 
eficients a 
l’Escola de 
Música 

57.925,54 € 72 
Diputació / 

ICAEN 
--- 10.916,88 € 10.916,88 € 

A16/B12/4 
Comptabilitat 
energètica 
municipal 

145,06 € --- Diputació --- 2.500,00 € 2.500,00 € 

A16/B12/5 

Programa de 
manteniment 
dels 
equipaments 
municipals 

107,30 € --- --- --- 2.000,00 € 2.000,00 € 

A16/B13/1 

Indicar la 
qualificació 
energètica dels 
habitatges en 
venda del 
municipi 

0,00 € --- --- --- 0,00 € 0,00 € 

A18/B11/1 

Informar als 
responsables 
dels 
equipaments 
dels seus 
consums 
energètics 

870,37 € --- --- --- 3.000,00 € 3.000,00 € 

A75/B74/1 

Fomentar la 
compra verda 
d’equips/materia
l endollable i 
ilꞏluminació a 

14,51 € --- --- --- 500,00 € 500,00 € 



  

 

 

Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amortitzac

ió (any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost 
inversió 

privada (€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost total 

(€) 

l’Ajuntament 

A16/B12/2 

Promoure 
l’adhesió de les 
empreses al 
Programa 
d’acords 
voluntaris de la 
Generalitat de 
Catalunya 

4,69 € --- --- --- 1.000,00 € 1.000,00 € 

A16/B12/3 

Promoure la 
creació d’una 
xarxa de 
comerços/establ
iments 
respectuosos 
amb el medi 
ambient 

18,76 € --- --- --- 1.000,00 € 1.000,00 € 

A12/B16/1 

Bonificacions 
fiscals en la 
llicència d’obres 
per a millores en 
l’eficiència 
energètica dels 
habitatges 

0,00 € --- --- --- 0,00 € 0,00 € 

A13/B112/
2 

Fomentar la 
instalꞏlació de 
calderes amb 
funcionament 
d'energies 
renovables en 
els habitatges 

11,89 € --- ICAEN --- 1.000,00 € 1.000,00 € 

A42/B46/1 

Instalꞏlar punts 
de recàrrega per 
a vehicles 
elèctrics 

2.286,41 € --- ICAEN --- 9.000,00 € 9.000,00 € 

A44/B41/1 

Adherir-se a la 
campanya 
"pedalada 
contra el canvi 
climàtic" dins la 
setmana de la 
Mobilitat 
Sostenible 

0,00 € --- --- --- 0,00 € 0,00 € 

A44/B45/1 

Foment de l'ús 
de la bicicleta i 
el desplaçament 
a peu per la 
mobilitat dins 
del municipi 

44,71 € --- Generalitat --- 1.100,00 € 1.100,00 € 

A75/B74/3 

Redistribuir 
l'impost de 
vehicles per tal 
d'afavorir la 
compra de 
vehicles de 

1,69 € --- --- --- 250,00 € 250,00 € 



  

 

 

Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amortitzac

ió (any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost 
inversió 

privada (€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost total 

(€) 

mínima emissió 
de CO2, 
inclosos els 
elèctrics, híbrids 
i híbrids 
endollables 

A410/B41/
2 

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

2,03 € --- --- --- 300,00 € 300,00 € 

A53/B58/1 

Instalꞏlació 
d'energia solar 
fotovoltaica 
connectada a 
xarxa de 
l'Ajuntament 

3.784,41 € --- 
PUOSC / 
FEDER 

--- 40.000,00 € 40.000,00 € 

A53/B58/3 

Estudi del 
potencial 
fotovoltaic 
d’autoconsum 
del conjunt 
d’edificis del 
sector terciari i 
residencial 

877,76 € --- ICAEN --- 5.000,00 € 5.000,00 € 

A53/B58/4 

Instalꞏlació de 
sistemes 
d'energia solar 
fotovoltaica en 
règim 
d'autoconsum 

80,04 € --- 
PUOSC / 
FEDER 

--- 300.000 € 300.000 € 

A72/B74/2 

Recollir els 
residus porta a 
porta als grans 
productors 

1.050,27 € --- --- --- 2.500,00 € 2.500,00 € 

TOTAL 
 

151.950,76 € 177,89 € 0,00 € 0,00 € 
1.454.978,70

€ 
1.454.978,70

€ 

 

  



  

 

 

Accions a llarg termini (2025-2030) 

 

Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amortitzac

ió 
(any) 

Possibles 
vies de 

finançament 

Cost 
inversió 
privada 

(€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost total 
(€) 

A13/B12/2 

Millora dels 
aïllaments de 
les finestres de 
l'Escola Valeri 
Serra 

4.472,22 € --- 
Diputació / 

ICAEN 
--- 75.000,00 € 75.000,00 € 

A17/B12/1 

Telemesura 
dels 
equipaments 
més 
consumidors: 
Pavelló, Escola 
Valeri Serra, 
Teatre, Alberg i 
Escola de 
Música 

27,86 € --- --- --- 4.500,00 € 4.500,00 € 

A16/B11/2 

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

18,76 € --- --- --- 1.000,00 € 1.000,00 € 

A41/B46/1 

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

4.979,28 € 6 
ICAEN / 

IDAE 
--- 40.000,00 € 40.000,00 € 

TOTAL  9.498,12 €    120.500,00 € 120.500,00 € 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

SECAP Template 

 

 

 

  



Compromisos: Códigos de color:

Reducción de CO2 para 2020    Campos obligatorios

Reducción de CO2 para 2030    Campos opcionales

Reducción de CO2 a largo plazo    Campos de resultado

Adaptación al cambio climático    Campos autorrellenados (versión online)

Guía para la presentación de informes Definición    Definiciones (visibles haciendo clic)

Guía del PAES  Campos de seguimiento

Herramienta de respaldo a la adaptación urbana

Estructura del modelo y requisitos mínimos de presentación de informes: Objetivos

En la fase de 

registro

En el plazo de 

2 años

En el plazo de 4 

años
(y luego cada 2 

años)

Estrategia opcional * * 

Inventarios de Emisiones opcional
*

(IER)

*
(ISE cada 4 

años)



Acciones de Mitigación opcional * * 

Informe de Mitigación 

Informe de Seguimiento 

Puntuación de la adaptación * * * 

Riesgos y vulnerabilidades opcional * *  Última actualización: Julio de 2016

Acciones de adaptación opcional opcional
*

(mín. 3 modelos 

de ref.)



Informe de adaptación 

Indicadores de adaptación 

*obligatorios

                

Modelo del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

El modelo del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

(PACES) y sus campos de seguimiento constituyen el marco para 

realización de informes de la iniciativa del Pacto de los Alcaldes. Lo 

han desarrollado el Pacto de los Alcaldes y la iniciativa Mayors Adapt, 

junto con el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y 

en colaboración con un grupo de practicantes de las autoridades 

locales y regionales. Este modelo basado en Excel es una versión de 

trabajo offline del modelo online oficial, que debe rellenarse en inglés y 

presentarse online a través de «Mi Pacto»: 

http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html. La versión online de este 

modelo debería estar disponible a partir de 2017. Recuerde que no es 

Estructura del modelo

Requisitos mínimos de informes
Enlace a la 

pestaña

→ IDENTIFICAR Y EVALUAR desafíos y prioridades climáticas y energéticas locales

→ SEGUIR E INFORMAR del progreso hacia los compromisos

→ INFORMAR Y RESPALDAR a los responsables de la toma de decisiones 

→ COMUNICAR los resultados al público en general

→ PERMITIR la autoevaluación Y FACILITAR el intercambio de experiencias con iguales

→ DEMOSTRAR los logros locales a los responsables políticos

M
it

ig
ac

ió
n

Elaborado por: oficinas del Pacto de los Alcades y de la iniciativa Mayors Adapt, Centro Común de 

Investigación de la Comisión Europea   

A
d

ap
ta

ci
ó

n

La responsabilidad sobre el contenido del presente documento recae exclusivamente sobre sus autores. No refleja necesariamente la 

opinión de las Comunidades Europeas. La Comisión Europea no se hace responsable del uso al que pueda destinarse la información 

contenida en el presente documento.

http://www.eumayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.eumayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.eumayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0


y INICIO

Estrategia

1)

396 caracters quedan

2) Compromisos

Objetivo de 

CO2 

Unidad
Año 

objetivo

Año de 

referencia

Tipo de 

reducción

21,06% % 2020 2005 absoluta

49,08% % 2030 2005 absoluta

[Desplegar] [Desplegar] [Desplegar]

Unidad

(% u otros)

Año 

objetivo

Año de 

referencia

2030 2005

2030 2005

2030 2005

2030 2005

2030 2005

i Agregue tantas filas como sea necesario.

3)

700 caracters quedan

4)

x

x x

x x

i Seleccione x en los casos en los que proceda.

509 caracters quedan

5)

x

x

[Seleccione x]

i Seleccione x en los casos en los que proceda.

566 caracters quedan

6) 

  No-inversión  (€)   No-inversión  (€)   No inversión  (€)   No inversión  (€)

x x

0 0 [Seleccione x] 0 0

x

[Seleccione x]

[Seleccione x]

0 0 0 0

i Seleccione x en los casos en los que proceda. i Seleccione x en los casos en los que proceda.

2019 2030 12 años 2005 2019 15 años

563 caracters quedan

7) 

412 caracters quedan

Por favor califique (poco, algo, mucho, no aplicable) los principales problemas encontrados durante la ejecución del plan de acción, ya sea en general o por sector:

8)

461 caracters quedan

9)

700 caracters quedan

Evaluación de las 

opciones de adaptación

A fecha de hoy, una acción de adaptación al cambio climático en el municipio ha sido la redacción del Documento Único de Protección Municipal. Las acciones propuestas son una guía de ejemplo a seguir para la adaptación al cambio climático.

Estrategia en caso de 

episodios climáticos 

Tecnologías inmaduras o de alto coste Algo

Incompatibilidad con las orientaciones políticas nacionales Poco

Cambios en las prioridades políticas locales Poco

Falta de apoyo político en otros niveles administrativos Poco

Falta de apoyo de las partes interesadas Poco

Falta de conocimientos técnicos Poco

Ausencia/debilidad de marco normativo Algo

Fuentes financieras limitadas Algo

SEGUIMIENTO

Todos los sectores Municipal Terciario Residencial Transporte Adaptación

Período de tiempo Período de tiempo

Posibles vías de financiación pueden ser procedentes de la Generalitat de Catalunya, Diputación de Lleida y Consell Comarcal de l'Urgell.

Proceso de seguimiento El personal del Ayuntamiento de Bellpuig realizará el seguimiento de las acciones tomadas del PAESC. A la vez, pueden contratar con el personal técnico que ha intervenido en la redacción de este documento para llevar a cabo este 

seguimiento, de la empresa Arum Consultoria Ambiental, SLU.

[Seleccione x]

Total 1454979 639000 Total 1409489 0

  - Privado [Seleccione x]   - Privado

[Seleccione x]

  - Fondos y Programas de la UE [Seleccione x]   - Fondos y programas de la UE [Seleccione x]

  - Fondos y Programas Nacionales 340000 [Seleccione x]   - Fondos y Programas Nacionales 607000

[Seleccione x] 0

Otros actores: 340000 [Seleccione x] 0 Otros actores: 607000 [Seleccione x] 0

Recursos propios de la Autoridad 1114978,7 x 639000 Recursos propios de la autoridad local 802489

Mitigación Adaptación

  Inversión (€)   Inversión (€)   Inversión (€)   Inversión (€)

El personal del Ayuntamiento de Bellpuig ha participado en la redacción de este documento, facilitando toda la información necesaria. 

SEGUIMIENTO 

Presupuesto global para la 

ejecución y fuentes de 

financiación
Fuente

Presupuesto previsto para la ejecución del plan (€)

Fuente

Presupuesto utilizado hasta la fecha para la ejecución del plan (€)

Mitigación Adaptación

Alto

Partes interesadas externas Bajo

Partes interesadas [Despeglar]

Otros

Total 2,2

La empresa Arum Consultoria Ambiental, S.L.U. es la encargada de la redacción de este documento, encargado por parte del Ayuntamiento de Bellpuig, y bajo la tutela de la Diputación de Lleida.

Participación de las 

partes interesadas y los 

ciudadanos

Tipo Partes interesadas que participan Nivel de participación

Personal de la autoridad local

Coordinador del Pacto 0,2

Promotor del Pacto 1

Consultor externo 1

Tipo
Preparación del Plan Ejecución 

del PlanEmpleos equivalentes a 

Autoridades locales

Mejorar la red de alcantarillado y aprovechar el potencial de uso de las aguas pluviales

 Adaptar los edificios frente al cambio climático en relación a la eficiencia energética

Reforzar el sector agrario y fomentar el consumo de productos de proximidad

Coordinación y 

estructuras organizativas 

creadas/asignadas

Personal asignado SEGUIMIENTO  

5326

Adaptación

Objetivo

Garantizar los avisos a la población más vulnerable

Aumentar la autosuficiencia de la red de distribución de agua potable

Estrategia

Visión El objectivo global de la redacción de este documentos es alcanzar la reducción de un 40%, como mínimo, de emisiones de los gases de efecto invernadero en el municipio en el año objetivo 2030, en relación al año de referencia 2005, y que 

Bellpuig llegue a ser un municipio resistente al canvio climático.

Mitigación

Estimaciones de 

población en el año 

5103



y INICIO

Inventario de Seguimiento de las Emisiones

i Copie tantas pestañas "MEI" [ISE] como sea necesario para los Inventarios de Seguimiento de Emisiones

1) Año de referencia 2014

2) Número de habitantes en el año de referencia4956

3) Factores de emisión   IPCC

  ACV (Análisis del ciclo de vida)

4) Unidad de información de las emisiones  toneladas de CO2 

  toneladas equivalentes de CO2

5) 

838 caracters quedan

i Obsérvese que para separar los decimales se utiliza la coma [.] No se permite utilizar separador de millares.

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Gasóleo Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustible

s      fósiles

Aceite 

vegetal 

Biocombust

ible

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar 

térmica

Energía 

geotérmica

444,10 626,57 16,8600 20,12 1107,65

5404,03 9768,97 240,83 309,24 15723,07

6563,42 10.159,18 728,70 878,25 18329,55

575,06 575,06

No RCDE 0

RCDE (no 

recomendado)
0

12986,61 0 20554,72 969,53 1204,35 0 0 0 0 0 0 0 0 20,12 0 35735,33

270,09 3,67 273,76

0

17.584,20 611,92 18196,12

0 0 0 0 0 17854,29 615,59 0 0 0 0 0 0 0 0 18469,88

0

12986,61 0 20554,72 969,53 1204,35 17854,29 615,59 0 0 0 0 0 0 20,12 0 54205,22

Sectores clave para el Pacto

B. Suministro energético

i Oculte las secciones y filas según corresponda a su inventario de emisiones

B1. Adquisición municipal de electricidad ecológica certificada

Electricidad 

renovable 

adquirida  

[MWh]

Factor de 

emisión de 

CO2 / eq. de 

CO2 [t/MWh]

0 0

B2. Electricidad de generación/distribución local (sólo energía renovable)

Electricidad 

renovable 

generada 

[MWh]

Factor de 

emisión 

[t/MWh 

producidas]

Emisiones 

de CO2 / eq. 

de CO2 [t]

0

0

0

0

0 0

B3.  Electricidad de generación/distribución local

de fuentes 

renovables

de fuentes 

no 

renovables

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Lignito Carbón

Fuentes 

fósiles

Fuentes 

renovables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B4. Generación local de calefacción/refrigeración

de fuentes 

renovables

de fuentes 

no 

renovables

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Lignito Carbón

Fuentes 

fósiles

Fuentes 

renovables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Emisiones de CO2

C1. Indique los factores de emisión de CO2 utilizados [t/MWh]:

Haga clic aquí para ver los factores de emisión de los combustibles 

Nacional Local Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Diésel Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustibles 

fósiles

Aceite 

vegetal 

Biocombust

ible

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar 

térmica

Energía 

geotérmica

BEI 0,481 0,475 0,000 0,202 0,227 0,267 0,267 0,249 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MEI 0,267 0,259 0,202 0,227 0,267 0,267 0,249

C2. Debe rellenarse en el caso de que se incluyan sectores sin relación con la energía:

Emisiones 

de eq. de 

CO2 [t]

1437,27

Inventario de Emisiones

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Diésel Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustible

s      fósiles

Aceite 

vegetal 

Biocombust

ible

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar 

térmica

Energía 

geotérmica

115,02 0 126,57 0,00 4,50 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246,09

1399,64 0 1973,33 54,67 82,57 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3510,21

1699,93 0 2052,15 165,41 234,49 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4151,99

148,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,94

No RCDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

RCDE (no 

recomendado)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3363,53 0 4152,05 220,08 321,56 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8057,23

0 0 0 0 0 72,11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 73,03

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 4694,98 152,37 0 0 0 0 0 0 0 0 4847,35

