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1 EL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES 
(COVENANT OF MAYORS) 

En el marc dels objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic, la Unió Europea va adoptar el 
març de 2007 el compromís unilateral de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans de l’any 
2020. El mecanisme que la Comissió Europea va plantejar per aconseguir aquesta fita es recolza 
en dues actuacions:  
 

1. Incrementar un 20% l’eficiència energètica.  
2. Augmentar un 20% la implantació i la utilització de les energies renovables.  

 
Aquesta estratègia, coneguda com l’estratègia del 20-20-20, és la base del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses (Covenant of Mayors1), on la Unió Europea atorga tot el protagonisme als 
municipis com a actors principals de la seva acció de govern.  
 
Aquesta iniciativa europea ha estat ben acollida per les ciutats i pobles europeus, essent un total 
de 2.360 els adherits al Pacte.  
 
La Diputació de Girona i el CILMA amb el suport dels ajuntaments signants del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses a les comarques gironines (Girona, Figueres i Ordis) i la col·laboració de la resta 
d’ajuntaments i agents supramunicipals gironins, veuen interessant de promoure aquesta iniciativa 
europea en l’àmbit de les comarques gironines i han decidit impulsar el Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses a través de la creació d’una estructura de suport que permeti desenvolupar-ho tant a 
nivell tècnic com econòmic.  
 
El present document convida a tots els municipis de la demarcació de Girona a conèixer millor les 
característiques i potencialitats del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i a adherir-s’hi: la participació 
dels municipis en la lluita contra el canvi climàtic és fonamental, doncs l’esforç municipal de 
mitigació i adaptació pot esdevenir una font de recursos econòmics i una inversió de futur. 

1.1 QUÈ ÉS EL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES? 
 
El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és la primera i més ambiciosa iniciativa de la Comissió 
Europea orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans a prendre la iniciativa en la 
lluita contra l’escalfament global.  
 
Tots els signants del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses es comprometen, voluntària i 
unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i adoptar el compromís 
de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per a l’any 2020 mitjançant 
la creació de plans d’acció per a l’energia sostenible, en favor de les fonts d’energia renovables i 
les tecnologies de millora de l’eficiència energètica. 
 
 
 

                                                           
 
1 Per a més informació: http://www.eumayors.eu/home_en.htm
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1.2 QUINS COMPROMISOS HAN DE COMPLIR ELS SIGNANTS 
DEL PACTE? 

 
Els signants del Pacte tenen l’objectiu de reduir les seves emissions de CO2 en més d’un 20% 
el 2020, a través de l’eficiència energètica i les energies renovables. Per aconseguir aquest 
objectiu, les autoritats locals es comprometen a: 
 

• Preparar un inventari d’emissions com a recull de les dades de partida; 
• Presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), aprovat per l’Ajuntament 

del municipi, en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte, i esbossar 
les mesures i polítiques que es proposen implementar per assolir els objectius; 

• Elaborar periòdicament, després de la publicació del PAES, dos informes de seguiment 
que indiqui el grau d’execució del programa (cada 2 anys) i els resultats provisionals 
(cada 4 anys); 

• Promoure activitats i involucrar a la ciutadania i a les parts interessades, inclosa 
l'organització del Dia de l’Energia (jornades locals d’energia); 

• Difondre el missatge del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, en particular mitjançant el 
foment d'altres autoritats locals a adherir-se i a contribuir als esdeveniments més 
importants (per exemple, a les celebracions del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i als 
tallers/sessions temàtiques); 

• Els signants accepten la finalització de ser membres del Pacte en cas de no presentar a 
temps els diferents documents tècnics requerits (el document de PAES o els informes de 
seguiment). 

1.3 QUÈ OBTENEN ELS SIGNANTS? 
 
Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són: 
 

• Disposar d’una eina programàtica que permeti establir la política energètica a seguir 
fins al 2020. Aquesta eina ha de permetre establir les bases d’aquelles accions i mesures 
tècniques i econòmiques a desenvolupar per part del municipi. 

• Mitjans financers i suport polític a nivell de la Unió Europea, a través de mecanismes 
financers concrets per ajudar els signants del Pacte a complir els seus compromisos. 

• Visibilitat pública, doncs la Comissió Europea s’ha compromès a donar suport a les 
autoritats locals que participen en el Pacte a través de celebracions conjuntes amb altres 
territoris, etc. 

1.4 QUINS AGENTS HI ESTAN IMPLICATS? 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses (COMO) 
per donar assistència a les autoritats locals signants del Pacte i respondre qualsevol pregunta que 
tinguin a través del Servei d’Ajuda (Helpdesk), així com promocionar les accions locals que els 
signants decideixin portar a terme a través dels seus canals de comunicació (Mediadesk).  
 
La COMO està gestionada per un consorci de xarxes europees d’autoritats locals i regionals i les 
seves tasques principals són: 
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• Donar assistència a tota autoritat local interessada en adherir-se a la iniciativa a través del 

procés d’adhesió. 

sses i els seus compromisos. 

•  el suport de grups d’interès rellevants 

 
 

ixí ate
mb el COMO per facilitar directrius tècniques clares i plantilles per a ajudar al lliurament dels 

                                                          

• Ajudar als signants en preguntes de caràcter general i tècnic relacionades amb el Pacte 
d’Alcaldes i Alcalde

• Donar suport en la implementació de les activitats i accions de promoció i comunicació. 
Coordinar el treball amb terceres parts i negocia
(estructures de suport, agències d’energia local i regional, etc.). 

• Facilitar les activitats en xarxa entre la comunitat de signants del Pacte. 

A m ix, el Joint Research Centre2 de la Comissió Europea treballa en estreta col·laboració 
a
compromisos del Pacte, així com per supervisar-ne l’aplicació i els resultats. 

 
 
2 Per a més informació: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
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 COMO – Oficina del Pacte d’Alcaldes i 

Alcaldesses de la Comissió Europea  
 

JRC – Joint Research
Centre de la Comissió

Estructura de 
suport 2 

Estructura de 
suport 3 

Estructura de 
suport 4 

Estructura de 
suport 1 

Aj. 1 Aj. 2
 

Aj. 3 
 

Aj. 1 Aj. 2 Aj. 2 Aj. 3Aj. 1 Aj. 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aj. 2Aj. 3 
 
 
Les estructures de suport són aquelles entitats que estan en condicions de proporcionar 
orientació estratègica, tècnica i/o suport financer als diferents municipis que tenen la voluntat 
política de signar el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, però que no disposen dels recursos (tècnics, 
humans i econòmics) suficients per complir amb aquests requeriments, és a dir, preparar i 
executar el Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES).  
 
La Comissió Europea reconeix dos tipus d’estructures de suport en el marc del Pacte: 
 

1. Autoritats regionals (regions, províncies, comarques,...), autoritats nacionals i agències 
nacionals de l’energia. 

2. Associacions/xarxes d’autoritats locals i regionals. 
 
Les estructures de suport s’encarreguen de mantenir un estret contacte amb la Comissió Europea 
per a garantir la millor aplicació del Pacte i incrementar la seva notorietat en les diferents regions a 
on es desenvolupi. 
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2 EL PACTE A LES COMARQUES GIRONINES 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat a 
llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat 
que els municipis han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i que cal recolzar 
els seus esforços.  
 
La província de Girona té un total de 221 municipis, bona part dels quals poden tenir interès en 
formar part d’aquesta iniciativa europea, adherint-se al Pacte. 

2.1 QUI LIDERA I IMPULSA AQUESTA INICIATIVA A LES 
COMARQUES GIRONINES? 

 
La Diputació de Girona (Ddgi) i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) 
promouen l’adhesió dels municipis de la demarcació de Girona al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses; 
per aquest motiu volen analitzar la situació actual en aquest territori i conèixer les iniciatives que 
s’estan portant a terme i les previstes per a millorar la sostenibilitat energètica dels diferents 
municipis i alhora plantejar la possibilitat d’esdevenir estructura de suport en les comarques 
gironines per donar l’assistència tècnica i econòmica necessàries per a una bona implantació del 
Pacte. 

2.1.1 SITUACIÓ ACTUAL 
Actualment en les comarques gironines existeix una sèrie d’iniciatives –a escala local i comarcal– 
algunes d’elles s’estan portant a terme i d’altres estan previstes de ser executades en els propers 
anys, que permetran propiciar la sostenibilitat en els temes energètics dels diferents municipis 
d’aquest territori.  
 
En aquest sentit, la Diputació de Girona com a futura estructura de suport i a partir de l’anàlisi de 
la situació actual real, vol englobar els diferents actors del territori integrant-los en la pròpia 
organització i/o estructura, i oferir-los suport tècnic i assessorament així com la possibilitat de 
cercar finançament per a propiciar l’impuls del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i desenvolupar PAES 
en els diferents municipis que decideixin adherir-s’hi, en el marc de suport a les polítiques locals de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic de la Unió Europea.  
 
A continuació es presenten les diferents iniciatives locals, agrupades per temàtiques, que s’estan 
portant a terme en el territori de les comarques gironines, bé sigui perquè ja s’han iniciat, perquè 
estan planificades i s’executaran en breu, o perquè són actuacions amb un elevat interès municipal 
a que siguin executades; totes elles conformen la situació actual quan a iniciatives per fomentar 
l’ús sostenible de l’energia en aquest territori: 
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 Municipis adherits al Pacte i que han realitzat un PAES (Girona, Figueres i Ordis) 
 

 Municipis que han redactat el PAES (Santa Cristina d’Aro) o que tenen voluntat de fer-ho 
 (Lloret de Mar, Palafrugell, ...) 

 

 Iniciatives per instal·lar calderes de biomassa en equipaments públics principalment a
 les comarques del Ripollès, la Selva i el Gironès, així com actuacions puntuals als municipis 
de Girona, Santa Cristina d’Aro, Palafrugell, Banyoles, Riells i Viladrau. 

 

Iniciatives per millorar l’eficiència energètica en equipaments municipals i/o en 
 enllumenat exterior (Figueres, Camprodon, Palafrugell, Girona, Lloret de Mar, Santa 
Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro). 

