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Introducció 

 

 

De què tracta aquesta guia? 

El present document vol mostrar solucions smart implantades en municipis de 

la província de Girona que resolen amb èxit i de forma intel·ligent i sostenible 

conflictes relacionats amb la gestió urbana.  

 

Totes les solucions incloses al document s’han enfocat des del punt de vista de 

la sostenibilitat mediambiental, en el marc del Pacte d’Alcaldes. Així, les 

solucions smart descrites tenen a veure amb l’eficiència energètica en la 

gestió d’edificis públics i de l’enllumenat públic, la producció d’energia local, 

la mobilitat, la gestió de residus, etc.  

 

 

En quin procés s’emmarca l’elaboració d’aquesta guia? 

Aquest document parteix del Catàleg de solucions smart. Municipis de la 

Província de Girona, redactat per Laura Arenas Jiménez i Maria Frigola Butiñá, 

en el marc del treball de pràctiques del Màster en Ciutats Intel·ligents (Smart 

Cities) de la Universitat de Girona (UdG) que van realitzar a la Diputació de 

Girona durant el curs acadèmic 2013-2014. El document consta de vint-i-quatre 

solucions classificades en tres eixos: sostenibilitat ambiental, sostenibilitat social i 

sostenibilitat econòmica. 

 



 

	  

La col·laboració entre els diferents tècnics del Consell d’Iniciatives Locals per al 

Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) i els tècnics i responsables 

de solucions smart als diversos ajuntaments o entitats han permès desenvolupar 

el conjunt de fitxes de solucions smart que componen el document. 

 

El Pacte d’Alcaldes és el principal moviment europeu en què participen les 

autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar 

l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia renovables al seu territori. Amb 

l’esmentat compromís, els signataris del Pacte s’han proposat superar l’objectiu 

de la Unió Europea de reduir en un 20 % les emissions de CO2 abans de 2020. 

 

En data d’avui, un 90 % de municipis gironins s’han adherit al Pacte d’Alcaldes i 

s’han compromès a anar més enllà dels objectius mencionats per la Unió 

Europea, i han redactat el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), en 

el qual identifiquen un conjunt d’actuacions en matèria d’eficiència 

energètica i d’energies renovables. 

 

 

Quins objectius té? 

El document Solucions smart en el marc del Pacte d’Alcaldes a les comarques 

gironines pretén contribuir a la formació de ciutats i pobles intel·ligents a la 

província de Girona. 

 

De quina manera es pot contribuir a la formació de ciutats i pobles 

intel·ligents? En general, els pobles i ciutats tenen instruments i solucions per 

resoldre els conflictes que sorgeixen de la gestió urbana. Per tant, una manera 

de contribuir a la formació de ciutats i pobles intel·ligents és mostrar com 

afronten el repte de la gestió urbana algunes ciutats i pobles de la província 

de Girona en el segle XXI, així com fer-ne difusió. 

 

 

 

 



 

	  

Estructura 

En total, el document Solucions smart en el marc del Pacte d’Alcaldes a les 

comarques gironines es compon de vint-i-quatre solucions smart implantades 

en aquesta zona, i cadascuna està documentada en una fitxa que fa 

referència al municipi on està implantada. 

 

Les vint-i-quatre solucions smart es divideixen en sis grups: 

I. Edificis i equipaments públics 

II. Enllumenat públic municipal 

III. Producció d’energia local 

IV. Mobilitat 

V. Gestió de residus 

VI. Altres 

 

Finalment, cada fitxa consta dels continguts següents, que permeten explicar i 

definir cada una de les vint-i-quatre solucions smart i replicar-les en altres 

municipis: 

• Informació referent al municipi on s’ha implantat la solució smart. 

• Explicació de la solució smart implantada. 

• Justificació de per què es considera una solució intel·ligent o smart. 

• Conjunt d’indicadors o paràmetres que serveixen per avaluar el grau de 

sostenibilitat o smartness de la solució i que permetrien comparar entre si 

solucions similars. 

• Característiques i dades específiques de la solució smart. 

• Fotografia de la solució smart. 

 

 

Què s’espera assolir amb aquesta guia? 

S’espera promoure l’execució d’accions smart planificades en els PAES, fent 
difusió de les solucions smart que han estat implantades amb èxit a la província 
de Girona.  
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LLISTAT DE SOLUCIONS SMART MUNICIPI 
    

 
I - EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 

1 XEC: XARXA ESPAVILADA DE CALOR Olot 

2 XARXA DE CALOR PER A 7 EQUIPAMENTS MUNICIPALS Ribes de Freser 

3 XARXA DE CALOR PER A EQUIPAMENT EDUCATIU Torroella de Montgrí 

4 CONTROL I MONITORATGE DE CONSUMS ENERGÈTICS 
Bescanó 
Torroella de Montgrí 

5 DESCONNEXIÓ AUTOMÀTICA D'APARELLS ELÈCTRICS Palafrugell 

II - ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL 

6 CONTROL I MONITORATGE D'ENLLUMENAT PÚBLIC Torroella de Montgrí 

III - PRODUCCIÓ D' ENERGIA LOCAL 

7 MINIAEROGENERADOR A L'ESCOLA MUNICIPAL Ordis 

8 INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AL LOCAL SOCIAL Campllong 

9 COBERTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ESPAI PÚBLIC Figueres 

IV - MOBILITAT 

10 SMART PÀRKING EN ZONA CÈNTRICA COMERCIAL Vidreres 

11 MONITORATGE DE PLACES D'APARCAMENT EN ZONA BLAVA Figueres 

12 MONITORATGE DEL TRÀNSIT I BANC DE PROVES Figueres 

13 AUTOBÚS URBÀ ELÈCTRIC Figueres 

14 PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS Girona 

15 "FESEDIT" Girona 

V - GESTIÓ DE RESIDUS 

16 PLANTA DE COMPOSTATGE MUNICIPAL Boadella i les Escaules 

17 RECOLLIDA MONITORADA PaP AMB VEHICLE ELÈCTRIC Celrà 

18 RECOLLIDA MONITORADA DE RESIDUS PaP Vilablareix 

19 RECOLLIDA DE RESIDUS AMB VEHICLES ELÈCTRICS Girona 

20 VEHICLE ELÈCTRIC INTERCANVIABLE A LA FLOTA MUNICIPAL Vilablareix 

21 APARELLS PIPICÀ A LA VIA PÚBLICA Llagostera 

22 SEGUIMENT, PESATGE I GEOLOCALITZACIÓ DE RESIDUS Alt Empordà 

VI - ALTRES 

23 MONITORATGE I CONTROL ACÚSTIC Girona 

24 MONITORATGE DE PARÀMETRES AMBIENTALS Garrotxa 
 

 

 

ç 
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EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 

1 XEC: XARXA ESPAVILADA DE  CALOR  

OLOT (Garrotxa) | 33.981 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v El sistema està 

monitorat mitjançant 
el programa 
Espavilat, un sistema 
intel·ligent que 
determina quina 
energia renovable fer 
servir, o combinació 
d’aquestes energies, 
en funció de les 
condicions 
climatològiques, 
estacionals i puntuals.  

v Permet un control a 
distància de les 
instal·lacions dels 
edificis. 

v Es fomenta l’ús 
d’energies 
renovables. 

 
INDICADORS 
v % d’estalvi d’emissions 

de CO2 a l’atmosfera 
v % de benefici 

econòmic  
v % d’estalvi energètic 
 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: conjunt 

de cinc edificis 
ubicats al centre de 
la ciutat 

v Any d’implantació: 
2014 

v Inversió inicial: 
775.000 € 

v Cost de manteniment: 
13.471,50 € 

v Gestió: empresa 
privada 

v Sistema de finançament 
de la inversió: ESE 
(empresa de serveis 
energètics) que faci la 
inversió i l’explotació 
posterior del sistema 

v Període 
d’amortització: 13 
anys 

v Previsió de consum 
d’estella: 650 Tona/any 

v Longitud de xarxa: 250 m 

La xarxa de calor per a equipaments municipals d’Olot 
utilitza tres fonts d’energies renovables: la biomassa 
forestal, la geotèrmia i l’energia fotovoltaica 

Es tracta d’un projecte de xarxa de calor de 250 metres de longitud 
que utilitza més d’una font d’energia renovable per al funcionament 
de les instal·lacions tèrmiques de cinc edificis ubicats al centre de la 
ciutat: l’hospital de Sant Jaume, el geriàtric Montsacopa, el geriàtric 
La Caritat, l’hospici Museu Comarcal i el mercat municipal.  
 
El conjunt d’edificis ocupen una superfície aproximada de 13.000 m2 
de sòl urbà, i són grans consumidors d’energia tèrmica tant per les 
seves dimensions com per l’ús a què es destinen.  
 