0 0 0 0 0 4767,10 153,28 0 0 0 0 0 0 0 0 4920,38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1437,27

0,00

0,00

3363,53 0,00 4152,05 220,08 321,56 4767,10 153,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14414,88

Sectores clave para el Pacto

Comentarios adicionales

500 caracters quedan

Gestión de residuos

Gestión de aguas residuales

Otros - no relacionados con energía

TOTAL

Transporte privado y comercial

Subtotal

OTROS

Agricultura, silvicultura y pesca

OTROS SECTORES SIN RELACIÓN CON LA ENERGÍA

Industria

Subtotal

TRANSPORTE

Flota municipal

Transporte Público

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA  
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Edificios y 

Edificios residenciales

Alumbrado público

Sector

Emisiones de CO2  [t] / emisiones de eq. de CO2 [t]

Electricidad

Calefacción/

Refrigeració

n

Combustibles fósiles Energías renovables

Total

Combustibles fósiles Energías renovables

Sectores sin relación con la energía

Gestión de residuos

Gestión de aguas residuales

Otros - no relacionados con energía

Cogeneración de calor y electricidad

Calefacción urbana (calor solamente)

Otros

TOTAL

Electricidad

Calor/frío

Emisiones de CO2 / eq. de 

CO2 [t]Combustibles fósiles

Residuos
Aceite 

vegetal

Otros tipos 

de biomasa

Otros tipos 

de 

renovables

Otros

Cogeneración de calor y electricidad

Otros

TOTAL

Plantas locales de 

generación de 

calefacción/refrigeración

Calefacción/refrigeración 

generadas [MWh]

  Aportación del vector energético [MWh]

Emisiones de CO2 / eq. de 

CO2 [t]Combustibles fósiles

Residuos
Aceite 

vegetal

Otros tipos 

de biomasa

Otros tipos 

de 

renovables

Otros

Fotovoltaica

Geotérmica

TOTAL

Plantas locales de 

generación de 

electricidad                                        

(no se recomiendan 

RCDE y plantas a gran 

Electricidad generada 

[MWh]

  Aportación del vector energético [MWh]

TOTAL

Adquisición municipal de electricidad ecológica certificada

Adquisición de electricidad ecológica certificada

Plantas locales de 

generación de 

electricidad renovable                                            

(no se recomiendan 

RCDE y plantas a gran 
Eólica

Hidroeléctrica

Transporte público

Transporte privado y comercial

Subtotal 

OTROS

Agricultura, silvicultura y pesca

Alumbrado público

Industria

Subtotal 

TRANSPORTE

Flota municipal

Total

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA  
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Edificios y 

Edificios residenciales

Inventario de Emisiones

Notas sobre 

metodología

Con el fin de hacer el seguimiento de la efectividad de las acciones de mitigación, se estudiará el Inventario de Seguimiento de Emisiones (ISE) para el año 2014.

A. Consumo final de 

Sector

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA [MWh]

Electricidad

Calefacción/

Refrigeració

n

Combustibles fósiles Energías renovables



y INICIO

Inventario de Seguimiento de las Emisiones

i Copie tantas pestañas "MEI" [ISE] como sea necesario para los Inventarios de Seguimiento de Emisiones

1) Año de referencia 2014

2) Número de habitantes en el año de referencia4956

3) Factores de emisión   IPCC

  ACV (Análisis del ciclo de vida)

4) Unidad de información de las emisiones  toneladas de CO2 

  toneladas equivalentes de CO2

5) 

838 caracters quedan

i Obsérvese que para separar los decimales se utiliza la coma [.] No se permite utilizar separador de millares.

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Gasóleo Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustible

s      fósiles

Aceite 

vegetal 

Biocombust

ible

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar 

térmica

Energía 

geotérmica

444,10 626,57 16,8600 20,12 1107,65

5404,03 9768,97 240,83 309,24 15723,07

6563,42 10.159,18 728,70 878,25 18329,55

575,06 575,06

No RCDE 0

RCDE (no 

recomendado)
0

12986,61 0 20554,72 969,53 1204,35 0 0 0 0 0 0 0 0 20,12 0 35735,33

270,09 3,67 273,76

0

17.584,20 611,92 18196,12

0 0 0 0 0 17854,29 615,59 0 0 0 0 0 0 0 0 18469,88

0

12986,61 0 20554,72 969,53 1204,35 17854,29 615,59 0 0 0 0 0 0 20,12 0 54205,22

Sectores clave para el Pacto

B. Suministro energético

i Oculte las secciones y filas según corresponda a su inventario de emisiones

B1. Adquisición municipal de electricidad ecológica certificada

Electricidad 

renovable 

adquirida  

[MWh]

Factor de 

emisión de 

CO2 / eq. de 

CO2 [t/MWh]

0 0

B2. Electricidad de generación/distribución local (sólo energía renovable)

Electricidad 

renovable 

generada 

[MWh]

Factor de 

emisión 

[t/MWh 

producidas]

Emisiones 

de CO2 / eq. 

de CO2 [t]

0

0

0

0

0 0

B3.  Electricidad de generación/distribución local

de fuentes 

renovables

de fuentes 

no 

renovables

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Lignito Carbón

Fuentes 

fósiles

Fuentes 

renovables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B4. Generación local de calefacción/refrigeración

de fuentes 

renovables

de fuentes 

no 

renovables

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Lignito Carbón

Fuentes 

fósiles

Fuentes 

renovables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Emisiones de CO2

C1. Indique los factores de emisión de CO2 utilizados [t/MWh]:

Haga clic aquí para ver los factores de emisión de los combustibles 

Nacional Local Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Diésel Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustibles 

fósiles

Aceite 

vegetal 

Biocombust

ible

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar 

térmica

Energía 

geotérmica

BEI 0,481 0,475 0,000 0,202 0,227 0,267 0,267 0,249 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MEI 0,267 0,259 0,202 0,227 0,267 0,267 0,249

C2. Debe rellenarse en el caso de que se incluyan sectores sin relación con la energía:

Emisiones 

de eq. de 

CO2 [t]

1437,27

Inventario de Emisiones

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Diésel Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustible

s      fósiles

Aceite 

vegetal 

Biocombust

ible

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar 

térmica

Energía 

geotérmica

115,02 0 126,57 0,00 4,50 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246,09

1399,64 0 1973,33 54,67 82,57 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3510,21

1699,93 0 2052,15 165,41 234,49 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4151,99

148,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,94

No RCDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

RCDE (no 

recomendado)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3363,53 0 4152,05 220,08 321,56 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8057,23

0 0 0 0 0 72,11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 73,03

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 4694,98 152,37 0 0 0 0 0 0 0 0 4847,35

0 0 0 0 0 4767,10 153,28 0 0 0 0 0 0 0 0 4920,38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1437,27

0,00

0,00

3363,53 0,00 4152,05 220,08 321,56 4767,10 153,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14414,88

Sectores clave para el Pacto

Comentarios adicionales

500 caracters quedan

Gestión de residuos

Gestión de aguas residuales

Otros - no relacionados con energía

TOTAL

Transporte privado y comercial

Subtotal

OTROS

Agricultura, silvicultura y pesca

OTROS SECTORES SIN RELACIÓN CON LA ENERGÍA

Industria

Subtotal

TRANSPORTE

Flota municipal

Transporte Público

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA  
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Edificios y 

Edificios residenciales

Alumbrado público

Sector

Emisiones de CO2  [t] / emisiones de eq. de CO2 [t]

Electricidad

Calefacción/

Refrigeració

n

Combustibles fósiles Energías renovables

Total

Combustibles fósiles Energías renovables

Sectores sin relación con la energía

Gestión de residuos

Gestión de aguas residuales

Otros - no relacionados con energía

Cogeneración de calor y electricidad

Calefacción urbana (calor solamente)

Otros

TOTAL

Electricidad

Calor/frío

Emisiones de CO2 / eq. de 

CO2 [t]Combustibles fósiles

Residuos
Aceite 

vegetal

Otros tipos 

de biomasa

Otros tipos 

de 

renovables

Otros

Cogeneración de calor y electricidad

Otros

TOTAL

Plantas locales de 

generación de 

calefacción/refrigeración

Calefacción/refrigeración 

generadas [MWh]

  Aportación del vector energético [MWh]

Emisiones de CO2 / eq. de 

CO2 [t]Combustibles fósiles

Residuos
Aceite 

vegetal

Otros tipos 

de biomasa

Otros tipos 

de 

renovables

Otros

Fotovoltaica

Geotérmica

TOTAL

Plantas locales de 

generación de 

electricidad                                        

(no se recomiendan 

RCDE y plantas a gran 

Electricidad generada 

[MWh]

  Aportación del vector energético [MWh]

TOTAL

Adquisición municipal de electricidad ecológica certificada

Adquisición de electricidad ecológica certificada

Plantas locales de 

generación de 

electricidad renovable                                            

(no se recomiendan 

RCDE y plantas a gran 
Eólica

Hidroeléctrica

Transporte público

Transporte privado y comercial

Subtotal 

OTROS

Agricultura, silvicultura y pesca

Alumbrado público

Industria

Subtotal 

TRANSPORTE

Flota municipal

Total

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA  
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Edificios y 

Edificios residenciales

Inventario de Emisiones

Notas sobre 

metodología

Con el fin de hacer el seguimiento de la efectividad de las acciones de mitigación, se estudiará el Inventario de Seguimiento de Emisiones (ISE) para el año 2014.

A. Consumo final de 

Sector

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA [MWh]

Electricidad

Calefacción/

Refrigeració

n

Combustibles fósiles Energías renovables



y INICIO

Plan de Acción

1) Título

2) Fecha de aprobación formal 25 Julio 2018

3) Organismo rector que aprueba el plan

4) Página web del PACES

En general Municipal

5) Proyecciones para 2020 sin introducir cambios (si procede) Emisiones de CO2 (t CO2 (eq.)/a) 0

Consumo final de energía (MWh/a) 0

Municipal

Proyecciones para 2030 sin introducir cambios (si procede) Emisiones de CO2 (t CO2 (eq.)/a) 0

Consumo final de energía (MWh/a) 0

Municipal

Proyecciones para año objetivo a largo plazo sin introducir cambios (si procede) Emisiones de CO2 (t CO2 (eq.)/a) 0

Consumo final de energía (MWh/a) 0

i Ocultar filas si resulta apropiado para los horizonte temporales de su plan de acción.

6) Notas sobre metodología

500 caracters quedan

7) Estimaciones de los impactos de las acciones en 2020 en relación con:

Estimaciones de los impactos de las acciones en 2020 en relación con:

Estimaciones de los impactos de las acciones en el año objetivo a largo plazo en relación 

con:

i Ocultar filas si resulta apropiado para los horizontes temporales de su plan de acción.

IER (opción 1)

IER (opción 1)

IER (opción 1)

Residencial Terciario Industria Transporte Otros

Residencial Terciario Industria Transporte Otros

Acciones de Mitigación

Plan de acción para la energía sostenible y el clima de Bellpuig (Lleida)

Alcalde

Residencial Terciario Industria Transporte Otros



Acciones clave

i Comience indicando sus totales por sector y añada después sus acciones clave.

i Añada tantas filas para sus acciones clave como sea necesario. SEGUIMIENTO

Ahorro de 

energía

Producción de 

energía 

renovable

Reducción de 

CO2

Ahorro de 

energía

Producción de 

energía 

renovable

Reducción de 

CO2

Ahorro de 

energía

Producción de 

energía 

renovable

Reducción de 

CO2

Inicio Fin € € MWh/a MWh/a t CO2/a MWh/a MWh/a t CO2/a MWh/a MWh/a t CO2/a 

EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES 226886,05 189801,7 0,00 0,00 0,00 629,68 0,00 338,05

Optimizar el uso de los termostatos ajustando la regulación Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 0 50,13 10,13

Mejora del aislamiento de la escuela Valeri Serra Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2025 2030 Nuevo 0 75000 3,39 16,77

Substitución de la caldera de gas natural por otra de alta eficiencia energética en  la Escuela de Musica Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 191311,95 20000 32,03 6,47

Sustituir las lámparas existentes por otras de más eficientes en la Escuela Valeri Serra Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 25584,82 6,33 1,64

Sustituir las lámparas existentes por otras de más eficientes en la Escola Bressol Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 5500 0,31 0,08

Sustituir las lámparas existentes por otras de más eficientes en la Escuela de Musica Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 10916,88 0,73 0,19

Sustitución de lámparas por otras de alta eficiencia energética (Ayuntamiento,Albergue, Teatro y 

Pavellón)
Autoridad local

Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 27574,1 10000 28,95 7,51

Nombrar un gestor energético municipal Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 8000 15000 44,31 13,79 

Contabilidad energética municipal Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 Nuevo 0 2500 55,38 17,23

Programa de mantenimiento de los equipamientos municipales Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 Nuevo 0 2000 49,37 18,64 x

Indicar la cualificación energética de las viviendas en venta del municipio Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 0 91,65 28,05 x

Telemesura de los equipamientos más consumidores Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2025 2030 Nuevo 0 4500 50,64 161,51

Informar a los responsables de los equipamientos de sus consumos energéticos Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 En proceso 0 3000 11,08 3,45

Impulsar una campaña de buenas prácticas en los edificios de uso intensivo Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 0 12000 11,08 3,45

Sustición de las lámparas de iluminación del Parc del Convent por iluminación LED Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 0 2300 1,09 0,52

Fomentar la compra verde de equipos/material enchufable e iluminación en el Ayuntamiento Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 En proceso 0 500 110,77 34,47

Impulsar el Proyecto 50-50 Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 0 1000 82,44 14,15

0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0

0 6000 0,00 0,00 0,00 1657,20 569,76

Incentivar las pymes y los comercios para que instalen calderas de biomasa u otros soportes 

energéticos menos contaminantes
Autoridad local

Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 0 1000 164,44 33,62 x

Fomentar la renovación de la iluminación interior por iluminación eficiente y de bajo consumo en el 

sector terciario
Autoridad local

Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 0 1000 128,46 61,79

Fomentar la renovación de electrodomésticos de clase A o A+ en el sector terciario Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 0 1000 321,16 154,48

Visitas de evaluación energética en los edificios y equipamientos del sector terciario Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2025 2030 Nuevo 0 1000 173,86 53,31 x

Promover la adhesión de las empresas al Programa de Acuerdos Voluntarios de la Generalitat de 

Catalunya
Autoridad local

Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 1000 695,43 213,25

Promover la creación de una red de comercios/establecimientos respetuosos con el medio ambiente Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 1000 173,86 53,31

0 0 0,00 0 0 0 0 0

0 10727 0,00 0,00 0,00 7820,90 0 2122,67

Bonificación fiscal en la licencia de obras para mejoras en la eficiencia energética de las viviendas Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 Nuevo 0 0 0,00 0

Fomentar la instalación de calderas con funcionamiento de energías renovables Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 1000 274,94 84,14

Fomentar la renovación de la iluminación interior por iluminación eficiente y de bajo consumo en el 

sector doméstico 
Autoridad local

Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 0 6227 7034,49 1824,59

Fomentar la renovación de electrodomésticos de clase A, A+ i/o bitérmicos en los edificios residenciales Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 0 500 328,17 157,85

Realizar una campaña de ahorro energético en la vivienda Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 0 3000 183,30 56,09 x

0 0 0,00 0 0 0 0 0

850000 850000 0,00 0,00 0,00 172,52 0,00 82,98

Actuaciones en la línea de iluminación exterior Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 En proceso 850000 850000 172,52 82,98 

0 0 0,00 0 0 0 0 0Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

Otros Sensibilización/formación

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

ALUMBRADO PÚBLICO

Eficiencia energética Otros

Eficiencia energética en calefacción de 

espacios y suministro de agua caliente
Otros

Sistemas de alumbrado eficientes Gestión de energía

Sistemas de alumbrado eficientes Gestión de energía

Acción integrada (todo lo anterior) Gestió d'energia

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

EDIFICIOS RESIDENCIALES

Acción integrada (todo lo anterior) Ayudas y subvenciones

Sistemas de alumbrado eficientes Gestión de energía

Acción integrada (todo lo anterior) Sensibilización/formación

Acción integrada (todo lo anterior) Gestión de energía

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES DEL SECTOR TERCIARIO

Eficiencia energética en calefacción de 

espacios y suministro de agua caliente
Gestión de energía

Sistemas de alumbrado eficientes Gestión de energía

Sistemas de alumbrado eficientes Gestión de energía

Otros Contratación pública

Acción integrada (todo lo anterior) Gestión de energía

Tecnologías de la información y las 

comunicaciones
Gestión de energía

Modificación de hábitos Sensibilización/formación

Modificación de hábitos Sensibilización/formación

Acción integrada (todo lo anterior) Gestión de energía

Acción integrada (todo lo anterior) Gestión de energía

Acción integrada (todo lo anterior)
Certificación 

energética/etiquetado

Sistemas de alumbrado eficientes Gestión de energía

Sistemas de alumbrado eficientes Gestión de energía

Acción integrada (todo lo anterior) Gestión de energía

Eficiencia energética en calefacción de 

espacios y suministro de agua caliente
Gestión de energía

Sistemas de alumbrado eficientes Gestión de energía

Sistemas de alumbrado eficientes Gestión de energía

Eficiencia energética en calefacción de 

espacios y suministro de agua caliente
Sensibilización/formación

Eficiencia energética en calefacción de 

espacios y suministro de agua caliente
Gestión de energía

Coste de 

ejecución

Estimaciones para 2020 Estimaciones para 2030 Estimaciones para año objetivo a largo plazo

Modelos de 

Excelencia

Acción que 

también 

afecta a la 

adaptación

i Oculte filas si resulta apropiado para los horizontes 

temporales de su plan de acción.

i Oculte filas si resulta apropiado para los horizontes 

temporales de su plan de acción.