 

 Iniciatives per instal·lar plaques fotovoltaiques (Figueres, Ordis, Girona, Lloret de Mar, 
Santa Cristina d’Aro i comarca de la Garrotxa). 

 

Iniciatives per instal·lacions de cogeneració (Lloret de Mar, Palafrugell, municipis de la 
Garrotxa i del Pla de l’Estany). 

 

 Altres iniciatives per fomentar la implantació de renovables i fer un bon ús de l’energia: 
- Figueres (creació mini parc eòlic) 
- Girona (district heating, modernització centrals hidroelèctriques,...) 
- Ordis (planta de biogàs, micro aerogenerador) 
- Sant Gregori (geotèrmia) 
- Comarca de la Garrotxa (instal·lacions per disminuir el consum de combustibles i 

microturbines eòliques). 
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2.1.2 PROPOSTA ORGANITZATIVA DE L’ESTRUCTURA DE SUPORT 
Les iniciatives que s’estan posant en marxa en diferents zones de les comarques gironines per 
part de diferents ens administratius és el que ha de permetre consolidar una estructura de suport 
i referent en el territori, encarregada d’impulsar el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses. 
 
Aquesta estructura, centralitzada en la Ddgi i amb la representació dels diferents agents locals, ha 
de permetre crear xarxa entre els diferents municipis interessats en promoure iniciatives 
d’eficiència energètica i energies renovables i donar suport a tots els municipis de la demarcació 
per al desenvolupament d’aquestes polítiques d’estalvi energètic.  
 
A partir de l’anàlisi de la situació actual en les comarques gironines i fruit de les diferents iniciatives 
i la seva temporalitat d’execució (curt, mig i llarg termini) es pot conformar el mapa d’actors i els 
diferents agents locals que configuraran l’estructura de suport i que estarà liderada per la Diputació 
de Girona (Ddgi) i el CILMA, articulat a través de l’Àrea de Medi Ambient i Territori de la Diputació.  
 

 
 
 
 Diputació de Girona i CILMA 
 Consells Comarcals (el Ripollès, el Gironès, la Garrotxa, el Pla de l’Estany i la Selva) 
 Ajuntaments (Figueres, Ordis, Girona, Santa Cristina d’Aro) 
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Les funcions principals de cada un dels actors presentats en la figura anterior i que configuraran la 
futura estructura de suport del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses a les comarques gironines són: 

ENS FUNCIONS PRINCIPALS 
Diputació de 
Girona (Àrea de 
Medi Ambient i 
Territori) 

- Articulació i lideratge del programa: vertebració i tutela de l’estructura de suport 
- Contacte amb la Comissió Europea i el COMO 
- Suport administratiu i jurídic en els diferents processos i iniciatives 
- Confecció de documentació de base (metodologies, procediments, formularis, ...) 
- Canalització i gestió de fonts de finançament (ELENA,...) 
- Identificació de les actuacions viables a curt termini de les iniciatives actuals i 

adaptació al programa del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 
- Promoció de noves iniciatives del Pacte 
- Contractació de les assistències exteriors per al a confecció de la documentació 

tècnica (redacció de PAES, auditories energètiques,...) i direcció facultativa 
 

CILMA - Suport tècnic en l’impuls i consecució del programa 
- Facilitació de documentació als municipis 
- Suport en l’harmonització de les iniciatives 
- Promoció de la compartició de serveis en iniciatives supramunicipals 
- Organització d’activitats vinculades al programa 
- Difusió i divulgació del programa 

 
CC. del Ripollès 
– Agència 
Comarcal de 
l’Energia 

- Coordinació amb la Ddgi i el CILMA per a l’impuls d’iniciatives que millorin la qualitat 
dels serveis energètics i suport administratiu i de gestió en l’elaboració dels PAES 
de El Ripollès 

- Coordinació amb les administracions per al disseny de plans i programes 
- Gestió dels incentius energètics concedits per la Diputació de Girona 
- Promoció de l’ús d’energies renovables i tecnologies de cogeneració 
- Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica entre els municipis del Ripollès i d’altres 

comarques gironines. 
- Vehicle d’informació, formació, difusió i conscienciació social sobre la importància 

de les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica 
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CC. de la 
Garrotxa– 
Oficina 
d’Energia 

- Coordinació amb la Ddgi i el CILMA per a l’impuls d’iniciatives que millorin la qualitat 
dels serveis energètics i suport administratiu i de gestió en l’elaboració de plans 
directors d’estalvi i eficiència energètica. 

- Coordinació amb les administracions per al disseny de plans i programes 
- Gestió dels incentius energètics concedits per la Diputació de Girona 
- Promoció de l’ús d’energies renovables i tecnologies de cogeneració 

Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica entre els municipis de la Garrotxa 
CC. de La Selva 
– Oficina de 
Canvi Climàtic 

- Impulsar, de forma conjunta amb la Ddgi i el CILMA, suport administratiu i de gestió 
en l’elaboració dels PAES en els diferents municipis de La Selva 

- Dinamitzar i coordinar les polítiques públiques de canvi climàtic i reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 

- Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic 
- Difondre, conscienciar, formar i concertar amb la societat civil, l'àmbit acadèmic i els 

sectors empresarials tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic. 
 

Ajuntament de 
Figueres – 
Agència Local 
de l’Energia 

- Impulsar, de forma conjunta amb la Ddgi i el CILMA, suport administratiu i de gestió 
en l’elaboració dels PAES en els diferents municipis de l’Alt Empordà 

- Dinamitzar i coordinar les polítiques públiques de canvi climàtic i reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 

- Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic 
- Difondre, conscienciar, formar i concertar amb la societat civil, l'àmbit acadèmic i els 

sectors empresarials tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic 
 

Ajuntaments 
amb PAES 
(Figueres, 
Girona, Ordis,...) 

- Coordinació amb la Ddgi i el CILMA per aspectes tècnics i d’assessorament a la 
resta de municipis de les comarques gironines  

- Assessorament a altres municipis que vulguin implantar un PAES 
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3 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I METODOLÒGICA DEL 
PACTE 

3.1 EL PROCEDIMENT D’ADHESIÓ 

3.1.1 PER QUÈ ADHERIR-SE? 
• Per fer una declaració pública del teu compromís addicional de reduir el CO2 
• Per crear o reforçar la dinàmica de reducció del CO2 en el teu territori 
• Per beneficiar-te de l’estímul i l’exemple d’altres territoris pioners. 
• Per compartir l’experiència desenvolupada en el teu territori amb altres. 
• Per donar a conèixer el teu territori com a pioner, en aquest tipus d’iniciatives. 
• Per donar a conèixer les fites aconseguides a la pàgina web del Pacte i compartir-les amb 

altres territoris. 

3.1.2 QUI POT ADHERIR-SE? 
El Pacte està obert a totes les autoritats locals democràticament constituïdes amb representants 
electes, sigui quina sigui la seva grandària i sigui quina sigui la fase d'aplicació de les seves 
polítiques energètiques i climàtiques. 
 
A mesura que la iniciativa requereix el disseny i implementació del Pla d'Acció per a l'Energia 
Sostenible (PAES), els òrgans de govern signants han de tenir competències concretes en 
diversos camps, com el transport, l’ordenament territorial, entre d’altres. Si una entitat local 
interessada no té competències o recursos per a preparar el seu Pla, hauria d’estar recolzada per 
les administracions amb aquestes capacitats, és a dir, estructures de suport o agències d'energia 
locals i regionals, en aquest cas, la Diputació de Girona i la seva Àrea de Medi Ambient i Territori. 

3.1.3 COM ADHERIR-SE? 
Les autoritats locals que estan disposades a signar el Pacte han de presentar-ho i sospesar-ho 
en el seu Consell municipal (o òrgan equivalent de la presa de decisions democràticament 
constituït). Una vegada la decisió d'inscriure's és formal, les autoritats locals han d'informar a la 
Comissió Europea mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a l’Oficina del Pacte 
d'Alcaldes i Alcaldesses amb el formulari d'adhesió degudament emplenat i signat. Serà llavors 
quan s’inclourà l'autoritat local a la llista pública de signants del Pacte. 
 
El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és un compromís voluntari, per això la seva adhesió és 
completament gratuïta. 
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3.1.4 QUAN ADHERIR-SE? 
 
Les autoritats locals poden signar el Pacte en qualsevol moment, no hi ha una data límit.  
 
La data d'adhesió de referència és la data de la decisió del consell municipal (o òrgan equivalent 
de la presa de decisions). 
 
Els actes europeus del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses se celebren cada any amb la participació 
dels alcaldes i alcaldesses, atorgant la oportunitat de visibilitat pel municipi i d’una signatura 
pública. 

3.2 INVENTARI D’EMISSIONS 

3.2.1 QUÈ ÉS L’INVENTARI D’EMISSIONS? 
 
L’inventari d’emissions quantifica la quantitat de CO2 emesa deguda al consum 
d’energia en el territori del signant al Pacte. Aquest inventari ajuda a identificar les 
principals fonts emissores de CO2 i el seu respectiu potencial de reducció. 
 

3.3 EL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) 

3.3.1 QUÈ ÉS UN PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)? 
 
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible és el document clau que mostra com el signant del 
Pacte aconseguirà el seu objectiu de reducció de CO2 per al 2020. En el PAES es defineixen les 
accions i les mesures que s’aplicaran per aconseguir els objectius, així com els terminis i les 
responsabilitats assignades. 
 
Els signants del Pacte poden triar el format del seu PAES (especialment si ja han fet un pla d’acció 
en el passat). No obstant, cal assegurar que el pla d’acció està d’acord amb els principis generals 
especificats i detallats en les directrius del PAES (SEAP Guidelines3) 
 
El PAES recull els aspectes més rellevants dels documents estratègics i estudis realitzats al 
municipi com són: agendes 21, auditories ambientals, plans de mobilitat local, plans directors i 
d’adequació de l’enllumenat públic, etc. 
 