Donades les característiques geogràfiques de la zona, el sistema 
utilitza com a energia primària la biomassa forestal (600 kW), la 
geotèrmia (180 kW) i la fotovoltaica (28 kWp). Per tant, la central de 
producció d’energia funciona a partir d’un híbrid d’energies 
renovables. 
 
L’Ajuntament ha anomenat a aquesta xarxa de calor XEC (Xarxa 
Espavilada de Calor). Es tracta d’un sistema amb un alt grau de 
monitoratge i que permet triar quin tipus de font d’energia es fa 
servir segons les diferents necessitats. Per exemple, pot determinar 
que necessita més biomassa que geotèrmia perquè no fa gaire sol i 
tampoc no hi ha suficient producció d’energia elèctrica per utilitzar 
les bombes geotèrmiques.  
 
 

 
Figura 1. Àrea de la XEC d’Olot| Font: Sigma 
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EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 

2 XARXA DE CALOR PER A 7 EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

RIBES DE FRESER (Ripollès) | 1.891 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v El monitoratge de tot 

el sistema permet un 
control permanent de 
les instal·lacions.  

v Es fomenta l’ús 
d’energies 
renovables. 

v S’optimitzen els 
recursos del territori 
amb la crema de 
biomassa forestal de 
Km-0. 

v Es redueix la 
dependència 
energètica de 
l’exterior. 

v Es tracta d’un 
projecte dinàmic que 
permet ampliacions 
futures. 

 

INDICADORS 
v % d’estalvi d’emissions 

de CO2 a l’atmosfera 
v % de benefici 

econòmic 
v % d’estalvi energètic 
v Tones d’estella 

consumida per 
producció d’energia 
kW/any 

 

CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: 7 

equipaments 
v Any d’implantació: 

2012 
v Inversió inicial: 

1.000.000 € 
v Gestió: empresa 

privada 
v Sistema de finançament 

de la inversió: ESE 
(empresa de serveis 
energètics) que realitzi la 
inversió i l’explotació 
posterior del sistema 

v Reducció prevista 
d’emissió de 
contaminants: 310 
tones de CO2/any 

v Demanda energètica: 
960 MWh/any 

v Previsió de consum 
d’estella: 440 Tones/any 

La xarxa de calor permet cobrir les necessitats d’aigua 
calenta sanitària i calefacció d’un conjunt 
d’equipaments municipals de manera eficient i 
sostenible 

Consisteix en la instal·lació d’una xarxa de calor per distribuir 
energia tèrmica i poder donar servei d’aigua calenta sanitària i 
calefacció a diversos equipaments municipals: un Centre 
d’Assistència Primària, la residència de gent gran Vall de Ribes, el 
CEIP Verge de Núria, l’IES Joan Triadú, el Patronat de Cultura, el 
casal d’avis i el pavelló esportiu.  
 
La producció de la energia tèrmica es produeix de forma 
centralitzada per mitjà de dues calderes de biomassa.  
 
Tot el sistema està monitorat, fet que facilita el control permanent 
de les instal·lacions a distància (per exemple, des de les oficines de 
l’Ajuntament).   
 
La biomassa forestal utilitzada com a combustible prové de la 
neteja controlada de boscos d’un entorn molt proper. Això 
comporta dos avantatges: es redueixen les emissions generades pel 
transport del combustible (biomassa de Km-0) i s’ajuda a prevenir 
incendis dels boscos propers.  
 
Baixa la dependència energètica de l’exterior i, per tant, el sistema 
esdevé més autònom. Es tracta d’un projecte dinàmic que permet 
ampliacions en un futur.  
 
 
 

Figura 2. Central energètica de Ribes de Freser | Font: pròpia 
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EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 

3 XARXA DE  CALOR PER A EQUIPAMENT EDUCATIU 

TORROELLA DE MONTGRÍ (Baix Empordà) | 11.472 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v El sistema es controla 

de forma intel·ligent.  
v Permet un control a 

distància de les 
instal·lacions dels 
edificis. 

v El conveni amb 
l’empresa que 
explota el massís 
aporta un benefici 
doble: les tales al 
massís són 
controlades i permet 
alimentar de forma 
quasi gratuïta els tres 
equipaments. 

 
 
INDICADORS 
v % d’estalvi d’emissions 

de CO2 a l’atmosfera 
v % de benefici 

econòmic 
v % d’estalvi energètic 
v Tones d’estella 

consumida per 
producció d’energia 
kW/any 

 
 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: 

equipament educatiu 
Guillem de Montgrí 

v Any d’implantació: 
2013 

v Inversió inicial: 
135.000 € 

v Previsió de consum 
d’estella: 33,6 Tones/any 

v Estalvi anual d’emissions: 
31,46 Tones de CO2/any 

v Energia produïda: 
121.170 kWh/any 
 
 
 
 
 
 

 

La xarxa de calor de l’escola Guillem de Montgrí aporta 
aigua calenta sanitària i calefacció a l’escola 
d’educació infantil, l’escola d’educació primària i el 
gimnàs 

 

El sistema funciona amb dues calderes de biomassa (una de 100 kW 
i l’altra de 200 kW), una sitja i un dipòsit d’inèrcia. Tenen un 
esglaonat de potències de les calderes perquè es puguin combinar 
les calderes de 100 kW i 200 kW. Per tant, les potències s’esglaonen 
de 100 kW a 200 kW i a 300 kW. El control selecciona el tipus de 
funcionament a partir de la calor que calcula que fa falta.  
 
La xarxa de calor es va fer en edificis existents, i es va decidir deixar 
la instal·lació prèvia per a ACS i calefacció per a períodes de 
consum punta. Segons dades de l’Ajuntament, la instal·lació de 
gasoil tan sols ha funcionat un 3 % en tot un any.   
 
Les dues calderes cremen estella que prové del massís del Montgrí, 
de Km-0. L’Ajuntament de Torroella és propietari d’aproximadament 
el 90 % del massís i ha establert un conveni de col·laboració amb 
una empresa que en gestiona l’explotació forestal, per tal d’obtenir 
estella per a una potència de 140.000 kW/any a cost zero.  
 
El sistema es controla de forma domòtica o intel·ligent mitjançant 
un sistema de control i gestió. Aquest sistema gestiona la producció 
d’ACS i calefacció en funció de la temperatura exterior, la 
temperatura Interior requerida, l’horari del conserge o l’horari d’ús 
de les activitats que es realitzen a l’interior dels edificis. 
 

 
Figura 3. Esquema de funcionament| Font: Aj. de Torroella de Montgrí 
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EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 

4 

CONTROL I MONITORATGE DE CONSUMS ENERGÈTICS 

BESCANÓ (Gironès) | 4.874 habitants 

 

PERQUÈ ÉS SMART? 
v Permet conèixer 

l’energia consumida 
en els equipaments 
monitorats. 

v Consciencia la 
ciutadania en l’estalvi 
per tal que utilitzin de 
manera racional els 
equipaments 
municipals. 

v Permet definir 
estratègies concretes 
per implantar mesures 
d’eficiència. 
energètica al 
municipi.  

v Permet un control a 
distància de les 
instal·lacions dels 
edificis. 

 
INDICADORS 
v % d’estalvi d’emissions 

de CO2 a l’atmosfera 
v % de benefici 

econòmic 
v % d’estalvi energètic 
 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: 

principals 
equipaments i 
quadres d’enllumenat 
públic 

v Any d’implantació: 
2015 

v Inversió inicial: 
12.122,19 € 

v Cost de manteniment: 
600,00 € 

 
ALTRES MUNICIPIS ON 
ESTÀ IMPLANTAT:  
v Municipi: Torroella de 

Montgrí (Baix Empordà) 
v Població: 11.472 hab. 
v Localització: Convent 

dels agustins 
v Any d’implantació: 2013 

Inversió inicial: 13.000 € 
 

 

Implantació d’un sistema de monitoratge del consum 
energètic dels equipaments públics i dels principals 
quadres d’enllumenat públic mitjançant una plataforma 
en línia 

 

L’Ajuntament de Bescanó ha instal·lat un sistema de monitoratge 
per mitjà d’una plataforma en línia de l’energia elèctrica i tèrmica 
(gas natural) consumida als principals equipaments i quadres 
d’enllumenat públic. Amb aquesta mesura es pot controlar i 
determinar si els patrons de consum corresponen als seus usos 
característics. Les dades registrades permetran definir estratègies 
per optimitzar-ne el funcionament i conscienciar els usuaris del fet 
que s’ha d’estalviar l’energia.  
 
La plataforma en línia disposarà d’un accés tècnic i d’un accés 
públic per a la consulta i la conscienciació de la població de 
Bescanó. El monitoratge i control dels consums energètics és una 
eina per detectar i parametritzar les necessitats energètiques d'un 
sistema o procés i aconseguir així tant d’estalvi com sigui possible. 
 