Acciones clave Área de intervención Instrumento político Origen de la acción
Organismo 

responsable

Marco temporal 

de ejecución Grado de ejecución

Coste de la 

ejecución hasta la 

fecha

i Oculte filas si resulta apropiado para los horizontes 

temporales de su plan de acción.



0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

0 50950 0,00 0,00 0,00 1883,67 0 627,01

Renovar los vehículos de la flota municipal por vehículos eléctricos o híbridos en función del 

quilometraje y los desplazamientos
Autoridad local

Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2025 2030 No ha iniciado 0 40000 30,11 8,03 x

Instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 9000 14,78 3,94

Adherirse a la campaña "pedalada contra el cambio climático" dentro de la semana de la Mobilidad 

Sostenible
Autoridad local

Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 Nuevo 0 0 92,35 24,6

Fomento del usos de la bicicleta y el desplazamiento a pie por la mobilidad dentro del municipio Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 1100 92,35 147,61

Crear una borsa local para compartir coche Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2019 2020 No ha iniciado 0 250 545,88 147,61

Redistribuir el impuesto de vehículos para favorecer la compra de vehículos de mínima emisión de CO2, 

incluidos los eléctricos, híbridos e híbridos enchufables
Autoridad local

Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 300 554,10 147,61

Informar de cursos de conducción eficiente a la ciudadania y empresas de transportes Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 Nuevo 0 300 554,10 147,61

0 0 0,00 0 0 0 0 0

0 345000 0,00 0,00 0,00 325,39 0 158,49

Instalación de energía solar fotovoltaica conectada a la red del Ayuntamiento Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 No ha iniciado 0 40000 21,97 10,57 x

Estudio del potencial fotovoltaico de autoconsumo del conjunto de edificios del sector terciario y 

residencial
Autoridad local

Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 Nuevo 0 5000 125,78 62,47

Instalación de sistemas de energia solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 Nuevo 0 300000 177,64 85,45 x

0 0 147,75 0 73,04 0 0 0

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

0 0 0,00 0 0 0 0 0

0 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,38

Recoger los residuos puerta a puerta a los grandes productores de residuos Autoridad local
Alcaldia y Servicios 

Técnicos
2020 2025 Nuevo 0 2500 0,00 2,38

0 0 0,00 0 0 0 0 0

1076886,05 1454978,70 11859,68 0 3563,29 0 0 0

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

TOTAL

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

OTROS

Gestión de residuos y aguas residuales Otros

Energía fotovoltaica Otros

Energía fotovoltaica Otros

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

PRODUCCIÓN LOCAL DE CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN

Conducción ecológica Sensibilización/formación

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD

Energía fotovoltaica Otros

Transferencia modal hacia los trayectos a pie 

y en bicicleta  
Sensibilización/formación

Uso compartido de automóviles Sensibilización/formación

Otros Otros

Vehículos más limpios/eficientes Contratación pública

Vehículos eléctricos (incl. infraestructura)
Normativa sobre 

planificación territorial

Transferencia modal hacia los trayectos a pie 

y en bicicleta  
Sensibilización/formación

INDUSTRIA

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

TRANSPORTE
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Resultados principales del Inventario de Emisiones de Referencia

2005

1) Emisiones de gases de efecto invernadero y consumo final de energía per cápita

Factor de emisión t CO2 (eq.)/cápita MWh/cápita

0,481 4,7 15,1

2) Emisiones de gases de efecto invernadero y consumo final de energía per cápita

3) Consumo final de energía por sector

Informe de Mitigación

Año de referencia: 
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4) Consumo final de energía por vector energético

     * Renovables - para usos no eléctricos

     ** La mezcla de energía de calor/frío y electricidad no está identificada

5) Producción local de energía

Elementos clave del OACES en la mitigación del clima

6) Objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Horizonte temporal Objetivo de reducción t CO2 (eq.) que reducir

2020 21% 4320

2030 49% 10067

[Desplegar] 0% 0

Cuota de producción local de energía renovable 

en el consumo total final de energía 
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7) Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero estimada por sector en 2020 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero estimada por sector en 2030

8) Evolución esperada en términos de emisiones de gases de efecto invernadero

Comentarios:

1910 caracters quedan

Se estima el escenario PACES para los años 2020 y 2030 con la implementación de acciones. 
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y INICIO

Escala de estado EstadoNivel indicativo de finalización

D No se ha iniciado o está iniciándose0-25 %

C Está avanzando 25-50 %

B Sigue adelante 50-75 %

A Tomando la iniciativa75-100 %

Pasos del Ciclo de Adaptación

Autoevalua

ción del 

estado

Your 

Average 

Score

Comentarios

B 3

B 3

B 3

A 4

A 4

C 2

B 3 500 caracters quedan

B 3

B 3

B 3

C 2 500 caracters quedan

C 2

B 3

C 2 500 caracters quedan

A 4

C 2

B 3 500 caracters quedan

B 3

B 3

B 3

A 4 500 caracters quedan

 SIGUIENTE

PASO 6 - Seguimiento y evaluación

Establecido el marco de seguimiento para 

las medidas de adaptación

3

Identificados los indicadores apropiados 

de seguimiento y evaluaciónRealizado el seguimiento periódico del 

progreso y notificado a los encargados de Actualizados, revisados y ajustados la 

Estrategia de adaptación y el Plan de 

PASO 5 - Ejecución

Establecido el marco de ejecución, con 

hitos claros
3

Ejecutadas e integradas las acciones de 

adaptación (donde proceda), según se Establecida la acción coordinada entre la 

mitigación y adaptación

PASOS 3 & 4 - Identificación, 

evaluación y selección de las 

opciones de adaptación

Compilada, documentada y evaluada la 

gama completa de opciones de 
2

Evaluadas las posibilidades de 

integración de la adaptación en las Desarrolladas y adoptadas las acciones 

de adaptación (como parte del PACES y 

PASO 2 - Evaluación de los riesgos 

del cambio climático y las 

vulnerabilidades a él

Cartografiados los posibles métodos y 

fuentes de datos para la realización de 

3

Realizadas las evaluaciones de los 

riesgos y vulnerabilidades en relación con Identificados y priorizados los posibles 

sectores de acciónRevisados periódicamente los 

conocimientos disponibles e integrados 

PASO 1 - Preparación del terreno 

para la adaptación

Definidos los compromisos de adaptación 

e integrados en la política local del clima

3

Identificados los recursos humanos, 

técnicos y financierosAsignados el equipo de adaptación 

(funcionario) dentro de la administración Preparados los mecanismos de 

coordinación horizontal (es decir, entre Preparados los mecanismos de 

coordinación vertical (es decir, entre los Establecidos los mecanismos de consulta 

y participación que promueven la Preparado el proceso de comunicación 

continua (para el compromiso de las 

Tablero de Puntuación de la Adaptación

i Rellene la siguiente lista comprobación de autoevaluación usando el sistema de escala A-B-C-D (que se presenta a continuación) en la columna F (obligatorio). Identifique 

sus siguientes pasos/áreas de posible mejora mediante comentarios introducidos en la columna I (opcional). El estado medio para cada paso se visualiza entonces a través del 

Acciones

Preparar el
terreno

PASO 2 - Evaluar
riesgo &

vulnerabilidades

PASOS 3 & 4 -
Identificar

opciones de…

PASO 5 -
Ejecución

PASO 6 -
Seguimiento &

evaluación

A

B

 RIESGOS & 

 INDICADORES

 ACCIONES

 ACCIONES

 ESTRATEGIA



Riesgos y Vulnerabilidades del Cambio Climático y INICIO

1)

Título Año Límite
Método  & 

Fuente(s)
¿Para publicar?

Documento único de Protección Civil Municipal 2016 Municipio
Decret 

155/2014
×

[Desplegar] [√/×]
[Desplegar] [√/×]

i Añada tantas filas para sus acciones clave como sea necesario

2)

<< Riesgos actuales >>

Nivel actual 

del riesgo

Cambio 

previsto en 

intensidad

Cambio 

previsto en 

frecuencia

Marco 

temporal

Indicadores 

relacionado

s con el 

riesgo

Moderado Aumento Aumento A largo plazo
Número de 

días/noches con 

temp. Extremas

Bajo Disminución Disminución A largo plazo
Número de 

días/noches con 

temp. Extremas

Moderado Aumento Aumento A largo plazo

Número de 

días/noches con 

precipitaciones 

extremas

Moderado Aumento Aumento A largo plazo

Número de 

días/noches con 

precipitaciones 

extremas

Alto Aumento Aumento A largo plazo

Cantidad de 

días/noches 

consecutivos sin 

lluvia

Moderado Aumento Aumento A largo plazo

Número de 

días/noches con 

precipitaciones 

extremas

Bajo Sin cambios Sin cambios Actualmente

% de zonas 

afectadas por 

las condiciones 

o episodios 

climatológicos 

extremos: 

caídas de rocas 

o avalanchas

Bajo Aumento Aumento A largo plazo

% de zonas 

afectadas por 

las condiciones 

o episodios 

climatológicos 

extremos: 

incendios

Otros
[especifíque

se]
[Desplegar] [Desplegar] [Desplegar] [Desplegar]

i Haga clic aquí 

para ver 

ejemplos de 

indicadores 

relacionados con 

el riesgo

3)

Indicadores 

relacionado

s con la 

vulnerabilid

ad

% de parte de 

grupos de 

población 

sensible: 

ancianos (> 65), 

jóvenes (< 25), 

familias de 

jubilados solos, 

familias con 

bajos ingresos/ 

desempleados.

% de cambio en 

la temperatura 

media 

anual/mensual; 

% de cambio en 

la precipitación 

media 

anual/mensual

i Haga clic aquí 

para ver 

ejemplos de 

indicadores 

relacionados con 

la vulnerabilidad

4)

Impacto 

previsto

Probabilida

d de que 

ocurra

Nivel de 

impacto 

previsto

Marco 

temporal

Indicadores 

relacionado

s con el 

impacto

Aumento de la 

demanda 

energética

Posible Moderado A largo plazo

Infraestructuras 

de transporte 

dañadas por 

condiciones o 

episodios 

climatológicos 

extremos

Posible Bajo A largo plazo

% de zonas 

afectadas por 

inundaciones, 

incendios ,etc.

[Desplegar] [Desplegar] [Desplegar]

Interrupción de 

los servicios 

públicos: 

suministro de 

agua

Posible Alto A largo plazo

Número de días 

de interrupción 

de suministro de 

agua

[Desplegar] [Desplegar] [Desplegar]

Zonas afectadas 

por los episodios 

climatológicos 

extremos: efecto 

isla de calor, 

inundaciones, 

caídas de rocas 

o avalanchas, 

incendios, etc.

Posible Moderado A largo plazo

% de zonas 

afectadas por 

los episodios 

climatológicos 

extremos

Pérdidas 

agrícolas por 

condiciones de 

sequía, escasez 

de agua, y 

erosión del suelo

Posible Alto A largo plazo
% de pérdidas 

agrícolas

[Desplegar] [Desplegar] [Desplegar]

Muertes 

relacionadas con 

los episodios 

climatológicos 

extremos: olas 

de calor o de frío

Posible Alto A largo plazo

Número de 

muertes 

relacionadas con 

los episodios 

climatológicos 

extremos

[Desplegar] [Desplegar] [Desplegar]

[Desplegar] [Desplegar] [Desplegar]

Otros
[especifíque

se]
[Desplegar] [Desplegar] [Desplegar]

i Haga clic aquí 

para ver 

ejemplos de 

indicadores 

relacionados con 

el impacto y los 

sectores

ATRÁS   SIGUIENTE

i Oculte las filas que no 

conciernan a su autoridad local.

i Solo debe rellenarse para los riesgos climáticos que conciernen a 

su autoridad local.

Planificación territorial

Agricultura y silvicultura

Medio ambiente y 

Salud

Protección civil y 

Turismo

Impacto previsto en su autoridad local o región

Sector político afectado

Edificios

Transporte

Energía

Agua

Residuos

Tipo de vulnerabilidad Descripción de la vulnerabilidad

Socioeconómica:

Cambios en los patrones de demanda energética en el 

ámbito del sector energético y empeoramiento del 

confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor) sobre la salud

Física y ambiental:
Aumento de la temperatura media anual/mensual; 

disminución de la precipitación media anual/mensual

Tormentas

Avalanchas

Incendios Forestales

i Oculte las filas que no 

conciernan a su autoridad local.

i Solo debe rellenarse para los riesgos climáticos que conciernen a 

su autoridad local.

Vulnerabilidades para su autoridad local o región

<<   Riesgos previstos   >>

Tipo de Riesgo 

Climático

Calor Extremo

Frío Extremo

Precipitación Extrema

Inundaciones

Elevación del nivel del 

Sequías

i Haga clic aquí para enviar sus Evaluaciones de Riesgos y Vulnerabilidades a helpdesk@mayors-adapt.eu. Se mostrarán en su perfil de firmante del sitio web sobre el Pacto de Alcaldes.

Riesgo de peligro climático particularmente relevante para su autoridad local o región

Evaluaciones del Riesgo y la Vulnerabilidad del Cambio Climático

Autores Descripción

Arum Consultoria 

Ambiental, SLU

Evaluación de las 

vulnerabilidades y riesgos 

a los impactos del cambio 

climático. Actuaciones en 

caso de riesgos naturales 

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu?subject=Mayors%20Adapt%20|%20Risk%20and%20Vulnerability%20Assessment%20Submision
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu?subject=Mayors%20Adapt%20|%20Risk%20and%20Vulnerability%20Assessment%20Submision
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu?subject=Mayors%20Adapt%20|%20Risk%20and%20Vulnerability%20Assessment%20Submision
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu?subject=Mayors%20Adapt%20|%20Risk%20and%20Vulnerability%20Assessment%20Submision
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu?subject=Mayors%20Adapt%20|%20Risk%20and%20Vulnerability%20Assessment%20Submision
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu?subject=Mayors%20Adapt%20|%20Risk%20and%20Vulnerability%20Assessment%20Submision
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu?subject=Mayors%20Adapt%20|%20Risk%20and%20Vulnerability%20Assessment%20Submision
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu?subject=Mayors%20Adapt%20|%20Risk%20and%20Vulnerability%20Assessment%20Submision
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu?subject=Mayors%20Adapt%20|%20Risk%20and%20Vulnerability%20Assessment%20Submision
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu?subject=Mayors%20Adapt%20|%20Risk%20and%20Vulnerability%20Assessment%20Submision
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu?subject=Mayors%20Adapt%20|%20Risk%20and%20Vulnerability%20Assessment%20Submision


Acciones de Adaptación y INICIO

1)

Título
Fecha de adopción (si 

procede)
¿Para publicar?

[dd/mm/aa] [√/×]

[dd/mm/aa] [√/×]
[dd/mm/aa] [√/×]

i Agregue tantas filas como sea necesario.

Incorporación de la adaptación en otros ámbitos políticos

500 caracters quedan

2) Acciones de Adaptación

Inicio Fin Inversión No Inversión

Edificios
Miniauditorías energéticas y de recursos (agua) a 

las actividades del sector servicios
Alcaldía 2025 2030 No se ha iniciado x

Edificios

Adaptar los equipamientos municipales más 

significativos para poder conectar un generador en 

caso de necesidad

Alcaldía 2020 2025 No se ha iniciado ☼
Mantenimiento 

ayuntamiento
Frío extremo

Efectos en 

infraestructuras; 

Canvios en los 

patrones de 

demanda 

energética

1.500

Edificios
Creación de un servicio de asesoramiento en 

materia de energía y cambio climático
Alcaldía 2025 2030 No se ha iniciado

Edificios
Educación ambiental (en energía y cambio 

climático) en las escuelas
Alcaldía 2019 2020 No se ha iniciado

Edificios
Programa de mantenimiento de los equipamientos 

e infraestructuras municipales
Alcaldía 2019 2020 No se ha iniciado x

Agua

Elaborar un catálogo de fuentes y puntos de agua y 

de un plan de mantenimiento (y seguimiento de la 

calidad de agua)

Alcaldía 2020 2025 No se ha iniciado

CONGIAC, Consorci 

de la Gestió de 

l'Aigua

Agua
Elaboración del Plan Director de suministro de 

agua
Alcaldía 2020 2025 No se ha iniciado ☼

CONGIAC, Consorci 

de la Gestió de 

l'Aigua

Sequías

Aumento de las 

sequías 

(duración, 

frecuencia e 

intensidad)

500.000

Agua
Ordenanza sobre el ahorro de agua y separativa de 

aguas
Alcaldía 2020 2025 No se ha iniciado x

Agua
Verificación del buen funcionamiento de la red de 

alcantarillado
Alcaldía 2025 2030 No se ha iniciado x

CONGIAC, Consorci 

de la Gestió de 

l'Aigua

Agua
Programa de regulación de consumos de agua a 

los usuarios
Alcaldía 2020 2025 No se ha iniciado

Sector

Período de ejecución

i Enumere sus acciones de adaptación en la tabla inferior. Las acciones pueden ser integrales o representativas, tomadas de uno o más de los documentos citados por la autoridad local en la sección anterior.