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible inclou: 
 

• Inventari d’emissions com a recull de les dades de partida. 
• Pla d’acció amb un seguit d’accions que actuïn sobre els punts més significatius i que 

suposin una reducció de les emissions de CO2eq, un major estalvi energètic i el foment 
d’energies renovables. 

 
 
3 Per a més informació: http://www.eumayors.eu/library/documents_en.htm
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• Pla de participació, adreçat al personal de l’ajuntament i a la resta d’agents socials, 
econòmics i culturals, així com la població en general. Per a l’elaboració del PAES cal la 
implicació transversal de tots els treballadors de l’ajuntament i també dels serveis que 
ofereix el municipi. 

 

3.3.2 QUIN ÉS L’ABAST DEL PAES ? 
 
El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses fa referència a l'acció a nivell local dins de les competències de 
les autoritats locals implicades. Per tant, s'espera que els signants del Pacte prenguin mesures en 
els diversos o tots i cadascun dels seus possibles rols com a: 
 

• Consumidor i model a seguir: totes les autoritats locals són responsables del seu propi 
consum d'energia. Així mateix tenen un paper exemplar per fomentar un consum eficient 
de l’energia als ciutadans i a altres grups d’interès. 

• Planificador, promotor i regulador: totes les autoritats locals solen ser responsables de 
les polítiques de construcció, transport i d'ordenament territorial. Són les que tenen el 
poder per optimitzar l'eficiència energètica de les noves instal·lacions i per integrar les 
estratègies de prevenció de trànsit quan planifiquen. 

• Productor i proveïdor: les autoritats locals també poden actuar com un servei públic 
local o proveïdor de serveis – promovent la producció local d'energia i utilitzant fonts 
d’energia renovables (ex. producció combinada de calor i d'energia de cogeneració, 
sistemes de district heating, etc.) 

• Assessor i impulsor: les activitats de sensibilització són importants per involucrar tota la 
comunitat per donar suport a les polítiques d'energia sostenible. Les autoritats locals 
poden actuar com a assessors i educadors de la ciutadania i altres grups d’interès (ex. 
arquitectes, planificadors o artesans). 

 

3.3.3 QUINS SECTORS I ÀMBITS D’ACTUACIÓ ES CONSIDEREN EN UN 
PAES ? 

 
Les accions a les quals fa referència el PAES es limiten als sectors d’activitats que són 
competència dels ens locals, especialment a aquelles que incideixen en el funcionament de 
l’estructura municipal: dependències i oficines, enllumenat públic, equipaments locals, flota de 
vehicles,etc. 
 
No obstant, existeixen certs àmbits amb un pes específic en el balanç d’emissions de GEH, com 
ara el transport privat, l’ús domèstic de l’energia o l’activitat comercial, en els quals els consistoris 
tenen un cert marge d’influència a través de mesures, normatives o estratègies de comunicació. És 
important que el PAES prengui en consideració aquests àmbits. 
 
Les accions que conformin el PAES han de tenir un caràcter pràctic, ser susceptibles d’aplicació, i 
han d’acomplir una premissa bàsica: actuar sobre aquells punts que comportin una reducció 
major de les emissions amb el menor cost econòmic possible. 
 
Els signants del pacte però són lliures de triar les seves àrees d’acció clau. En principi, es preveu 
que la majoria de PAES cobreixin els sectors que es tenen en compte en l'inventari d’emissions: 
 

• Edificis, equipaments/instal·lacions i indústria (edificis municipals, terciaris, 
residencials , enllumenat públic municipal i semàfors, indústries i empreses...), 

• Transport (flota municipal, transport públic i transport urbà) 
• Altres sectors (gestió de residus i cicle de l’aigua) 
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3.3.4 QUIN TIPUS D’INICIATIVES ES PODEN DESENVOLUPAR A 

 
es iniciatives que es poden desenvolupar han de permetre una major eficiència en l’ús 

es mesures que es poden plantejar en aquest sentit en el pla d’acció són molt amplies i a 

- Renovar l’enllumenat públic del municipi per aconseguir una major eficiència 

ipals 

assa i sistemes de cogeneració en equipaments 

- itories energètiques a equipaments i instal·lacions 
tadania sobre les 

 

PARTIR D’UN PAES? 

L
de l’energia així com la promoció d’energies renovables en el municipi que permeti 
aconseguir l’objectiu prioritari, la reducció d’emissions de GEH del municipi.  
 
L
continuació s’apunten algunes d’elles, les quals es troben àmpliament descrites en l’annex 
I del present document: 
 

- Millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals 
- Implantar instal·lacions fotovoltaiques en edificis munic
- Implantar centrals minihidroelèctriques 
- Implantar mini parcs eòlics 
- Instal·lar calderes de biom

municipals 
Elaborar aud

- Realitzar campanyes de sensibilització i informació a la ciu
energies netes i com fer un bon ús de l’energia per reduir les emissions de GEH 
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3.4 SEAP TEMPLATE  

3.4.1 QUÈ ÉS EL SEAP TEMPLATE ? 
 
Es tracta d’una plantilla de document a la que s’accedeix a través de la contrasenya personal que 
es lliura a cada municipi un cop s’adhereixen al Pacte. 
 
Aquest document s’ha d’omplir en línia i en anglès pels signants del Pacte un cop presenten el 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, que poden presentar-lo en l’idioma oficial del seu país, i que 
permet estructurar les accions i mesures de seguiment plantejades. 
 
Consta de tres parts principals: 
 

• Visió a llarg termini i estratègia global - especificant l'objectiu global d'emissions de 
CO2 previstes, les àrees prioritàries d'acció, l'atribució de personal i mitjans econòmics; 

• Principals resultats de l'Inventari d'emissions - que indica el nivell actual de consum 
d'energia i identifica les principals fonts d'emissions de CO2; així com permet introduir 
diferents inventaris per a anys diferents. 

• Elements clau del PAES – definició de les mesures establertes a curt i llarg termini per 
implementar l’estratègia, terminis, responsabilitats assignades i pressupostos assignats. 

 
Aquest document és una valuosa eina per a la recopilació d'informació clau dels PAES, i per a 
l'intercanvi d'experiències.  
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4 SUPORT FINANCER 
Per al bon desplegament del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses a les comarques gironines, a partir de 
l’estructura de suport definida, és de vital importància garantir el finançament per a desenvolupar 
tant els estudis tècnics corresponents com per a desenvolupar-los. En aquest marc, l’estructura de 
suport i amb ells els ajuntaments de les comarques gironines, comptaran amb el següent suport o 
mecanismes financers, que es poden dividir en dos grans blocs: 
 

• Suport per l’elaboració de la documentació tècnica requerida (PAES i documentació 
administrativa, tècnica i contractual de projectes futurs d’eficiència energètica i energies 
renovables) 

• Suport per implementar mesures i accions fruit de l’elaboració dels PAES (inversió per 
desenvolupar els projectes definits en els PAES) 

 
En el següent gràfic s’exemplifica amb més detall el tipus de finançament en el Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses a les comarques gironines: 
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Comarques gironinesProjectes executius

PAES
Futurs PAES

Aportacions Territori 
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privats (ESE’s)

Finançament recursos propis 
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(FEDER, DGTREN, BEI)
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4.1 SUPORT PER L’ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA 

 
Per a la dinamització de l’estructura de suport a les comarques gironines i l’elaboració de 
tota la documentació tècnica i administrativa per definir tant els PAES (inventaris d’emissions 
municipals i plans d’acció) com les diferents iniciatives que es preveuen impulsar a les 
comarques gironines per part dels municipis, el present programa d’impuls del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses, preveu disposar, prèvia sol·licitud, del suport financer del Programa ELENA 
(European Local Energy Assistance). 
 
ELENA és el nou instrument financer posat en marxa per part de la Comissió Europea i el Banc 
Europeu d’Inversions (BEI) amb l’objectiu de facilitar la mobilització de fons per inversions en 
energia sostenible a nivell local. El mecanisme ELENA està finançat pel programa europeu 
Intelligent Energy Europe (IEE) i cobreix fins al 90% dels costos associats a l’assistència tècnica 
per preparar grans programes d’inversions en eficiència energètica i energia renovable a nivell de 
ciutats i regions.  
 
Aquesta eina neix de la necessitat de les ciutats i regions per avançar en matèria d’eficiència 
energètica i consum d’energia provinent de fonts renovables, sobretot en sectors com la 
construcció i el transport. Tenint en compte que les zones urbanes representen al voltant del 70% 
del consum d’energia i de les emissions de CO2 de la Unió Europea, les ciutats i regions juguen un 
paper molt important en la consecució dels objectius europeus en matèria de foment d’energia 
renovable i lluita contra el canvi climàtic. 
 
Els objectius genèrics del programa ELENA són: 

• suport a la transició dels plans d’acció a la realització d’inversions,  
• suport a programes que puguin ser duplicats en altres ciutats i regions i fer extensiva la 

utilització de plantejaments i tècniques innovadores. 
 
En aquest marc, la Diputació de Girona com a coordinadora de la futura estructura de suport del 
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses a les comarques gironines, preveu sol·licitar un ajut al Programa 
Elena amb l’objectiu de: 
 

• donar forma als diferents agents de l’estructura de suport definida (veure punt 2.1.2. del 
present document) perquè aquests puguin desenvolupar les tasques definides. 

• elaborar els PAES dels municipis gironins que s’adhereixin al Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses. 

• disposar de recursos per elaborar els estudis tècnics i processos de contractació de les 
iniciatives a desenvolupar a curt i mig termini en el marc del Programa d’Inversions 
presentat per a la sol·licitud.  
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4.2 SUPORT PER A IMPLEMENTAR MESURES I ACCIONS 
DELS PAES 

 
Per a les implantacions i execucions futures de les accions fruit dels PAES actuals i futurs així com 
de les iniciatives ja previstes a les comarques gironines, els municipis han de preveure 3 fonts 
principals de finançament: 
 

• Recursos propis de les administracions locals. 
• Recursos privats (Convenis entre organismes públics i privats (PPP – PUBLIC PRIVAT 

PARTNERSHIP). 
• Mecanismes financers europeus: la Comissió Europea davant la situació econòmica 

actual ha creat mecanismes financers específics i ha adaptat estructures de finançament 
existents per facilitar el desplegament de les actuacions definides en el marc del Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses 

 
A continuació es presenten els principals mecanismes i/o programes europeus i instruments de 
relació amb organismes privats per al finançament de projectes d’energia sostenible:
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PRINCIPALS PROGRAMES EUROPEUS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES 
D’ENERGIA SOSTENIBLE A AUTORITATS LOCALS 

 1. INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE) 
Aquest programa treballa per fer més competitiva i innovadora Europa, mentre, al mateix temps, 
l’ajuda a aconseguir els seus objectius sobre el canvi climàtic. 
 