A Torroella de Montgrí, concretament al convent dels agustins, s’ha 
portat a terme un projecte similar. Consisteix a monitorar el consum 
energètic de l’equipament per observar els perfils d'ús i poder 
actuar-hi en cas que hi hagi consums fora dels horaris previstos, així 
com en la realització d’accions complementàries: la instal·lació d'un 
sistema de control i telegestió a la sala de calderes; la separació de 
l'escalfament de l'edifici en tres zones, aprofitant al màxim la 
infraestructura; la modificació del circuit hidràulic per tal de disposar 
d'una quarta zona de regulació, i la instal·lació de sondes de 
temperatura ambient a les zones.  
 
 
 

 
Figura 4. Plataforma en línia de visualització de consums energètics| Font: Aj. de 

Bescanó 
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EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 

5 DESCONNEXIÓ AUTOMÀTICA D’APARELLS ELÈCTRICS 

PALAFRUGELL (Baix Empordà) | 22.903 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v És una acció senzilla, 

econòmica i efectiva. 
v És eficaç perquè 

automatitza una 
acció que fins ara 
depenia de la 
voluntat de les 
persones. 

v Evita el consum 
innecessari 
d’electricitat i els 
costos associats. 

 
 
INDICADORS 
v % d’estalvi d’emissions 

de CO2 a l’atmosfera 
v % de benefici 

econòmic 
v % d’estalvi energètic 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: escola 

Carrilet 
v Any d’implantació: 

2014 
v Inversió inicial: 300 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntatge de maniobra enclavada amb l’alarma per 
desconnectar ordinadors a l’escola Carrilet de 
Palafrugell 

 

Aquesta és una solució molt senzilla i molt econòmica que s’ha 
implantat a l’escola Carrilet de Palafrugell a fi d’ajustar els consums 
elèctrics a l’ús de les activitats que es duen a terme dins l’edifici.  
 
Per tal d’evitar que els aparells elèctrics romanguin encesos durant 
tota la nit, i sent conscients que evitar això és complicat, atès que 
depèn de nombroses accions individuals dels usuaris del centre, s’ha 
optat per automatitzar la desconnexió dels aparells que no són 
necessaris a la nit.  
 
La manera de fer-ho ha estat connectar l’interruptor amb l’alarma 
de l’escola, de forma que cada dia, quan s’acciona l’alarma un 
cop finalitza el servei de neteja, aquests aparells es desconnectin 
automàticament fins que es torna a desconnectar l’alarma. 
 
 
 

 
 

Figura 5. Escola Carrilet de Palafrugell | Font: Aj. de Palafrugell 
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ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL 

6 CONTROL I MONITORATGE D’ENLLUMENAT PÚBLIC  

TORROELLA DE MONTGRÍ (Baix Empordà) | 11.472 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v És un sistema que 

millora la gestió de 
l’enllumenat públic 
municipal i permet 
controlar les 
incidències i el 
funcionament del 
sistema. 

v La instal·lació dels 
reguladors de flux als 
quadres d’enllumenat 
ha representat un 
estalvi energètic 
d’entre el 40 % i el 45 
%. 

 
 
INDICADORS 
v % d’estalvi d’emissions 

de CO2 a l’atmosfera 
v % de benefici 

econòmic 
v % d’estalvi energètic 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: 

enllumenat públic 
municipal 

v Inversió inicial de la 
instal·lació de control 
i monitoratge de 39 
quadres 
d’enllumenat: 81.400 € 

v Inversió inicial de la 
instal·lació de 17 
reguladors de flux: 
38.750 € 
 
 
 
 
 

 

La instal·lació de reguladors de flux en capçalera permet 
obtenir estalvis econòmics d’entre el 40 % i el 45 % 

 

Un sistema de control centralitzat de l’enllumenat és un sistema 
capaç de rebre una sèrie de dades referents a l’estat i el 
funcionament dels elements que formen les instal·lacions 
d’enllumenat, així com de transmetre-les a un centre de control, on 
s’analitzen per tal de millorar-ne la gestió.  
 
Cada quadre d’enllumenat disposa d’un autòmat programable que 
recull de forma contínua informació del quadre. Aquesta informació 
és processada per l’autòmat programable i, en cas que s’activi cap 
alarma, s’envia una alerta a un número de telèfon o a una adreça 
electrònica. Permet controlar-ne a distància les incidències i el 
funcionament: tensió, kW que s’estan gastant, potència, etc. 
 
Els reductors de flux són equips incorporats a la capçalera de la línia 
que permeten regular la tensió de tota la línia de subministrament 
de les làmpades i evitar sobretensions nocturnes. Fan possible que 
s’assoleixin  importants estalvis energètics i econòmics i que es 
prolongui la vida útil i la rendibilitat de les làmpades.  
 
 

Figura 6. Enllumenat públic al passeig | Font: pròpia 
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PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA 

7 MINIAEROGENERADOR A L’ESCOLA MUNICIPAL 

ORDIS (Alt Empordà) | 379 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v L’energia elèctrica 

generada pel 
miniaerogenerador és 
energia renovable 
consumida 
directament a l’edifici 
on s’ubica la 
instal·lació.  

v La instal·lació genera 
energia renovable que 
afavoreix l’estalvi 
energètic i l’economia 
local, alhora que redueix 
les emissions de CO2 a 
l’atmosfera.   

v El fet que l’energia 
elèctrica es consumeixi 
en el mateix punt on és 
generada comporta un 
estalvi econòmic en 
l’estesa de línia.  

 
INDICADORS 
v % d’estalvi d’emissions 

de CO2 a l’atmosfera 
v % de benefici 

econòmic 
v Producció d’energia 

elèctrica MWh anual 
generada respecte 
de l’energia 
demandada 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: escola 

municipal d’Ordis 
v Any d’implantació: 

2012 
v Inversió inicial:  

25.000 € 
(subvencionat 100 %) 

v Potència nominal: 
1.000 W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’aerogenerador ha contribuït a reduir els costos 
energètics de les infraestructures de l’escola amb 
energia neta, renovable i sostenible 

 

El projecte consisteix en la instal·lació d’un miniaerogenerador 
d’1 kW que genera energia elèctrica per a consum dins l’escola 
municipal, que és on està ubicada la instal·lació.  
 
L’aerogenerador es va posar en funcionament el 16 de febrer de 
2012. Durant el primer any es van analitzar les dades de consum a 
través del web, i la mitjana de producció va ser de 40 W/dia.   

L’experiència ha estat singular pel seu caràcter demostratiu i pel 
règim d’operació, ja que sense estar sota cap règim de balanç net 
(normativa que ha de permetre compensar l’energia generada i la 
consumida), l’energia generada ha estat consumida per la mateixa 
escola, i s’estima en 1 MWh durant els nou primers mesos 
d’operació. 
 
S’han observat limitacions en el funcionament d’aquesta 
tecnologia, relacionades amb períodes de vents molt forts. La lliçó 
apresa és que les tecnologies minieòliques han de poder ser prou 
robustes per adaptar-se a les característiques climàtiques locals.  
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Escola municipal d’Ordis amb l’aerogenerador | Font: pròpia 
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PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA 

8 INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AL LOCAL SOCIAL 

CAMPLLONG (Gironès) | 525 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Integra en la pròpia 

arquitectura les 
plaques solars, que 
tenen una doble 
funció: fer ombra a 
l’edifici i produir 
energia elèctrica per 
a venta i 
autoconsum.  

v L’energia elèctrica 
generada per les 
plaques fotovoltaiques 
és energia renovable 
consumida directament 
a l’edifici on s’ubica la 
instal·lació.  

v La instal·lació genera 
energia renovable que 
afavoreix l’estalvi 
energètic i l’economia 
local, alhora que redueix 
les emissions de CO2 a 
l’atmosfera.  

8 
ç 

INDICADORS 
v % d’estalvi 

d’emissions de CO2 a 
l’atmosfera 

v % de benefici 
econòmic  

v Producció d’energia 
elèctrica MWh anual 
generada respecte 
de l’energia 
demandada 

 

CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: local 

social de Campllong 
v Any d’implantació: 

2011 
v Inversió inicial:  

39.000 €  
v Orientació de les 

plaques: +14º 
v Inclinació de les 

plaques: 35º 
v Superfície captadora: 

112,58 m2 
v Producció estimada 

d’energia: 18.800 
kWh/any 

Els 60 mòduls fotovoltaics queden totalment integrats a la 
façana i la coberta del local social gràcies a una 
estructura metàl·lica que hi és ancorada 

 

El local social es va construir l’any 2006 i es va ampliar el 2010. 
L’ampliació va comportar un augment de la superfície de la 
edificació (la superfície actual és de 1.695,90 m2) i la instal·lació de 
60 panells fotovoltaics a la façana i la coberta del local social (240 
Wp/panell).  
 