Costes (€)Resultados 

alcanzados (mín. 

1)

Riesgo y/o 

vulnerabilidad 

abordado

Breve descripción
(máx. 300 caracteres)

Título
(máx. 120 caracteres)

[Desplegar]

[Desplegar]

Grado de 

ejecución

Organismo/Departamento 

responsable

Partes interesadas 

implicadas

Seleccionar 

como acción 

clave (☼)

¿Afecta la 

acción también 

a la mitigación?

<<Campos obligatorios adicionales solo para  «Acciones Clave»>>

Planes de Acción para la Adaptación

i Envíe su Plan de Acción para la Adaptación Local y otros documentos de planificación (si los hubiera) a helpdesk@mayors-adapt.eu.

Idioma

[Desplegar]

Breve descripción
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Acciones de Adaptación y INICIO

Agua

Mejoras en la red de agua potable para garantizar 

el suministro de agua potable en caso de falta de 

suministro eléctrico

Alcaldía 2025 2030 No se ha iniciado

CONGIAC, Consorci 

de la Gestió de 

l'Aigua

Agua
Mejoras en los sistemas de riego para minimizar el 

consumo de agua
Alcaldía 2025 2030 No se ha iniciado

CONGIAC, Consorci 

de la Gestió de 

l'Aigua

Agua
Campañas para reducir el consumo doméstico de 

servicios de agua
Alcaldía 2019 2020 No se ha iniciado

Agricultura y silvicultura
Fomento del consumo de productos de proximidad 

y de agricultura ecológica
Alcaldía 2019 2020 No se ha iniciado

Comunitats de 

regants

Medio ambiente y biodiversidad
Búsqueda de fincas para implantar actuaciones de 

Custodia del Territorio
Alcaldía 2019 2020 No se ha iniciado

Salud
Instalar protecciones solares en las plazas 

principales de Bellpuig (arbolado y / o toldos)
Alcaldía 2020 2025 No se ha iniciado

Protección civil y emergencias
Establecer avisos directos a la población sensible 

a las olas de calor
Alcaldía 2019 2020 No se ha iniciado ☼

Generalitat de 

Catalunya
Calor extremo

Transversal 

(comunicación y 

información 

general o de 

fenómenos 

meteorológicos)

1.000

Otros

Evaluar el estado de las comunicaciones y las 

tecnologías de información y comunicación (TICs) 

del municipio

Alcaldía 2019 2020 No se ha iniciado

i Añadir/ocultar tantas filas como sea necesario.

ATRÁS   SIGUIENTE

i Para cuantificar el riesgo o la vulnerabilidad abordados o 

el resultado alcanzado, haga clic para ver algunos ejemplos 

de indicadores.



Informe de Adaptación y INICIO

i Las siguientes tablas y gráficos se generan automáticamente en función de los datos que haya indicado en las pestañas anteriores.

1) Estado del Firmante en el Ciclo de Adaptación

[Fuente: pestaña «Tablero de Puntuación de la Adaptación»]

D: No se ha iniciado o está iniciándose

C: Avanza bien

B: Sigue adelante

2) Matriz de Calificación de Riesgo

[Fuente: pestaña «Riesgos & Vulnerabilidades»]

Nivel de 

Riesgo

Cambio 

esperado en 

intensidad

Cambio 

esperado en 

frecuencia

Período de 

tiempo

!: Bajo ↑: Aumento |: Actualmente

!!: Moderado ↓: Disminución ►: A corto plazo

!!!: Alto ↔: Sin cambio ►►: A medio plazo

[?]: Se desconoce[?]: Se desconoce|►►►: A largo plazo

[?]: Se desconoce

Otro[especifíquese]

3) Matriz de Calificación de Impacto

[Fuente: pestaña «Riesgos & Vulnerabilidades»]

Probabilidad 

de que 

ocurra

Nivel de 

impacto 

esperado

Período de 

tiempo

0 !: Bajo |: Actualmente

0 !!: Moderado ►: A corto plazo

0 !!!: Alto ►►: A medio plazo

0 [?]: Se desconoce|►►►: A largo plazo

0 [?]: Se desconoce

0

0

0

0

0

0

Otros[especifíquese] 0

4) Acciones de adaptación por sector (notificadas) 

[Fuente: pestaña «Acciones de Adaptación»]

Número de 

acciones 

notificadas
5

0

0

8

0

0

1

1

1

1

0

1

4) Estado de las Acciones de Adaptación (notificadas)

[Fuente: pestaña «Acciones de Adaptación»]

Estado de la acción

No se ha iniciado 18 100%
En proceso 0 0%

Completo 0 0%
Cancelado 0 0%

No especificado 0 0%
Total: 18

5) Comentarios

Número de acciones notificadas

Agricultura & silvicultura

Medio ambiente & biodiversidad

Salud

Protección civil & emergencias

Turismo

Otros

Edificios

Transporte

Energía

Agua

Residuos

Planificación territorial

Agricultura & silvicultura

Medio ambiente & biodiversidad

Salud

Protección civil & emergencias

Turismo

Sector

Edificios

Transporte

Energía

Agua

Residuos

Planificación territorial

Elevación del nivel del mar

Sequías

Tormentas

Avalanchas

Incendios forestales

Sector político impactado

A: Está tomando la iniciativa

Tipo de riesgo climático

Calor extremo

Frío extremo

Precipitación extrema

Inundaciones

0%0%0%0%0%0%0%
28%

0%0%

44%

0%0%

5%

5%

6%

6%
0%6%

Edificios

Transporte

Energía

Agua

Residuos

Planificación Territorial

Agricultura & Silvicultura

Medio Ambiente & Biodiversidad

Salud

Protección Civil

Turismo

Otros

100% 0%0%0%0%

No se ha iniciado En proceso Completo

PASO 1 - Preparar
el terreno

PASO 2 - Evaluar
riesgo &

vulnerabilidades

PASOS 3 & 4 -
Identificar

opciones de
adaptación

PASO 5 -
Ejecución

PASO 6 -
Seguimiento &

evaluación

A

B

C

D



y INICIO

→ Índice

Tipo de indicador Definición Resultado Enlace

Indicadores basados en procesos
seguimiento en el que la autoridad local se encuentra en el proceso de adaptación (a través de preguntas de autoevaluación y un sistema de 

puntuación A-B-C-D).

Gráfico de araña

(generado por Excel)


(Tablero Puntuación Adaptación)

Indicadores de vulnerabilidad proporcionan información sobre el nivel de vulnerabilidad de las autoridades locales a los impactos climáticos (incl. la exposición y la sensibilidad al riesgo). ** 

Indicadores de impacto
dan una indicación de los impactos (por ejemplo, que afectan al medio ambiente, a la sociedad y la economía), que ha medido la autoridad 

local en su territorio.

Matriz de Clasificación de 

Riesgo & Impacto (generada 

por Excel)


Indicadores de resultado
cuantifica los avances en la ejecución de las acciones de adaptación y los resultados (por ejemplo, reducción de las vulnerabilidades/refuerzo 

de la resiliencia) en los diferentes sectores.

Hechos & Cifras Clave sobre 

el Pacto (que vienen el sitio 

web del Pacto)


Tipo de vulnerabilidad Indicadores relacionados con la vulnerabilidad Unidad Año de referencia Cambio previsto Marco temporal

Climática Número de días/noches con temp. extremas (comparado con las temp. anuales/estacionales de referencia en horas diurnas/nocturnas) Número de días/noches Sin cambios A corto plazo

Climática Frecuencia de las olas de calor/frío Media por mes/año Aumento A medio plazo

Climática
Número de días/noches con precipitaciones extremas (en comparación con las precipitaciones anuales/estacionales de referencia en las 

horas diurnas/nocturnas)
Número de días/noches Sin cambios A corto plazo

Climática Cantidad de días/noches consecutivos sin lluvia Número de días/noches Aumento A medio plazo

Socioeconómica Población actual comparada con las proyecciones para 2020/2030/2050 N.º de habitantes Aumento A medio plazo

Socioeconómica Densidad poblacional (en comparación con la media nacional/regional en el año X en el país/región X) Personas por km2 Sin cambios A corto plazo

Socioeconómica
% de parte de grupos de población sensible (p. ej.: ancianos (> 65)/ jóvenes (< 25), familias de jubilados solos, familias con bajos ingresos/ 

desempleados) - comparado con la media nacional en el año X, país X
% Aumento A medio plazo

Socioeconómica % de población que vive en las zonas en riesgo (por ejemplo, inundación, sequía, olas de calor, incendios) % Sin cambios A medio plazo

Socioeconómica % de zonas no accesibles para los servicios de respuesta a emergencias/bomberos % Sin cambios A medio plazo

Física y medioambiental % de cambio en la temperatura media anual/mensual % Aumento A medio plazo

Física y medioambiental % de cambio en la precipitación media anual/mensual % Disminución A medio plazo

Física y medioambiental
Longitud de la red de transporte (por ejemplo, carretera/ferrocarril) situada en las zonas en riesgo (como inundación, sequía, olas de calor, 

incendios)
km Sin cambios A corto plazo

Física y medioambiental Longitud de la línea de costa / ríos afectados por las condiciones meteorológicas extremas / erosión terrestre (sin adaptación) km [Desplegar] [Desplegar]

Física y medioambiental % de zonas bajas o de altitud % [Desplegar] [Desplegar]

Física y medioambiental % de zonas en costas o ríos % [Desplegar] [Desplegar]

Física y medioambiental % de zonas protegidas (sensibles desde el punto de vista ecológico o cultural) / % de cubierta forestal % Sin cambios A corto plazo

Física y medioambiental % de zonas (residenciales/comerciales/agrícolas/industriales/turísticas) en riesgo (por ejemplo, inundación, sequía, ola de calor, incendios) % Se desconoce A corto plazo

Física y medioambiental Consumo actual de energía por cápita frente a las previsiones para 2020/2030/2050 MWh Disminución A medio plazo

Física y medioambiental Consumo actual de agua por cápita frente a las previsiones para 2020/2030/2050 m3 [Desplegar] [Desplegar]

Otro [especifíquelo] Otro [especifíquelo] [especifíquelo] [Desplegar] [Desplegar]

Opcional (pero muy recomendable para los 

principales impactos notificados en la pestaña 

«Riesgos y Vulnerabilidades»)

Opcional (pero se recomienda al menos 1 por «Acción 

clave» notificada en la pestaña «Acciones»)

Obligatorio (en el «Tablero de Puntuación de la 

Adaptación»)

Opcional (pero muy recomendable para las 

principales vulnerabilidades notificadas en la pestaña 

«Riesgos y Vulnerabilidades»)

ANEXO - Indicadores de la adaptación

i A continuación se muestra una lista (no exhaustiva) de ejemplos de indicadores. Seleccione cualquier indicador que use la autoridad local para medir el progreso y complete la lista con sus propios indicadores . No tiene más que añadir/ocultar las filas de acuerdo con sus necesidades. Recuerde que los indicadores se 

clasifican de acuerdo con los distintos sectores y categorías que pueden encontrarse en las pestañas anteriores del presente modelo.

Requisitos mínimos de información

→Indicadores

 RIEGOS Y VULNERABILIDADES

i Este anexo se pretende únicamente como una fuente de inspiración. Ninguno de estos indicadores son ejemplos obligatorios, solo ilustrativos. Sólo  son obligatorios los indicadores basados en procesos (sistema A-B-C-D de la escala propuesta en el «Tablero de Puntuación de la Adaptación»).



y INICIOANEXO - Indicadores de la adaptación
Sectores afectados Indicadores relacionados con el impacto Unidad Año de referencia Cambio previsto Marco temporal

Edificios Número o % de edificios (públicos / residenciales / terciarios) dañados por condiciones o episodios climatológicos extremos
(al año/durante un período 

de tiempo específico)
Sin cambios A corto plazo

Transporte, energía, agua, residuos, TIC Número o % de infraestructuras de transporte / energía / agua / TIC dañadas por condiciones o episodios climatológicos extremos
(al año/durante un período 

de tiempo específico)
Sin cambios A corto plazo

Planificación del uso del terreno
% de zonas grises/azules/verdes afectadas por las condiciones o episodios climatológicos extremos (por ejemplo, efecto de isla de calor, 

inundaciones, caídas de rocas o avalanchas, incendios)
% [Desplegar] [Desplegar]

Transporte, energía, agua, residuos, protección civil y emergencias
Número de días de interrupción de los servicios públicos (como suministro energético o de agua, protección sanitaria/civil, servicios de 

emergencia, residuos) 
- Sin cambios A corto plazo

Transporte, energía, agua, residuos, protección civil y emergencias
Duración media (en horas) de las interrupciones de los servicios públicos (como suministro energético o de agua, protección sanitaria/civil, 

servicios de emergencia, residuos) 
horas Sin cambios A corto plazo

Salud
Número de personas lesionadas/evacuadas/trasladadas a causa de los episodios climatológicos extremos (por ejemplo, olas de calor o de 

frío)

(al año/durante un período 

específico)
Sin cambios A corto plazo

Salud Número de muertes relacionadas con los episodios climatológicos extremos (por ejemplo, olas de calor o de frío)
(al año/durante un período 

específico)
Sin cambios A corto plazo

Protección civil y casos de emergencia Tiempo de respuesta media (en min.) para la policía/bomberos/servicios de emergencia en el caso de episodios climatológicos extremos min. Sin cambios A corto plazo

Salud Número de advertencias acerca de la calidad del agua emitidas % Sin cambios A corto plazo

Salud Número de advertencias acerca de la calidad del aire emitidas [Desplegar] [Desplegar]

Medio ambiente y biodiversidad % de zonas afectadas por la erosión terrestre/degradación de la calidad del suelo % [Desplegar] [Desplegar]

Medio ambiente y biodiversidad % de pérdidas de hábitat por acontecimientos climatológicos extremos % [Desplegar] [Desplegar]

Medio ambiente y biodiversidad % del cambio en el número de especies nativas % [Desplegar] [Desplegar]

Medio ambiente y biodiversidad % de especies nativas (animales/plantas) afectadas por enfermedades relacionadas con los episodios/condiciones climatológicas extremas % Se desconoce Se desconoce

Agricultura y silvicultura % de pérdidas agrícolas por condiciones/episodios climatológicos extremos (pro ejemplo, sequía, escasez de agua, erosión del suelo) % Sin cambios A corto plazo

Agricultura y silvicultura % de pérdidas ganaderas por las condiciones climatológicas extremas % [Desplegar] [Desplegar]

Agricultura y silvicultura % de cambio en las cosechas/evolución de la productividad anual de las zonas de pasto % [Desplegar] [Desplegar]

Agricultura y silvicultura % de pérdidas ganaderas por plagas/patógenos % Sin cambios A corto plazo

Agricultura y silvicultura % de pérdidas madereras por plagas/patógenos % [Desplegar] [Desplegar]

Agricultura y silvicultura % de cambio en la composición de los bosques % [Desplegar] [Desplegar]

Agricultura y silvicultura % de cambio en la captación del agua % Disminución A largo plazo

Turismo % de cambio en flujos/actividades turísticas % [Desplegar] [Desplegar]

Otros
pérdidas económicas anuales directas (por ejemplo, en los sectores comerciales/agrícolas/industriales/turísticos) debido a los episodios 

climatológicos extremos en €
€/año [Desplegar] [Desplegar]

Otros Cantidad en € de compensación recibida (por ejemplo, seguros) €/año [Desplegar] [Desplegar]

Otro [favor especificar] Otro [favor especificar] [favor especificar] [Desplegar] [Desplegar]

 RIEGOS Y VULNERABILIDADES



y INICIOANEXO - Indicadores de la adaptación
Sectores afectados Indicadores relacionados con los resultados Unidad Año de referencia Cambio previsto Marco temporal

Edificios % de edificios (públicos/residenciales/terciarios) reformados para la resiliencia adaptativa % [Desplegar] [Desplegar]

Transporte, energía, agua, residuos, TIC % de infraestructuras de transporte/energía/agua/residuos/TIC reformados para la resiliencia adaptativa % [Desplegar] [Desplegar]

Planificación del uso del terreno % de cambio en las infraestructuras/áreas verdes y azules (superficie) % [Desplegar] [Desplegar]

