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EDITORIAL

Una nova etapa 
amb nous projectes 
per afrontar la crisi
L’Assemblea del CILMA de novembre de l’any passat va escollir una nova Junta 
Executiva i a qui us adreça aquestes línies, Jordi Iglesias i Salip, com a nou Presi-
dent en substitució de Lluís Lloret.

Posàvem fi a una etapa de cinc anys de presidència de Lluís Lloret, en la qual es 
va fer un magnífic treball centrat en les afectacions de les grans infraestructures 
al nostre territori. TGV, MAT, gaseoducte, o ampliacions de l’AP7 o l’A2 són temes 
que encara estan sobre la taula, però la realitat és que el canvi de Junta i de 
presidència coincideix amb un canvi de cicle marcat per una nova realitat: la crisi.

Les grans inversions tardaran a tornar i la prioritat actual de les administracions és 
l’estalvi. Aquesta necessitat d’estalvi, concretament aplicat als costos energètics, 
ens ajuda en la lluita contra el canvi climàtic, sens dubte el principal repte per a 
la sostenibilitat.

Per afrontar aquesta nova realitat, la Comissió Europea ens oferia una eina ade-
quada per la qual la Diputació de Girona i el CILMA hem apostat rotundament: el 
Pacte d’alcaldes. En aquest camí hem trobat gran complicitat amb la Generalitat, 
els Consells Comarcals i els Ajuntaments. Tots hem tingut l’encert d’encaixar la 
nostra actuació en un exemple d’eficaç governança multinivell que ens permet fer 
molt més amb molts menys recursos.

Els serveis tècnics del CILMA han estat protagonistes en l’assoliment d’una si-
tuació que, tot i ésser només un punt de partida, era inimaginable fa pocs mesos: 
120 municipis adherits al Pacte, la Diputació de Girona acreditada com a Coordi-
nadora Territorial, un inventari d’emissions de CO2 dels 221 municipis a disposició 
de tots els Ajuntaments, i una metodologia de treball pròpia que ja ha generat un 
important estalvi econòmic en la mateixa fase de planificació.

I dic que només és un punt de partida ja que el què ens interessa és dur a terme 
les inversions que preveuen els plans del Pacte d’alcaldes, i en això ens centra-
rem. Millorar l’eficiència dels nostres enllumenats públics i substituir les calderes 
de gasoil per calderes de biomassa, per posar dos exemples, són ara les nostres 
prioritats.

Per aconseguir-ho ja estem treballant en dues línies ben definides: captació 
d’ajudes europees i contractació de serveis energètics. Esperem obtenir resultats 
en breu.

Malgrat que l’energia sigui el tema principal d’aquesta revista i la nostra principal 
línia de treball, no oblidem la vocació del CILMA d’ésser una institució de consulta 
i mediació en els temes mediambientals que afecten als nostres associats, Con-
sells Comarcals i Ajuntaments, al servei dels quals estem.

Pensem que algunes actuacions que hem iniciat, com ara un nou marc de relació 
amb la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat, i noves dinàmiques de tre-
ball amb els Consells Comarcals que pensem traslladar en breu als Ajuntaments, 
faran que el CILMA segueixi essent una eina clau en temes ambientals al servei 
d’administracions locals gironines.

Jordi Iglesias i Salip
President
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NOTÍCIES

Jordi Iglesias, 
nou President del CILMA
L’Assemblea Extraordinària  també va escollir el nou Secretari Tècnic

L’Assemblea General Extraordinària del 26 de novembre de 2011 va escollir per una-
nimitat el nou President del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les 
comarques de Girona, CILMA, Jordi Iglesias i Salip, alcalde de Breda, que relleva en 
el càrrec a Lluís Lloret i Quer. També va escollir la nova Junta Executiva i va aprovar 
el nomenament del nou Secretari Tècnic, figura que recau en Martí Pujals i Castelló.

El nou President va mostrar, en l’acte d’elecció, la seva il · lusió per encapçalar aquest 
Consell i va assenyalar que els objectius del CILMA segueixen essent els mateixos de 
sempre: ser un “referent en la protecció del medi ambient a les comarques gironines”. 

Trasllat de la 
Secretaria Tècnica 
del CILMA
Des del mes de gener de 2012 la Se-
cretaria Tècnica del CILMA se situa a la 
seu de la Diputació de Girona (Pujada de 
Sant Martí núm. 4-5) amb l’objectiu de 
reduir despeses. El CILMA ha deixat les 
oficines del carrer Santa Eugènia de Gi-
rona, que portava ocupant 11 anys.

Més de 70 inscrits 
en el curs de 
formació sobre la 
gestió energètica 
municipal
El mes de febrer passat es va organitzar 
un curs sobre la gestió energètica mu-
nicipal en el marc del Pacte d’alcaldes a 
la Casa de Cultura de Girona. El curs, en 
quatre sessions, va tractar sobre la im-
plantació d’accions locals en l’eficiència 
energètica i l’energia renovable, així com 
dels mecanismes de finançament a tra-
vés del partenariat públic-privat. El curs, 
organitzat per la Diputació de Girona i el 
CILMA, va comptar amb la col·laboració 
de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la 
Sostenibilitat i el Centre Tecnològic de 
Manresa (CTM). El curs, molt ben valo-
rat, hi van participar més de 70 persones. 
Tots els continguts es poden consultar a 
www.cilma.cat.

El CILMA participa en el 
VIII Cicle de debats “Eines de 
Prevenció dels Residus”

La Diputació de Girona  i el CILMA 
prenen part en el Seminari per a 
Entitats Coordinadores i de Suport del 
Pacte d’alcaldes

El 20 de setembre passat es va celebrar 
la jornada Com afectaran les noves nor-
matives i programes de residus als muni-
cipis catalans? organitzat per la Fundació 
Prevenció de Residus i Consum i l’Estra-
tègia Catalana Residu Zero. La jornada 
tenia l’objectiu de debatre i analitzar les 
darreres novetats de les lleis a nivell es-
tatal i el nou Programa de Gestió de Re-
sidus i Infraestructures. També va donar a 
conèixer la viabilitat econòmica i l’estalvi 

per als municipis que té el fet d’aplicar els 
Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn 
(SDDR). Al final de l’acte es va presentar 
la xarxa de municipis Residus Zero. En la 
jornada hi va participar Eduard Adrobau, 
regidor de l’Ajuntament de Vidreres i vice-
president del CILMA.

Més informació: 
www.residusicomsum.org

El 3 i 4 d’octubre passat va tenir lloc a 
Crakòvia (Polònia) el Seminari Interna-
cional per a Entitats Coordinadores i de 
Suport del Pacte d’alcaldes pioners en 
baixes emissions de carboni per al 2020, 
organitzat en el marc del projecte Ener-
gy for Mayors. El seminari, en el qual hi 
van participar una vuitantena de persones 
d’arreu d’Europa, es va centrar en el paper 
crucial desenvolupat pels governs locals 
en la transició cap a una economia bai-
xa en carboni i també en l’anàlisi d’infra-
estructura de la ciutat intel·ligent (smart 
city). Durant el seminari l’ICLEI-Europe 

(Local Government for Sustainability) 
va presentar una eina online (Toolbox of 
Methodologies on Climate and Energy) 
on tots els Coordinadors Territorials po-
den publicar i descarregar-se el material 
elaborat en el marc del Pacte d’alcaldes 
(metodologies, material de comunicació, 
guies, etc.).

Més informació: 
www.energyformayors.eu

Lluís Lloret i Jordi Iglesias. Font: Ester Morchón, CILMA
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Assemblea 
General del 
CILMA 
Les darreres activitats de l’entitat 
se centren en la iniciativa europea 
del Pacte d’alcaldes

El 14 de juliol de 2012 es va celebrar 
l’Assemblea General del CILMA a la Casa 
de Cultura de Girona. Entre els diferents 
punts de l’ordre del dia, es va aprovar la 
sol·licitud d’admissió de l’Ajuntament de 
Gualta, així com la baixa per motius econòmics de Sales de Llierca, Sant Julià de Llor i Bonmatí i Sant Martí de Llémena. D’altra 
banda, es van escollir dos membres per les dues vacants de la Junta Executiva (veure quadre). Es va informar sobre les darreres 
activitats del CILMA centrades en la iniciativa europea Pacte d’alcaldes, així com les properes actuacions. També es van aprovar els 
comptes de l’exercici 2011 i el pressupost per a l’exercici 2012.