Els mòduls fotovoltaics queden totalment integrats a la façana del 
local social. Estan fixats sobre unes estructures rígides metàl·liques 
ancorades a la coberta i la façana.  
 
Aquesta estructura, juntament amb els mòduls, tenen també la 
funció d’umbracle sobre l’edifici i la de rebaixar la càrrega tèrmica 
existent produïda per la llum solar.  
 
La instal·lació no s’ha pogut connectar a la xarxa arran de 
l’eliminació de les primes, i està a l’espera del decret d’autoconsum 
per poder connectar-se a ple rendiment.  
 
Actualment, només una tercera part de la instal·lació està 
connectada a la xarxa d’autoconsum, però està calculat perquè 
serveixi a l’edifici del local social, així com al teatre, el bar, el 
menjador i la guarderia.  
 

 
Figura 8. El local social | Font: pròpia 
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PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA 

9 COBERTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ESPAI PÚBLIC  

FIGUERES (Alt Empordà) | 45.123 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Pretén donar-li un nou 

ús a la plaça 
Catalunya, creant un 
umbracle que doni 
aixopluc a noves 
activitats públiques: el 
mercat, concerts, 
fires, trobades, etc. 

v Les plaques 
fotovoltaiques tenen 
una doble funció: fer 
ombra i produir 
energia. 

v La instal·lació genera 
energia renovable 
que afavoreix l’estalvi 
econòmic i redueix 
les emissions de CO2 a 
l’atmosfera. 

 
INDICADORS 
v % d’estalvi d’emissions 

de CO2 a l’atmosfera 
v % de benefici 

econòmic 
v Producció d’energia 

elèctrica MWh anual 
generada respecte 
de l’energia 
demandada 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: plaça 

Catalunya  
v Any d’implantació: 

2011 
v Inversió inicial: 

2.077.400 € 
(subvencionat 100 %) 

v Orientació de les 
plaques: sud-est 

v Inclinació de les 
plaques: 10º 

v Superfície captadora: 
1.252 m2 

v Producció estimada 
d’energia: 127 
MWh/any 

v Estalvi d’emissions 
CO2: 22,99 t/any 
 

 

El gran umbracle translúcid de plaques fotovoltaiques 
permet aixoplugar activitats diverses com ara el mercat 
setmanal, fires, concerts i trobades 

L’umbracle de plaça Catalunya està format per una estructura 
metàl·lica en què s’integra un conjunt de plaques fotovoltaiques 
(amb una superfície captadora de 1.252 m2) amb què es busca 
crear un nou espai per a la ciutat que permeti aixoplugar diferents 
activitats (mercat, concerts, fires, etc.), alhora que genera energia 
elèctrica (uns 127 MWh/any).  
 
Aquest projecte suposa un estalvi energètic per a l’Ajuntament de 
Figueres d’uns 37.000 €/any, a més d’un estalvi d’emissions de CO2 a 
l’atmosfera de 22,99 tones anuals.  
 
Les plaques solars estan directament connectades a la xarxa 
elèctrica. Per tant, aquesta producció d’energia es ven a la 
companyia elèctrica i no s’utilitza automàticament per a 
autoconsum del municipi. 
 
Aquesta solució també té el clar objectiu de sensibilitzar la població 
entorn de l’estalvi energètic i fomentar l’ús d’energies renovables 
entre els ciutadans. 
 
Disposa de panells informatius on s’expliquen els objectius de la 
coberta i l’estalvi d’emissions de CO2 que suposa la instal·lació, així 
com la quantitat d’energia que s’està produint en cada moment. 
 
 
 
 

Figura 9. Interior de l’umbracle| Font: pròpia 
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MOBILITAT 

10 SMART PÀRQUING EN ZONA CÈNTRICA COMERCIAL 

VIDRERES (Selva) | 8.045 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Pretén reactivar el 

comerç local, 
actualment penalitzat 
a causa de la crisi 
econòmica (facilita la 
inclusió laboral). 

v Garanteix la mobilitat 
a la zona. 

v Permet controlar de 
forma precisa el 
temps 
d’estacionament dels 
vehicles. 

v Estalvia emissions de 
CO2 (sostenibilitat 
ambiental). 

 
INDICADORS 
v % d’estalvi d’emissions 

de CO2 a l’atmosfera 
v % de benefici 

econòmic 
 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: c/ Costa 

Brava (zona cèntrica 
comercial) 

v Any d’implantació: 
2014 

v Inversió inicial: 6.000 € 
més despeses 
d’urbanització 
assumides per 
l’Ajuntament 
(subvenció de 
2.000 €).  

v Cost de manteniment: 
1.200 €/any pel 
manteniment del 
programa i futures 
actualitzacions 

v Gestió: empresa 
privada 

v Nombre de places 
d’aparcament: 25 
 
 
 
 
 

 
 

L’ajuntament de Vidreres ha sensoritzat 25 places 
d’aparcament públic situades a la zona on hi ha els 
comerços del poble  

Les places reservades per a l’smart pàrquing corresponen a la zona 
taronja de límit d’estacionament d’1 hora i 30 minuts,  amb 
l’objectiu d’aconseguir mobilitat a la zona.  
 
La solució consisteix a soterrar vint-i-cinc sensors a vint-i-cinc places 
d’aparcament, els quals calculen la massa fèrria que hi tenen a 
sobre (detecten la presència o l’absència d’un cotxe) i permeten 
controlar i restringir amb gran exactitud el temps d’aparcament fins 
a un límit de 90 minuts.  
 
L’smart pàrquing incorpora una aplicació mòbil que permet a 
l’agent municipal controlar el temps que un cotxe ha estat 
estacionat. És a dir, facilita la feina al treballador municipal i 
garanteix als comerciants que hi haurà moviment de gent a la zona 
i, per tant, possibles compradors. 
 
En una modalitat diferent adaptada als conductors, aquesta 
mateixa aplicació els permetrà saber amb antelació si hi ha places 
lliures. Això els estalviarà temps a l’hora de buscar aparcament i 
ajudarà a estalviar emissions de CO2 a l’atmosfera. Està prevista una 
futura ampliació al carrer Catalunya i al carrer Pau Casals, amb 
quaranta places més.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 10. Aplicació mòbil | Font: Aj. de Vidreres 
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MOBILITAT 

11 
MONITORATGE DE PLACES D’APARCAMENT EN ZONA BLAVA 

FIGUERES (Alt Empordà) | 45.444 habitants 

 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Permet analitzar l’estat 

de l’aparcament en 
temps real i en diverses 
finestres temporals. 

v Permet obtenir dades 
per a la planificació 
objectiva i prendre el 
pols a la ciutat i a les 
actuacions municipals 
de cara a millorar la 
mobilitat i l’estalvi 
d’emissions. 

v El sistema està pensat 
perquè sigui compatible 
amb altres fonts de 
dades com ara la 
sensorització de 
l’aparcament, els sensors 
de qualitat ambiental i 
les enquestes i la revisió 
de camp. 

v Permet l’economia 
d’escala de noves 
accions Smart City. 

 
INDICADORS 
v % d’ocupació de 

l’aparcament en hora 
punta 

v Temps mitjà per trobar 
aparcament 

v Temps mitjà d’ocupació 
de les places 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Any d’implantació: 2012 
v Inversió inicial: 4.000 €  
v Gestió: empresa 

externa i serveis 
municipals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control per mostreig selectiu de l’aparcament en zona 
blava de la ciutat, el qual permet l’economia d’escala 
de noves accions Smart City 

 

Mitjançant la distribució de sensors en tres zones d’aparcament de 
zona blava es controla l’estat d’ocupació i l’ús de l’aparcament de 
rotació al centre de la ciutat. 
 
S’han escollit tres zones de la ciutat per comprovar la seva 
representativitat estadística amb la totalitat d’aparcaments de 
rotació amb servei a la zona comercial, a fi de dimensionar el futur 
projecte de comunicació en temps real de la disponibilitat 
d’aparcament i guia al conductor cap a l’aparcament fàcil. 
 
Aquesta informació permet optimitzar els recursos d’aparcament de 
la ciutat i la presa de decisions, al temps que potencia l’activitat 
comercial de la ciutat. 
 
Aquest sistema permet analitzar l’estat de l’aparcament en temps 
real i en diferents finestres temporals, així com disposar d’informació 
per a la planificació objectiva, gràcies a la possibilitat de prendre el 
pols a la ciutat i a les actuacions municipals vers la millora de la 
mobilitat i l’estalvi d’emissions. 
 