Planificación del uso del terreno % de cambio en las zonas verdes y azules conectadas % [Desplegar] [Desplegar]

Planificación del uso del terreno % en el nivel de humedad de las superficies selladas/suelos % [Desplegar] [Desplegar]

Planificación del uso del terreno % de cambio en la escorrentía de los desbordaderos de los flujos de agua de lluvia (debido al cambio en la infiltración en el suelo) % [Desplegar] [Desplegar]

Planificación del uso del terreno % de cambio en la sombra (y cambios relacionados con el efecto de isla de calor urbana) % [Desplegar] [Desplegar]

Planificación del uso del terreno % de línea de costa designada para realineación gestionada % [Desplegar] [Desplegar]

Agua % de cambio en las pérdidas de agua (por ejemplo, debido a fugas de agua en el sistema de distribución de agua) % [Desplegar] [Desplegar]

Agua % en el almacenamiento de agua de lluvia (para su reutilización) % [Desplegar] [Desplegar]

Residuos % de cambio en los residuos sólidos recogidos/reciclados/desechados/incinerados % [Desplegar] [Desplegar]

Medio ambiente y biodiversidad % de hábitats restaurados / % de especies protegidas % [Desplegar] [Desplegar]

Agricultura y silvicultura % de cambio en las cosechas debido a las medidas de adaptación % [Desplegar] [Desplegar]

Agricultura y silvicultura % de cambio en el consumo de agua para la agricultura/riego % [Desplegar] [Desplegar]

Agricultura y silvicultura % de bosque restaurado % [Desplegar] [Desplegar]

Turismo % de cambio en los flujos turísticos % [Desplegar] [Desplegar]

Turismo % de cambio en las actividades turísticas % [Desplegar] [Desplegar]

Otros % de cambio en los costes de recuperación y reconstrucción asociados con los episodios climatológicos extremos % [Desplegar] [Desplegar]

Otros
€ de inversión en investigación de la adaptación (por ejemplo, conservación del suelo, eficiencia hídrica/energética) por parte de la ciudad y 

otras partes interesadas
€ [Desplegar] [Desplegar]

Otros € de inversión en educación y en sistemas sanitarios y de emergencia por parte de la ciudad € [Desplegar] [Desplegar]

Otros Número de actos de sensibilización dirigidos a los ciudadanos y a las partes interesadas locales - [Desplegar] [Desplegar]

Otros Número de sesiones de formación para el personal - [Desplegar] [Desplegar]

Otros
Número de beneficiarios directos que participan en la toma de decisión de hitos en el proceso de adaptación a través de las actividades de 

participación comunitaria
- [Desplegar] [Desplegar]

Otro [favor especificar] Otro [favor especificar] [favor especificar] [Desplegar] [Desplegar]

 ACCIONES DE ADAPTAIÓN



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX II 

 

Resultats VEPE: Valoració energètica preliminar d’edificis i equipaments o 
instalꞏlacions municipals.  

 



Número 1

Adreça:

Consum 2018 Energia

Elèctric 64532

Gas natural 303246

2

1,5

1

3

2

1

2

2,66

Escola Valeri Serra

DADES BÀSIQUES

C/ Orient, 34

Superfície: 1500 m
2

Any de construcció: 2007

Ocupació mitjana:

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

alt

Cost (IVA incl.)

10685,22

15863,6 Data de la visita: 19/07/2019

Consum tèrmic molt alt ----- mitjà

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gas natural ------ caldera gas natural

Consum elèctric ----- ----- -----

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

L'escola Valeri Serra és un equipament pràcticament nou, 2007. Disposa de plaques termosolars a la zona dela cuina i vestuaris per 

ACS. Totes les finestres són de doble vidre amb persianes orientables. L'equipament està obert de dilluns a divendres i de setembre 

a juny de 9h a 17h pels escolars i de 17h a 18h per activitats extraescolars. 

In
d
ic

a
d
o

rs
Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

Es recomana que es realitzi un manual amb les instruccions de la instal·lació i el correcte funcionament perquè s'utilitzi eficientment 

l'equip i en cas que el personal canviïno comenci de nou. S'ha de revisar l'horari de funcionamentde la calderai la seva programació, 

es recomana que es mantingui tancada fora de l'horari escolar. 

Sistema de regulació cap cap cap

Ús de llum natural alt baix baix

Descripció

A les zones comunes del passadís es mantenen obertes totes les línies d’enllumenat al llarg de tota la jornada escolar.

A dins de les aules es disposa de com a mínim dos línies d'enllumenat.

In
d
ic

a
d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Canviar les lluminàries de més consum per lluminàries d'alta eficiència (baix consum, led) o instal·lar equips de regulació. (passadís)

Realitzar unes instruccions d'us de l'enllumenat per l'equip de neteja i els propis professors.

Posar gomets als interruptors que tenen línies de més eficients d'ús, i evitar obrir la resta d'interruptors. Es pot fer partícip d'aquesta 

actuació a l'alumnat.

Instal•lar temporitzadors als banys.

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



TIPUS D'ENLLUMENAT

Tipus de làmpada * FL IC BC FL FL HM H

Nre. punts de llum: 56 2 1 404 62 46 2

Potència de les làmpades (W): 36 60 11 58 18 400 500

Potència total instal·lada (kW): 2,0 0,1 0,0 23,4 7,3 24,8 23,0

Tipus de làmpada * HM --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum: 13

Potència de les làmpades (W): 150

Potència total instal·lada (kW): 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

ACCIONS DEL PAESC RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

A13/B12/1 Optimitzar l’ús dels termòstats ajustant-ne la regulació / A13/B12/3 Millora dels aïllaments de les finestres de l’Escola 

Valeri Serra / A14/B12/1 Substituir les làmpades existents per d’altres més eficients a l’Escola Valeri Serra 

A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal / A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal 

A16/B12/5 Programa de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals 

A17/B12/1 Telemesura dels equipaments més consumidors: Pavelló, Escola Valeri Serra, Teatre, Alberg i Escola de Música

A18/B11/1 Informar als responsables dels equipaments dels seus consums energètics / A18/B11/2 Impulsar una campanya de 

bones pràctiques en els edificis d’ús intensiu /A75/B74/1 Fomentar la compra verda d'equips/material endollable a l'ajuntament a 

través de la redacció d'un protocol de compres 

A75/B71/1 Impulsar el Projecte 50-50

A53/B58/3 Instal•lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum



Número 2

Adreça:

Consum 

2018
Energia

Elèctric 11545

Gas natural 94047

2

1

3

1

2

2

2

2,66

Descripció

In
d

ic
a

d
o

rs Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació Cap Cap Cap

Ús de llum natural alt baix alt

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

La caldera instal·lada és molt antiga i s'hauria de substituir per una més eficient energèticament.

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

L'escola de música és un edifici àntic, que acull diferents activitats, la principal la musical, a més es reuneixen diferents 

entitats sociocultural.

L'equipament està obert de dilluns a divendres de setembre a juny de 17.00 -21.00 i els dissabtes al mati.

In
d

ic
a

d
o

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic alt baix

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gas natural ------ caldera gas natural

Consum elèctric ----- -----

19/07/2019

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: alta 

Cost (IVA incl.)

2113,97

5761,5 Data de la visita:

ESCOLA DE MUSICA

DADES BÀSIQUES

C/ Castell s/n

Superfície:

Any de construcció: ---

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de 

làmpada *
FL FL FL FL IC

Nre. punts de 

llum:
12 159 11 1 4

Potència de les 

làmpades (W):
58 36 18 16 60

Potència total 

instal·lada 
0,7 5,7 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0

Tipus de 

làmpada *
--- ---

Nre. punts de 

llum:
Potència de les 

làmpades (W):
Potència total 

instal·lada 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A13/B12/1 Optimitzar l’ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

A13/B112/1 Substitució de la caldera de gasoil per una caldera de gas natural d’alta eficiència energètica l’Escola de 

Música

A14/B12/3 Substituir les làmpades existents per d’altres més eficients a l’Escola de Música 

A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal 

A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal 

A16/B12/5 Programa de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals 

A17/B12/1 Telemesura dels equipaments més consumidors: 

Pavelló, Escola Valeri Serra, Teatre, Alberg i Escola de Música

A18/B11/1 Informar als responsables dels equipaments dels seus consums energètics

A18/B11/2 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis d’ús intensiu 

A75/B74/1 Fomentar la compra verda d'equips/material endollable a l'ajuntament a través de la redacció d'un protocol 

de compres 

A75/B71/1 Impulsar el Projecte 50-50

ACCIONS DEL PAESC RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

TIPUS D'ENLLUMENAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Canviar les lluminàries de més consum per lluminàries d'alta eficiència (baix consum, led) o instal•lar equips de 

regulació.

Realitzar unes instruccions d'us de l'enllumenat per l'equip de neteja i pels propis professors.

Posar gomets als interruptors que tenen línies de més ús, i evitar obrir la resta d'interruptors. Es pot fer partícip 

d'aquesta actuació a l'alumnat.

Instal•lar detectors de presencia al passadís.

Tots els espais donen en un espai obert i s'usa la llum natural, tanmateix l'activitat es desenvolupa principalment en 

horari de tarda i nit.



Número 3

Adreça:

Consum 

2018
Energia

Elèctric 8365

Gas natural 42827

1

1,5

2

1

4

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

Continuar millorant el control i la programació de la calefacció.

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

L'edifici de l'escola bressol és un edifici pràcticament nou. 

Disposa de bons tancaments i bones instal·lacions com una caldera de gas natural i plaques termosolars per l'ACS, a 

més d'està ben orientat. 

In
d

ic
a

d
o

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic alt baix

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gas natural ------ caldera gas natural

Consum elèctric ----- -----

19/07/2019

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: Alta 

Cost (IVA incl.)

3466,39

2515,13 Data de la visita:

ESCOLA BRESSOL

DADES BÀSIQUES

C/ Orient, 29

Superfície:

Any de construcció: ---

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



1

1

1,33

Tipus de 

làmpada *
FL H FC FL FL HM ---

Nre. punts de 

llum:
193 40 12 2 2 5

Potència de les 

làmpades (W):
18 50 26 36 58 150

Potència total 

instal·lada 
3,5 2,0 0,3 0,1 0,1 0,8 0,0

Tipus de 

làmpada *
--- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de 

llum:
Potència de les 

làmpades (W):
Potència total 

instal·lada 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TIPUS D'ENLLUMENAT

Energia Solar Termica 5025

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Canviar les lluminàries de més consum per lluminàries d'alta eficiència (baix consum, led) o instal•lar equips de 

regulació.

Realitzar unes instruccions d'us de l'enllumenat per l'equip de neteja i pels propis professors.

Posar gomets als interruptors que tenen línies de més ús, i evitar obrir la resta d'interruptors. Es pot fer partícip 

d'aquesta actuació a l'alumnat.

Descripció

Tots els espais donen en un espai obert on dóna la llum natural.

In
d

ic
a

d
o

rs Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació Cap Cap Cap

Ús de llum natural alt alt baix

IGC

IIUITE



A13/B12/1 Optimitzar l’ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

A14/B12/2 Substituir les làmpades existents per d’altres més eficients a l’Escola Bressol 

A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal 

A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal 

A16/B12/5 Programa de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals 

A18/B11/1 Informar als responsables dels equipaments dels seus consums energètics

A18/B11/2 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis d’ús intensiu 

A75/B74/1 Fomentar la compra verda d'equips/material endollable a l'ajuntament a través de la redacció d'un protocol 

de compres 

A53/B58/3 Instal•lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum

ACCIONS DEL PAESC RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT



Número 4

Adreça:

Consum 

2018
Energia

Elèctric 51816

1

1

1

1

2

Recomanacions

Establir protocols de funcionament de la calefacció.

Es creu amb una aportació d'energia elèctrica renovable per autobastir-se.

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

L’edifici de l'Ajuntament és antic però fa pocs anys es va reformar completament.

El sistema de climatització és mitjançant bombes de calor que es troben distribuïdes per totes les estances. El grau de 

control de funcionament dels equips és baix, ja que cada usuari les utilitza segons el seu criteri.

Els sostres són alts fet que dificulta la climatització.

És una edificació d'ús administratiu que l'horari laboral és de 8.00 a 15.00 però l'equipament es mante obert a les 

tardes amb una menor activitat.

In
d

ic
a

d
o

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic alt mitjà

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent bomba de calor bomba de calor ------

Consum elèctric alt mitjà

19/07/2019

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

8376,03

Data de la visita:

AJUNTAMENT

DADES BÀSIQUES

C/Homenatge la Vellesa

Superfície:

Any de construcció: ---

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



2

0

1,33

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Canviar les lluminàries dels punts pendents de canviar. 

Realitzar unes instruccions d'ús de l'enllumenat i l'electricitat als treballadors.

Descripció

La il·luminació de l'Ajuntament va ser substituïda per lluminàries més eficient tipus LED, l'any 2014 i 2015. 

In
d

ic
a

d
o

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació Cap Cap Cap

Ús de llum natural baix baix baix

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat LED LED Fluorescents

IGC

IIUITE



TIPUS D'ENLLUMENAT

Tipus de 

làmpada *
LED FL LED LED LED FL

Nre. punts de 

llum:
10 15 22 3 1 18

Potència de les 

làmpades (W):
25 12,5 20 7 5 22

Potència total 

instal·lada 

(kW):

0,3 0,2 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0

Tipus de 

làmpada *
IC FL FC LED LED LED FL

Nre. punts de 

llum:
3 8 27 34 2 1 1

Potència de les 

làmpades (W):
40 58 20 5 5 8

Potència total 

instal·lada 

(kW):

0,1 0,5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Tipus de 

làmpada *
FL LED LED FL IC LED LED

Nre. punts de 

llum:
8 26 1 1 3 5 1

Potència de les 

làmpades (W):
16 20 5 8 200 7 5

Potència total 

instal·lada 

(kW):

0,1 0,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0

Tipus de 

làmpada *
FL FL FL FC FC FC

Nre. punts de 

llum:
1 8 24 2 2 2

Potència de les 

làmpades (W):
8 16 22 26 58 33

Potència total 

instal·lada 

(kW):

0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0

A14/B12/5 Substituir les làmpades existents per d’altres més eficients (Ajuntament, Alberg, Teatre i Pavelló) 

A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal 

A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal 

A16/B12/5 Programa de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals 

A18/B11/1 Informar als responsables dels equipaments dels seus consums energètics

A18/B11/2 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis d’ús intensiu 

A75/B74/1 Fomentar la compra verda d'equips/material endollable a l'Ajuntament a través de la redacció d'un protocol 

de compres 

A53/B58/1 Instal•lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica connectada a xarxa de l’Ajuntament

ACCIONS DEL PAESC RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT



Número 5

Adreça:

Consum 2018 Energia

Elèctric 434283

3

2

2

3

0

Sistema de regulació Cap Cap Cap

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Incandescència Fluorescents Incandescents

Realitzar un manual d'intruccions d'ús per la calefacció perquè sigui més eficient. 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

Antiga caserna de la guàrdia civil, habilitada a l'estiu pels temporers de la fruita. 

Hi ha una sala de reunions que s'utilitza per certs actes a l'hivern, hi ha instal•lat un circuit de geotèrmia que està donant 

problemes en el funcionament.

In
d
ic

a
d
o

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic alt ----- -----

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent radiador elèctric ------ termoacumulador elèctric

Consum elèctric alt ----- mitjà

19/07/2019

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

90872,28

Data de la visita:

ALBERG

DADES BÀSIQUES

C/ Valeri Serra, 65

Superfície:

Any de construcció: ---

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



3

1

2,66

Tipus de làmpada * IC FL LED FL FL

Nre. punts de llum: 172 32 4 4 12

Potència de les 

làmpades (W):
18 11 25 36 58

Potència total 

instal·lada (kW):
3,1 0,4 0,1 0,1 0,7 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

TIPUS D'ENLLUMENAT

Geotèrmia

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Unificar els quadres elèctrics de l'Alberg en un de sol. 

Substituir les lluminàries incadescents per lluminàrires de baix consum, tipus LED. 

Descripció

En la majoria d'habitatges, hi ha intal·lades lluminàries Incandescents.

In
d
ic

a
d
o

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Ús de llum natural baix alt mitjà

IGC

IIUITE



A14/B12/5 Substituir les làmpades existents per d’altres més eficients (Ajuntament, Alberg, Teatre i Pavelló) 

A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal 

A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal 

A16/B12/5 Programa de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals

A17/B12/1 Telemesura dels equipaments més consumidors: 

Pavelló, Escola Valeri Serra, Teatre, Alberg i Escola de Música

A18/B11/1 Informar als responsables dels equipaments dels seus consums energètics

A18/B11/2 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis d’ús intensiu 

A75/B74/1 Fomentar la compra verda d'equips/material endollable a l'ajuntament a través de la redacció d'un protocol de 

compres 

ACCIONS DEL PAESC RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT



Número 6

Adreça:

Consum 2018 Energia

Elèctric 158424

Gas Natural 136275

3

1,5

2

3

2

3

0

2,66

Descripció

El sistema d'il•luminació està sectoritzat. La persona de manteniment és l'encarregada de la gestió de l'enllumenat.