La Junta executiva queda representada pels membres següents:

Miquel Calm i Puig
Representant

Diputació de Girona

Carmen Camps i Gou
Representants municipis 
de 1.001 a 5.000 hab.

Carlos Fernández i Amer
Representant comarcal 

Ripollès

Joan Albert i Teixidor
Representat comarcal 

Alt Empordà

Pere Giró i Fàbrega
Representant municipis

> 5.000 habitants

Albert Peracaula i Boschsacoma
Representant municipis 

 < 1.000 hab.

Bartomeu Baqué i Muntaner
Representant comarcal

Cerdanya

Xavier Soy i Soler
Representant

Diputació de Girona

Narcís Oriol i Regencós
Representants municipis  
de 1.001 a 5.000 hab.

Francesc X. Clotas i Torrent 
Representants municipis 

< 1.000 hab.

Josep Berga i Vayreda
Representant comarcal 

Garrotxa

 Francesc X. Quer i Bosch
Representant comarcal 

Pla de l’Estany

Anton Sunyer i Serrat
Representant comarcal 

Gironès

Xavier Rangel i Martínez
Representat comarcal

Baix Empordà

Consol Cantenys i Arbolí
Representant

Diputació de Girona

Jordi Iglesias i Salip
President

Pere Giró i Fàbrega
Vicepresident 1r

Representant municipis
de més de 5000 hab

Eduard Adrobau i Ros
Vicepresident 2n

Representant comarcal
Selva
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Cinc 
municipis 
gironins 
participen en 
el projecte 
AIDA

L’objectiu és que els edificis 
públics de nova construcció tinguin 
un balanç energètic quasi zero

El projecte AIDA (Affirmative Integrated 
Energy Design Energy Action) té com a 
objectiu accelerar l’entrada en el mercat 
dels edificis de balanç energètic quasi 
zero (nZEB en anglès). Es defineix com 
nZEB aquell edifici amb un nivell d’efici-
ència energètica molt alt que condueix a 
un nivell de consum molt baix. La quanti-
tat gairebé nul·la o molt baixa d’energia 
requerida ha d’estar coberta, en gran part, 
per energia procedent de fonts renova-
bles produïda “in situ” o en l’entorn.

La nova Directiva Europea d’Eficièn-
cia Energètica dels edificis (directiva 
2010/31/EU, EPBD en anglès) defineix 
una sèrie de compromisos dels estats 
membres que es concreten en què abans 
de l’any 2018, tots els edificis públics de 
nova construcció o de rehabilitació inte-
gral, han de construir-se amb criteris de 
edificis de Balanç Energètic Quasi Zero.

En el marc del projecte AIDA, el Cen-
tre Internacional de Mètodes Numèrics 
a l’Enginyeria de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (CIMNE - UPC), s’ha 

compromès a donar suport als socis lo-
cals (entre els quals els ajuntaments de 
Gualta, Ordis i Torroella de Montgrí) per 
a la definició de les accions específiques 
per promoure els nZEB dins del seu Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). 
Aquests nZEB poden ser edificis nous o 
rehabilitats, i s’han de limitar preferible-
ment a construccions públiques sota res-
ponsabilitat de l’autoritat local.

El projecte també inclou una secció es-
pecífica de temes energètics en els 
plecs de condicions d’edificis públics de 
nova construcció, de rehabilitació o en 
els plecs per a la licitació de contractes 
amb Empreses de Serveis Energètics 
(ESE). Aquesta secció energètica definirà 
criteris per a què els edificis compleixin 
les característiques de nZEB i definiran 
una metodologia de treball entre l’equip 
d’arquitectura i els seus col·laboradors 
que persegueixi el concepte de Disseny 
Energètic Integrat: el plec de condicions 
com a guia de disseny, que ajudi a integrar 
l’eficiència energètica des de l’inici del 
projecte. En aquest sentit l’IREC (Institut 

de Recerca en Energia de Catalunya) re-
alitzarà l’assessorament a tres municipis 
gironins per tal d’incorporar el concepte 
de Disseny Energètic Integrat en els plecs 
per a la licitació del projecte constructiu 
de l’edifici de la Sala de Tir amb Arc de Fi-
gueres, rehabilitació de l’edifici de l’Ajun-
tament d’Ordis i la rehabilitació de les an-
tigues escoles de Maià de Montcal.

Fins ara els edificis han estat concebuts 
com una font de despesa constant i no 
comptabilitzada: mentre coneixem el cost 
de l’obra, no coneixem ni controlem les 
despeses energètiques. Un edifici inefi-
cient representa una hipoteca energètica 
per als seus propietaris.

Més informació: www.aidaproject.eu

Sessió territorial 
a Girona sobre 
l’Estratègia 
Catalana 
d’Adaptació al 
Canvi Climàtic

La Generalitat de Catalunya ha treballat 
en l’elaboració de l’Estratègia Catalana 
d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 
(ESCACC) per tal d’identificar les zones i 
activitats sotmeses a un major risc a cau-
sa dels canvis del clima i plantejar accions 
per a l’adaptació i per esdevenir menys 
vulnerables. Amb l’objectiu de mostrar el 

resultat d’aquest treball i recollir les opini-
ons, esmenes, suggeriments i comentaris, 
la Generalitat de Catalunya convidava a 
assistir a alguna de les sessions de de-
bat territorial, com la de Girona el 25 de 
setembre. 
Més informació: web del canvi climàtic, 
Generalitat de Catalunya
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L’Ajuntament de 
Vilafant guanya 
el Premi Medi 
Ambient CILMA 
2011

El dissabte 14 de juliol de 2012, després 
de l’Assemblea i del lliurament del Premi 
CILMA, va tenir lloc a Girona el I Dia del 
Pacte d’alcaldes a les comarques gironi-
nes, organitzat conjuntament amb la Dipu-
tació de Girona.

En l’acte es va presentar aquesta iniciativa 
europea que té l’objectiu de reduir en més 
d’un 20% les emissions de CO2 abans del 
2020 amb la implantació d’accions locals 
en eficiència energètica i en energies re-
novables, mitjançant la redacció d’un Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).

També es van explicar les diferents fases 
d’implementació a les comarques gironi-
nes i les eines que s’han facilitat als ajun-
taments i consultories per a la redacció 
dels PAES (metodologia, inventari de refe-
rència d’emissions, PAES marc,...). A més, 

es van donar a conèixer diferents possibi-
litats de finançament per a les inversions 
mitjançant els programes europeus i els 
convenis amb Empreses de Serveis Ener-
gètics (ESE).

Per a la presentació, es va preparar el ví-
deo “9 comarques, 9 alcaldes, 9 projectes” 
en el qual es donen a conèixer els compro-
misos en la lluita contra el canvi climàtic 
que han tirat endavant diferents municipis 
de les nostres comarques i exemples d’ac-
tuacions que ja s’han dut a terme.

En l’acte hi van participar el President de la 
Diputació, Jaume Torramadé; el Vicepre-
sident i diputat de Medi Ambient, Miquel 
Calm; el President del CILMA, Jordi Iglesi-
as; la directora general de Polítiques Am-
bientals de la Generalitat, Marta Subirà, i 
uns 70 representants municipals. 

L’objectiu és reduir en un 20% les emissions de CO2 abans del 2020

L’Ajuntament de Vilafant va rebre, 
el 14 de juliol  de 2012 després 
de l’Assemblea General, el Premi 
Medi Ambient CILMA 2011 per 
la recollida domiciliària de restes 
vegetals. El premi va ser lliurat a 
l’alcaldessa d’aquesta població, 
Consol Cantenys, i consistia en 
un diploma i un xec de 5.000 eu-
ros. D’aquest projecte de recollida 
“in situ” cal destacar que redueix 
el volum de les restes vegetals 
i aconsegueix un estalvi de les 
emissions de CO2, ja que es dis-
minueixen els viatges dels parti-
culars i de la brigada municipal a 
la deixalleria.