 
 
 

 
Figura 11. Centre de Figueres i  zones d’aparcament| Font: Aj. de Figueres 
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MOBILITAT 

12 
MONITORATGE DEL TRÀNSIT i BANC DE PROVES 

FIGUERES (Alt Empordà) | 45.444 habitants 

 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Permet analitzar el trànsit 

en temps real i en 
diverses finestres 
temporals. 

v Permet obtenir dades 
per a la planificació 
objectiva i prendre el 
pols a la ciutat i a les 
actuacions municipals 
de cara a millorar la 
mobilitat i l’estalvi 
d’emissions. 

v El sistema està pensat 
perquè sigui compatible 
amb altres fonts de 
dades, com la 
sensorització de 
l’aparcament, els sensors 
de qualitat ambiental i 
les enquestes i la revisió 
de camp. 

v Permet l’economia 
d’escala de noves 
accions Smart City. 

v Permet posar en 
pràctica de manera 
controlada sistemes que 
s’han d’interrelacionar 
per donar valor afegit a 
la gestió municipal. 

 
INDICADORS 
v % de reducció del trànsit 
v % d’estalvi 

d’emissions de CO2 a 
l’atmosfera 

v % de reducció dels 
embussos 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: vials 

cèntrics de Figueres 
v Any d’implantació: 

2012 
v Inversió inicial: 

11.000 €  
v Gestió: empresa 

externa i serveis 
municipals 

v Sensors instal·lats: 58 
 

 

Control del trànsit, l’estacionalitat i els embussos de les 
principals vies d’accés i circumval·lació del centre de 
Figueres per tal de millorar-ne el trànsit  

 

Mitjançant la distribució de sensors de control de pas de vehicles es 
té monitorat el trànsit que circula per les principals vies de la ciutat. 
Es tracta de sensors que detecten les variacions del camp 
electromagnètic instal·lats a l’asfalt en cada carril de circulació i 
sentit, que envien informació a una plataforma d’anàlisi i registren el 
nombre de vehicles que hi passen en fraccions temporals de cinc 
minuts. 
 
En algunes vies la instal·lació de dos sensors en sèrie informa de la 
velocitat i la grandària dels vehicles, cosa que permet aïllar el trànsit 
de grans dimensions en les franges horàries de màxim ús. La solució 
permet comprovar els canvis aplicats en la circulació mitjançant el 
pla de mobilitat de la ciutat, i objectivar, així, l’eficiència de les 
mesures. 
 
A més d’aquests sensors, Figueres també disposa d‘un banc de 
proves que inclou tant solucions madures, com ara la gestió 
semafòrica i l’enllumenat (s’hi incorporen complements de gestió, 
control i monitoratge que en faciliten el manteniment i aporten valor 
afegit), com d’altres, com són els sensors que controlen l’estat dels 
contenidors de brossa, la humitat del sòl i el rec telegestionat. 
 

 
Figura 12. Centre de Figueres i  zones d’aparcament| Font: Aj. de Figueres 
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MOBILITAT 

13 
AUTOBÚS URBÀ ELÈCTRIC 

FIGUERES (Alt Empordà) | 45.444 habitants 

 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Es tracta d’un vehicle 

per a transport públic 
sostenible i eficient. 

v Implica una 
contaminació acústica i 
atmosfèrica quasi nul·la.  

v Contribueix a reduir les 
emissions de CO2. 

v Fomenta la consciència 
ambiental en la 
ciutadania. 

 
INDICADORS 
v % de reducció 

d’emissions de 
contaminants 
atmosfèrics associats al 
transport 

v Tones de CO2e/any 
emeses per l’autobús 
elèctric per cada 
quilòmetre recorregut 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: línia E, pel 

centre de Figueres 
v Any d’implantació: 

2009 
v Inversió inicial: 

208.000 € (subvenció 
del 50 %) 

v Cost de manteniment: 
la bateria té un cost 
de 120.000 € i ha de 
ser substituïda cada 4 
anys 

v Gestió: Ajuntament 
de Figueres 

v Capacitat: 24 persones 
v Autonomia: 120 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’any 2009, l’autobús elèctric de Figueres va ser el primer 
autobús urbà que funcionava amb energia elèctrica a 
Catalunya  

 

L’autobús elèctric de Figueres és un autobús de recorregut urbà. Té 
una capacitat màxima per a vint-i-quatre persones i una autonomia 
aproximada de 120 km. La càrrega de les bateries és nocturna. 
 
Gràcies a la seva mida, relativament petita (5,85 metres de llargada 
per 2 metres d’amplada), aquest autobús pot circular per carrers 
estrets del centre de Figueres que fins ara eren inaccessibles amb 
qualsevol altre mitjà de transport públic.  
 
Aprofitant aquesta peculiaritat, l'Ajuntament va crear una nova línia, 
la E, amb una freqüència de 25 minuts i que fa el nou recorregut pel 
centre de la ciutat.  
 
Es tracta d’un vehicle per a transport públic sostenible i eficient, 
amb una contaminació atmosfèrica i acústica pràcticament nul·la.  
 
Implantant aquesta solució, l’Ajuntament de Figueres no tan sols ha 
contribuït a reduir les emissions per quilòmetre, sinó que també du a 
terme una funció de conscienciació social, atès que fomenta la 
mobilitat sostenible mitjançant un model que serveix d’exemple. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura13. Autobús urbà elèctric de Figueres| Font: Aj. de Figueres 
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MOBILITAT 

14 
PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS 

GIRONA (Gironès) | 97.292 habitants 

 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Fomenta la 

conscienciació 
ambiental en la 
ciutadania. 

v Fomenta l’ús del vehicle 
elèctric a la ciutat. 

v Contribueix a reduir les 
emissions de CO2 a 
l'atmosfera. 

 
INDICADORS 
v % de vehicles abonats 

respecte dels que 
circulen diàriament a la 
ciutat 

v Nombre de recàrregues 
diàries respecte del 
nombre de vehicles 
elèctrics que s’estima 
que circulen a la ciutat 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: plaça 

Catalunya  
v Any d’implantació: 

2012 
v Inversió inicial: 7.000 € 
v Gestió: Ajuntament 

de Girona 
v Nombre de punts de 

recàrrega: 1 punt amb 
dos endolls 

v Tipus de recàrrega: lenta 
v Nombre total de targetes 

d’accés al punt de 
recàrrega (maig de 
2015): 30 (21 turismes i 9 
motocicletes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D’acord amb una estadística municipal, la mitjana de 
càrregues al punt de plaça Catalunya se situa entre 2 i 3 
recàrregues al dia  

L’any 2012 es va instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles 
elèctrics a la plaça Catalunya de Girona, el qual era l’únic punt de 
recàrrega de la ciutat. 
 
És un servei gratuït que ofereix l’Ajuntament de Girona per fomentar-
hi l’ús del vehicle elèctric. Per fer ús del punt de recàrrega, 
prèviament la persona interessada ha de fer una sol·licitud al 
departament de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona 
per tal d’obtenir la targeta d’usuari. La targeta ofereix la possibilitat 
de fer recàrregues elèctriques gratuïtes al punt de recàrrega a 
Girona i a qualsevol punt de recàrrega situat a la ciutat de 
Barcelona. 
 
El punt de recàrrega conté dos endolls que permeten carregar dos 
vehicles simultàniament. El tipus de recàrrega que s’hi efectua és 
lenta, per la qual cosa cada vehicle té un temps màxim de 
recàrrega de 2 hores.   
 
Segons una estadística confeccionada per l’Ajuntament de Girona, 
la mitjana de recàrregues diàries se situa entre 2 i 3. Fins al maig del 
2015, el nombre total d’abonats era trenta (nou per a motocicletes i 
la resta per a cotxes). Aproximadament, el 40 % de les persones amb 
targeta d’accés al punt de recàrrega són de Girona, mentre que el 
60 % són de la resta de la província. 
 

 
Figura14. Punt de recàrrega a Girona| Font: pròpia 
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MOBILITAT 

15 
«FES_EDIT» 

GIRONA (Gironès) | 97.292 habitants 

 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Facilita la mobilitat de les 

persones. 
v Contribueix a abaratir i 

optimitzar els costos i el 
temps dels 
desplaçaments. 

v Ajuda a reduir el vehicle 
privat i empeny a 
apostar pel cotxe 
compartit. 

v Contribueix a reduir les 
emissions de CO2 a 
l'atmosfera. 
 

 
INDICADORS 
v Tones de CO2/any 

emeses pels vehicles que 
fan servir «Fes_edit» per 
persones que el fan servir 

v % de desplaçaments 
amb cotxe compartit 
(«Fes_ edit») respecte del 
total de desplaçaments 
en la mobilitat 
quotidiana 

v Mitjana de persones que 
es desplacen fent servir 
«Fes_ edit» per cotxe 
compartit 
 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: comarques 

gironines 
v Any d’implantació: 

2012 
v Inversió inicial: 

30.000 €  
v Cost de manteniment: 

1.000 €/any 
(manteniment del 
programa i futures 
actualitzacions) 

v Gestió: UdG 
 
 
 
 
 

 
 

«Fes_edit» és una plataforma pionera per compartir 
vehicle i viatge 

 

«Fes_edit» és una plataforma dinàmica de la UdG per compartir 
cotxe. Consisteix a posar en contacte (via telèfon mòbil o Internet) 
persones que preveuen una ruta similar perquè la facin plegades. 
 