Millorant l’eficiència energètica i donant suport a les energies renovables, el programa pretén 
ajudar a desenvolupar accions que ajudin a aconseguir els objectius europeus, incloses les 
mesures per: 

- Fomentar l’eficiència energètica i l’ús racional dels recursos energètics 
- Promoure noves fonts d’energia renovable i donar suport  a la diversificació de les fonts 

d’energia 
- Promoure l’eficiència energètica i l’ús de noves fonts d’energia renovable en el transport com 

els biocombustibles. 
 
El programa IEE considera les autoritats locals com el principal grup d’interès. Regularment 
s’assigna un pressupost a aquestes autoritats per desenvolupar polítiques energètiques 
sostenibles a nivell local. 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html  

 

2. FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) 
El reglament sobre el FEDER defineix el seu paper i els seus camps d’intervenció en la promoció 
de les inversions públiques i privades per ajudar a reduir les disparitats regionals en tota la Unió 
Europea. 
 
FEDER dóna suport a les inversions energètiques, entre altres millores de les xarxes 
transeuropees, que contribueixen a millorar la seguretat del subministrament, la integració de 
consideracions ambientals, la millora de l'eficiència energètica i el desenvolupament de les 
energies renovables. Inversions destinades a la mobilitat urbana sostenible, l'energia local i les 
infraestructures TIC, la qualitat de l'aire o l'ordenació del territori també es poden finançar a través 
d'aquest programa.  

 3. JESSICA: JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY 
AREAS 

Jessica és un programa que s’està desenvolupant per part de la Comissió Europea, a través del 
FEDER, i el Banc Europeu d'Inversions (BEI), en col·laboració amb el Consell Europeu del Banc 
de Desenvolupament (CEB).  
 
Als Estats membres se'ls està donant l'opció d'utilitzar alguns dels seus fons assignats de 
subvenció de la UE per al desenvolupament regional i la cohesió social, és a dir, els fons 
estructurals, per a realitzar inversions reemborsables en projectes que formen part d'un pla integrat 
de desenvolupament urbà sostenible. Aquestes inversions, que poden adoptar la forma de capital, 
préstecs i / o garanties, es donen a projectes a través de Fons de Desenvolupament Urbà i, en 
ocasions, fons holding. 
http://www.eib.org/projects/publications/jessica.htm?lang=-en  

 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://www.eib.org/projects/publications/jessica.htm?lang=-en
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4. JASPER: JOINT ASSISTANCE TO SUPPORT PROJECTS IN EUROPEAN REGIONS 
Jasper és un servei de suport tècnic creat l’any 2006 per ajudar els 12 estats membres que es van 
adherir a la UE el 2004 i 2007 a identificar i preparar projectes que podrien rebre assistència dels 
fons estructurals de la UE (Fons Europeu de Desenvolupament Regional i Fons de Cohesió).  
 
Jasper és administrat pel Banc Europeu d'Inversions (BEI) i els altres socis són la Comissió 
Europea, el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD) i el Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW). 
http://www.jaspers-europa-info.org/   

 5. CRÈDIT BEI: LÍNIES DE CRÈDIT DEL BANC EUROPEU D’INVERSIONS 
El Banc Europeu d’inversions (BEI) com entitat financera ofereix préstecs als seus clients. Els 
clients del BEI poden ser organismes del sector públic i privat i les empreses. El projecte promogut 
pel client públic o privat, ha d'estar en consonància amb els objectius dels préstecs del BEI i ha de 
ser econòmica, financera, tècnica i ambientalment viable.  
 
Sectors: El BEI finança una àmplia gamma de projectes en tots els sectors de l'economia. Els 
projectes han de complir amb almenys un dels objectius dels préstecs del BEI.  
 
Instruments financers: Per regla general, el Banc presta fins al 50% dels costos d'inversió d'un 
projecte. 
 
El BEI té dues línies de finançament principals: 
 
Els préstecs individuals: es subministra als projectes viables i programes que costin més de 25 
milions d'euros que estan d'acord amb els objectius dels préstecs del BEI.  
Els préstecs intermedis: línies de crèdit a bancs i institucions financeres per ajudar a proporcionar 
finançament a les petites i mitjanes empreses amb programes d'inversió elegibles o projectes que 
costen menys de 25 milions d'euros.  
 
En aquest marc, la Diputació de Girona (Ddgi) i la Diputació de Barcelona (DIBA) en breu firmaran 
un conveni de col·laboració perquè els municipis de les comarques gironines puguin accedir al 
crèdit de 500M€ que té negociats la DIBA amb el BEI fins al 2012, de manera que algunes de les 
iniciatives a desenvolupar a curt termini en els territoris gironins puguin ser desenvolupades. 
http://www.eib.org/
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MECANISMES DE RELACIÓ AMB ORGANISMES PRIVATS PER AL FINANÇAMENT DE 
PROJECTES D’ENERGIA SOSTENIBLE A AUTORITATS LOCALS 

 1. CONVENIS ENTRE ORGANISMES PÚBLICS I PRIVATS (PPP – PUBLIC PRIVAT 
PARTNERSHIP) 

Aquests convenis faciliten la inversió inicial per a la posada en marxa d’accions previstes sense 
haver de recórrer a línies de crèdit ordinàries. L’aportació econòmica inicial de l’organisme privat 
en qüestió, permet oferir un “cash flow” per l’organisme públic per poder realitzar la inversió 
necessària per al desenvolupament de les accions previstes d’eficiència energètica i/o d’ energies 
renovables. 
 
Aquesta aportació serà retornada a partir dels ingressos derivats de l’estalvi energètic aconseguit o 
de la venta de l’energia produïda per fonts renovables. Aquest tipus de convenis són molt usuals 
en el sector de la gestió de l’aigua i actualment s’està començant a desenvolupar en el sector 
energètic (a França i a Alsàcia s’han arribat a acords per a la reforma de col·legis públics). Una 
vegada definides les actuacions que es duran a terme, és important identificar les fonts de 
finançament més apropiades per a suportar les despeses que suposarà la implementació 
d’aquestes. 

 2. CONVENIS AMB EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS (ESCOs–Energy Service 
Companies) 

Les ESCOs són empreses de serveis energètics que dissenyen, desenvolupen instal·len i financen 
projectes d’eficiència energètica, cogeneració i aprofitament d’energies renovables amb l‘objectiu 
de reduir costos operatius i de mantenir i millorar la qualitat del servei al client. Assumeixen els 
riscos tècnics i econòmics associats al projecte.  
 
Aquest esquema ESCO permet que els consumidors d’energia continuïn enfocant els seus 
recursos a la seva activitat principal, mentre que la ESCO s’encarrega de la modernització dels 
equips i instal·lacions, mitjançant la integració de projectes amb estalvis energètics i econòmics 
garantits. 



 

MEMÒRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PACTE D’ALCALDES I 
ALCALDESSES A LES COMARQUES GIRONINES 

5 ANNEX I: FITXES DESCRIPTIVES DE LES 
MODALITATS D’ACTUACIÓ 

 
A continuació es presenten en format fitxa algunes de les modalitats d’actuació en la implantació 
d’energies renovables i en l’aplicació de sistemes per a millorar l’eficiència energètica (reducció del 
consum d’energia i per tant de les emissions de CO2). Així mateix, en les mateixes fitxes, es donen 
a conèixer els mecanismes existents de finançament entre els quals hi ha les modalitats de relació 
operador privat/administració local que permeten estalviar costos d’inversió i manteniment en els 
propis ajuntaments. 
 

5.1 MODALITAT 1: SUBSTITUCIÓ DEL BALAST 
CONVENCIONAL DELS TUBS FLUORESCENTS D’EDIFICIS 
MUNICIPALS PER BALAST ELECTRÒNIC 

 
SUBSTITUCIÓ DEL BALAST CONVENCIONAL DELS TUBS FLUORESCENTS D’EDIFICIS 
MUNICIPALS PER BALAST ELECTRÒNIC 

TIPUS DE 
SUPORT 

Suport Tècnic en la redacció d’un model de plec per a la correcta substitució del 
balast convencional dels tubs fluorescents en edificis i equipaments municipals. 
Suport Financer per a la redacció de les clàusules del plec i per a disposar 
d’altres vies de finançament.  

ACTUACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ Els balasts electrònics d'alta freqüència, aplicats a les instal·lacions d'enllumenat 
amb làmpades fluorescents, permeten assolir una gran eficàcia energètica, 
obtenir un millor factor de potència i millorar àmpliament el nivell de flux lluminós. 
 
Aquests aparells funcionen a una 
freqüència de 30 kHz i proporcionen un 
estalvi d'energia de l'ordre del 25% 
per a un mateix nivell d'enllumenat, 
respecte als que treballen a 50 Hz, 
eliminant el sistema d'arrencada 
convencional format per reactància, 
encebador i condensador de 
compensació, per la qual cosa s'eviten 
multitud d'avaries amb el consegüent estalvi en manteniment.  
 
A més, prolonguen espectacularment tota la vida de la instal·lació (tubs, 
lluminària, cablejat, etc.) de forma mitjana en un 50%. 

AVALUACIÓ  

 
La proposta consisteix en la substitució dels balastos existents en els tubs 
fluorescents d’un equipament per electrònics.  
 
Tot seguit es presenta una taula comparativa entre els consums mitjans existents 
en làmpades fluorescents alimentades per balast electrònic o convencional 
(extrets de les característiques tècniques dels principals fabricants de balasts): 
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Observant els valors presentats, i tal i com s’ha comentat, l'estalvi mitjà assolible 
respecte al sistema convencional es xifra en un 25%. 
 