Celebració del I Dia del Pacte d’alcaldes 
a les comarques gironines

Seminari de preparació 
de la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus

El president del CILMA, Jordi Iglesias, 
lliurant el premi a l’alcaldessa de Vilafant, 
Consol Cantenys. Autora: Ester Morchón 
- CILMA

El 25 de setembre passat a Girona es 
va realitzar el seminari de preparació de 
la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus, del 17 al 25 de novembre. A la 
trobada es va presentar una selecció de 
casos pràctics per dur a terme durant la 
Setmana Europea i va mostrar les accions 
comunes del 2012. Es va voler animar a 
participar entitats catalanes, empreses, 

administracions, associacions i instituci-
ons escolars. Enguany s’ha fet especial 
esment en la quantificació de les accions 
de prevenció de residus amb les quatre 
accions comunes: Prevenció de residus 
de paper, Prevenció del malbaratament 
alimentari, Prevenció d’excés d’envasos i 
Foment de la reparació / reutilització. 
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EL REPORTATGE

La lluita contra el canvi climàtic 
des dels municipis de les 
comarques gironines
El Pacte d’alcaldes és una iniciativa a través de la qual les administracions signants es comprometen 
voluntàriament a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20%

En els darrers anys s’ha constatat l’aug-
ment progressiu de diòxid de carboni 
(CO2) a l’atmosfera, un dels principals 
gasos d’efecte hivernacle, que és la base 
del canvi climàtic. L’activitat humana, amb 
el consum de combustibles fòssils, és la 
principal causa d’aquesta aportació de 
CO2 a l’atmosfera i de l’augment de les 
temperatures.

Les conseqüències d’aquest fenomen 
són diverses (desertificació de regions, 
expansió de malalties tropicals, fusió de 
glaceres,...), però principalment a les nos-
tres comarques es traduirà en una menor 
disponibilitat de recursos hídrics que pot 
afectar directament l’agricultura i el turis-
me1.

En el marc dels objectius de la Unió Eu-
ropea en la mitigació i adaptació al can-
vi climàtic, s’ha compromès a reduir les 
emissions de CO2 en un 20%, abans de 
l’any 2020, amb l’increment d’un 20% de 
l’eficiència energètica i l’augment d’un 
20% de la utilització de les energies re-
novables. És l’estratègia coneguda com el 
“20/20/20”.

El Pacte d’alcaldes
Així mateix, el paper principal per lluitar 
contra l’escalfament global del planeta el 
tenen les autoritats locals, per mitjà de la 
iniciativa europea anomenada Pacte d’al-
caldes, en la qual es comprometen volun-
tàriament a anar més enllà dels objectius 
de la Unió Europea i adoptar el compro-
mís de reduir les emissions de CO2 en el 
seu territori en més del 20% mitjançant la 
redacció i execució dels Plans d’Acció per 
a l’Energia Sostenible (PAES).

El compromís dels signataris també in-
clou: fer un Inventari de Referència de les 
Emissions (IRE); adaptar les estructures 
del municipi per emprendre les mesures 

necessàries; mobilitzar la societat civil 
per tal que participi en el desenvolupa-
ment dels PAES; presentar els informes 
d’execució bianualment; compartir expe-
riències amb altres municipis; organitzar 
jornades de sensibilització; participar en 
la Conferència de la UE d’alcaldes per 
una Europa amb Energia Sostenible i di-
fondre el missatge del Pacte.

La Diputació de Girona, des de gener de 
2012, és la coordinadora territorial de la 
iniciativa i ofereix suport als municipis 
signataris del Pacte tant a nivell tècnic 
com econòmic. També es compta amb el 
suport del CILMA i dels Consells Comar-
cals per contribuir a la cohesió territorial 
i a la governança multinivell. La iniciativa 
compta amb la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona que fa temps que im-
pulsa la iniciativa a la seva demarcació i 
d’organismes que han facilitat dades de 
consum de diferents sectors (ARC, CO-
RES, DGT i ICAEN) per poder realitzar 
l’inventari.

L’Inventari de Referència 
d’Emissions (IRE)
Per aconseguir els objectius de reducció 
d’emissions, hi ha un pas previ important 
a la redacció dels PAES i és preparar 
un Inventari de Referència d’Emissions 
(IRE). Aquest inventari proporciona infor-
mació sobre l’origen de les emissions de 
CO2 a cada municipi i ajuda a seleccionar 
les accions més adequades en el marc 
del PAES. La redacció de l’IRE de les co-
marques gironines2 simplifica la tasca de 
preparació de la documentació per part 
dels ajuntaments.

L’Inventari de Referència d’Emissions de 
les comarques gironines defineix la me-
todologia de càlcul de les emissions dels 
sectors inclosos obligatòriament.

1 “Avaluació dels efectes del canvi climàtic a la Cos-
ta Brava” (2008) – Institut del Medi Ambient de la 
Universitat de Girona

2 “Inventari de Referència d’Emissions de les 
comarques gironines” (2005) – Diputació de Girona 
i CILMA. S’ha redactat amb el suport tècnic del 
Centre Comú d’Investigació (Joint Research Centre 
- JRC) i a partir de la guia “Cómo desarrollar un plan 
de acción para la energía sostenible” (Unió Europea, 
2010), publicada pel JRC.

L’aerogenerador d’Ordis abasteix l’escola 
del poble de forma directe amb un sistema 
propi d’autoconsum. Autor: Maria Crehuet - 
Ajuntament d’Ordis
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Sector Àmbit Obligatori* Observacions

Consum d’energia final en edificis, equipaments/instal· lacions

Edificis i equipaments/
instal · lacions  municipals

Ajuntament Sí Inclou també els edificis i equipaments/instal · lacions de propietat municipal però gestionats a través d’una 
concessió.

Edificis i equipaments/
instal · lacions del sector terciari 
(no municipal) 

PAES Sí -

Edificis residencials PAES Sí -

Enllumenat públic Ajuntament Sí -

Consum d’energia final en transport

Transport urbà rodat: 
flota municipal

Ajuntament Sí Inclou la flota de vehicles propietat de l’ajuntament, les emissions generades del transport associat a la 
gestió de residus i les emissions del transport escolar urbà.

Transport urbà rodat: 
transport públic 

Ajuntament Sí Inclou les emissions de les línies urbanes de transport públic.

Transport urbà rodat: 
transport privat i comercial

Ajuntament Sí -

Transport urbà rodat: 
transport privat i comercial

PAES Sí -

Altres fonts d’emissió (no relacionades amb el consum d’energia)

Tractament de residus PAES No Correspon a les emissions no relacionades amb el consum d’energia, com per exemple el CH4 dels residus 
en dipòsits controlats. Les emissions relacionades amb el consum d’energia en el tractament de residus 
sòlids s’inclouen dins el sector “edificis, equipaments/instal · lacions”.

Producció d’energia

Consum de combustibles 
per a la producció d’electricitat

PAES No Només s’inclouen les emissions de les plantes amb una potència inferior a 20 MW i que no formen part de 
les ETS de la UE. Les plantes de més de 20MW no incloses en les ETS que siguin explotades per l’ajunta-
ment sí que s’inclouen.

Consum de combustibles per a 
la producció de calor/fred

PAES Sí Només si la calor o el fred se subministra com una matèria primera als usuaris finals dins d’un territori, a 
través, per exemple, de xarxes de distribució de calor/fred.  S’inclou aquest sector ja que es preveu que 
s’incrementi en els propers anys. Tot i així, el 2005, la producció de calor/fred era nul · la, i, per tant, el 
resultat és zero. 

Taula 1. Sectors inclosos a l’IRE de les comarques gironines.

L’any de referència de l’IRE respecte el qual es compararan els resultats de reducció d’emissions és el 2005, ja que és la data més 
propera al 1990 a partir de la qual es poden recopilar dades més fiables i completes.

Emissions generades a les comarques gironines
Les emissions al conjunt de les comarques gironines l’any 2005 (any de referència de l’inventari d’emissions) van ser 7.909.325 tn 
CO2. Tal i com s’indica en la figura següent, el transport és el sector amb més pes i representava el 47% del conjunt de les emissi-
ons. En aquesta figura s’han inclòs també les emissions generades en àmbits exclosos pel PAES com ara el sector primari, el sector 
industrial i el transport interurbà. 

Taula 2. Taula d’emissions generades 
a les comarques gironines per sectors
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En considerar el tipus de font, es pot observar que les emissions generades pel consum de gasoil per a vehicles són les que tenen 
més pes al conjunt de les comarques gironines. En segon lloc cal destacar les emissions associades al consum d’electricitat.

La quantitat d’emissions de l’àmbit PAES generades a la demarcació és de 4.280.568,13 tn CO2, xifra que representa el 54 % de les 
emissions totals del conjunt de les comarques gironines. Els municipis que generen més emissions són Girona (el Gironès), Lloret 
de Mar (la Selva) i Blanes (la Selva). Les emissions del conjunt d’aquests tres municipis representen el 22 % del total de les emis-
sions de les comarques gironines. En canvi, els municipis de Sales de Llierca (la Garrotxa), Palau de Santa Eulàlia (l’Alt Empordà) i 
Meranges (la Cerdanya) són els que menys emissions generen.