In
d

ic
a

d
o

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació Cap Cap Cap

Ús de llum natural mitjà mitjà baix

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Díodes emissors de llum Díodes emissors de llum Fluorescència

Crear consignes de control de la temperatura en tot el Pavelló. 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

El pavelló consta de dos pistes on es poden practicar diferents esports: futbol sala, handbol, bàsquet, voleibol.... A més 

inclou, l'espai del gimnàs. 

És un equipament obert a diferents públics, i moltes activitats. Dóna servei diàriament i els caps de setmana unes 15 

hores diàries.

El sistema de climatització de ACS és amb aprofitament d'energia renovable (plaques termosolars),   Les calderes són de 

gas natural i han estat substituïdes per calderes de condensació recentment.

In
d

ic
a

d
o

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic molt alt ----- mitjà

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gas natural split caldera gas natural

Consum elèctric ----- mitjà -----

19/07/2019

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: alta 

Cost (IVA incl.)

24558,45

8254351 Data de la visita:

PAVELLÓ

DADES BÀSIQUES

Av. Riu Corb s/n 

Superfície:

Any de construcció: ---

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



TIPUS D'ENLLUMENAT

Tipus de làmpada 

*
Díode emissor de llumDíode emissor de llumHalogenesDíode emissor de llumFluorescència Fluorescència Halogenes

Nre. punts de llum: 4 39 2 1 66 26 1

Potència de les 

làmpades (W):
36 38 50 9 36 22 40

Potència total 

instal·lada (kW):
0,1 1,5 0,1 0,0 2,4 0,6 0,0

Tipus de làmpada 

*
LED LED H H LED --- ---

Nre. punts de llum: 24 8 2 12 3

Potència de les 

làmpades (W):
8 40 100 18 15

Potència total 

instal·lada (kW):
0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Tipus de làmpada 

*
LED FL LED FL IC IC H

Nre. punts de llum: 1 36 2 6 2 5 2

Potència de les 

làmpades (W):
6 36 8 15 60 70 150

Potència total 

instal·lada (kW):
0,0 1,3 0,0 0,1 0,1 0,4 0,3

Tipus de làmpada 

*
H LED H LED

Nre. punts de llum: 9 2 12 6

Potència de les 

làmpades (W):
22 40 18 9

Potència total 

instal·lada (kW):
0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

A13/B12/1 Optimitzar l’ús dels termòstats ajustant-ne la regulació / A14/B12/5 Substituir les làmpades existents per 

d’altres més eficients (Ajuntament, Alberg, Teatre i Pavelló) / A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal / 

A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal 

A16/B12/5 Programa de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals A17/B12/1 Telemesura dels 

equipaments més consumidors: Pavelló, Escola Valeri Serra, Teatre, Alberg i Escola de Música

A18/B11/1 Informar als responsables dels equipaments dels seus consums energètics

A18/B11/2 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis d’ús intensiu / A75/B74/1 Fomentar la compra 

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

A53/B58/3 Instal•lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum

ACCIONS DEL PAESC RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

Energia Solar Tèrmica 5100

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Instal•lar detectors de presencia a la zona del passadís i els vestuaris, ja que es mantén moltes hores obertes quan es 

realitza l'activitat.

Realitzar un manual de bones pràctiques ambientals i distribuir-ho pels usuaris i comunicar-lo en les pròpies instal·lacions. 

El sistema d'il•luminació està sectoritzat. La persona de manteniment és l'encarregada de la gestió de l'enllumenat.



Número 7

Adreça:

Consum 2018 Energia

Elèctric 14436

Gas Natural 57443

3

1,5

2

3

2

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat LED LED LED

Regular la temperatura a les hores que està en funcionament. 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

La Casa de Cultura acull activitats d’exposicions, radio, biblioteca. 

L'any 2010 es van substituir les calderes de gas natural per dos calderes de condensació, i es van netejar els circuits existents fins 

a fan-coil.

A més disposa d'una màquina de refrigeració.

In
d
ic

a
d
o

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic mitjà ----- molt baix

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural

Consum elèctric ----- alt -----

19/07/2019

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: mitjana

Cost (IVA incl.)

4474,29

3737,66 Data de la visita:

CASA DE CULTURA

DADES BÀSIQUES

Pç. Sant Roc, 34

Superfície:

Any de construcció: ---

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC



3

0

2,66

TIPUS D'ENLLUMENAT

Tipus de làmpada * LED LED LED FL H FL LED

Nre. punts de llum: 2 5 18 17 7 6 6

Potència de les làmpades 

(W):
8 24 22 22 5,5 20 20

Potència total instal·lada 

(kW):
0,0 0,1 0,4 0,4 0,0 0,1 0,1

Tipus de làmpada * LED LED H FL FL

Nre. punts de llum: 3 6 4 12 4

Potència de les làmpades 

(W):
10 25 24 58 36

Potència total instal·lada 

(kW):
0,0 0,2 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

 - Utilitzar més la llum  natural, posar i utilitzar persianes orientables perquè s'utilitzi més la llum natural i reduir el consum elèctric.

- Prioritzar l’obertura de les línies d’enllumenat, i s’aconseguirà reduir el consum de certs espais quan no hi ha usuaris.

- Col•locar cartells recordatoris d'estalvi energètic i bon ús de l'enllumenat al costat de les enceses de diferents estances.

- Realitzar un manual de bones pràctiques ambientals, per donar instruccions als treballadors i usuaris.

Descripció

El sistema d'il•luminació està sectoritzat i cada planta obre la seva zona.

In
d
ic

a
d
o

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació Cap Cap Cap

Ús de llum natural mitjà baix baix

IGC

IIUITE



ACCIONS DEL PAESC RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

A13/B12/1 Optimitzar l’ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal 

A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal 

A16/B12/5 Programa de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals 

A18/B11/1 Informar als responsables dels equipaments dels seus consums energètics

A18/B11/2 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis d’ús intensiu 

A75/B74/1 Fomentar la compra verda d'equips/material endollable a l'ajuntament a través de la redacció d'un protocol de compres 

A53/B58/3 Instal•lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum



Número 8

Adreça:

Consum 2018 Energia

Elèctric 36888

Gas Natural 39529

3

1

2

3

0

1

3

4

In
d

ic
a

d
o

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació Cap Cap Cap

Ús de llum natural baix baix baix

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat Fluorescents Fluorescents Fluorescents

Continuar millorant el control i la programació de la calefacció.

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

El teatre té activitat els caps de setmana.

Es va adaptar la calderes de gas natural, ja que hi havia pèrdues i no es calefactava totalment la superfície.

In
d

ic
a

d
o

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic alt ----- molt baix

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural

Consum elèctric ----- mitjà -----

19/07/2019

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Ocupació mitjana: alta 

Cost (IVA incl.)

18697,32

2851,04 Data de la visita:

TEATRE

DADES BÀSIQUES

Plç. Ramon Folch, 16

Superfície:

Any de construcció: ---

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de làmpada 

*
H LED H IC H LED H

Nre. punts de llum: 48 1 22 5 10 40 28

Potència de les 

làmpades (W):
18 18 40 60 300 9 100

Potència total 

instal·lada (kW):
0,9 0,0 0,9 0,3 3,0 0,4 2,8

Tipus de làmpada 

*
H H IC H LED FL FL

Nre. punts de llum: 18 1 1 1 10 74 44

Potència de les 

làmpades (W):
18 70 18 1000 15 58 36

Potència total 

instal·lada (kW):
0,3 0,1 0,0 1,0 0,2 4,3 1,6

Tipus de làmpada 

*
LED

Nre. punts de llum: 11

Potència de les 

làmpades (W):
9

Potència total 

instal·lada (kW):
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TIPUS D'ENLLUMENAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT

Recomanacions

Substituir les lluminàries de més consum per un sistema i una tecnologia més eficient. (Led, balast electromagnètic)

Descripció

És un equipament que pel seu ús té un elevat consum.



A13/B12/1 Optimitzar l’ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

A14/B12/5 Substituir les làmpades existents per d’altres més eficients (Ajuntament, Alberg, Teatre i Pavelló) 

A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal 

A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal 

A16/B12/5 Programa de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals 

A17/B12/1 Telemesura dels equipaments més consumidors: 

Pavelló, Escola Valeri Serra, Teatre, Alberg i Escola de Música

A18/B11/1 Informar als responsables dels equipaments dels seus consums energètics

A18/B11/2 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis d’ús intensiu 

A75/B74/1 Fomentar la compra verda d'equips/material endollable a l'ajuntament a través de la redacció d'un protocol de compres 

A53/B58/3 Instal•lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum

ACCIONS DEL PAESC RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT



Número 9

Adreça:

Consum 2018 Energia

Elèctric 9635

Gas natural 22272

2

1,5

2

1

0

3

2

4

Recomanacions

Descripció

 La Joia d'Envellir té una activitat diària constant, mentre que la part del Centre d'Entitats és més variable en funció de 

l'ús que en facin les associacions del poble.

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació

Ús de llum natural

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat

Seguir amb les consignes d'ús de temperatura, sobretot en les sales d'ús intermitent del centre d'Entitats per tal que els 

usuaris prenguin consciència. 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

El Centre d'Entitats es va posar en funcionament de nou l'any 2018 després d'una reforma. La Joia d'Envellir no ha tingut 

parada la seva activitat. És un equipament que està ubicat a l'interior del poble.

El sistema de calefacció de la Joia d'Envellir és mitjançant una caldera de gas natural, mentre que la climatització del 

Centre d'Entitats és elèctrica. 

In
d

ic
a

d
o

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic mitjà ----- molt baix

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural

Consum elèctric ----- mitjà -----

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Cost (IVA incl.)

1890,92

1341,61 Data de la visita: 19/07/2019

Hotel d'Entitats - Casal Joia d'Envellir

DADES BÀSIQUES

C/ Mercadal, 5

Superfície:

Any de construcció: ---

Ocupació mitjana:

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de làmpada * H LED H H FL IC LED

Nre. punts de llum: 5 39 11 12 53 4 1

Potència de les 

làmpades (W):
18 22 150 40 58 60 20

Potència total 

instal·lada (kW):
0,1 0,9 1,7 0,5 3,1 0,2 0,0

Tipus de làmpada * FL --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum: 20

Potència de les 

làmpades (W):
18

Potència total 

instal·lada (kW):
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ACCIONS DEL PAESC RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

A13/B12/1 Optimitzar l’ús dels termòstats ajustant-ne la regulació

A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal 

A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal 

A16/B12/5 Programa de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals 

A18/B11/1 Informar als responsables dels equipaments dels seus consums energètics

A18/B11/2 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis d’ús intensiu 

A75/B74/1 Fomentar la compra verda d'equips/material endollable a l'ajuntament a través de la redacció d'un protocol de 

compres 

A75/B71/1 Impulsar el Projecte 50-50

A53/B58/3 Instal•lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum

TIPUS D'ENLLUMENAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT



Número 10

Adreça:

Consum 2018 Energia

Elèctric 9635

Gas natural 22272

3

1,5

1

3

0

3

3

0

Recomanacions

Descripció

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia d'enllumenat (ITE)

Intensitat d'ús (IIU)

Sistema de regulació

Ús de llum natural

SISTEMA D'ENLLUMENAT

ZONES Alta ocupació

Recomanacions

Espais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat

Optimitzar l'ús dels termostats quan estigui en funcionament. 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 

Descripció

La Llotja és un edifici amb un ús baix. Disposa de sales grans. 

In
d

ic
a

d
o

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 

Tecnologia de climatització (ITC)

Envolupant (IE) 

Operació dels equips (IGOA) 

Consum tèrmic baix ----- molt baix

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADORS

Tecnologia existent caldera gas natural split caldera gas natural

Consum elèctric ----- molt baix -----

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ Calefacció Refrigeració ACS 

Cost (IVA incl.)

1890,92

1341,61 Data de la visita: 17/09/2019

Llotja Avícola i Ramadera

DADES BÀSIQUES

Av. Lleida, 81

Superfície:

Any de construcció: ---

Ocupació mitjana:

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de làmpada * H H IC FL H FL H

Nre. punts de llum: 7 18 6 5 16 102 12

Potència de les 

làmpades (W):
150 400 60 36 18 6 70

Potència total 

instal·lada (kW):
1,1 7,2 0,4 0,2 0,3 0,6 0,8

Tipus de làmpada * H FL IC --- --- --- ---

Nre. punts de llum: 8 4 3

Potència de les 

làmpades (W):
40 58 20

Potència total 

instal·lada (kW):
0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ACCIONS DEL PAESC RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT

A13/B12/1 Optimitzar l’ús dels termòstats ajustant-ne la regulació.

A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a energètic/a municipal 

A16/B12/4 Comptabilitat energètica municipal 

A16/B12/5 Programa de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals 

A18/B11/1 Informar als responsables dels equipaments dels seus consums energètics

A18/B11/2 Impulsar una campanya de bones pràctiques en els edificis d’ús intensiu 

A75/B74/1 Fomentar la compra verda d'equips/material endollable a l'ajuntament a través de la redacció d'un protocol de 

compres 

TIPUS D'ENLLUMENAT

PRODUCCIÓ D'ENERGIA

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

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT
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Resultat de l’anàlisi dels quadres de llum 

 
 

 

 

 

  



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* BC BC LED VSAP VSAP LED LED VSAP VSAP

Nre. punts de llum: 4 6 126 2 9 2 2 4 3

Potència de les làmpades (W): 13 11 82,5 100 100 40 20 400 150

Potència total instal·lada (kW): 0,052 0,066 10,395 0,2 0,9 0,08 0,04 1,6 0,45

Tipus de làmpada* LED VSAP VSAP VSAP LED VSAP

Nre. punts de llum: 4 1 3 5 2 9

Potència de les làmpades (W): 3 400 150 250 45,6 150

Potència total instal·lada (kW): 0,012 0,4 0,45 1,25 0,0912 1,35 0 0 0

Nre. total de punts de llum:     

Potència total instal·lada (kW) :     

Companyia elèctrica:

Potència contractada (kW):

Tipus de tarifa:

Potència (P) (contractada/instal·lada) 

1,01

0

0

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: -

Responsable: -

Descripció: -

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF són elevats. 

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

3378,65 0,16

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

180

13,783

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa

13,856

2.1 DHA

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 11

EP001 (Q3)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: C/ Valeri Serra, 6

Consum anual (kWh): 46.568

Despesa econòmica total (euros/any): 7.639

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* LED LED LED LED VSAP H

Nre. punts de llum: 22 31 47 25 2 3

Potència de les làmpades (W): 232 71 82,5 45,6 100 400

Potència total instal·lada (kW): 5,104 2,201 3,8775 1,14 0,2 1,2

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) 

0,46

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la 

potència de la lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: -

Responsable: -

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF són elevats. 

2.0 DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

2565,93 0,15

-

130

13,7225

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa

6,298

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 9

EP002 (Q4)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: Av. Catalunya

Consum anual (kWh): 35.211

Despesa econòmica total (euros/any): 5.391

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* LED VSAP H VSAP VSAP LED LED VSAP BC

Nre. punts de llum: 69 1 1 1 4 25 25 1 4

Potència de les làmpades (W): 82,5 100 150 100 400 56 85 100 80

Potència total instal·lada (kW): 5,6925 0,1 0,15 0,1 1,6 1,4 2,125 0,1 0,32

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) 

0,60

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la potència de la 

lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: -

Responsable: -

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF són elevats. 

2.0 DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

4540,06 0,13

Òptica alt rendiment

126

11,5875

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa

6,928

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 13

EP003 (Q1)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: C/ La Font, 22

Consum anual (kWh): 52608

Despesa econòmica total (euros/any): 7061,98

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* LED H LED LED VSAP

Nre. punts de llum: 28 1 15 13 27

Potència de les làmpades (W): 82,5 150 85 45,6 150

Potència total instal·lada (kW): 2,31 0,15 1,275 0,5928 4,05

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) 

0,72

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la 

potència de la lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

2.0 A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

2484,90 0,16

-

84

8,3778

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

6

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 10

EP004 (Q10)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: C/Església, Seana

Consum anual (kWh): 20.818

Despesa econòmica total (euros/any): 3.424

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* VSAP VSAP LED VSAP LED VSAP VSAP

Nre. punts de llum: 29 1 7 5 7 13 9

Potència de les làmpades (W): 100 100 162 400 85 150 100

Potència total instal·lada (kW): 2,9 0,1 1,134 2 0,595 1,95 0,9

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) 

1,46

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la potència de la 

lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: -

Responsable: -

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

Els valors de IUF són elevats. 