NOTA: Existeixen en el mercat empreses que assumeixen la inversió a compte 
de contractar el servei d’explotació a mig-llarg termini i després traspassar-lo a la 
propietat de l’edifici. 

Tipus 
làmpada 

Potència 
làmpades 

Potència del sistema (W) Estalvi 
(W) 

Estalvi 
(%) 

Balast Balast 
1 x 18 W 18 30 19 11 36,7 
2 x 18 W 36 46 36 10 21,7 
4 x 18 W 72 96 72 24 25 
1 x 36 W 36 46 36 10 21,7 
2 x 36 W 72 96 72 24 25 
1 x 58 W 58 71 55 16 22,5 

LÍNIES DE 
FINANÇAMENT  

- Fons municipals 
- Subvencions institucions públiques 
- Sector privat 
- Contractació gestors energètics: ESCOs 

INVERSIÓ 

- Inversió aproximada en un edifici amb uns 100 fluorescents: 5.000 € 
- Inversió aproximada en un edifici amb uns 250 fluorescents: 12.000 € 
- Inversió aproximada en un edifici amb uns 500 fluorescents: 20.000 €. 
 
NOTA: En la inversió es considera la substitució del balast convencional dels tubs 
fluorescents per balast electrònic. No es considera la substitució de la làmpada ni 
la lluminària. 

PERÍODE DE 
RETORN 

 
El període de retorn es trobarà entre 4 i 9 anys.  
 
NOTA: Es considera la substitució d’equips amb un règim de funcionament 1760 
a 4.300 h/any. El període de retorn serà més baix amb equips amb un règim de 
funcionament major. 



 

MEMÒRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PACTE D’ALCALDES I 
ALCALDESSES A LES COMARQUES GIRONINES 

5.2 MODALITAT 2: INSTAL·LACIÓ DE CALDERES DE 
BIOMASSA EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

 
SUBSTITUCIÓ DE CALDERES CONVENCIONALS PER CALDERES DE BIOMASSA EN EDIFICIS 
I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

TIPUS DE 
SUPORT 

Suport Tècnic en la redacció d’un model de plec per a la correcta instal·lació de 
les calderes de biomassa en edificis i equipaments municipals. 
Suport Financer per a la redacció de les clàusules del plec i per a disposar 
d’altres vies de finançament.  

ACTUACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ Com a biomassa es defineix la fracció biodegradable dels productes, restes i 
residus provinents de l’agricultura, silvicultura i de les indústries annexes, així com 
la fracció biodegradable dels residus industrials i urbans. Als efectes de l’ús de la 
biomassa com a combustible cal considerar: 
- Biomassa cultivada i agrícola: residus sòlids de l'oliva, palla de cereals, cardo, 

arbres, blat de moro... 
- Biomassa a partir de residus: oliasses, closques de fruits secs, restes de 

fusteria, restes de podes o neteja de boscos... 
- Pellet: Actualment un dels productes que s’està potenciant és el pellet. Es 

tracta d’un tipus de combustible de forma granulada i allargada a base de fusta. 
 
La utilització de biomassa com a combustible presenta en alguns casos certs 
avantatges, sobretot si els generadors de biomassa són de darrera generació 
amb elements d’ajustament de combustió en continu.  Els principals avantatges 
són: 
- Permet eliminar residus orgànics i inorgànics, i al mateix temps els hi dóna una 

utilitat.  
- Econòmic, perquè el cost és més baix que el dels altres combustibles i la 

producció de biomasses es pot augmentar sense cap tipus de dany per al medi 
ambient.  

- És una font d’energia renovable.  
- És una font d’energia menys  contaminant. 
 
La moderna tecnologia de les estufes i calderes 
automàtiques de pellets ha arribat al mateix nivell 
d'automatització i confort que les calderes de gas-oil 
o de gas, arribant a els millors nivells de rendiment i 
disminució d'emissions. 
 
 
Les calderes i estufes de pellets extreuen el combustible de la tremuja o d'una 
sitja, mitjançant sistemes automatitzats com “un cargol sens fi” o sistemes 
d’aspiració que adeqüen la velocitat a la demanda de la caldera. També 

incorporen sistemes 
d'encesa automàtica 
mitjançant una 
resistència elèctrica i 
sistemes automàtics de 
neteja d’intercanviadors. 

 
Igual que per a ús domèstic, la biomassa i els pellets s'utilitzen en instal·lacions 
de calefacció col·lectives per a hospitals, escoles, piscines i també per a 
indústries, explotacions ramaderes, etc que requereixin calor, tant en forma 
d'aigua calenta com vapor. 
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AVALUACIÓ  

La proposta s’orienta a la implantació d’una caldera de biomassa en substitució 
d’una caldera convencional (gas natural o gasoil). El volum considerable de 
residus d’origen vegetal disponible en molts llocs (una hectàrea de bosc o de 
cultiu pot produir entre 6.000 i 35.000 tèrmies d’energia tèrmica útil a l’any) i el 
balanç neutre de les emissions de CO2 dels mateixos (és a dir, es despendrà la 
mateixa quantitat de CO2 tant si es crema la fusta com si es converteix en humus) 
defineixen un escenari energètic i mediambiental favorable a l’ús de la biomassa 
com a combustible per a calefaccions individualitzades, centralitzades o 
col·lectives amb xarxes de distribució de calor. 
 
Donada la diferència de preus, en general es proposa apostar per la utilització 
d’estelles com a combustible, tot i que el pellet a granel també té un preu inferior 
al gas natural. De totes maneres es recomana que la mesura vagi acompanyada 
d’un estudi de proximitat als proveïdors. 
 
NOTA: Existeixen en el mercat empreses que assumeixen la inversió a compte 
de contractar el servei d’explotació a mig-llarg termini i després traspassar-lo a la 
propietat de l’edifici. 
 

LÍNIES DE 
FINANÇAMENT  

- Fons municipals 
- Subvencions institucions públiques 
- Sector privat 
- Contractació gestors energètics: ESCOs 

INVERSIÓ 

 
Inversió aprox. de la instal·lació d’una caldera de biomassa: 80.000 a 150.000 €. 
 
NOTA: Es considera la instal·lació d’una caldera de biomassa de 120 a 550 kW, 
l’obra civil i el sistema d’alimentació. No s’inclou la instal·lació interior de 
distribució ni els emissors finals. 

PERÍODE DE 
RETORN 

 
El període de retorn es troba entre 15 i 25 anys. 
 
NOTA: Pel període de retorn es considera el canvi d’una caldera convencional de 
gas-oil a una de biomassa d’estelles. En el cas que el canvi sigui d’una caldera de 
gas natural a una de biomassa el període de retorn és significativament superior a 
causa que el gas natural té un preu inferior que el gas-oil. 

 



 

MEMÒRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PACTE D’ALCALDES I 
ALCALDESSES A LES COMARQUES GIRONINES 

5.3 MODALITAT 3: INSTAL·LACIÓ DE BOMBES DE CALOR AMB 
APROFITAMENT GEOTÈRMIC EN EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

 
INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CALOR AMB APROFITAMENT GEOTÈRMIC EN EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

TIPUS DE 
SUPORT 

Suport Tècnic en la redacció d’un model de plec per a la correcta instal·lació de 
bombes de calor geotèrmica en edificis i equipaments municipals. 
Suport Financer per a la redacció de les clàusules del plec i per a disposar 
d’altres vies de finançament.  

ACTUACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ Es defineix energia geotèrmica com aquella que prové de la font de calor interna 
de la Terra i les seves aplicacions, les quals poden ser utilitzades directament 
com a font de calor o bé transformades en energia elèctrica. Podem trobar 
bàsicament tres tipus de camps geotèrmics depenent de la temperatura a la qual 
surt l’aigua:  
- L’energia geotèrmica d’alta temperatura: existeix en les zones actives de 

l’escorça i la seva temperatura està compresa entre 150 i 400ºC; es produeix 
vapor en la superfície, que s’envia a les turbines i genera electricitat. 

- L’energia geotèrmica de temperatures mitjanes: els fluids dels aqüífers 
estan a temperatures menys elevades, normalment entre 70 i 150ºC; la 
conversió vapor-electricitat es realitza a un menor rendiment, i cal utilitzar com 
intermediari un fluid volàtil. 

- Camp geotèrmic de baixa temperatura: els fluids s’escalfen a temperatures 
compreses entre 20 i 60ºC; aquesta energia s’utilitza per a necessitats 
domèstiques, urbanes o agrícoles. 

 
El camp geotèrmic de baixa temperatura es basa en el fet que la temperatura de 
la terra a uns metres per sota de la superfície del sòl, és relativament constant en 
tots els llocs del món, mentre que la temperatura de l’aire canvia dels extrems de 
l’estiu als de l’hivern. El primer pas, previ a la instal·lació d’un sistema geotèrmic 
de baixa temperatura, és la determinació de les necessitats per 
refrigerar/calefactar l’edifici o aplicació, així com l’àrea de la qual es disposa per 
realitzar la instal·lació subterrània. El segon pas consisteix a realitzar un detallat 
estudi geològic local. Segons les característiques intrínseques del terreny, es 
determinarà la viabilitat i la rendibilitat de l’aplicació geotèrmica, així com la 
dimensió de l’intercanviador subterrani. Així, s’ajustarà al màxim el tipus 
d’instal·lació subterrània a les condicions naturals del subsòl, per aconseguir el 
màxim rendiment. 
 
Per tal de realitzar un 
aprofitament d’aquest sistema, 
s’utilitzen bombes de calor 
geotèrmica (terra/aigua); 
aprofitem la temperatura 
estable de la terra (entre 7 i 
13ºC just uns pocs metres per 
sota de la superfície) per 
ajudar a mantenir les nostres 
temperatures interiors 
estables. Aquestes bombes 
circulen aigua o altres líquids a 
través de canonades soterrades en un cercle continu, tant horitzontal com 
vertical, proper a un edifici. Depenent de l’aigua, el sistema és utilitzat per escalfar 
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o per refredar. Existeixen dues possibilitats per a la construcció de xarxes de 
canonades d’aigua enterrades: disposició vertical o disposició horitzontal. 
 