Permet als usuaris realitzar consultes en temps real i fer el seguiment 
del vehicle per mitjà del GPS, i inclou un sistema de valoració 
intel·ligent que dóna confiança i seguretat a l'hora de compartir un 
viatge.  
 

«Fes_edit» és una iniciativa pionera a Catalunya i a l'Estat espanyol. 
Va néixer arran d’una iniciativa de la Oficina Verda de la UdG i la 
empresa derivada tecnològica de la UdG Easy Innova (vinculada al 
grup de recerca d’informàtica industrial i sistemes intel·ligents de la 
UdG). 
 

L’any 2012 l’aplicació va guanyar el primer premi del primer concurs 
<apps4bcn>, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona amb la 
col·laboració de Vodafone i Toshiba.  
 

Al «Fes_edit» s’hi pot accedir per mitjà de l'aplicació d'Android 
(fesedit), de l'adaptació web per a telèfons intel·ligents o d’Internet 
(www.fesedit.cat). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15. Plataforma «Fes_edit»| Font: www.fesedit.cat 

 
 



Solucions smart en el marc del Pacte dels alcaldes a les comarques gironines                                setembre 2015 

GESTIÓ DE RESIDUS 

16 PLANTA DE COMPOSTATGE MUNICIPAL 

BOADELLA I LES ESCAULES (Alt Empordà) | 248 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Permet tancar el cicle de 

la matèria orgànica en el 
lloc d’origen dels residus.  

v Ha permès el creixement 
del sector de l’agricultura 
ecològica, ja que el 
resultat del tractament és 
un adob ecològic 
d’excel·lent qualitat. 

v Aprofita les restes de 
poda i jardineria. 

v Implica la  col·laboració 
entre vilatans, empreses i 
Administració local amb 
un objectiu comú. 

v S’ha convertit en un 
projecte de 
sensibilització. 

v Ha permès incrementar 
la recollida selectiva de 
residus municipals. 

 
INDICADORS 
v % d’impropis en el 

compost final 
respecte del total de 
residus generats 

v % de tones de 
compost anual 
respecte de les tones 
de residus anuals 

v % de recollida 
selectiva de la fracció 
orgànica respecte del 
total de residus 

v Diferència en % de 
recollida selectiva 
respecte d’anys 
anteriors 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: Boadella 
v Any d’implantació: 

2007 
v Inversió inicial: 57.000 

€ (sense personal) 
v Cost de recollida i 

gestió dels residus 
orgànics: 80 €/t 

v Gestió: Ajuntament 
de Boadella i les 
Escaules 

 

La planta de compostatge municipal té com a objectiu 
tancar el cicle de la matèria orgànica en el lloc d’origen 
dels residus 

 

El projecte consisteix en la recollida de la fracció orgànica municipal 
(vilatans amb contenidors de vorera de 120 litres i grans productors 
amb contenidors individuals de 90 litres), el seu tractament i la seva 
reutilització dins el mateix municipi. 
 
A la planta, els residus orgànics (68 %) es barregen amb restes de 
poda i jardineria triturades (32 %). Després es formen piles de 
2 × 1 metres i 1,20 cm d’ alçada, i un cop a la setmana es mouen 
amb la voltejadora (tractor pala) per tal d’airejar la pila i controlar la 
humitat.  
 
El procés de descomposició de la matèria orgànica és d’uns sis 
mesos. El material obtingut es passa per la garbelladora per tal de 
refinar-lo. Un cop refinat s’obté el compost, el qual es distribueix 
gratuïtament als vilatans que ho sol·liciten, o bé és venut a persones 
interessades de la resta de Catalunya.  
 
El compost resultant és de molt alta qualitat (A) i resulta apte per a 
l’agricultura ecològica, ja que la mitjana d’impropis de la FORM és 
del 0,32 %, un percentatge baixíssim comparant-lo amb el de la resta 
de Catalunya, que està per sobre del 20 %. 
 
 
 
 

 
Figura 16. Màquina de garbelladora per obtenir una qualitat òptima de compost | 

Font: pròpia 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

17 RECOLLIDA MONITORADA PaP AMB VEHICLE ELÈCTRIC  

CELRÀ (Gironès) | 5.157 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v El sistema garanteix un 

nivell de recollida 
selectiva i recuperació 
molt elevat i regular. 

v Es redueixen els viatges 
a l’abocador. 

v Desapareix l’anonimat 
en la producció de 
residus, comportant 
una participació en el 
reciclatge elevada. 

v Els retorns de cànon i 
dels Sistemes Integrats 
de Gestió (SIG) resulten 
més elevats. 

v El monitoratge del 
sistema permet un 
control diari dels residus, 
incidències i 
participació. 

v La recollida mitjançant 
vehicle elèctric 
contribueix a l’estalvi 
d’energia i reducció 
d’emissions de CO2, així 
com a la reducció 
d’emissions sonores. 

 
 

INDICADORS 
v % de recollida de cada 

fracció respecte del total 
v % de participació 

ciutadana en la recollida 
de residus  

v % de retorn de cànon 
abocador i Sistemes 
Integrats de Gestió (SIG) 

v % d’estalvi d’emissions de 
CO2 

 

CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: Celrà 
v Any d’implantació: 

2013 
v Inversió inicial: 

112.726,32 € (sense 
personal) 

v Gestió: empresa 
externa (concessió) 

v Residus de recollida: 
85 % (2013) 4 
fraccions: FORM, 
envasos, paper i 
cartró i resta 

La recollida monitorada PaP de Celrà té l’objectiu 
d’augmentar la quantitat i qualitat dels residus 
valoritzables  

 

El sistema de recollida porta a porta (PaP) de Celrà consisteix en la 
recollida per fraccions en el lloc de generació del residus (habitatges, 
comerços, indústria, etc.) mitjançant un vehicle elèctric. Aquest 
vehicle és de petites dimensions i permet realitzar el recorregut de 
recollida pels carrers estrets del nucli antic .  
 
Els generadors de residus són els responsables de dur a terme la 
segregació en cubells i per fraccions. Aquests recipients són recollits a 
la porta de l’habitatge o establiment d’acord amb un calendari 
municipal preestablert. Cada cubell té associada una etiqueta amb 
les dades del productor.  
 
El sistema està monitorat: els vehicles de recollida tenen incorporat un 
GPS de control de rutes i parades, així com sensors d’operacions de 
recollida i neteja. També conté una antena amb una freqüència de 
treball corresponent a la freqüència de les etiquetes per a la 
realització de les lectures, i un sistema de gestió amb botonera i 
pantalla LCD que permet observar i certificar les lectures realitzades i 
marcar les incidències durant el servei de recollida. 
 
 

 
Figura 17. Estructures per als cubells de recollida PaP de Celrà en blocs d’habitatges. El 
cubell marró correspon a l’orgànic, el gris a la resta i el groc amb tapa blava és per a  
paper i cartró o per a envasos, depenent del dia de recollida | Font: pròpia 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

18 RECOLLIDA MONITORADA DE RESIDUS PaP 

VILABLAREIX (Gironès)| 2.529 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Aconsegueix alts nivells 

de reciclatge. 
v Estalvia emissions de CO2 

provinents del tractament 
de la resta. 

v Optimitza la ruta de la 
recollida. 

v Millora la qualitat de vida 
dels veïns (el PaP allibera 
espai a la via pública i 
redueix els abocaments i 
la distància al punt 
d’aportació). 

v Permet implantar un 
sistema de taxa més justa  
a partir del pagament per 
generació. 

 
INDICADORS 
v % de participació 

ciutadana correcta en la 
recollida de residus 

v % d’estalvi d’emissions de 
CO2 corresponent al 
tractament de la resta 
respecte del sistema de 
recollida comú 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: 

Vilablareix 
v Any d’implantació: 

2013 
v Inversió inicial: 

17.025,60 € 
v Cost de manteniment: 

540 €/any 
v Gestió: empresa 

externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El servei de recollida de residus porta a porta de 
Vilablareix permet el control de la participació, dels 
fluxos, de les incidències i dels indicadors del servei  

 

El sistema de control informatitzat permet garantir la qualitat en el 
servei. Fa possible el control i l’optimització de les rutes realitzades pels 
vehicles per mitjà de GPS, així com el control dels usuaris mitjançant 
la identificació amb etiquetes d’alta freqüència instal·lades als 
cubells i la lectura automàtica RFID de cadascuna . 
 