2.1 A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P instal·lada Cost del KWh consumit

3259,84 0,19

Òptica alt rendiment

71

9,579

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa

14

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 11

EP007 (Q2)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: AVD. Les Garrigues

Consum anual (kWh): 31226

Despesa econòmica total (euros/any): 5920,74

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* LED LED LED LED LED LED LED

Nre. punts de llum: 7 6 6 4 28 29 71

Potència de les làmpades (W): 82,5 82,5 83,5 232 85 45,5 46,6

Potència total instal·lada (kW): 0,5775 0,495 0,501 0,928 2,38 1,3195 3,3086 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) 

1,09

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la 

potència de la lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

2.1 DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

1927,84 0,17

-

151

9,5096

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

10,392

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 8

EP008 (Q5)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: C/ Bormio

Consum anual (kWh): 18.333

Despesa econòmica total (euros/any): 3.054

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* BC LED VSAP H H VSAP H LED

Nre. punts de llum: 4 110 14 8 1 1 3 65

Potència de les làmpades (W): 11 82,5 70 70 400 400 50 45,6

Potència total instal·lada (kW): 0,044 9,075 0,98 0,56 0,4 0,4 0,15

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) 

1,19

0

0

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la 

potència de la lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

2.1 DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

2790,85 0,16

-

206

11,609

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

13,856

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 12

EP009 (Q8)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: C/ Orient

Consum anual (kWh): 32.399

Despesa econòmica total (euros/any): 5.088

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* LED

Nre. punts de llum: 9

Potència de les làmpades (W): 82,5

Potència total instal·lada (kW): 0,7425 0 0 0 0 0 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) 

2,32

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la 

potència de la lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

2.0 A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

2402,69 0,16

-

9

0,7425

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

1,725

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 2

EP010 (Q18)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: Carretera Nacional II

Consum anual (kWh): 1.784

Despesa econòmica total (euros/any): 281

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* LED LED

Nre. punts de llum: 23 4

Potència de les làmpades (W): 56 7

Potència total instal·lada (kW): 1,288 0,028

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) 

7,90

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la 

potència de la lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

2.1 A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

1129,18 0,51

-

27

1,316

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

10,392

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 4

EP11 (Q11)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: AV. PREIXANA E.P

Consum anual (kWh): 1.486

Despesa econòmica total (euros/any): 762,7

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* VSAP LED LED

Nre. punts de llum: 16 20 2

Potència de les làmpades (W): 150 82,5 70

Potència total instal·lada (kW): 2,4 1,65

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) 

1,28

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la 

potència de la lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

2.0 DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

4825,93 0,11

-

38

4,05

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

5,196

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 4

EP12 (Q12)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: Polígon Incasol 

Consum anual (kWh): 19.545

Despesa econòmica total (euros/any): 2.242,2

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* LED VSAP

Nre. punts de llum: 21 10

Potència de les làmpades (W): 82,5 150

Potència total instal·lada (kW): 1,7325 1,5

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) 

3,21

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

2.1 DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

3802,01 0,14

-

31

3,2325

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

10,392

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 6

EP13 (Q13)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: PP 13 - OEST

Consum anual (kWh): 12.290

Despesa econòmica total (euros/any): 1.703,1

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* LED

Nre. punts de llum: 16

Potència de les làmpades (W): 85

Potència total instal·lada (kW): 1,36 0 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) 

2,55

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

2.0 DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

1955,15 0,07

-

16

1,36

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

3,464

Cèl·lula fotoelèctrica

Sistema de reducció de flux: No

Descripció del sistema de red. de flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 2

EP014 (Q14)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: C/ Zona Variant Bellpuig

Consum anual (kWh): 2.659

Despesa econòmica total (euros/any): 199

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* LED LED VSAP VSAP VSAP

Nre. punts de llum: 17 59 9 38 4

Potència de les làmpades (W): 82,5 45,6 150 70 100

Potència total instal·lada (kW): 1,4025 2,6904 1,35 2,66

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) 

2,57

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la 

potència de la lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

3.0 A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

4043,86 0,15

-

127

8,1029

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

20,785

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 4

EP015 (Q15)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: C/ Jacint Verdaguer

Consum anual (kWh): 32.767

Despesa econòmica total (euros/any): 4.938

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* VSAP H BC

Nre. punts de llum: 3 2 6

Potència de les làmpades (W): 150 100 42

Potència total instal·lada (kW): 0,45 0,2 0,252

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) 

5,10

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la 

potència de la lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

2.0 DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

3181,82 0,19

-

11

0,902

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

4,6

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: Regulació flux capçalera

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 4

EP017 (Q17)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: Pc Josep Pla

Consum anual (kWh): 2.870

Despesa econòmica total (euros/any): 540

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* LED LED VSAP H H LED LED LED H

Nre. punts de llum: 16 34 14 2 2 13 31 22 2

Potència de les làmpades (W): 7 82,5 100 150 400 18 45,6 7 150

Potència total instal·lada (kW): 0,112 2,805 1,4 0,3 0,8 0,234 1,4136 0,154

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) 

2,40

0

1

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

Les antigues làmpades canviaran a LED i incorporaran el propi sistema de reducció de flux que permetrà reduir la 

potència de la lluminària al 50%

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

3.0 A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

3275,15 0,17

-

134

7,2186

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

17,321

Rellotge astronòmic

Sistema de reducció de flux: No

Descripció del sistema de red. de flux: Incorporat a làmpada LED

Nre. total de línies d'enllumenat: 7

EP018 (Q9)

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: Pc. Ramon Bertran

Consum anual (kWh): 23.642

Despesa econòmica total (euros/any): 3.986

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* H

Nre. punts de llum: 14

Potència de les làmpades (W): 70

Potència total instal·lada (kW): 0,98

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) 

1,06

0

0

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

2.0 DHA

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

2419,39 0,14

-

14

0,98

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

1,039

-

Sistema de reducció de flux: -

Descripció del sistema de red. de flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 3

S01

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: Av. Lleida 1

Consum anual (kWh): 2.371

Despesa econòmica total (euros/any): 339

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de làmpada* H

Nre. punts de llum: 10

Potència de les làmpades (W): 70

Potència total instal·lada (kW): 0,7

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) 

2,43

0

0

0

ACCIONS RECOMANADES

Recomanacions per als sistemes d'enllumenat

DADES DEL MANTENIMENT (any 2018)

Periodicitat: 

Responsable: 

Descripció: -

AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT (any 2018)

In
d

ic
a

d
o

r

s

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de làmpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

    Descripció

El valor d'IGC és molt elevat.

2.0 A

ÍNDEXS CARACTERÍSTICS (any 2018)

Energia (E) consumida / P 

instal·lada
Cost del KWh consumit

1675,71 0,22

-

10

0,7

DADES FACTURACIÓ (any 2018)

Endesa 

1,7

-

Sistema de reducció de flux: -

Descripció del sistema de red. de flux:

Nre. total de línies d'enllumenat: 1

S02

DADES BÀSIQUES (any 2018)

Adreça: Av. Lleida 10

Consum anual (kWh): 1.173

Despesa econòmica total (euros/any): 264

Sistema de regulació horària:

0

2

4
IGC

IT IUF

0

2

4
IGC

IT IUF
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Pla d’acció per a l’energia sostenible i el 
clima (PAESC). Bellpuig (Lleida) 1

Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima

Bellpuig

ÍNDEX

•Què és el PAESC?

• Àmbits d’actuació

• Inventari d’emissions

• Pla d’acció de mitigació

• Avaluació dels riscos i vulnerabilitats 
als impactes del canvi climàtic

• Pla d’acció d’adaptació



Pla d’acció per a l’energia sostenible i el 
clima (PAESC). Bellpuig (Lleida) 2

Què és el PAESC?

El Pacte dels Alcaldes per una energia sostenible local (PAES) és la primera i més
ambiciosa iniciativa de la Comisió Europea adreçada directament a les 
autoritats locals i els seus ciutadans per a prendre la iniciativa contra el 
escalfament global.

 El Pacte dels Alcaldes/ses:

• Iniciativa europea (2008). Compromís 20:20:20 

 20: Reduir un 20% les emissions dels GEH emesos el 2005.
 20: 20% d’energia usada provingui de fonts renovables.
 20: Assolir un 20% d’eficiència energètica.

• > 2014 neix la iniciativa Alcaldes per l’Adaptació  PAESC.
 Reduir un 40% les emissions dels GEH emesos a l’any 2030.
 Adoptar un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al 

canvi climàtic.

• El municipi d’Bellpuig signa el 31 de maig de 2016. 

Què és el PAESC?

 Fases de Treball:

 Fase I: Recollida d’informació

- Diputació de Lleida

- ICAEN, ARC, IDESCAT

- Ajuntament de Bellpuig

 Fase II: Redacció del Pla

- Inventari d’emissions

- Pla d’Acció de mitigació

- Pla d’Acció d’adaptació

- Pla de Participació



Pla d’acció per a l’energia sostenible i el 
clima (PAESC). Bellpuig (Lleida) 3

Àmbit d’actuació

MUNICIPI

PAESC

Ajuntament

•Industria 
(sector secundari)
•Sector Primari

• Flota municipal i externalitzada.
• Equipaments municipals
• Enllumenat públic
• Bombament d’aigua
• Verd urbà

• Edificis residencials
• Sector terciari
• Transport (públic i privat)
• Tractament residus
• Producció local d’energia
• Cicle de l’aigua (consum)
• Espai públic
• Gestió forestal

Àmbit municipi: recull tots els sectors que es desenvolupen en el municipi.
Àmbit PAESC: és l’àmbit on l’ajuntament pren el compromís de reducció, recull tots els sectors que es 
desenvolupen en el municipi excepte els sectors primari i industrial.
Àmbit Ajuntament: Recull les competències i serveis propis de l'ajuntament.

INVENTARI DE REFERÈNCIA 
D’EMISSIONS

2005 - 2014
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 El 2005, el municipi de Bellpuig va emetre 20.510,96 de CO2, que
representen el 18,30% del conjunt de la comarca. Les emissions van
ser de 4,69 tnCO2/càpita, superior a les emissions per càpita de la
comarca, que varen ser de 4,36 /tnCO2/càpita, i superior a les del
conjunt de les comarques lleidatanes, que varen ser de 4,75
tnCO2/càpita.

13%

31%
44%

5%
7% Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)

Edificis residencials

Transport urbà rodat: transport privat i comercial

Ajuntament

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Edificis i equipaments (no municipal)

Edificis residencials

MWh

Electricitat Gas natural Gasoil C GLP Biomassa Energia solar tèrmica Energia geotèrmica

Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament

Emissions generades 

a l’àmbit  Ajuntament (tn CO2)

Consum per fonts 

d’energia (MWh)
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Inventari de referència d’emissions: edificis /
equipaments municipals

Emissions generades 
als edificis públics (tn CO2) 

Consum per fonts 
d’energia (equipaments) 

Inventari de referència d’emissions: 
edificis / equipaments municipals

2005 2014 2018

Nre. habitants 4.376 4.956 5.060

Nre. 
equipaments/instalꞏla

cions 
22 23 24

Consum

(MWh)

Emissions

(tn CO2)

Emissions 

(tn CO2 per càpita)

Any 2005 2014 2018 2005 2014 2018 2005 2014 2018

Equipaments 2.428,39 1.429,14 1.488,77 721,33 324,06 334,73 0,1648 0,0654 0,0662

Electricitat 827,22 804,77 784,18 397,89 197,39 192,34 0,0909 0,0398 0,0380

Gasoil 0,00 0,40 0,99 0,00 0,11 0,26 0,0000 0,0000 0,0000

Gas Natural 1601,17 626,57 703,60 323,44 126,57 142,13 0,0739 0,0255 0,0281

Energia Solar 

Tèrmica 

0,00 5.025 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enllumenat públic 534,36 563,57 334,21 257,03 271,08 160,75 0,0587 0,0547 0,0318

Electricitat 534,36 563,57 334,21 257,03 271,08 160,75 0,0587 0,0547 0,0318

Flota municipal 88,90 110,84 118,34 23,74 29,59 1,18 0,0054 0,0060 0,0002

Gasolina 133,73 160,10 138,74 33,30 39,86 1,28 0,01 0,01 0,00

Gasoil 112,90 113,67 117,25 30,14 30,35 1,17 0,01 0,01 0,00

Total 3.051,65 2.104,09 1.002,09 1.941,31 624,74 496,67 0,2290 0,1261 0,0982
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Inventari de referència d’emissions: 
edificis / equipaments municipals

Inventari de referència d’emissions: 
edificis / equipaments municipals
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Inventari de referència d’emissions: 
enllumenat públic

Inventari de referència d’emissions: 
enllumenat públic
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Inventari de referència d’emissions: 
enllumenat públic

Inventari de referència d’emissions: 
enllumenat públic
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Producció local d’electricitat

El factor d'emissió per a l'electricitat de 2005 és comú a la península: 0,481 MWh/tnCO2

El factor d'emissió per a l'electricitat de 2014 pel municipi de Bellpuig és: 0,245 tnCO2/MWh

* Sistema europeu de comerç d'emissions ETS (European Trading Scheme).

** La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació. Es consideren 2.444 hores anuals de sol (atles solar 
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40%.

PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ 
AL CANVI CLIMÀTIC
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PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ

 El pla d’acció del municipi de Bellpuig consta de 40 accions que suposen una
reducció de 5.807,94 tn CO2 per l’any 2030 i equivalen a un 28,32% de les
emissions del 2005, tenint en compte les accions realitzades durant el període
2014-2019 que és el transcurs des de l’any de referència i el punt de partida
de la proposta de noves accions. Cal tenir en compte que l’inventari de
seguiment de les emissions de l’any 2014, s’havien reduït un total de 6.095,47
tn CO2, que suposaven un 29,72% de reducció respecte les emissions de
l’any 2005. L’objectiu de reducció del municipi per l’any 2030 serà d’un
49,08%.

Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques:

1. Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics,

edificis residencials i el sector terciari.

2. Disminuir les emissions associades al transport urbà.

3. Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia

renovable.

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

PLA D’ACCIÓ – OBJECTIUS ESTRATÈGICS

El PAESC de Bellpuig té 8 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi d’emissions de
CO2 del 18% a partir del 2019.

 Reduir 530,77 tones de CO2 de les emissions generades en els edificis i equipaments /
instal∙lacions municipals a través d’actuacions de millora de l’eficiència energètica i de
conscienciació dels usuaris.

 Reduir 569,76 tones de CO2 de les emissions associades als edificis i equipaments / instal∙lacions
del sector terciari a través del compromís, la conscienciació, i la renovació de la tecnologia de les
instal∙lacions per reduir el consum i les seves emissions.

 Disminuir 2122,67 tones de CO2 de les emissions associades als edificis residencials a través de la
renovació d’electrodomèstics i la instal∙lació de noves tecnologies per a reduir el consum i les
emissions de diòxid de carboni.

 Disminuir 82,98 tones de CO2 de les emissions de l’enllumenat públic substituint les làmpades
actuals per altres de més eficients, a més d’instal∙lar tecnologies d’alta eficiència energètica.

 Disminuir 8,03 tones de CO2 de les emissions associades al parc de vehicles de l’ajuntament a
través de millores en l’ús de la flota de vehicles propietat de l’ajuntament, i la substitució de la
flota per a vehicles amb baixes emissions.

 Reduir 610,95 tones de CO2 de les emissions associades al sector transport privat, impulsant els
desplaçaments a peu, la compartició de cotxe per desplaçar‐se i la millora de l’eficiència del parc
de vehicles del municipi.

 Potenciar la producció local d’electricitat fins a assolir un estalvi de 158,49 tones de CO2 de les
emissions associades al sector de l’energia.

 Reduir 2,38 tones de CO2 de les emissions derivades de la gestió i tractament dels residus
municipals.
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Accions realitzades 2005-2014

 Durant el període 2005-2019 s’han realitzat i impulsat 8 accions
que han contribuït a disminuir les emissions de GEH a
l’atmosfera; són les següents:

Sec- 
Camp d'acció Acció Any 

Estalvi estimat 
tor (tn CO2/any) 
  (metodologia) 

1. 
1.1. Edificis i 
equipaments/instalꞏlacio
ns municipals 

Petites accions al sistema d’ilꞏluminació de la Casa de Cultura 2015 1,48 

Reforma Escola de Música 2014 6,67 

*"Millora   i   estalvi   de   consum. Instal∙lació de resistències 
elèctriques com a suport en la caldera de gas del Teatre. 

2010 125,48 Substitució de caldera per una caldera de condensació i 
neteja de circuits existents fins a fan-coils de la Casa Cultura. 

Instal∙lació de la geotèrmia a la sala polivalent de l'Alberg." 

2. 
1.4. Enllumenat públic 
municipal 

Il∙luminació del C/Josep Pla, ampliació enllumenat Av. 
Preixana fins rotonda i la instal∙lació de regulador de flux. 

2005 

26,07 

Substitució de lluminàries VM a C/Montsec i C/Balmes. 2007 

Establiment d'apagada parcial de l'enllumenat a mitja nit. 2005 

Millora del quadre d'enllumenat del C/Valeri Serra. 2008 

Substitució de lluminàries VM a C/Montsec i C/Balmes. 2007 

Substitució de lluminàries per balast electrònic de dos nivells i 
instal∙lació de lluminàries de baix consum de la Plaça Sant 
Roc. 