Mapa de la demarcació de Girona amb les emissions de CO2 per capita de cada municipi 

La mitjana d’emissions generades a la demarcació de Girona és de 6,44 tn CO2  per capita. Els municipis que generen més emissions 
per capita són Torrent (el Baix Empordà), Bolvir de Cerdanya (la Cerdanya) i Setcases (el Ripollès). En canvi, els municipis de Sant 
Joan de les Abadesses (el Ripollès), Serinyà (el Pla de l’Estany) i Sant Julià de Llor i Bonmatí (la Selva) són els que menys emissions 
per capita generen.

Mapa de la demarcació de Girona amb les emissions de CO2 per municipi 
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Si l’anàlisi de les emissions de CO2 per 
capita es fa per comarques, l’Alt Em-
pordà, el Baix Empordà, la Cerdanya i la 
Selva estan per sobre la mitjana de la 
demarcació (6,44 tn CO2) per capita. En 
canvi, les altres comarques, la Garrotxa, 
el Gironès, el Pla de l’Estany i el Ripollès, 
estan per sota.

Els Plans d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES)
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES) 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 ac-
cions i les mesures que s’aplicaran per 
aconseguir els objectius, així com els ter-
minis i les responsabilitats assignades.

Per seguir unes directrius comunes en els 
PAES que es realitzin a comarques giro-
nines, s’ha de tenir en compte la metodo-
logia3  que s’ha elaborat, la qual descriu el 
procés i fases a seguir un cop l’ens local 
s’adhereix al Pacte.

La Diputació de Girona, amb el suport del 
CILMA, validarà els PAES que es vagin 
redactant, garantint la seva homogeneï-
tat i el seu compliment, valorarà la cohe-
rència dels resultats i avaluarà el grau de 
concreció de les actuacions.

El PAES inclou:
- Inventari de Referència d’Emissions 
com a recull de les dades de partida. A 
partir de l’Inventari de Referència d’Emis-
sions elaborat per la Diputació de Girona 
i el CILMA, cal que els ajuntaments ho 
completin amb les emissions de l’àmbit 
de l’ajuntament.
- Pla d’acció amb un seguit d’accions que 
actuïn sobre els punts més significatius i 
que suposin una reducció de les emissi-
ons de CO2eq, un major estalvi energètic i 
el foment d’energies renovables.
- Pla de participació i comunicació, 
adreçat al personal de l’ajuntament i a la 
resta d’agents socials, econòmics i cultu-
rals, així com la població en general.
- Pla de seguiment
- Proposta de pla d’inversions

Cal destacar que els PAES de comar-
ques gironines també han d’incloure una 
Valoració Energètica Preliminar d’Edificis 
i equipaments o instal·lacions munici-

pals (VEPE). El seu objectiu és analitzar 
les necessitats energètiques de tots els 
equips i sistemes que formen part de 
l’edifici i proposar solucions en Eficiència 
d’Energètica i aplicació d’Energies Reno-
vables (EE i ER). També ha d’incloure una 
anàlisi i valoració dels quadres d’enllume-
nat públic del municipi. 

Finançament
Per finançar la redacció dels PAES, la Di-
putació de Girona ofereix la convocatòria 
de subvencions en el marc del programa 
“Del Pla a l’Acció”, el qual ajuda a finan-
çar el 100% de la redacció del document. 
Aquesta mateixa convocatòria també 
facilita subvencions per a actuacions 
en instal·lacions de producció d’energia 
renovable, estalvi d’energia, foment del 
transport de baix consum i adquisició de 
vehicles impulsats per energia elèctrica o 
solar, o altres energies renovables.

També existeixen diferents programes 
europeus (IEE, LIFE+,...), en què la Di-
putació de Girona i el CILMA estudien 
la idoneïtat de presentar-se a les convo-
catòries. El Banc Europeu d’Inversions 
(BEI) disposa d’instruments financers que 
ofereixen assistència tècnica i financera 
per desenvolupar projectes en matèria 
d’energia sostenible.

Un altre mecanisme per al finançament 
d’accions del PAES és establir acords 
amb organismes privats, com per exem-
ple contractes amb Empreses de Serveis 
Energètics (ESE). 

D’ara en endavant
Els municipis veuen les facilitats que 
s’obtenen amb la signatura i elaboració 
del PAES, com ara disposar d’una eina 
programàtica que els permetrà establir la 
política energètica a seguir fins el 2020, 
o sigui que prioritzarà les accions i mesu-
res tècniques i econòmiques que caldrà 
desenvolupar per part del municipi. Tam-
bé aquests municipis tindran preferència 
per accedir als mecanismes financers 
i comptaran amb el suport polític de la 
Unió Europea per complir amb els seus 
compromisos. Ja per últim, tindran visibi-
litat pública mitjançant les celebracions 
conjuntes amb altres territoris.

Actualment són 4.229 els municipis d’Eu-
ropa adherits al Pacte d’alcaldes, dels 

quals 121 són municipis de les nostres 
comarques. Bona part d’aquests muni-
cipis gironins preveuen tenir redactat el 
PAES abans d’acabar l’any. 

Per aquells municipis que vulguin adherir-
se al Pacte d’alcaldes, els passos a seguir 
són els següents:
 1. Aprovar per Ple l’adhesió al Pacte i 
facultar l’alcalde o alcaldessa per a què 
signi el formulari d’adhesió.
 2. Signar el formulari d’adhesió.
 3. Comunicar l’adhesió a la Diputació de 
Girona.
 4. Fer l’inscripció en línia al web de 
l’Oficina del Pacte d’alcaldes (CoMo) a  
www.eumayors.eu. Caldrà emplenar totes 
les dades i adjuntar-hi el formulari d’adhe-
sió degudament signat.
 5. Seguir les indicacions de l’Oficina del 
Pacte que es rebin per correu electrònic.

En definitiva, adherir-se al Pacte d’alcal-
des és apostar per la lluita contra el canvi 
climàtic i porta beneficis a diferents ni-
vells:

- Ambientals: reducció de com a mínim 
el 20% d’emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle.
- Econòmics: reducció de costos ener-
gètics, que es converteix en una oportuni-
tat de negoci per a les empreses.
- Socials: lligat amb el punt anterior, ge-
nera llocs de treball
- Estratègic: amb una millor planificació 
del consum energètic, s’aconsegueix una 
reducció de la dependència energètica de 
tercers països.

3 Metodologia per a la redacció dels PAES a les 
comarques gironines (2012) – Diputació de Girona 
i CILMA – S’ha elaborat a partir de la que va publicar 
l’Oficina del Pacte d’alcaldes (Covenant of Mayors 
Office – COMO) i ha estat validada pel Centre Comú 
d’Investigació (Joint Research Centre - JRC).
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Autor text:
Pere Giró Fàbrega
regidor de Medi Ambient i Joventut
Ajuntament de Figueres

L’autor afirma que cal canviar el model energètic, amb el foment de l’eficiència energètica

Des del punt de vista de ciutat, el Pacte 
d’alcaldes planteja un repte d’una enorme 
complexitat: la lluita contra el canvi climà-
tic. Segons l’economista Jeremy Rifkin, el 
canvi climàtic és el principal repte que té 
la nostra societat i el problema científic 
més complex al qual s’ha hagut d’afrontar 
mai la comunitat científica. La lluita contra 
el canvi climàtic porta associada, indefu-
giblement, un nou model energètic.

En aquest nou model basat en l’eficiència 
energètica i les energies renovables, les 
ciutats emergeixen com a nous actors del 
sistema energètic. Si fins ara l’energia era 
un apartat exclusiu de l’Estat i de les em-
preses productores i distribuïdores, ara 
el nou paradigma atorga a les ciutats un 
paper principal. De la mateixa manera que 
els municipis ja gestionen vectors com 
ara l’aigua i els residus, ha arribat l’hora 
de l’energia. Però l’entrada dels municipis 
en la gestió energètica s’ha de fer sobre 
unes noves bases i conceptes que supe-
ren el model energètic tradicional. 

Els municipis hem de fomentar l’eficièn-
cia energètica per tal de consumir aque-
lla energia mínima necessària i evitar els 
malbarataments. L’eficiència energèti-
ca s’aconsegueix amb la introducció de 

tecnologies més eficients (en electrodo-
mèstics, en materials, en dissenys cons-
tructius, en calderes, etc.) i també amb el 
canvi d’hàbits del conjunt dels ciutadans. 

