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Situació actual:

• 206 municipis adherits dels 311 de la província
• 183 PAES acabats i lliurats amb un cost de 3M€

Revisió dels PAES
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Per al 2014 es preveu que s’hagin de fer 171 revisions !!



Accions previstes als PAES
ACCIONS
Nombre de PAES considerats 175
Nombre d'accions 8.232
Expectativa d'estalvi energètic (MWh) 5.517.564
Expectativa de producció energètica (MWh) 564.593
Expectativa de reducció d'emissions (tCO2) 2.686.715

Costos estimats globals (M€) 1.172
Costos per l'Ajuntament (M€) 907

% accions en equipaments (inclou renovables) 
i flota municipals respecte total accions 58%
% accions de producció local d'energia 
respecte total accions 12%
% accions producció local energia 
administració pública respecte total de 
producció energia 79%

Per temàtiques:
Cost per l'Ajuntament tCO2 estalviades Nre d'accions

Equipaments municipals i infraestructures 90.664.789 54.873 2.630
Enllumenat públic i semàfors 107.418.220 76.348 611
Flotes de vehicles municipals i transport públic 33.781.963 36.750 495
Compra verda 965.869 48.350 313
Planificació 302.743.475 694.612 600
Transport privat i comercial 18.436.936 243.591 344
Sector domèstic i serveis 10258870,74 639.262 663
Energies renovables i cogeneració 278.069.975 289.579 965
Sensibilització, formació 12.254.092 214.955 835
Aigua i residus 51.854.279 364.496 706
Altres 316.173 23.899 70

906.764.642 2.686.715 8.232

La majoria d’accions es centren en els equipaments municipals i 
l’enllumenat. Moltes accions del sector domèstic i serveis es basen en la 
difusió i la comunicació.



Costos relatius d’executar un PAES en funció de la mida del municipi
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S’HAN DE DUR A TERME LES ACCIONS 

ACCIONS DE COMUNICACIÓ, SENSIBILITZACIÓ

•Publicacions específiques 

Activitats durant la Setmana de l’Energia

• Cine fòrums

• Paquets de curtometratges de medi ambient 
(col·laboració amb el FICMA)

• Obres de teatre per a escoles

•Conferències i tallers per a escoles i per a la població

La setmana de l’energia de 2013 s’ha dut a terme en 
col·laboració amb l’ICAEN, amb la finalitat d’optimitzar 
els recursos disponibles.



ACCIONS DE COMUNICACIÓ, SENSIBILITZACIÓ

•Accions previstes als PAES

• Es preveuen 581 accions de sensibilització i 
comunicació en els 175 municipis

•Amb el suport DIBA 

• Entre 2010 i 2013 (4 anys) s’ha arribat a uns 156
municipis diferents i s’han fet 441accions de 
comunicació, per tant s’ha arribat al 75% dels 
adherits.

• S’ha comptat amb la col·laboració de l’ICAEN 
(124 activitats), la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat i l’EUSEW

ACCIONS D’ESTALVI I EFICIÈNCIA EN EQUIPAMENTS

Accions “low cost”

Basades en el coneixement dels usuaris i en 
l’adquisició de nous hàbits

- Euronet 50/50: Participació de 13 escoles de 13 
municipis diferents. Al nou Euronet 50/50max es 
preveu arribar a 100 escoles i instituts i 10 
equipaments municipals d’una cinquantena de
municipis diferents.

- Suport a la gestió energètica municipal:

- comptabilitat energètica de 10 municipis 

-Estudi del consum energètic d’uns 80
equipaments de 10 municipis



ACCIONS D’ESTALVI I EFICIÈNCIA EN EQUIPAMENTS

- Cessió de material per avaluar el 
funcionament energètic dels equipaments 
municipals: smart meters, analitzadors de 
xarxa, luxòmetres, càmara termogràfica:

68 municipis (>30% adherits) han tingut material, 
sobretot smart meters i analitzadors de xarxa

-Suport econòmic a través del catàleg (2011 a 
2013) per implantar comptabilitat energètica i 
telegestió a 33 ens locals amb 95.100€ (cost 
final 231.425€)

- Suport econòmic en els acords de la Xarxa 
de Govern Local  per a la comptabilitat i 
gestió energètica 117.116€.

ACCIONS D’ESTALVI I EFICIÈNCIA EN EQUIPAMENTS
Accions “low cost”

- A la província ja hi ha les agències locals de l’energia que donen suport a la 
gestió energètica municipal dels municipis adherits. Les dues agències més 
consolidades a Barcelona són la d’Osona i la del Maresme (vinculades als Consells 
comarcals).  Recentment han començat ha treballar el Bages, així com l’Alt 
Penedès i el Vallès Oriental.