AVALUACIÓ  

Es proposa la instal·lació d’una bomba de calor geotèrmica terra/aigua 
(condensada al terra o subsòl) per a la climatització de l’equipament. Cal dir que 
no es considera com energia renovable sinó com un sistema de climatització per 
bomba de calor elèctrica d’alt rendiment (amb un COP –Coefficient of 
performance- superior a 3,0). 
 
Sens dubte, la quasi total inalterabilitat de la temperatura en el terreny i la 
possibilitat de mantenir mitjançant el cabal d’aigua la pressió de condensació o 
evaporació constants, fan que l’eficiència d’aquests equips sigui molt major que la 
d’equips condensats per aire. Aquest avantatge seria vàlid quan més extremes 
són les condicions de temperatura ambient en ambdues estacions.  
 
En la proposta es considera la substitució d’una caldera de calefacció amb un 
rendiment mitjà del 90% per una bomba de calor geotèrmica terra/aigua amb un 
COP mitjà de 3,4 a l’hivern i 4,7 a l’estiu.  
 
NOTA: Existeixen en el mercat empreses que assumeixen la inversió a compte 
de contractar el servei d’explotació a mig-llarg termini i després traspassar-lo a la 
propietat de l’edifici. 

LÍNIES DE 
FINANÇAMENT  

- Fons municipals 
- Subvencions institucions públiques 
- Sector privat 
- Contractació gestors energètics: ESCOs 

INVERSIÓ 

 
Inversió aprox. d’una instal·lació  d’una bomba de calor geotèrmica entre 10 i 350 
kW: 11.000 € a 295.000 €.  
 
NOTA: En la inversió es considera la bomba de calor geotèrmica, les 
perforacions, les canonades i accessoris. No s’inclou la instal·lació interior de 
distribució ni els emissors finals, que estan condicionats a funcionar a baixa 
temperatura. 
 

PERÍODE DE 
RETORN 

 
El període de retorn es trobarà entre 6 i 8 anys. 
 
NOTA: Pel període de retorn es considera el canvi d’una caldera convencional de 
calefacció de gas-oil. En el cas que el canvi sigui d’una caldera de gas natural o 
d’un sistema VRV el període de retorn és significativament superior, per sobre 
dels 15 anys. 
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5.4 MODALITAT 4: INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D’ENERGIA 
SOLAR PER L’OBTENCIÓ D’AIGUA CALENTA EN EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D’ENERGIA SOLAR PER L’OBTENCIÓ D’AIGUA CALENTA EN 
EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

TIPUS DE 
SUPORT 

Suport Tècnic en la redacció d’un model de plec per a la correcta instal·lació de 
captadors solars d’aigua calenta en edificis i equipaments municipals. 
Suport Financer per a la redacció de les clàusules del plec i per a disposar 
d’altres vies de finançament.  

ACTUACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ Els sistemes de captació d’energia solar són elements pels quals circula un fluid 
que absorbeix l'energia radiada pel sol. Es poden classificar en funció del fluid 
que escalfen: aigua o aire. Els captadors d'aigua s’utilitzen quan es requereix 
l’obtenció d’aigua calenta per a usos sanitaris o per a calefacció de recintes. Els 
captadors d’aire s’apliquen exclusivament per a subministrament de calefacció. 
 
Dins els captadors solars d'aigua es poden distingir diversos tipus. El més 
utilitzat és l'anomenat captador pla de coberta vidrada, apte per a l'escalfament 
d'aigua a temperatura inferior als 60ºC, ja que a temperatures superiors 
disminueix significativament el seu rendiment. Cal esmentar també els captadors 
concentradors i els de buit. Aquest darrer tipus té una eficiència superior a la dels 
captadors plans convencionals i pot treballar fins a temperatures de 80 90ºC. 
 
La configuració dels captadors solars d'aire és similar a la dels d'aigua, si bé els 
conductes per on l'aire travessa el captador solen ésser més voluminosos donada 
la menor capacitat calorífica d'aquest fluid. 
 
Atès que, en la majoria dels casos, els moments en què es produeix la demanda 
energètica no coincideixen amb els períodes de captació, és necessari 
emmagatzemar l'energia que és captada per tenir la disponible quan es desitgi. 
Per tant, el sistema de captació s'haurà de complementar amb un dispositiu 
d'emmagatzematge. Per a l'acumulació de l'energia tèrmica es pot recórrer a 
diversos sistemes. Els més comuns són els que utilitzen aigua com a medi 
d'emmagatzematge i els que ho fan amb còdols o pedres de petit diàmetre. La 
primera variant s'aplica 
en instal·lacions que 
utilitzen captadors 
d'aigua. El jaç de còdols, 
en canvi, s'aplica en 
sistemes de calefacció 
que utilitzen captadors 
d'aire. 
 
A la figura es pot veure 
el procés d'aprofitament 
de la radiació solar en 
un captador pla. 
 
 

AVALUACIÓ  
Actualment a nivell municipal en molts casos trobem una ordenança solar, a 
través de la qual es vol potenciar la utilització de l’energia solar en noves obres o 
reformes d’edificis, sobretot en les activitats que tenen un ús públic. Per altra 
banda, cal esmentar que el Decret d’ecoficiència i el nou CTE (Codi Tècnic de 

ER

 

31



l’Edificació) potencien aquestes instal·lacions ja durant la fase de projecte de les 
obres (tant de nova construcció com de reforma). Donat aquest marc normatiu, la 
proposta va orientada a cobrir al consum d’ACS que es produeix en un centre.  
 
Les dades de partida per tal de dimensionar la instal·lació són les següents: 
- Demanda de referència d’acord amb el CTE (en funció de l’ús) 
- Personal del centre 
- Sistema actual de generació de ACS 
 
NOTA: Existeixen en el mercat empreses que assumeixen la inversió a compte 
de contractar el servei d’explotació a mig-llarg termini i després traspassar-lo a la 
propietat de l’edifici. 

LÍNIES DE 
FINANÇAMENT  

- Fons municipals 
- Subvencions institucions públiques 
- Sector privat 
- Contractació gestors energètics: ESCOs 

INVERSIÓ 

 
- Inversió aprox. d’una instal·lació de fins a 10 m2 : Fins a 9.000 €. 
- Inversió aprox. d’una instal·lació de 10 m2 a 20 m2: De 9.000 € a 14.400 €. 
- Inversió aprox. d’una instal·lació de 20 m2 a 250m2: De 14.400 a 165.000 €. 
 
NOTA: En la inversió es consideren els captadors solars d’aigua i l’acumulador 
solar (entre 500 litres i 12.500 litres). Es considera la instal·lació dels panells 
solars tèrmics sobre coberta, però no es consideren modificacions de la mateixa, 
en cas que sigui necessari. Cal tenir en compte que abans de la instal·lació dels 
panells caldrà preveure la sobrecàrrega de la coberta. 
 

PERÍODE DE 
RETORN 

El període de retorn es trobarà entre 6 i 12 anys. 
 
NOTA: El període de retorn pot variar en funció de la font energètica substituïda 
(energia elèctrica, gas-oil o gas natural). 
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5.5 MODALITAT 5: INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 

 
INSTAL·LACIÓ DE PANELLS FOTOVOLTAICS PER LA GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

TIPUS DE 
SUPORT 

Suport Tècnic en la redacció d’un model de plec per a la correcta instal·lació de 
panells fotovoltaics en edificis i equipaments municipals. 
Suport Financer per a la redacció de les clàusules del plec i per a disposar 
d’altres vies de finançament.  

ACTUACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ La tecnologia fotovoltaica s'ha desenvolupat amb els primers satèl·lits espacials i, 
darrerament, en l'electrificació d'instal·lacions allunyades de la xarxa elèctrica, 
com també en centrals elèctriques fotovoltaiques. La demanda creixent, l'augment 
d'eficiència i el desenvolupament de noves tècniques de fabricació, han fet 
disminuir molt el seu cost i sembla que aquesta serà la tendència en els propers 
anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assolellament 
L'energia que arriba a la superfície terrestre a través  de la radiació solar depèn, 
bàsicament, de la latitud, de la declinació del sol i de la inclinació de la superfície 
receptora en relació al raig solar incident. També afecta la terbolesa atmosfèrica 
que difon la radiació solar i la massa d'aire que el raig de sol ha de travessar. 
 
Cèl·lules fotovoltaiques 
Les plaques fotovoltaiques estan compostes per un nombre determinat de 
cèl·lules. El seu funcionament es basa en l'efecte que es produeix per la 
interacció de la llum amb un material susceptible de generar un corrent elèctric. El 
material, en principi, és un semiconductor sòlid (silici monocristal·lí, policristal·lí o 
amorf). Les plaques es connecten entre si en sèrie i/o paral·lel, per obtenir el 
voltatge desitjat (12 a 24 V, etc.). 
 
Instal·lació fotovoltaica
Els components bàsics que intervenen en una instal·lació fotovoltaica són: 
plaques fotovoltaiques, suports de les plaques, regulador, bateries elèctriques, 
aparells de potència i inversor, tot i que dependrà del tipus d’aplicació que es 
consideri (autònoma o connectada a xarxa) i de les característiques de la 
instal·lació. Les tipologies d'instal·lacions són les següents: 
- Instal·lacions aïllades de la xarxa elèctrica: requereixen de regulador i 

bateries elèctriques. 
- Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica: requereixen d’inversor-

convertidor. 
 

AVALUACIÓ  Es planteja una instal·lació fotovoltaica per a la venda d’energia connectada a la 
xarxa elèctrica i, per tant, no serà necessari el subsistema d'acumulació i altres 

EREE

 

33



accessoris. 
 
L’objectiu d’aquesta mesura no és únicament buscar un elevat rendiment 
econòmic ni una elevada producció elèctrica amb les plaques fotovoltaiques, sinó 
també incloure aquesta tecnologia demostrativa a l’edifici com a eina eficaç des 
de la vessant mediambiental. 
 