Els municipis també hem d’esdevenir pro-
ductors d’energia, no únicament consu-
midors com ha succeït fins ara. La crisi 
d’abastiment dels combustibles tradicio-
nals que ja és palpable actualment obliga 

a cada municipi a estudiar les possibles 
fonts d’energia disponibles en el seu ter-
ritori i a crear un sistema energètic local 
de producció, distribució i consum, recol-
zat, quan sigui imprescindible, per inputs 
energètics exògens. 

Però les tasques dels municipis no s’aca-
ben aquí. És responsabilitat municipal in-
volucrar els ciutadans en aquest nou mo-
del, impulsant la implicació dels diferents 
agents socials (ciutadans, professionals, 
empresaris, polítics) per definir el model 
energètic de cada municipi i impulsar un 
pla d’acció per assolir-lo. És en aquest 
sentit que Figueres participa en el pro-
jecte INTERREG anomenat “Low Energy 
Cities” amb l’objectiu d’establir una me-
todologia comuna d’impuls a aquest nou 
model energètic municipal. Fent-ho així, 
a més, fomentem una nova governança 
on el debat i les decisions es prenen a la 
base (en el territori) i s’eleven després a 
instàncies superiors. 

Més informació: www.figueres.cat

PD: L’Ajuntament de Figueres va signar el 
Pacte d’alcaldes el febrer del 2009 i el 
gener de 2010 va aprovar el PAES (Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible).

“L’eficiència 
energètica 
s’aconsegueix 
amb la introducció 
de tecnologies 
més eficients (en 
electrodomèstics, en 
materials, en dissenys 
constructius, en 
calderes, etc.) i també 
amb el canvi d’hàbits 
del conjunt dels 
ciutadans”

El Pacte d’alcaldes: 
energia, municipis i governança
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Som Energia: 
una cooperativa 
d’energia renovable
Aquesta entitat, amb uns 4.100 socis, es dedica a la producció i comercialització d’un nou model energètic

Som Energia és una cooperativa de con-
sum i producció d’energia renovable. Va 
néixer a finals del 2010 a Girona com a 
conseqüència de les inquietuds i preocu-
pacions d’un munt de gent, els quals van 
trobar un model que en dóna la resposta.

Inspirats en part per altres iniciatives que 
a Europa ja fa anys que estan consoli-
dades, es funda una cooperativa (cada 
soci/a, un vot), sense ànim de lucre (es 
vol oferir un servei, no obtenir beneficis), 
per a la producció (invertir en la construc-
ció de projectes) i consum (també som 
comercialitzadors d’electricitat)  d’energi-
es renovables.

A mitjans de novembre ja suma més de 
4.100 socis, amb un creixement d’unes 
70 noves incorporacions setmanals, fent 
palès el desig de la ciutadania de fer un 
pas endavant per assolir el canvi de mo-
del energètic amb una aposta decidida 
per les energies renovables.

Aquests socis han aportat 100 euros al 
capital social de la cooperativa. Les ges-
tions es realitzen a través de la mateixa 
pàgina web, essent Internet el principal 
mitjà de comunicació.

Som Energia té en funcionament quatre 
cobertes fotovoltaiques a Catalunya i al-
tres en etapa d’estudi i construcció. I ja 
s’ha iniciat la construcció d’una planta de 
biogàs de 500 kW que produirà anual-
ment 3.800 MWh, l’equivalent al consum 
de més de 1.100 famílies. En conjunt, les 
inversions en projectes d’energies reno-
vables durant el proper any sumen més 
de 3 milions d’euros.

El finançament dels projectes prové dels 
mateixos socis i sòcies de la cooperativa. 
Actualment s’ofereixen dues modalitats 
d’inversió; amb diferents condicions del 

seu retorn, amb un interès entre el 3,5% 
i el 5%.

Els socis també contracten l’electrici-
tat de les seves llars o empreses a Som 
Energia. De moment, només està disponi-
ble per a contractes inferiors a 15 kW de 
potència. La contractació es realitza per 
Internet i les factures es reben per correu 
electrònic, no s’envia res en paper.

Les tarifes són similars a les de les altres 
empreses comercialitzadores: no pel fet 
de ser d’origen renovable han de ser més 
cares. 

A la cooperativa s’aglutina molta gent, 
amb moltes inquietuds i grans idees que 
es poden tirar endavant. La immensa part 
de la feina feta ha estat possible gràci-
es a voluntaris que hi han dedicat molts 
esforços. Ja s’ha aconseguit la capacitat 
de captar i gestionar inversions, construir 
instal·lacions productores i comercialitzar 
electricitat. 

I encara hi ha moltes altres idees en les 
quals es treballa i que, a poc a poc, també 
es faran realitat.

“Som Energia té en 
funcionament quatre 
cobertes fotovoltaiques 
a Catalunya i altres 
en etapa d’estudi 
i construcció. I 
ja s’ha iniciat la 
construcció d’una 
planta de biogàs de 
500 kW que produirà 
anualment 3.800 
MWh, l’equivalent al 
consum de més de 
1.100 famílies”

www.somenergia.coop
info@somenergia.com

Tel. 972 18 33 86
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Montse Porteries, tècnica de l’Agència Local d’Energia.  
Ajuntament de Figueres
Ricard Estrada regidor de Sostenibilitat  i Gestió d’Ecosistemes. 
Ajuntament de Sabadell

EXEMPLES DE 
SOSTENIBILITAT

La tasca de l’Agència 
Local d’Energia de Figueres
El mes de febrer de l’any 2009 el municipi 
de Figueres es va adherir al Pacte d’alcal-
des i va ser primer municipi de comarques 
gironines que va aprovar el seu Pla d’Ac-
ció per a l’Energia Sostenible (PAES). En 
el marc del PAES es va crear l’Agència 
Local de l’Energia de Figueres (ALEF), 
enfocada a difondre informació i impulsar 
actuacions en l’àmbit de les energies re-
novables i l’estalvi i l’eficiència energèti-
ca, tant vers a la ciutadania i al món privat 
com vers al mateix ajuntament. 

L’inventari d’emissions del municipi, es-
tudi previ a la formulació del PAES, va 
constatar que el 88,6% de les emissions 
provenen de la mateixa dinàmica de la 
ciutadania i només un 1,2% de les acti-
vitats estan gestionades directament per 
la municipalitat. Aquesta dada reafirma la 
importància cabdal de la implicació ciuta-
dana per assolir un canvi de paradigma. 
L’ALEF, doncs, té com a missió princi-
pal la difusió del PAES per fomentar la 
consciència social sobre la importància 
del paper individual en la lluita contra el 
canvi climàtic. En aquests quasi tres anys 
d’existència s’han organitzat xerrades i 
exposicions per al públic en general, com 
per exemple “El recorregut de l’energia” 

i “Com interpretar la factura elèctrica”. 
Una actuació de llarga durada va ser un 
estand a la Rambla de Figueres amb pòs-
ters, tríptics i material eficient per mostrar 
els beneficis i l’aplicabilitat domèstica de 
l’eficiència energètica.

També s’han realitzat xerrades destina-
des a empreses i professionals, i en el cas 
concret de Figueres, l’important pes del 
sector comerç en l’economia local ens va 
portar a crear una campanya específica 
en què, de manera gratuïta, es van rea-
litzar més de setanta auditories energèti-

ques en establiments comercials. 

Les actuacions vers el mateix ajuntament 
se centren en la comptabilitat energètica 
municipal, la integració de criteris d’efi-
ciència en nous projectes i l’impuls a les 
energies renovables, que s’ha concretat 
en les instal·lacions de plaques solars 
tèrmiques al pavelló poliesportiu i de pla-
ques fotovoltaiques a la coberta de la pla-
ça Catalunya.

Més informació:  www.figueres.cat

Comptadors intel·ligents 
a habitatges de Sabadell
La iniciativa d’instal·lació de comptadors 
intel·ligents a les llars de Sabadell ha es-
tat inclosa en la llista dels millors exem-
ples de projectes del Pacte d’alcaldes. 
La campanya cedeix un comptador intel-
ligent (mesurador instantani d’energia 
elèctrica) durant sis mesos de forma gra-
tuïta, acompanyat d’un programari especí-
fic per millorar el consum elèctric i reduir 
la factura. El comptador ajuda a detectar 
pics de consum i a identificar millores a 
implantar, com ara el canvi de bombetes 
per altres de més eficients, a optimitzar 
l’ús del forn o a comprar regletes que re-
dueixen els consums ocults d’standby i 
aparells que no es fan servir. 