Les dades enviades als servidors es bolquen en una aplicació web 
que permet visualitzar en temps real la posició dels vehicles i les 
tasques realitzades pel servei de recollida. D’altra banda, l’aplicació 
permet gestionar les dades recollides i generar informes. 
 
La solució permet un control essencial per poder assolir els bons 
resultats de la recollida selectiva porta a porta, i optimitzar, així, els 
costos posteriors de tractament de les diverses fraccions recollides.  
 
Avantatges del sistema:  

- Control del servei de recollida (nombre de buidatges per 
cubell/bujol/domicili/comerç; control de la correcta execució del 
servei (rutes, dies de recollida...), etc. 

- Control d’incidències del servei (incidències amb exactitud: domicili, 
ubicació, tipus d’incidència, etc.). 

- Control de fugues (el usuaris coneixen que el servei es controla, i el 
tipus de fiscalitat controla que l’usuari estigui fent ús del servei). 

- Fiscalitat: pagament per generació (gràcies al control del nombre de 
buidatges per domicili, incentiu per a la millora de la recollida 
selectiva, etc.). 

 

 
Figura 18. Programa d’incidències i control de rutes | Font: Aj. de Vilablareix 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

19 RECOLLIDA DE RESIDUS AMB VEHICLES ELÈCTRICS 

GIRONA (Gironès) | 97.212 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Es tracta d’una mesura 

per fomentar l’ús del 
vehicle elèctric i la 
conscienciació ambiental 
entre la ciutadania. 

v Contribueix a la reducció 
d’emissions de CO2. 

v Són vehicles pensats per 
al servei que presten i 
amb les dimensions 
òptimes.  

  
INDICADORS 
v % d’estalvi d’emissions de 

contaminants atmosfèrics 
de transport respecte de 
l’ús de vehicles comuns 

v % d’estalvi en despesa de 
carburant 

v Mitjana de tones 
d’emissió de CO2 per 
vehicle de la flota de 
Girona+neta 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: Girona 
v Any d’implantació: 

2013  
v Cost d’inversió: 

1.030.000 € (830.000 € els 
vehicles i 200.000 € 
l’adequació de les 
instal·lacions) 

v Gestió: Ajuntament de 
Girona 

v Nombre de vehicles 
elèctrics: 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ajuntament de Girona ha incorporat 20 vehicles elèctrics  
a la flota de «Girona+neta» 

 

Els vint vehicles elèctrics que formen part de la flota de «Girona+neta» 
són: sis vehicles auxiliars elèctrics d’escombrada amb caixa tancada 
basculant, dos vehicles auxiliars elèctrics d’escombrada amb caixa 
oberta basculant, un vehicle auxiliar elèctric amb caixa oberta de 
gran capacitat, dos vehicles auxiliars elèctrics amb caixa basculant 
en altura, tres autocamions elèctrics amb caixa oberta de set metres 
cúbics de capacitat, i sis vehicles d’inspecció elèctrics. 
 
Els vehicles de neteja elèctrics son ideals per al servei per al qual 
estan pensats, ja que no s’han de moure del terme municipal de 
Girona, tenen autonomia suficient per treballar durant tota una 
jornada i disposen d’un sistema de gestió de càrrega intel·ligent i 
eficient.  
 
La incorporació d’aquests vint vehicles a la flota de recollida de 
residus ha representat un estalvi de 30 tones de CO2 l’any. També ha 
suposat un estalvi pel que fa a la despesa en carburant i ha contribuït 
a reduir la contaminació acústica a la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 19. Vehicles que formen part de la flota de recollida de residus de 
«Girona+neta» | Font:  Aj. de Girona 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

20 VEHICLE ELÈCTRIC INTERCANVIABLE A LA FLOTA MUNICIPAL 

VILABLAREIX (Gironès)| 2.529 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Contribueix a reduir les 

emissions de CO2 a 
l’atmosfera.  

v Contribueix a disminuir la 
contaminació acústica. 

v Fomenta la presa de 
consciència ambiental 
entre la ciutadania. 

 
INDICADORS 
v % d’estalvi d’emissions de 

CO2 del vehicle elèctric 
respecte de qualsevol 
altre vehicle de la flota 
municipal. 

v % d’estalvi d’emissions de 
CO2 de la flota municipal, 
un cop adquirit el vehicle 
elèctric, respecte de 
l’emissió anterior (sense 
vehicle elèctric). 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: 

Vilablareix 
v Any d’implantació: 

2010 
v Inversió inicial: 

45.181,80 € (subvenció 
de 31.500,07 €) 

v Cost de manteniment: 
562,35 €/any 

v Gestió: Ajuntament de 
Vilablareix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incorporació a la flota municipal de Vilablareix d’un 
vehicle elèctric per al servei de manteniment i neteja 
viària 

 

L’any 2010 l’Ajuntament de Vilablareix va adquirir un vehicle elèctric 
intercanviable per tal de millorar els serveis bàsics municipals i garantir 
un servei eficient, tant de neteja viària com de tasques de 
manteniment general del municipi.  
 

El vehicle elèctric de la flota municipal és un vehicle elèctric 
intercanviable, multifuncional i de petites dimensions, útil per a les 
diferents línies de treball del servei de brigada municipal.  Disposa 
d’una caixa posterior per transportar material, ja sigui d’obra, dipòsits 
d’aigua per al manteniment de les zones verdes, contenidors, runa, 
deixalles, etc.   
 

El vehicle elèctric funciona amb bateria elèctrica alimentada amb 
una xarxa elèctrica. Cada dos dies s’ha de recarregar durant deu 
hores. 
 

L’objectiu principal d’aquesta solució smart és tendir vers el 
desenvolupament d’una mobilitat sostenible. 

 

 
 
Figura 20. Vehicle elèctric intercanviable de la flota municipal de Vilablareix | Font: Aj. 
de Vilablareix 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

21 APARELL PIPICÀ A LA VIA PÚBLICA 

LLAGOSTERA (Gironès)| 8.105 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Eviten taques i males 

olors produïdes per les 
orines dels gossos a la 
via pública. 

v Permeten generar 
compost per a 
fertilitzar els parcs i 
jardins municipals. 

v Es tanca el cicle de la 
matèria orgànica. 

v Els aparells pipicà 
estan situats en llocs 
estratègics per tal de 
garantir el seu bon 
funcionament i el seu 
èxit.  

 

INDICADORS 
v Valoració de 

satisfacció per part 
del ciutadans pel que 
fa a la neteja dels 
carrers 

v % de compost anual 
generat amb les orines 
dels gossos i restes de 
poda respecte del 
total emprat per a 
parcs i jardins 
municipals 

v Kg de compost per 
cada gos present al 
municipi 

 

CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: un al 

carrer Olivereta i l’altre 
a l’avinguda Gironès 

v Any d’implantació: 
2014 

v Inversió inicial: 0 € 
(2014); cost dels 
aparells (2015) * 

v Cost de manteniment: 
cost propi de 
l’Ajuntament 
(brigada) 

v Gestió: Ajuntament de 
Llagostera 

v Residus de recollida: 
orina canina 

v Nombre. d’aparells 
pipicà: 2 

 

Pipicà i restes de poda per generar fertilitzant natural per 
a parcs i jardins municipals 

 

Els aparells pipicà situats a la via pública faciliten la recollida de les 
orines canines, evitant que aquestes taquin el mobiliari urbà i vials, així 
com també eviten les possibles males olors.  
 
Aquests aparells contenen restes de poda a la base, les quals 
absorbeixen l’orina i neutralitzen les males olors. L’orina recollida 
permet millorar el compost orgànic usat per fertilitzar els parcs i jardins 
de Llagostera, gràcies als nutrients de l’orina dels gossos. 
 
Els aparells pipicà s’han instal·lat temporalment durant un any, en 
fase de prova pilot, en dos punts estratègics del municipi: un, al carrer 
Olivereta i l’altre, a l’avinguda Gironès. El primer punt és un carrer 
situat al nucli antic, on els carrers són completament pavimentats i 
sense zones verdes, i el segon es troba als afores del nucli urbà, dins 
d’una zona residencial amb un nombre elevat de gossos. Al llarg del 
2015, i havent transcorregut el temps de prova pilot, l’Ajuntament té 
pensat comprar els dos aparells, atès el bon resultat de la solució. 
 
* La solució emprada no va significar inicialment, al 2014, cap cost per a l’Ajuntament 
de Llagostera, ja que es tractava d’un conveni de cessió amb l’empresa propietària 
dels aparells per realitzar la prova pilot durant un any. Transcorregut aquest temps, en 
el supòsit que l’Ajuntament es volgués quedar els aparells, hauria d’abonar el seu cost 
de compra. 
 