- Formació al personal municipal: cursos específics (uns 400 assistents de 321 ens 
locals). Als PAES es proposen 143 accions de formació i sensibilització al personal 
municipal. 
•Gestió energètica de l’enllumenat
•Noves tecnologies en enllumenat públic
•Instal·lacions d'energia solar tèrmica
•Instal·lació de fotovoltaica en edificis públics
•Auditories energètiques en edificis públics
•Empreses de serveis energètics i sector 
públic
•Gestió energètica municipal bàsica
•https://www.diba.cat/web/mediambient/form

A més regularment s'organitzen seminaris, tallers i jornades específiques
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ACCIONS EN EQUIPAMENTS, ENLLUMENAT I RENOVABLES
Accions amb inversió

Suport donat a través del projecte REDIBA (ELENA):

-Eficiència i estalvi en equipaments: S’han atès 22 ens locals s’han fet 29 
estudis (n’hi ha de jurídics i de caire més general) amb un cost de 315.975€ i 
s’ha generat 1,5M€ de volum de negoci. 

-Enllumenat públic: S’han atès 55 ens locals, s’han fet 73 estudis (n’inclou 
de jurídics) amb un cost de 976.747€ i s’han generat 74,7M€ de volum de 
negoci 

- Energies renovables: s’han atès 64 ens locals, s’han fet 76 estudis 
(inclosos jurídics) amb un cost de 623.878€ i un volum de negoci de 4,5M€

Total estudis per 1,9M€ per generar 30M€ d’inversió i 80M de 
volum de negoci.

ACCIONS EN EQUIPAMENTS, ENLLUMENAT I RENOVABLES
Accions amb inversió

Suport econòmic donat a través del catàleg de concertació

- Eficiència i estalvi en equipaments: 46 ens locals amb 143.192€ per portar 
a terme projectes d’estalvi i eficiència d’un valor de  723.204€ d’inversió. 

-Enllumenat públic: 54 ens locals amb 201.800€ per dur a terme projectes d’un 
valor de 1,8M€.

- Energies renovables: 10 ens locals amb 42.450€ per a projectes de 603.812€

Total ajuts per 387.442€ per a projectes de prop de 3,1M€ d’inversió



ACCIONS EN EQUIPAMENTS, ENLLUMENAT I RENOVABLES
Accions amb inversió

Suport econòmic donat a través de la xarxa de Governs Locals de la DIBA

- Eficiència i estalvi en equipaments: 23 ens locals amb 5,1M€. 

- Enllumenat públic: 7 ens locals amb 1,5M€.

- Energies renovables: 13 ens locals amb 1,8M€

Total ajuts per a 43 ens locals per un import de 8,4M€

També s’ha donat suport tècnic i econòmic per a accions en mobilitat i per 
fer campanyes de sensibilització en el sectors domèstic i de serveis.

CONCLUSIONS

Quins problemes hi ha? 



On es poden anar a cercar:

‐Autofinançament……. Només uns pocs

‐Ajudes: ICAEN, PUOSC, altres departaments de la Generalitat i Diputacions o UE

‐UE: els projectes europeus solen ser complexes de fer i justificar, per la qual cosa
és més fàcil que hi puguin accedir ens supramunicipals, o si més no en 
col∙laboració amb aquests ens.

‐ Via tercers: com per exemple les empreses de serveis energètics, noves fórmules en 
els contractes de manteniments…

Suport financer divers:
IEE

Assistècnia tècnica

Intelligent Energy Europe: 
capacitació i coneixement sobretot

ELENA‐BEI

ELENA‐KfW

ELENA‐CEB

MLEI (IEE)

EEEF (European
Energy Efficiency
Fund)

Smart cities and 
communities
initiative (FP7)

JESSICA

Finançament i inversions

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefu
nds/instruments/jessica_fr.cfm

http://www.eeef.eu/home.html

http://www.eib.org/products/elena/

https://www.kfw.de/KfW‐Group/About‐
KfW/Auftrag/Sonderaufgaben/Förderkredite
‐EU/ELENA‐–‐European‐Local‐ENergy‐
Assistance/

http://ec.europa.eu/energy/technology/in
itiatives/smart_cities_en.htm

http://www.coebank.org/Contenu.asp?arbo=
161&theme=2&ChangeLangue=EN

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/



• Però hi ha d’altres barreres que també cal superar:

- Projectes petits i difícilment interessants per a potencials inversors

- Desconeixement de nous mecanismes de finançament i l’encaix legal a 
l’Administració pública per part de tècnics, serveis jurídics i secretaris

- Descoordinació entre diferents departaments

- Desconeixement dels consums reals dels equipaments: el PAES ajuda a 
posar al dia això i a fer-ho palès. 

- No hi ha diners per invertir, però  i el manteniment?

- Les bones pràctiques no són prou esteses

- Incertesa jurídica en relació a la producció local d’energia elèctrica 
(fotovoltaica, cogeneracions...)
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