De moment ja han beneficiat a més de 
setanta famílies des que es va iniciar, a 
principis del 2009.

L’estalvi aconseguit s’ha obtingut com-
parant el consum mitjà per participant 
segons les factures d’electricitat de l’any 
anterior i les dades proporcionades pel 

comptador intel·ligent. Es detecta una re-
ducció del consum elèctric i, per extensió, 
de les emissions de Gasos d’Efecte Hi-
vernacle del 12,5%, que correspon  a 119 
kWh per habitant anuals. L’estalvi econò-
mic és d’uns 51 euros anuals per llar. Si 
aquest valor es generalitza per al conjunt 
de participants de la campanya i, alhora, 
les dades obtingudes es fan extensibles 
a tot un any, s’estima que la reducció 
d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle 
associada a la campanya seria de 3.022 
kg de CO

2 equivalent.

Més informació:  www.sabadell.cat/ 
Energia/p/comptadors_cat.asp
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La població de Ribes de Freser estrena la 
xarxa de calor alimentada amb biomassa 
forestal. Aquesta és una infraestructura 
energètica amb la qual podrà escalfar sis 
equipaments municipals gràcies a dues 
calderes amb una potència instal·lada 
global de 750 kW. 

El procés és molt senzill: la caldera té a 
disposició estella produïda a partir dels 
treballs d’aclarida i de recuperació de 
pastures dels boscos municipals del collet 
de les Barraques. La biomassa forestal 
escalfarà equipaments com ara el casal 
de Cultura, el CEIP Mare de Déu de Núria, 
el SES Joan Triadú, la residència d’avis, el 
CAP i el pavelló municipal. 

La xarxa té dos elements claus. Dues cal-
deres –de 500 i 250 kW- instal·lades en 
un petit edifici construït a tocar del pave-
lló. Des d’allà, unes canonades distribui-
ran la calor cap als diversos equipaments. 
Aquest tipus de distribució permet que en 
un futur s’hi puguin connectar nous edifi-
cis. En aquest sentit, l’Ajuntament nego-
cia amb els hotels del municipi que també 
utilitzin aquesta font renovable.

Per tirar endavant aquest projecte ha cal-
gut una inversió d’un milió d’euros. El 70% 
l’aporta Agefred, l’empresa adjudicatària, 
mentre que el 30% restant s’ha finançat 
amb una subvenció concedida per l’Insti-
tut Català de l’Energia (ICAEN).

EXEMPLES DE 
SOSTENIBILITAT

Ribes de Freser escalfa 
sis equipaments amb biomassa

L’Ajuntament de Sant Celoni es va adherir 
al Pacte d’alcaldes a finals de l’any 2008 i 
va aprovar el seu PAES el febrer del 2010 
amb l’objectiu de reduir l’any 2020 el 21,03 
% de les emissions de GEH (14.477 tones 
de CO²). El repte del PAES és aconseguir 
un serveis de qualitat per a tota la pobla-
ció amb una emissió de gasos efecte hi-
vernacle (GEH) mínima, fet que implica un 
compromís vers al canvi climàtic d’un gran 
nombre d’agents i el necessari lideratge de 
l’Ajuntament per aglutinar iniciatives i coor-
dinar esforços.

Un exemple clar d’alguna de les actuaci-
ons que es duen a terme a Sant Celoni 
és l’Ateneu-Centre Municipal d’Expres-
sió. Aquest centre, que compta amb una 
certificació ambiental EMAS, fa cinc anys 
que treballa en millorar la seva gestió per 
assolir una reducció del consum energètic 
i una millora de l’eficiència energètica de 
l’equipament. 

A partir d’una auditoria energètica, els 
primers anys es van realitzar petites in-
versions que han permès reduir el con-
sum energètic. Aquestes inversions han 
consistit en el canvi de reactàncies dels 
fluorescents substituint les existents (me-
càniques) per altres molt més eficients 
(electròniques) i en la instal·lació de vàl-
vules termostàtiques als radiadors. Tanma-

teix, l’aspecte més important de les actua-
cions realitzades en aquest equipament es 
refereix al canvi d’hàbits i al consens entre 
els diferents usuaris (alumnes, entitats, 
professors, etc.). L’aprovació d’un protocol 
de gestió energètica amb la identificació 
dels diferents tipus d’activitats que es 
duen a terme i el pacte assolit pel que fa 

a les necessitats d’enllumenat o de clima-
tització, han permès un canvi radical en el 
perfil de consum.

Així, si abans es feien assajos de text a 
la Sala Gran del Teatre, amb un consum 
important tant d’electricitat com de gas, 
ara es fan a les aules que estan en funci-
onament i per tant, no cal fer una despe-
sa energètica extra. Si abans s’il·luminava 
tota l’Escola de Música a partir de les 15 h, 
hora en què es fa la primera classe, ara es 
fa per etapes segons l’ocupació de l’edifici. 
Si abans es feien assajos a la Sala Peti-
ta amb el clima i l’enllumenat escènic en 
marxa, ara es fan sense clima i amb una 
il·luminació de suport.

Aquests són exemples d’alguns dels can-
vis d’hàbits assolits; canvis han suposat un 
important estalvi energètic així com una 
millor gestió energètica de l’equipament.

Més informació:  www.santceloni.cat

El canvi d’hàbits i el consens són clau per 
millorar la gestió energètica a Sant Celoni

Autors text:
Francisco Verdera regidor de l’Ajuntament de Ribes de Freser

Inés Balaguer tècnica de sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Sant Celoni

Edifici on estan ubicades les calderes de biomassa. 
Font: Arnau Urgell

Les calderes s’alimenten d’estella dels boscos municipals del collet de les Barraques

Més informació: 
www.ajribesdefreser.cat
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L’Associació per la Gestió del Progra-
ma Leader Ripollès Ges Bisaura és una 
entitat sense ànim de lucre que té com 
a objectiu principal la gestió dels ajuts 
LEADER al Ripollès i Nord d’Osona. Tot i 
això, l’associació té 4 eixos de dinamitza-
ció territorials que es desenvolupen, prin-
cipalment, en projectes de cooperació 
nacional i transnacional amb altres Grups 
d’Acció Local.

Dins el projecte de cooperació nacional 
Eureners2 –Europa y Energía– es va de-
tectar la necessitat d’implantar la figura 
del gestor energètic a la comarca del Ri-
pollès. Amb aquesta idea es va crear dins 
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura 
el Punt d’InfoEnergia del Ripollès, que ac-
tua com a Agència comarcal de l’Energia 
assessorant els ajuntaments de la comar-
ca.

Dins els nombrosos objectius del Punt 
InfoEnergia, de moment s’està treballant 
en la gestió i manteniment de la compta-
bilitat energètica. Aquesta eina de gestió 
comporta diferents avantatges per als 
municipis, com ara controlar els consums 
dels diferents subministraments energè-
tics, trobar errors en la facturació dels 
subministraments i detectar els màxims 
consumidors energètics per tal d’actuar-
hi i obtenir-ne un estalvi. Així, en última 
instància, la comptabilitat energètica per-
met gestionar la facturació energètica, 
optimitzar-la i obtenir un estalvi tant eco-
nòmic com energètic.

Actualment ja tenim la comptabilitat 
al dia de nou municipis de la comarca. 
D’aquests, tres ja tenen resultats, a qua-
tre ja se’ls han presentat i dos estan pen-

dent de presentació. Això significa que ja 
estem donant servei a un 82,73% de la 
població de la comarca del Ripollès. Pel 
que fa als resultats d’aquests municipis, 
cal destacar que s’ha detectat una esti-
mació d’estalvi del 4% al 14% de la fac-
turació anual en un període d’amortització 
inferior a un any, depenent del municipi.

Alhora, tenim dos municipis en procés 
d’incorporació al projecte, un dels quals ja 
ha facilitat la facturació, fet que suposarà 
que, un cop gestionada tota la comptabi-
litat d’aquests municipis, estarem donant 
servei a un 84,20% de la població del 
Ripollès.