 
 

Figura 21. Pipicà a Llagostera | Font: Aj. de Llagostera 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

22 SEGUIMENT, PESATGE i GEOLOCALITZACIÓ DE RESIDUS 

ALT EMPORDÀ | 140.214 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v Permet fer un control 

del servei de recollida 
precís per part de tots 
els agents implicats. 

v Facilita la comunicació 
d'incidències i el seu 
seguiment. 

v Permet fer una 
planificació de la 
recollida en funció dels 
resultats per contenidor 
tant en freqüència 
com en ubicació de 
contenidors. 

v Facilita la detecció 
d'incidències en àrees 
amb molts impropis a la 
recollida selectiva. 

v Aporta transparència a 
la gestió del servei de 
recollida de residus. 

 

INDICADORS 
v Nombre d’incidències 

detectades des del 
mateix servei per any 

v % d’usuaris que utilitzen 
o consulten el web 
respecte del total 
d’habitants de l’Alt 
Empordà 

 

CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: Alt 

Empordà 
v Any d’implantació: 

2006, i millora de la 
tecnologia el 2011 

v Inversió inicial: 
web: 17.000 €  (segons 
preus del 
programador); sistema  
de pesatge: segons 
diferents marques al 
mercat 

v Cost de manteniment: 
el web, 2.500 €/any 

v Gestió: conjunta entre 
una empresa externa i 
Consell Comarcal 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà implanta un servei 
de control i seguiment del servei de recollida de residus i 
de comunicació d’incidències i peticions en línia 

 

El sistema es basa en tres pilars bàsics: 
 
1) Un sistema de geolocalització dels contenidors amb una etiqueta 
i pesatge per a cada servei de recollida que guarda el pes, la data i 
hora de recollida del contenidor. Disposa de control informàtic, el 
qual genera un fitxer exportable a un web central del servei. 
 
2) Un web que disposa d'una base de dades dels productors de 
residus inclosos al servei, els contenidors associats a cadascun i les 
dades recollides de cada contenidor. Aquest web té dos tipus 
d'informacions: 

- Informació pública: mapa de contenidors per fraccions, dades de 
recollida, calendari de recollida, etc.  
- Informació privada: exclusiva per a usuaris privats del servei, amb 
dades específiques de la seva recollida. Cada usuari té el seu espai 
privat en línia per fer tramitacions i realitzar el seguiment del servei. 

 

3) Una comunicació de seguiment en línia entre els ens implicats. Es 
basa en la detecció i la comunicació d'incidències dins el mateix 
web. 
 

La solució està pensada perquè es coordini un servei amb molts 
usuaris i de molt diverses tipologies. Aporta transparència a la gestió 
del servei i permet controlar la idoneïtat de les característiques de la 
recollida i els seus paràmetres bàsics. Aquesta solució està en 
constant evolució i va incorporant millores segons van canviant les 
necessitats del servei. 
 

 
Figura 22. Mapa de contenidors per fraccions | Font: www.selectiva-altemporda.org 
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ALTRES 

23 MONITORITZACIÓ I CONTROL ACÚSTIC 

GIRONA (Gironès)| 97.292 hab 

 

PERQUÈ ÉS SMART? 
v Permet conèixer els 

valors de contaminació 
acústica de la ciutat i a 
partir d’aquí establir 
mesures per a solucionar 
el problema.  

v Permetrà conèixer els 
nivells sonors en els punts 
més conflictius en temps 
real 

 
INDICADORS 
Un cop determinades les 
mesures a prendre per a 
disminuir els nivells sonors 
de la ciutat es podrà 
calcular: 
 
v disminució de dB en 

%, respecte els nivells 
actuals registrats pels 
5 sensors i els registrats 
en “x” temps 

 
Aquest indicador 
permetrà valorar 
l’eficàcia de les mesures 
preses per a reduir els 
nivells sonors. 
 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: punts de 

màxim nivell sonor de 
Girona: zona de 
Correus, la Rambla 
Xavier Cugat, la zona 
dels Maristes, a 
l’antiga Plaça Europa 
i Carrer Figuerola 

v Any implantació: 2014 
v Inversió inicial: 

15.000€ 
v Cost manteniment: 

654 €/any 
(manteniment dels 5 
sensors) 

v Gestió: Ajuntament 
de Girona 

v Número de sensors 
instal·lats: 5 sensors 
 

 

Cinc Sensors situats a la via pública permeten mesurar la 
contaminació acústica als punts de màxim nivell sonor 
de la ciutat 

 

El projecte consisteix en la instal·lació, al llarg del 2014, de cinc 
sensors a la via pública per tal de mesurar la contaminació acústica 
de la ciutat. Les dades recollides pels sensors permetran 
posteriorment actualitzar el mapa acústic de Girona, ja que l’actual 
data del 2005. 
 
Aquests sensors es troben situats a les zones de major soroll, és a dir, 
a les principals vies de circulació rodada, i a la zona d’oci nocturn ja 
que l’objectiu és registrar els màxims nivell sonors de la ciutat. Els 
punts on es troben són: la zona de Correus, la Rambla Xavier Cugat, 
la zona dels Maristes, a l’antiga Plaça Europa i al Carrer Figuerola. 
 
Les dades recollides per aquests sonòmetres poden ser consultades 
contínuament a través d’internet. 
 
Les dades recollides pels cinc sensors, a més de permetre poder-se 
actualitzar el mapa acústic, es podran analitzar i comparar els nivells 
sonors actuals amb les dades obtingudes per mitjà de controls 
puntuals realitzats l’any 2013, els quals demostraven que un 40% dels 
ciutadans viuen exposats a més soroll del que estableix la normativa. 
 
 
 

 
Figura 23. Imatge del mapa acústic de Girona amb data del 2005 | Font: 
http://terra.girona.cat/vu/mapa_acustic/ 
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ALTRES 

24 MONITORATGE DE PARÀMETRES AMBIENTALS 

LA GARROTXA | 55.339 habitants 
 

PER QUÈ ÉS SMART? 
v El projecte engloba un 

territori format per 
diferents municipis que 
presenten 
característiques  i 
problemàtiques similars, 
amb l’objectiu d’obtenir 
beneficis comuns. 

v Permet generar escenaris 
climàtics locals. 

v Permet anticipar-se a 
possibles riscos 
ambientals. 

 
INDICADORS 
v Emissió de contaminants 

atmosfèrics 
v Volum de dades 

meteorològiques 
(temperatura, humitat, 
pluviometria, etc.) 

v Làmina d’aigua de 
cursos fluvials 

 
CARACTERÍSTIQUES 
v Localització: repartits 

al llarg del territori de 
la Garrotxa 

v Any d’implantació: 
2014 

v Inversió inicial: 
25.000 €  

v Cost de manteniment: 
570 €/any pel 
manteniment i 
conservació dels 
equips 

v Gestió: municipal 
v Nombre de sensors 

instal·lats: 32  
 

 
 

 

El projecte «Resiliència de la Garrotxa» identifica els 
impactes més destacats del canvi climàtic a la Garrotxa 

 

Amb el projecte «Resiliència de la Garrotxa» s’ha instal·lat un sistema 
de control, seguiment i monitoratge de paràmetres ambientals 
mitjançant una sèrie de sensors a la comarca de la Garrotxa. Els 
objectius són: 

• Dur a terme un seguiment i mostratge diferencial dels 
diferents ambients. 

• Definir els paràmetres de control. 
• Avaluar la significació de les actuacions. 

 
Alguns aspectes destacables que es poden controlar són: 

• La contaminació de l’atmosfera, mitjançant sensors situats als 
polígons industrials més importants de la comarca. 

• Les avingudes de rius i les crescudes de rius, gràcies a sensors 
que determinaran si la làmina d’aigua d’aquests rius puja. 
Això permetrà anticipar-se a possibles inundacions. 

• Riscos d’incendi, per mitjà de sensors que mesuren la humitat 
ambiental, la temperatura, etc. 

 
L’anàlisi de les dades mesurades per aquests sensors permet 
preveure i anticipar-se a possibles riscos tant naturals (nevades, focs, 
inundacions, etc.) com derivats de l’acció humana (emissions 
atmosfèriques elevades). També permet avaluar l’efectivitat de les 
actuacions d’adaptació i mitigació implantades a la comarca amb 
del Pla d’Adaptació als Impactes del Canvi Climàtic a la Garrotxa.  
 
Aquest sistema funciona mitjançant la comunicació remota entre 
antenes i sensors i punts de recollida i lectura de dades (SIGMA). Els 
sensors funcionen de forma completament autònoma, ja que 
cadascun està dotat d’una placa solar fotovoltaica. 
 

 
 

Figura 24. Sensor de làmina d’aigua | Font: SIGMA 
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