
El PAES  
de Palafrugell
Palafrugell va signar el Pacte 
d'Alcaldes el 29 de gener de 2013.
El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible 
consta de 62 accions que suposen 
una reducció de 24.526,05 t de CO2  
per a l'any 2020 i equivalen a un 20,3% 
de les emissions del 2005.

Objectiu:
Disminuir les emissions de CO2 
generades pel consum d’energia a:
— Edificis i equipaments municipals
— Transport de residus
— Sector residencial
— Sector terciari
— Flota municipal
— Parc de vehicles
— Sector de residus

Dades del municipi
Situació: dins la comarca del Baix 
Empordà, amb els nuclis de Llafranc, 
Calella, Tamariu i Llofriu.
Superfície: 26 Km2
Altitud: 64 m
Població: 22.880 habitants

Tones de cO2 emeses 
a Palafrugell durant 
el 2005

Caldera de biomassa
L'ajuntament ha construït una caldera que funciona amb 
biomassa per a cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària 
i de calefacció de l'escola

La caldera de 
biomassa a Palafrugell 

representa:
Producció d’energies renovables

141.442 kWh/any
Estalvi d’energia

88.500 kWh/any
Emissions estalviades de cO2

55 tCO2/any
Import de la instal·lació (IVA inclòs)

156.695€

Programa marc de recerca i innovació
de la UE «Horitzó 2020».
Acord de subvenció núm. 649789.

Els  
municipis
tenim 
energia  
per actuar!
Palafrugell
Escola Torres Jonama amb caldera  
de biomassa

Emeses: 
120.807tCO2
(el 13,82% de la comarca)

Emissions 
tcO2/càpita:

Palafrugell Baix  
Empordà
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Per sectors:

tCO2

15.306,65
13%
Edificis  
i equipaments  
del sector terciari  
(no municipal)

54.425,28
45%
Transport  
urbà rodat:  
transport privat  
i comercial

14.936,76
13%
Emissions  
associades  
al tractament  
de residus sòlids  
urbans 

3.976,10
3%
Ajuntament

32.162,12
26%
Edificis  
residencials

Finançament:
Ajuntament i Diputació de Girona

Escola Torres Jonama

Xemeneia aïllada
acer inox

Tub d'impulsió 
mecànica

La biomassa forestal 
És un recurs altament disponible 
en el nostre territori i amb un 
gran potencial de gestió. Girona 
és una terra de boscos; més de 
la meitat de la seva superfície és 
coberta per boscos densos (unes 
317.771 hectàrees) que presenten 
un creixement anual de prop de 
850.000 m3 de biomassa. Avui, els 
aprofitaments forestals suposen 
únicament el 20% de la superfície 
arbrada que ocupa el nostre 
territori, fet que implica un ràpid 
abandonament de la gestió forestal 
i un important augment del risc 
d’incendis forestals.

Boca emplenat estella amb 
sistema pneumàtic.
L'estella també pot descarregar-se 
per comporta superior

Sitja d'estella

Registre d'accés a la sitja

Sistema d'agitació
i alimentació

Solera d'anivellament 
de formigó armat

Ventilació de la sitja

Abraçadora
d'impermeabilització

Dipòsit d'inèrcia

Porta d'accés
doble batent

Vas d'expansió

Limitador de tiratge

Caldera 
de biomassaSala de calderes

Esquema-tipus 
d'una instal·lació 
de biomassa