Finalment, en el procediment de treball 
dins el projecte Punt d’InfoEnergia hem 
de destacar un aspecte que dificulta la 
nostra tasca: la necessitat d’un interlocu-
tor que, en moltes ocasions, és inexistent 
o bé no dóna la informació correcta. Així 
doncs, és dificultosa l’automatització per 
part de l’administració de facilitar-nos 
les factures energètiques tan bon punt 
els arriben. Un cop superades aquestes 
dificultats, la tasca de gestió energètica 
en termes de comptabilitat és molt sen-
zilla i permet obtenir bons resultats. Així, 
al Ripollès, en vista dels primers resultats 
obtinguts, on l’estalvi ha estat només 
econòmic, i a esperes de l’aplicació de 
mesures d’estalvi energètic, considerem 
que la figura de gestor energètic és molt 
important i recomanable per tal de mi-
nimitzar despeses i contribuir a l’estalvi 
energètic. Aquest estalvi d’energia es pot 
traduir en emissions de diòxid de carboni 
no alliberades i, conseqüentment, en un 
benefici per al medi i en la contribució en 
la lluita contra el canvi climàtic.

Autora text:
Carina Creixans
tècnica del Punt InfoEnergia del Ripollès. 
Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura

L’Agència Comarcal d’Energia 
del Ripollès
Un dels objectius és ajudar els municipis a controlar el seu consum energètic

“Actualment ja tenim 
la comptabilitat al dia 
de nou municipis de 
la comarca. D’aquests, 
tres ja tenen resultats, 
a quatre ja se’ls 
han presentat i dos 
estan pendents de 
presentació”

Més informació: 
www.ripollesgesbisaura.com

energia@ripollesgesbisaura.org

EXEMPLES DE 
SOSTENIBILITAT

i
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La Diputació de Barcelona sempre ha 
incorporat la sostenibilitat en la seva es-
tratègia d’acció. Per tant, i com a conse-
qüència lògica de les polítiques de soste-
nibilitat i de lluita contra el canvi climàtic 
que ja estava impulsant, el novembre de 
2008 va esdevenir la primera entitat co-
ordinadora territorial del Pacte. 

La institució dóna suport a cadascun dels 
compromisos assumits:

       S’ha elaborat una metodologia es-
pecífica i s’ha dotat finançament (100%) 
per a redactar els PAES. 
 · Des de l’any 2008 s’han destinat  
més de 2 milions d’euros a la redacció 
dels PAES. No hi ha un cost econòmic 
per als Ajuntaments que han de facilitar 
les dades relatives als seus equipaments i 
col·laborar en la redacció d’una forma ac-
tiva. 
 · La metodologia desenvolupada 
per la Diputació de Barcelona està adap-
tada a la general de l’Oficina del Pacte, 
però incorpora elements diferenciadors: 
inclou el cicle de l’aigua i el tractament 
dels residus sòlids urbans i cal fer visites 
d’avaluació energètica als equipaments 
municipals, la qual cosa incrementa nota-
blement el grau de concreció de les me-
sures proposades.
 · S’han desenvolupat eines especí-
fiques per poder redactar els PAES: guia 
metodològica, programari per al càlcul de 
l’inventari d’emissions (DESGEL) i guia 
d’accions potencials per a municipis de 
menys de 20.000 habitants.

 S’han generat una sèrie de recur-
sos de comunicació disponibles per a tots 
els adherits, a més de proporcionar dife-
rents accions de sensibilització durant la 
setmana de l’energia (tallers, sessions de 
cinema o de teatre, exposicions...).

 El projecte ERDIBA (en el marc de 
l’ELENA-BEI) dota d’eines per obtenir els 
recursos necessaris per implantar acci-
ons: estudis de viabilitat, plecs de clàu-
sules específics, mecanismes de parte-

nariat públic-privat,... Així mateix hi ha un 
programa de formació per a personal dels 
ens locals amb diferents cursos, semina-
ris i jornades tècniques focalitzats en la 
gestió energètica, l’enllumenat públic, els 
equipaments i la implantació de renova-
bles.

 Està disponible un model per al se-
guiment dels PAES des de la Diputació 
de Barcelona. Per provar el model, vali-
dar-ho i incloure-hi millores s’han fet tres 
sessions de treball, en què han participat 
51 municipis.

Els resultats
Cal dir, d’entrada, que malgrat que l’expe-
riència és extremadament positiva, sem-
pre hi ha dificultats que cal anar superant. 
En ésser els pioners va caler desenvolu-
par una metodologia quan encara no n’hi 
havia cap d’establerta per l’Oficina del 
Pacte. Això ha suposat haver d’adaptar la 
metodologia inicial a la del Pacte i haver 
de modificar alguns dels PAES fets inici-
alment.  

Un altre aspecte a destacar és la dificul-
tat per a obtenir dades: hi ha força dades 
que es troben a escala provincial però no 
pas a escala local, la qual cosa comporta 
haver de fer estimacions i aproximacions 
a la realitat. És especialment remarcable 
el cas de la mobilitat, que a més té un 
pes molt significatiu en les emissions. En 
molts municipis mitjans o petits els recur-
sos tècnics són escassos i hi ha força di-
ficultat en obtenir les dades dels mateixos 
equipaments.

Els resultats obtinguts mostren les emis-
sions relatives per habitant; són més ele-
vades en els municipis petits o mitjans i 
aquest patró es repeteix pel que fa a les 
emissions relatives associades a l’activitat 
municipal.
Per sectors, el transport privat és el més 
emissor, seguit del sector domèstic i els 
serveis. Els residus representen un 9% 
del total i les associades a l’acció munici-
pal només són un 3%.

Malgrat que l’activitat de l’Ajuntament 
representa un percentatge petit de les 
emissions, més de la meitat de les acci-
ons plantejades són sobre equipaments, 
enllumenat i infraestructures municipals. 
Més del 80% de les accions d’impuls de 
renovables les ha de dur a terme l’admi-
nistració pública. Això és així perquè són 
accions que l’Ajuntament pot liderar amb 
major facilitat i perquè cal que l’adminis-
tració local sigui exemplar en la consecu-
ció dels compromisos adquirits.

Un altre aspecte remarcable és l’esforç 
relatiu dels municipis segons la mida. Així 
els municipis petits han de fer un esforç 
econòmic relatiu (per habitant) clarament 
superior als municipis més grans. Tan-
mateix, l’estalvi energètic i la producció 
d’energia renovable també és més favo-
rable. 

Dels 311 municipis de la província de Bar-
celona ja n’hi ha 190 d’adherits al Pacte, 
que representen més del 90% de la po-
blació de la província, així com 158 PAES 
finalitzats. En definitiva, el suport donat 
per la Diputació de Barcelona ha estat 
clau per aconseguir la implicació dels mu-
nicipis en la lluita contra el canvi climàtic.

EXEMPLES DE 
SOSTENIBILITAT

Autora text:
Carme Melcion 

tècnica de l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat a la Diputació de Barcelona

L’experiència de la Diputació de 
Barcelona. Resultats i expectatives
En aquest article s’explica tot el que ha fet aquesta administració, la primera entitat coordinadora territorial del Pacte

1

2

3

4

Emissions generades de CO2 per 
sectors a la demarcació de Barcelona

Més informació: www.diba.cat/web/
mediambient/pactealcaldes
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El sector de l’energia es troba en un con-
text de preus creixents: l’increment de la 
demanda d’energia a tot el món, el pro-
gressiu esgotament de les reserves de 
combustibles fòssils i la necessitat de 
mitigar l’impacte del consum d’energia 
(principalment les emissions de CO2) han 
generat la fi d’una llarga etapa econòmica 
que, en molt bona part, s’havia sustentat 
en uns preus de l’energia baixos. Aquesta 
pressió a l’alça dels preus ha dut als paï-
sos que no disposen de reserves naturals 
a fixar com a prioritat ser més eficients en 
el seu consum d’energia.

L’eficiència energètica és una pràctica 
que comporta beneficis de tipus econò-
mic, com la disminució dels costos ener-
gètics, i de tipus estratègic, com la reduc-
ció de la vulnerabilitat que suposa una 
elevada dependència energètica exteri-
or. Tots els països desenvolupats i molts 
països en vies de desenvolupament han 
posat en marxa polítiques públiques d’efi-
ciència energètica. És en aquest context, 
que estan sorgint noves oportunitats de 
mercat de béns i serveis que generen ac-
tivitat econòmica, com és el mercat de les 
Empreses de Serveis Energètics (ESE).