2011 

-Millora de quadres de C/Font, C/Orient, Av. Catalunya, 
C/Bormio i instal∙lació de regulador de fluxe a l'Av. Garrigues, 
Mil∙lenari i nous comptadors a C/Valeri Serra." 

2009 

3. Fotovoltaica *"Producció local fotovoltaica" 2005-2009 487,2 

8. Altres sectors 

Contractar l’electricitat d’equipaments/ instal∙lacions a 
comercialitzadores 100% renovables 

2015 51,25 

Impulsar una campanya de prevenció de residus 2015-2020 279,66 

Implantació de la recollida de la FORM 2005-2011 25,25 

Total (2005 - 2019)   1003,06 

 

Accions proposades 2019-2030

Acció

Cost d’abatiment 

(€/tn CO2 

estalviada)

Període 

d’amortització

(any)

Possibles vies de 

finançament

Cost inversió 

privada

(€)

Cost Ajuntament 

(€)
Cost total (€)

A13/B112/1 Substitució de la caldera 

de gas natural per una 

d'alta eficència energètica 

a l'Escola de Música

3.091,37 € 12 Diputació / ICAEN ‐‐‐ 20.000,00 € 20.000,00 €

A14/B12/5 Substitució de lampades 

per d'altres d'alta 

eficiència energètica 

(Ajuntament, Alberg, 

Teatre i Pavelló)

1.331,82 € 1,5 Diputació / ICAEN ‐‐‐ 10.000,00 € 10.000,00 €

A16/B12/1 Nomenar un/a gestor/a 

energètic/a municipal
1.087,96 € ‐‐‐ ‐‐‐ 15.000,00 € 15.000,00 €

A18/B11/2 Impulsar una campanya de 

bones pràctiques en els 

edificis públics d'ús 

intensiu

3.481,47 € ‐‐‐ ‐‐‐ 12.000,00 € 12.000,00 €

A21/B21/3 Substitució de làmpades 

de l'enllumenat del Parc 

del Convent per 

enllumenat LED

4.386,89 € 10 ‐‐‐ ‐‐‐ 2.300,00 € 2.300,00 €

A75/B71/1 Impulsar el Projecte 50‐50
4,83 € ‐‐‐ ‐‐‐ 1.000,00 € 1.000,00 €

A12/B112/1 Incentivar les pimes i 

comerços per què 

instal∙lin calderes de 

biomassa o d'altres 

suports energètics menys 

contaminants

29,74 € ‐‐‐ ‐‐‐ 1.000,00 € 1.000,00 €

A14/B112/1 Fomentar la renovació de 

l’enllumenat  interior per 

enllumenat eficient i de 

baix consum en el sector 

terciari

16,18 € ‐‐‐ ‐‐‐ 1.000,00 € 1.000,00 €

A15/B13/1 Fomentar la renovació 

d’electrodomèstics de 

classe A o A+ en el sector 

terciari

6,47 € ‐‐‐ ‐‐‐ 1.000,00 € 1.000,00 €
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Accions proposades 2019-2030

A14/B112/2

Fomentar la renovació 

de l'enllumenat interior 

per enllumenat eficient 

i de baix consum en el 

sector domèstic

3,41 € ‐‐‐ ‐‐‐ 6.227,00 € 6.227,00 €

A15/B13/2

Fomentar la renovació 

d’electrodomèstics de 

classe A, A+ i/o 

bitèrmics en els edificis 

residencials

3,17 € ‐‐‐ ‐‐‐ 500,00 € 500,00 €

A16/B11/1

Realitzar una campanya 

d’estalvi energètic a la 

llar

53,48 € ‐‐‐ ‐‐‐ 3.000,00 € 3.000,00 €

A21/B21/1
Actuacions a la xarxa 

d'enllumenat exterior
10.243,36 € PUOSC / FEDER ‐‐‐ 850.000,00 € 850.000,00 €

A45/B41/1
Crear una borsa local 

per a compartir cotxe
2,03 € ‐‐‐ ‐‐‐ 250,00 € 250,00 €

TOTAL 23.742,20 € 923.278,70 € 923.278,70 €

Accions proposades 2019-2030

Acció
Cost d’abatiment 

(€/tn CO2 
estalviada)

Període 

d’amortització
(any)

Possibles vies de 

finançament

Cost inversió 

privada (€)

Cost Ajuntament 

(€)

Cost total

(€)

A13/B12/1

Optimitzar l'ús dels 

termostats ajustant-ne 
la regulació

0,00 € --- --- --- 0,00 € 0,00 €

A14/B12/1

Substituir les 

làmpades existents 
per d’altres més 

eficients a l’Escola 
Valeri Serra

15.587,48 € 19 Diputació / ICAEN --- 25.584,82 € 25.584,82 €

A14/B12/2

Substituir les 

làmpades existents 
per d’altres més 

eficients a l’Escola 
Bressol

69.137,83 € 86 Diputació / ICAEN --- 5.500,00 € 5.500,00 €

A14/B12/3

Substituir les 

làmpades existents 
per d’altres més 

eficients a l’Escola de 
Música

57.925,54 € 72 Diputació / ICAEN --- 10.916,88 € 10.916,88 €

A16/B12/4
Comptabilitat 

energètica municipal
145,06 € --- Diputació --- 2.500,00 € 2.500,00 €

A16/B12/5

Programa de 

manteniment dels 
equipaments 

municipals

107,30 € --- --- --- 2.000,00 € 2.000,00 €

A16/B13/1

Indicar la qualificació 

energètica dels 
habitatges en venda 

del municipi

0,00 € --- --- --- 0,00 € 0,00 €

A18/B11/1

Informar als 

responsables dels 
equipaments dels seus 

consums energètics

870,37 € --- --- --- 3.000,00 € 3.000,00 €

A75/B74/1

Fomentar la compra 

verda 
d’equips/material 

endollable i ilꞏluminació 
a l’Ajuntament

14,51 € --- --- --- 500,00 € 500,00 €

A16/B12/2

Promoure l’adhesió de 

les empreses al 
Programa d’acords 

voluntaris de la 
Generalitat de 

Catalunya

4,69 € --- --- --- 1.000,00 € 1.000,00 €
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A16/B12/3

Promoure la creació 

d’una xarxa de 
comerços/establiments 

respectuosos amb el 
medi ambient

18,76 € --- --- --- 1.000,00 € 1.000,00 €

A12/B16/1

Bonificacions fiscals 

en la llicència d’obres 
per a millores en 

l’eficiència energètica 
dels habitatges

0,00 € --- --- --- 0,00 € 0,00 €

A13/B112/2

Fomentar la 

instalꞏlació de calderes 
amb funcionament 

d'energies renovables 
en els habitatges

11,89 € --- ICAEN --- 1.000,00 € 1.000,00 €

A42/B46/1
Instalꞏlar punts de 

recàrrega per a 
vehicles elèctrics

2.286,41 € --- ICAEN --- 9.000,00 € 9.000,00 €

A44/B41/1

Adherir-se a la 

campanya "pedalada 
contra el canvi 

climàtic" dins la 
setmana de la 

Mobilitat Sostenible

0,00 € --- --- --- 0,00 € 0,00 €

A44/B45/1

Foment de l'ús de la 

bicicleta i el 
desplaçament a peu 

per la mobilitat dins del 
municipi

44,71 € --- Generalitat --- 1.100,00 € 1.100,00 €

Accions proposades 2019-2030

A75/B74/3

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

1,69 € --- --- --- 250,00 € 250,00 €

A410/B41/2

Informar de cursos de 

conducció eficient a la 
ciutadania i empreses 

de transports

2,03 € --- --- --- 300,00 € 300,00 €

A53/B58/1

Instalꞏlació d'energia 

solar fotovoltaica 
connectada a xarxa de 

l'Ajuntament

3.784,41 € --- PUOSC / FEDER --- 40.000,00 € 40.000,00 €

A53/B58/3

Estudi del potencial 

fotovoltaic 
d’autoconsum del 

conjunt d’edificis del 
sector terciari i 

residencial

877,76 € --- ICAEN --- 5.000,00 € 5.000,00 €

A53/B58/4

Instalꞏlació de sistemes 

d'energia solar 
fotovoltaica en règim 

d'autoconsum

80,04 € --- PUOSC / FEDER --- 300,000 € 300,000 €

A72/B74/2

Recollir els residus 

porta a porta als grans 
productors

1.050,27 € --- --- --- 2.500,00 € 2.500,00 €

TOTAL 151.950,76 € 177,89 € 0,00 € 0,00 € 411.201,70 € 411.201,70 €

Accions proposades 2019-2030
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Accions proposades 2019-2030

Acció
Cost 

d’abatiment (€/tn 
CO2 estalviada)

Període 

d’amortització
(any)

Possibles vies 

de finançament

Cost inversió 

privada
(€)

Cost

Ajuntament (€)

Cost total

(€)

A13/B12/2

Millora dels 

aïllaments de les 
finestres de l'Escola 

Valeri Serra

4.472,22 € --- --- --- 75.000,00 € 75.000,00 €

A17/B12/1

Telemesura dels 

equipaments més 
consumidors: 

Pavelló, Escola 
Valeri Serra, Teatre, 

Alberg i Escola de 
Música

27,86 € --- --- --- 4.500,00 € 4.500,00 €

A16/B11/2

Visites d'avaluació 

energètica en els 
edificis i els 

equipaments del 
sector terciari

18,76 € --- --- --- 1.000,00 € 1.000,00 €

A41/B46/1

Renovar els vehicles 

de la flota municipal 
per vehicles elèctrics 

o híbrids en funció 
del quilometratge i 

els desplaçaments

4.979,28 € 6 --- --- 40.000,00 € 40.000,00 €

TOTAL 9.498,12 € 120.500,00 € 120.500,00 €

PLA D’ACCIÓ D’ADAPTACIÓ 
AL CANVI CLIMÀTIC
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 Model conceptual dels impactes del canvi climàtic, 
la vulnerabilitat i l’adaptació.

Marc conceptual

Codi Grau Vulnerabilitat 

AGR01 10 Increment de les necessitats de reg en l'agricultura i ramaderia 

AGR02 4 Major risc d'incendi en el sector agrari 

AGR03 1 Canvis en els cultius 

AIG01 4 Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l'aigua 

AIG02 7 Disminució de la disponibilitat d'aigua en la gestió de l'aigua 

BIOD01 3 Major risc d'incendi per a la biodiversitat 

ENE01 7 Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit del sector energètic 

FOR01 4 Major risc d'incendi en l'àmbit de la gestió forestal 

FOR02 2 
Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (increment 
de temperatura) 

FOR03 10 Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (sequera) 

IND01 7 
Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit de la indústria, els 
serveis i el comerç 

MOB01 4 Risc d'incendi en la mobilitat i infraestructures de transport 

SAL01 3 Increment de la mortalitat associada a la calor 

SAL02 7 
Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d'illa de calor) 
sobre la salut 

TUR01 5 Canvis en el patró de demanda turística en el turisme 

TUR02 4 Major risc d'incendi que afecti al sector turístic 

URB01 3 Empitjorament del confort climàtic en l'àmbit d'urbanisme i habitatge 

URB02 5 Increment en les necessitats de reg sobre l'urbanisme i l'habitatge 

0: Poc vulnerable; 10: Molt vulnerable. 

Avaluació simplificada de la vulnerabilitat 
als impactes del canvi climàtic
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Accions d’adaptació 2019-2030

Acció clau

Sector
Nom de 

l’acció
Responsable Calendari

Estat 

d’implementa

ció

Acció 

mitigació
Acció clau

Agents 

implicats

Risc i/o 

vulnerabilita

t abordat

Resultat 

assolit / 

impactes 

evitats

Cost (€)

Inv. No Inv.

Edificis

Miniauditories 

energètiques i 
de recursos 

(aigua) a les 
activitats del 

sector serveis

Alcaldia 2025-2030 No iniciada Sí
Associacions 

de comerç
Sequeres

Canvis en els 

patrons de 
demanda 

energètica

25.000

Adaptar els 

equipaments 
municipals 

més 
significatius 

per poder 
connectar un 

generador en 
cas de 

necessitat

Alcaldia 2020-2025 No iniciada Sí
Manteniment 

ajuntament
Fred extrem

Efectes en 

infraestructur
es; Canvis en 

els patrons de 
demanda 

energètica

1.500

Creació d'un 

servei 
d'assessoram

ent en matèria 
d'energia i 

canvi climàtic

Alcaldia 2025-2030 No iniciada -- Calor extrem

Efectes 

negatius de la 
calor

2.000

Educació 

ambiental (en 
energia i 

canvi climàtic) 
a les escoles

Alcaldia 2017-2020 No iniciada
Estudiants i 

equip docent
Calor extrema

Efectes 

negatius de la 
calor

2.000

Programa de 

manteniment 
dels 

equipaments i 
infraestructure

s municipals

Alcaldia 2017-2020 No iniciada Sí
Manteniment 

ajuntament

Calor i fred 

extrems

Efectes 

negatius de la 
calor

2.000

Aigua

Elaborar un 

catàleg de 
fonts i punts 

d'aigua i d'un 
pla de 

manteniment 
(i seguiment 

de la qualitat 
d'aigua)

Alcaldia 2020-2025 No iniciada

CONGIAC, 

consorci de la 
gestió de 

l'aigua

Sequeres

Augment de 

les sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat)

2.000

Elaboració del 

Pla Director de 
subministrame

nt d'aigua

Alcaldia 2020-2025 No iniciada Sí

CONGIAC, 

consorci de la 
gestió de 

l'aigua

Sequeres

Augment de 

les sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat)

500.000

Ordenança 

sobre l'estalvi 
d'aigua i 

separativa 
d'aigües

Alcaldia 2020-2025 No iniciada Sí -- Sequeres

Augment de 

les sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat)

1.000

Verificació del 

bon 
funcionament 

de la xarxa de 
clavegueram

Alcaldia 2025-2030 No iniciada Sí

CONGIAC, 

consorci de la 
gestió de 

l'aigua

Inundacions

Augment del 

risc 
d'inundacions

2.000

Programa de 

regulació de 
consums 

d'aigua als 
usuaris

Alcaldia 2020-2025 No iniciada -- Sequeres

Augment de 

les sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat)

2.500

Millores a la 

xarxa d'aigua 
potable per 

garantir el 
subministrame

nt d'aigua 
potable en cas 

de manca de 
subministrame

nt elèctric

Alcaldia 2025-2030 No iniciada

CONGIAC, 

consorci de la 
gestió de 

l'aigua

Sequeres

Augment de 

les sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat)

60.000

Millores en els 

sistemes de 
reg per 

minimitzar el 
consum 

d'aigua

Alcaldia 2025-2030 No iniciada

CONGIAC, 

consorci de la 
gestió de 

l'aigua

Sequeres

Augment de 

les sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat)

25.000

Campanyes 

per reduir el 
consum 

domèstic de 
serveis 

d'aigua

Alcaldia 2017-2020 No iniciada -- Sequeres

Augment de 

les sequeres 
(durada, 

freqüència i 
intensitat)

2.000

Accions d’adaptació 2019-2030
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clima (PAESC). Bellpuig (Lleida) 17

Agricultura Foment del 

consum de 
productes de 

proximitat i 
d'agricultura 

ecològica

Alcaldia 2017-2020 No iniciada
Comunitats 

de regants
Sequeres

Transversal 

(comunicació 
i informació 

general)

2.500
i silvicultura

Medi 

ambient Recerca de 

finques per 
implantar 

actuacions 
de Custòdia 

del Territori

Alcaldia 2017-2020 No iniciada --
Incendis 

forestals

Major risc 

d'incendi; 
Vulnerabilitat 

de les 
espècies 

forestals a 
malalties i 

plagues

5.000i 

biodiversita
t

Salut

Instalꞏlar 

proteccions 
solars a les 

places 
principals 

d'Bellpuig 
(arbrat i/o 

tendals)

Alcaldia 2020-2025 No iniciada --
Calor 

extrema

Augment de 

l'efecte illa 
de calor

1.500

Protecció 

civil

Establir 

avisos 
directes a la 

població 
sensible a 

les onades 
de calor

Alcaldia 2017-2020 No iniciada Sí
Generalitat 

de Catalunya

Calor 

extrema

Transversal 

(comunicació 
i informació 

general o de 
fenòmens 

meteorològic
s)

1.000i 

emergèncie
s

Altres

Avaluar 

l'estat de les 
comunicacio

ns i les 
tecnologies 

d'informació i 
comunicació 

(TIC's) del 
municipi

Alcaldia 2017-2020 No iniciada --
Calor 

extrema

Transversal 

(comunicació 
i informació 

general o de 
fenòmens 

meteorològic
s); Augment 

de la 
mortalitat 

associada a 
la calor

2.000

Accions d’adaptació 2019-2030

Moltes gràcies!
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