S’ha de comprovar que l’edifici disposa de suficients espais i, per tant, disposa 
d’un nombre important de cobertes on es podria adaptar el sistema. Si es vol 
donar caràcter demostratiu a aquesta proposta es recomana estudiar en detall on 
instal·lar-la: en la coberta, com a marquesina per ombrejar la coberta, fins i tot 
com element de control solar sobre algunes finestres, etc. En funció del lloc a 
instal·lar-ho, els panells quedaran a una determinada orientació i inclinació, 
podent variar significativament el seu rendiment. Sovint en aquests tipus 
d’instal·lacions es prima la tasca de demostració i integració arquitectònica 
enfront del rendiment energètic. Serà també altament recomanable la contractació 
d’algun tipus d’assegurança enfront de robatoris si la instal·lació quedés 
accessible.  
 
NOTA: Existeixen en el mercat empreses que assumeixen la inversió a compte 
de contractar el servei d’explotació a mig-llarg termini i després traspassar-lo a la 
propietat de l’edifici. 

LÍNIES DE 
FINANÇAMENT  

- Fons municipals 
- Subvencions institucions públiques 
- Sector privat 
- Contractació gestors energètics: ESCOs 

INVERSIÓ 

 
- Inversió aprox. d’una instal·lació de 5 kWp a 20 kWp : De 20.000 € a 80.000 

€. 
- Inversió aprox. d’una instal·lació de 21 kWp a 100 kWp: 80.000 € a 350.000 

€. 
 
NOTA: Es considera una instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica 
per la venta d’energia sobre coberta, però no es consideren modificacions de la 
mateixa, en cas que sigui necessari. Cal tenir en compte que abans de la 
instal·lació dels panells caldrà preveure la sobrecàrrega de la coberta. 

PERÍODE DE 
RETORN 

 
- Instal·lació de 5 kWp a 20 kWp : De 12 a 16 anys. 
- Instal·lació de 21 kWp a 100 kWp: De 15 a 20 anys. 
 
NOTA: Els períodes de retorn es poden veure modificats d’acord amb la revisió 
de les primes del cost del kW produït per part de l’estat espanyol. 

 



 

MEMÒRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PACTE D’ALCALDES I 
ALCALDESSES A LES COMARQUES GIRONINES 

5.6 MODALITAT 6: INSTAL·LACIÓ MINI-AEROGENERADORS 
PER A LA GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA  

 
INSTAL·LACIÓ D’UN MINI-AEROGENERADOR PER LA GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA A 
PARTIR DEL VENT (MINI-EÒLICA) 

TIPUS DE 
SUPORT 

Suport Tècnic en la redacció d’un model de plec per a la correcta instal·lació 
d’un mini-aerogenerador en equipaments municipals. 
Suport Financer per a la redacció de les clàusules del plec i per a disposar 
d’altres vies de finançament.  

ACTUACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ La Catalunya te zones ideals per la instal·lació d’energia eòlica, excepcionalment, 
en els seus extrems. 
 
Un aerogenerador obté la seva potència d'entrada convertint la força del vent en 
un parell (força de gir) actuant sobre les pales del rotor. La quantitat d'energia 
transferida al rotor pel vent depèn de la densitat de l'aire, de l'àrea d'escombrat 
del rotor i de la velocitat del vent.  
 
Densitat de l'aire  
L'energia cinètica d'un cos en moviment és proporcional 
a la seva massa (o pes). Així, l'energia cinètica del vent 
depèn de la densitat de l'aire, és a dir, de la seva massa 
per unitat de volum.  
 
En altres paraules, quant "més pesat" sigui l'aire més 
energia rebrà la turbina. A pressió atmosfèrica normal i 
a 15° C l'aire pesa uns 1,225 quilograms per metre 
cúbic, encara que la densitat disminueix lleugerament 
amb l'augment de la humitat.  A més, l'aire és més dens 
quan fa fred que quan fa calor. A grans altituds (en les 
muntanyes) la pressió de l'aire és més baixa i l'aire és menys dens.  
 
Components bàsics  
Els components bàsics que intervenen en una instal·lació eòlica són: 
aerogenerador, regulador, bateries elèctriques, aparells de potència i inversor. Tot 
i això, la instal·lació final dependrà del tipus d’aplicació que es consideri 
(autònoma o connectada a xarxa) i de les característiques de la instal·lació. Les 
tipologies d'instal·lacions són les següents: 
- Instal·lacions aïllades de la xarxa elèctrica: requereixen de regulador i 

bateries elèctriques. 
- Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica: requereixen d’inversor-

convertidor. 

AVALUACIÓ  

Es planteja la instal·lació d’un mini-aerogenerador per la generació elèctrica per 
autoconsum, donat que les primes actuals sobre el preu de venta fan més viable 
la mini-eòlica d’autoconsum que la connectada a la xarxa elèctrica.  
 
El dimensionament de la instal·lació s’efectua a partir de la ubicació de la 
instal·lació i de les dades meteorològiques associades: 
- Situació geogràfica (coordenades) 
- Altitud (m) 
- Temperatura mitjana anual (ºC) 
- Velocitat mitjana del vent (m/s) 
 
Igual que en el cas de la instal·lació fotovoltaica, l’objectiu d’aquesta mesura pot 
ser, a més de buscar un rendiment econòmic, incloure aquesta tecnologia 
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demostrativa a l’edifici com a eina eficaç des de la vessant mediambiental. 
 
NOTA: Existeixen en el mercat empreses que assumeixen la inversió a compte 
de contractar el servei d’explotació a mig-llarg termini i després traspassar-lo a la 
propietat de l’edifici. 

LÍNIES DE 
FINANÇAMENT  

- Fons municipals 
- Subvencions institucions públiques 
- Sector privat 
- Contractació gestors energètics: ESCOs 

INVERSIÓ 
 
Inversió aprox. d’una instal·lació mini-eòlica (de 5 kW a 100 kW): De 25.000€ a 
300.000€. 
 

PERÍODE DE 
RETORN 

El període de retorn dependrà de la ubicació de la instal·lació i el seu rendiment 
energètic, trobant-se per sobre dels 20 anys. 

 



 

MEMÒRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PACTE D’ALCALDES I 
ALCALDESSES A LES COMARQUES GIRONINES 

5.7 MODALITAT 7: SUBSTITUCIÓ DE LÀMPADES EXTERIORS 
EXISTENTS PER LÀMPADES DE VAPOR DE SODI D’ALTA 
PRESSIÓ 

 
SUBSTITUCIÓ DE LÀMPADES EXTERIORS EXISTENTS PER LÀMPADES DE VAPOR DE SODI 
D’ALTA PRESSIÓ 

TIPUS DE 
SUPORT 

Suport Tècnic en la redacció d’un model de plec per a la correcta instal·lació de 
les làmpades de vapor de sodi d’alta pressió en enllumenat públic. 
Suport Financer per a la redacció de les clàusules del plec i per a disposar 
d’altres vies de finançament. 

ACTUACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ En funció de les làmpades utilitzades existeixen diferents característiques 
cromàtiques. Les làmpades utilitzades habitualment en l'enllumenat públic i 
industrial són: 
 

Tipus Color aparent IRC1 TºK 
Incandescència blanc vermellós molt alt Baixa 
Vapor de mercuri blanc blavós moderat Mitjana 
Halogenur metàl·lic blanc càlid molt alt mitjana alta 
Vapor sodi baixa pressió groc - - 
Vapor sodi alta pressió groguenc baix Baixa 

       1IRC: Índex de Reproducció Cromàtica 
 
La preselecció d'un o altre tipus de font de llum, a efectes d'estimació de l'aspecte 
estètic, dependrà essencialment de les característiques de la zona il·luminada. 
 
Un cop definits els aspectes qualitatius d'una font de llum, es passen a relacionar 
els quantitatius que, des del punt de vista de costos, tenen més rellevància: 
- Concepte d'eficiència lluminosa, també conegut com rendiment lluminós 

(lm/W): és la relació entre la quantitat de llum produïda per una font, 
normalment mesurada en lúmens (lm), i l'energia elèctrica absorbida de la 
xarxa per al seu funcionament. 

- Cost d'inversió de la font de llum en servei: inclou el preu de la mateixa 
làmpada més el de l'equip addicional mínim que requereix per funcionar 
(reactàncies, transformadors, etc).  

- Cost d'explotació de la font de llum en servei, que depèn de les hores de 
funcionament i de l'eficiència lluminosa de la font. Aquest també recull tant els 
consums de la làmpada com els atribuïbles als equips addicionals, en els 
casos en què siguin necessaris.  

- Vida mitjana útil: referida no a la durada de la làmpada fins deixar de 
funcionar, sinó al temps mitjà, en hores, que triga a disminuir en un 
percentatge determinat (normalment, el 20%) la seva intensitat lluminosa 
nominal, moment en el qual s'hauria de substituir per una nova làmpada. 

 

AVALUACIÓ  

En l'enllumenat públic es pot utilitzar, i de fet s'utilitza, tot tipus de làmpades. 
Actualment, però, gairebé la totalitat de les noves instal·lacions es dissenyen amb 
làmpades de vapor de sodi a alta pressió (VSAP) o bé altres de làmpades amb 
que presentin un bon rendiment energètic com les làmpades tipus LED.  
 
D'altra banda, en les instal·lacions ja existents s'està procedint a la substitució 
progressiva de làmpades de diversos tipus per les de sodi o altres amb elevats 
rendiments, per tal d’incrementar l’eficiència energètica de les instal·lacions.  
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En la proposta es planteja la substitució de l’enllumenat existent per làmpades de 
VSAP, tenint en  compte la modificació de les condicions cromàtiques. 
 
NOTA: Existeixen en el mercat empreses que assumeixen la inversió a compte 
de contractar el servei d’explotació a mig-llarg termini i després traspassar-lo a la 
propietat de l’edifici. 
 

LÍNIES DE 
FINANÇAMENT  

- Fons municipals 
- Subvencions institucions públiques 
- Sector privat 
- Contractació gestors energètics: ESCOs 

INVERSIÓ 

 
- Inversió mitja aprox. en un municipi petit (fins a 5.000 hab.): fins a 160.000 €. 
- Inversió mitja aprox. en un municipi mitjà (fins a 30.000 hab.): fins a 

1.300.000 €. 
- Inversió mitja aprox. en un municipi gran (fins a 100.000 hab.): fins a 

3.200.000 €. 
 
NOTES: Es considera la substitució de la totalitat de punts de llum del municipi i 
únicament de la làmpada i no de la lluminària. 
 
En el cas de municipis amb elevada extensió i baixa densitat els preus anteriors 
es poden incrementar, a causa de l’increment de punts de llum. 

PERÍODE DE 
RETORN El període de retorn mig és de 2 a 4 anys. 

 



 

MEMÒRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PACTE D’ALCALDES I 
ALCALDESSES A LES COMARQUES GIRONINES 

5.8 MODALITAT 8: INSTAL·LACIÓ DE RELLOTGE 
ASTRONÒMIC EN ENLLUMENAT EXTERIOR 

 
INSTAL·LACIÓ DE RELLOTGE ASTRONÒMIC EN ENLLUMENAT EXTERIOR 

TIPUS DE 
SUPORT 

Suport Tècnic en la redacció d’un model de plec per a la correcta instal·lació dels 
rellotges astronòmics en enllumenat públic. 
Suport Financer per a la redacció de les clàusules del plec i per a disposar 
d’altres vies de finançament. 

ACTUACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ La regulació del règim de funcionament té per objecte l'optimització del consum 
energètic i forma part d'un conjunt d'accions tècniques per aconseguir aquest fi. 
En l’enllumenat exterior, els rellotges astronòmics són una eina molt útil per 
assolir aquest objectiu. 
 
Els rellotges astronòmics efectuen la connexió i desconnexió general de 
l'enllumenat en funció de l'horari de la posta i sortida del sol, adaptant-se a cada 
longitud i latitud depenent de la ubicació de la població.  Aquests aparells 
disposen normalment d’un circuit addicional programable, totalment independent, 
per tal d’efectuar apagades o enceses parcials, o bé reduccions de consum.  
 
Les prestacions que caracteritzen, de forma general, aquests equips són les 
següents: 
- Càlcul automàtic segons longitud i latitud dels Ortos (sortida sol) i Ocasos 

(posta sol). 
- No són necessaris elements exteriors per realitzar la seva programació. 
- La programació que s’ha de realitzar normalment resulta ésser senzilla. Així, 

es poden efectuar correccions del temps, tant positives com negatives (valls 
muntanyes, etc.). 

- Circuit auxiliar d’apagada i encesa parcial o reducció de consum. 
 
Per a la programació d’aquests elements, el 
paràmetre que resulta ésser més important 
és la zona geogràfica, la qual es pot introduir 
a través de coordenades, o bé zones 
prèviament programades que comprenen una 
determinada zona perfectament delimitada. 
 
Tot seguit es mostra una taula comparativa 
dels diferents sistemes d'encesa, on es pot 
observar el seu nivell de precisió, preu i 
manteniment. 

Família Model Precisió Preu Manteniment 

Cfot - Baixa Baix Mitjà 
IH Mecànic Mitjana Baix Nul 

IH Electrònic Alta Mitjà Nul 
Rast - Alta Alt Nul 

         CFot: cèl·lula fotoelèctrica     IH: interruptor horari    Rast: rellotge 
astronòmic 

AVALUACIÓ  
Es proposa la instal·lació de rellotges astronòmics pel control de l’enllumenat en 
tots els quadres de subministrament del municipi. Amb la incorporació d’un 
rellotge astronòmic es garanteix, de forma mitjana, una reducció del període 
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d’encesa/apagada de l’enllumenat aproximadament de 60 minuts diaris (365 
hores/any). 
 
NOTA: Existeixen en el mercat empreses que assumeixen la inversió a compte 
de contractar el servei d’explotació a mig-llarg termini i després traspassar-lo a la 
propietat de l’edifici. 

LÍNIES DE 
FINANÇAMENT  

- Fons municipals 
- Subvencions institucions públiques 
- Sector privat 
- Contractació gestors energètics: ESCOs 

INVERSIÓ 

 
- Inversió mitja aprox. en un municipi petit (fins a 5.000 hab.): fins a 5.000€. 
- Inversió mitja aprox. en un municipi mitjà (fins a 30.000 hab.): 33.000 € 
- Inversió mitja aprox. en un municipi gran (fins a 100.000 hab.): 83.000 € 
 
NOTA: Es considera que no es disposa de cap sistema de regulació del 
funcionament de l’enllumenat. 
 
En el cas de municipis amb elevada extensió i baixa densitat els preus anteriors 
es poden incrementar, a causa de l’increment del nombre de subministraments. 

PERÍODE DE 
RETORN El període de retorn mig és de 3 a 6 anys. 

 
  



 

MEMÒRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PACTE D’ALCALDES I 
ALCALDESSES A LES COMARQUES GIRONINES 

5.9 MODALITAT 9: INSTAL·LACIÓ DE REGULADORS DE FLUX 
EN CAPÇALERA EN SUBMINISTRAMENTS D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

 
INSTAL·LACIÓ DE REGULADORS DE FLUX EN CAPÇALERA EN SUBMINISTRAMENTS 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

TIPUS DE 
SUPORT 

Suport Tècnic en la redacció d’un model de plec per a la correcta instal·lació de 
regulació de flux en capçalera en subministraments d’enllumenat públic. 
Suport Financer per a la redacció de les clàusules del plec i per a disposar 
d’altres vies de finançament. 

ACTUACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ Una instal·lació d'enllumenat públic pot funcionar a règim constant, utilitzant tota 
la potència prevista en les hores de funcionament, o bé es poden preveure règims 
especials (normalment d'enllumenat reduït), els quals interrompen o redueixen, en 
determinats períodes, el funcionament de la instal·lació.  
 
Un enllumenat reduït es pot obtenir mitjançant els sistemes següents: 

Apagada total d'alguns punts de llum 
Generalment es desconnecten una de cada dues làmpades. Aquesta maniobra 
sol afectar notablement la uniformitat de la il·luminació i és freqüent la creació de 
zones fosques, per la qual cosa juntament amb l'exigència de duplicar la 
instal·lació elèctrica no és gaire aconsellable.  
 
Apagada d'una làmpada en lluminàries bilàmpades 
Aquest tipus de lluminària incorpora dues làmpades, la qual cosa permet 
l'apagada d'una d'elles mantenint en tot moment la uniformitat lluminosa, però 
exigeix un doble nivell d'alimentació elèctrica. A més, aquest tipus de lluminària és 
molt poc utilitzat. 
 
Regulació del flux lluminós amb balast commutat (doble nivell) 
Aquesta regulació està condicionada a la utilització d'equips auxiliars especials. 
Amb el seu ús es pretén reduir el consum d'energia en cada punt de llum, sense 
perjudicar sensiblement el comportament de la làmpada en allò que fa referència 
a l'estabilitat del funcionament, període d'arrencada, vida, eficiència lluminosa, 
etc. Els estalvis energètics assolibles amb aquest tipus de regulació oscil·len 
entre el 25 i el 35%, depenent del tipus de làmpades de què es disposi. 
 
Regulació del flux lluminós a capçalera 
Els reguladors de flux a capçalera de línia són equips que permeten regular la 
tensió de tota la línia de subministrament de les làmpades. D'aquesta forma es 
pot reduir el flux lluminós al 60% en un període determinat i estabilitzar la tensió 
d'alimentació de les làmpades a la nominal (una 
sobretensió del 10% repercuteix en un sobreconsum 
del 20% d'energia).   
 
Així doncs, s'aconseguiran estalvis elèctrics pels 
dos vessants: reducció flux lluminós i estabilització 
tensió d'alimentació. De fet, aquests equips es van 
projectar inicialment com a estabilitzadors de tensió.  
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AVALUACIÓ  

Es proposa la instal·lació de regulació de flux en capçalera en les diferents línies 
de consum per tal d’obtenir els següents avantatges: 
- Estalvi energètic per reducció de flux del 25 al 35%. 
- Estabilitat constant de la tensió, assolint-se estalvis energètics importants 

(20% per a una sobretensió del 10%, és a dir, per 240 V). 
- Regulació independent per fase. 
- Augment de la vida de les làmpades (fins a un 100%). 
- Cromatisme invariable. 
- Progressió en l'arrencada de les làmpades. 
- Adaptabilitat en instal·lacions noves o existents. 
- Reducció dels costos de manteniment (fins a un 30%). 
- Allargament de la vida de les làmpades. 
 
Cal recordar que per garantir un correcte funcionament d’un regulador-
estabilitzador de flux, és recomanable complir les següents condicions: 
- Un bon equilibri entre fases. 
- Longituds acurades de línies i el més radial possible. 
- Un bon dimensionament de la secció de cablejat, a fi de mantenir unes 

caigudes de tensió correctes, tal com s’indica en el Reglament de Baixa 
Tensió. 

 
NOTA: Existeixen en el mercat empreses que assumeixen la inversió a compte 
de contractar el servei d’explotació a mig-llarg termini i després traspassar-lo a la 
propietat de l’edifici. 

LÍNIES DE 
FINANÇAMENT  

- Fons municipals 
- Subvencions institucions públiques 
- Sector privat 
- Contractació gestors energètics: ESCOs 

INVERSIÓ 

 
- Inversió mitja aprox. en un municipi petit (fins a 5.000 hab.): fins a 65.000 €. 
- Inversió mitja aprox. en un municipi mitjà (fins a 30.000 hab.): fins a 435.000 

€. 
- Inversió mitja aprox. en un municipi gran (fins a 100.000 hab.): fins a 

1.100.000 €. 
 
NOTA: Es considera la instal·lació  de regulació de flux en capçalera en la 
totalitat dels subministraments. 
 
En el cas de municipis amb elevada extensió i baixa densitat els preus anteriors 
es poden incrementar, a causa de l’increment del nombre de subministraments. 

PERÍODE DE 
RETORN El període de retorn mig és de 3 a 6 anys. 
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