En aquest sentit, la Generalitat de Cata-
lunya aposta per una actuació decidida 
envers aquest nou model energètic com a 
element exemplaritzant en la introducció 
de criteris d’estalvi i eficiència energèti-
ca, d’introducció d’energies renovables i 
de reducció d’emissions de gasos d’efec-
te hivernacle en els seus equipaments i 
serveis. Així, el Govern va aprovar el 30 
d’agost de 2011 el Pla d’Estalvi i Eficièn-
cia Energètica als edificis i equipaments 
de la Generalitat de Catalunya 2011-
2014, que contempla la centralització 
de la gestió energètica dels seus edifi-
cis, afavorint i dinamitzant el mercat de 
les ESE orientades a l’estalvi i eficiència 
energètica.

Què són les ESE?
Una empresa de serveis energètics és 

una persona física o jurídica que pro-
porciona serveis energètics o de millora 
de l’eficiència energètica de les instal-
lacions o locals d’un usuari i, en fer-ho, 
afronta un cert grau de risc econòmic. El 
pagament dels serveis es basarà, en part 
o totalment, en la millora de l’eficiència 
energètica i en l’acompliment de la resta 
dels requisits de rendiment convinguts.

La Directiva Europea 2006/32/CE defi-
neix el servei energètic com “el benefici 
físic, utilitat o avantatge derivats de la 
combinació d’una energia amb una tecno-
logia eficient en termes d’energia i/o amb 
una acció, que podrà incloure les operaci-
ons, manteniment i control necessaris per 
prestar el servei, que és prestat basant-se 
en un contracte i que en circumstàncies 
normals ha demostrat portar una millora 
de l’eficiència energètica verificable i me-
surable o estimable i/o un estalvi d’ener-
gia primària”.

Característiques principals de 
les ESE:
	 •	 L’ESE	 garanteix	 els	 estalvis	 ener-
gètics i/o el subministrament del mateix 
nivell d’energia a menor cost mitjançant 
la implantació d’un projecte d’eficiència 
energètica.
	 •	 La	 remuneració	 de	 l’ESE	 prové	 di-
rectament dels estalvis energètics acon-
seguits.
	 •	L’ESE	típicament	finança	o	assisteix	
en la tramitació del finançament per a la 
implementació d’un projecte energètic 
que du a terme mitjançant la garantia 
d’estalvis.
	 •	 Amb	 un	 contracte	 de	 Rendiment	
Energètic, l’ ESE, desenvolupa, implemen-
ta i finança (o gestiona el finançament) 
d’un projecte d’eficiència energètica i/o 
energies renovables, i utilitza els estalvis 
de costos o d’energia produïda per su-
fragar els costos del projecte, incloent-hi 
els costos de la inversió.  Essencialment, 
l’ESE no recuperarà tots els seus costos a 
no ser que el projecte proporcioni tots els 
estalvis energètics garantits.

	 •	Els	contractes	de	Serveis	Energètics	
poden durar habitualment entre 5 i 10 
anys, en funció de l’amortització de les 
actuacions implementades.

Què inclou un projecte de 
serveis energètics
Existeix una àmplia varietat de serveis 
subministrats per una ESE, que van des 
dels serveis més senzills, fins a d’altres 
mesures més complexes i tecnològiques 
que requereixen una inversió més eleva-
da. En qualsevol cas, els serveis que ofe-
reixen són:
	 •	Auditoria	de	detall.
	 •	Disseny	del	projecte	a	implementar.
	 •	Implementació	de	les	inversions.
	 •	Manteniment.
	 •	M&V	(mesura	i	verificació	dels	
 estalvis aconseguits).

La figura següent mostra aquesta possi-
bilitat d’externalitzar els serveis energè-
tics i l’avantatge que suposa el disposar 
d’un únic interlocutor.

En general, les ESE ofereixen un servei 
energètic integral. El desenvolupament 
conjunt és un dels avantatges que suposa 
contractar una ESE, permetent al client 
disposar d’un únic interlocutor i externa-
litzar tots els serveis requerits a una única 
organització.

Més informació: www.icaen.cat

LEGISLACIÓ I 
NORMATIVA

Autora text:
Anna Garriga Mas
tècnica de la Divisió de Gestió Energètica 
de l’Institut Català d’Energia

Finançament d’inversions d’estalvi 
i eficiència energètica amb una ESE
Els països que no diposen de reserves naturals fixen com a prioritat ser més eficients en el consum d’energia
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AGENDA

Per a més informació: www.cilma.cat

Jornades

El 50/50: una solució eficient per estalviar energia. 
L’aplicació a les escoles i a altres equipaments municipals
Presentar els resultats i les lliçons apreses de l’aplicació 
del 50/50 durant tres anys a les escoles de la província de 
Barcelona.
Data: 11 de desembre de 2012 / Lloc: Barcelona
Organitza: Gerència de Serveis de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona

Reinnova Sessions 2012
La jornada s’estructura a partir d’unes sessions dinàmiques 
i estratègiques que permetin la transmissió i generació de 
coneixements entre tots els agents implicats en
el procés de gestió i tractament dels residus municipals.
Data: 13 de desembre de 2012 / Lloc: Sabadell
Organitza: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Occidental i Agència de Residus de Catalunya

Certificació Energètica d’Edificis
Presentar el marc normatiu en matèria de certificació 
energètica.
Data: 19 de desembre de 2012 / Lloc: Barcelona
Organitza: Càtedra Eficiència Energètica en l’Edificació i 
Institut Català d’Energia

Congrés

1r Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Aquest congrés vol ser un lloc de trobada i reflexió per 
estructurar el tercer sector ambiental català.
Data: 13 i 14 de desembre de 2012 / Lloc: Barcelona
Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat

Conferència

Per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible
Conferència a càrrec dels enginyers Carles Riba Romeva i 
Ramon Sans Rovira
Data: 10 de desembre de 2012 / Lloc: Girona
Organitza: Demarcació de Girona de l’EIC

Premis

Premis Bioenergia 2013
Valorar i distingir actuacions per a implantar biomassa i l’ús 
de biocombustibles
Termini: Fins el 31 de gener de 2013
Més informació: http://www.ategrus.org/pdf/2013_
bioenergia_premios.htm

Publicacions

Franges. Els paisatges de la perifèria
En aquest llibre es plantegen situar-se al bell mig de les 
perifèries i proposar noves formes d’intervenció i de gestió, 
nous referents paisatgístics, així com lectures alternatives a 
les hegemòniques i habituals.
Autors: Joan Nogué, Laura Puigbert, Gemma Bretcha, 
Àgata Losantos
Data: 2012
Edita: Observatori del Paisatge de Catalunya

Què és l’electricitat verda i com fer-ne ús? Una breu 
guia d’orientació
Aquest document pretén informar de com orientar el 
consum elèctric cap a les fonts renovables, reduint així 
l’impacte que la generació d’electricitat provoca en les
persones i en el medi natural.
Data: 2012
Edita: Observatori de l’Energia a Catalunya

L’energia a les comarques gironines
Aquest document tracta de forma generalista les fonts 
d’energia renovable amb més possibilitat de ser gestionades 
localment, avalua les seves potencialitats respecte a la 
producció d’electricitat i d’energia tèrmica i busca el seu 
desenvolupament en clau de sostenibilitat, competitivitat i 
creació de llocs de treball.
Autor: Josep Ma Massanella, Coord.
Data: 2011
Edita: Diputació de Girona, Cambra de Comerç de Girona i 
Taula d’Enginyeria
 
Polítiques públiques ambientals dels municipis 
catalans
Conjunt d’informes especialitzats en polítiques públiques en 
educació, medi ambient, participació ciutadana i gent gran.
Autor: Fundació Pi i Sunyer
Data: 2012
Edita: Fundació Pi i Sunyer

Enllaços

Atles de geotèrmia de l’Estat
És accessible des de la pàgina web de l’Institut Geogràfic 
de Catalunya i permet conèixer el règim tèrmic de 
Catalunya així com cercar informació sobre el potencial de 
desenvolupament de l’energia geotèrmica.
http://www.icc.cat

Portal PROGREMIC. Xarxa de coneixement de Residus 
Municipals
Portal dedicat al Programa de Gestió de Residus Municipals 
de Catalunya, el PROGREMIC 2007-2012. El seu objectiu 
és facilitar l’intercanvi d’experiències i els recursos 
necessaris a través de la seva xarxa de coneixement, amb 
la participació de gestors i tècnics en un espai virtual per a 
experts.
http://www.progremic.com/

iUrbana
Portal d’informació creat per l’Asociación de Ciencias 
Ambientales (ACA), on es mostren diferents bones 
pràctiques i experiències concretes que donin a conèixer 
diferents maneres d’afrontar els problemes ambientals de 
les ciutats.
http://www.iurbana.es



www.cilma.cat

Amb el suport de:


