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1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS. CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI. 
 

1.1 Introducció i antecedents 

 
En el cinquè informe d’avaluació del Canvi Climàtic del Panell Intergovernamental sobre el 

Canvi Climàtic (IPCC) es va demostrar, amb una seguretat del 95%, que l’activitat humana 

és la causant dominant de l’escalfament observat des del segle XX1.  

Prèviament a aquest informe i a partir d’informes anteriors de l’IPCC, la iniciativa dels 

governs locals davant el canvi climàtic i els seus efectes es va veure reflectida en diverses 

iniciatives, com el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia. Aquest va néixer el 

2008 com un instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi 

climàtic. Va ser un compromís voluntari pel qual els municipis assumien l'objectiu de 

reduir les seves emissions en més d'un 20% l'any 2020. Actualment més de 500 municipis 

de Catalunya estan adherits al Pacte i han elaborat un Pla d’Acció per a l’Energia 

Sostenible (PAES). A nivell global n’hi ha més de 68002.  

L’octubre de 2015, la Unió Europea, davant la necessitat d’incorporar mesures per 

l’adaptació al canvi climàtic, va reformular el pacte i va aprovar el Pacte dels Alcaldes i 

Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Aquest nou pacte, del qual en deriven els nous Plans 

d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), té tres pilars principals: 

 Un compromís de reducció d'emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) més enllà 

del 40% per l'any 2030, mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i un major ús 

de fonts d'energia renovables. 

 El compromís d'avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint l’obligació de 

redactar un Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions. 

 Que el subministrament energètic sigui segur, disponible, equitatiu i sostenible. 

En el context internacional, el desembre de 2015 es va celebrar a París la  21a sessió anual 

de la Conferència de les parts (COP21) de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre 

el Canvi Climàtic (CMNUCC). El resultat va ser un acord per combatre el canvi climàtic i 

impulsar mesures i inversions per a un futur baix en emissions de carboni, resilient i 

sostenible (l'Acord de París té per objectiu mantenir l'augment de la temperatura d'aquest 

segle molt per sota dels 2ºC i reforçar la capacitat per afrontar els impactes del canvi 

climàtic). En aquesta sessió també es va destacar la importància de les iniciatives locals (a 

nivell de ciutats i províncies).  

A nivell de Catalunya, existeixen diversos plans vigents per a la mitigació i adaptació al 

canvi climàtic: el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, el Programa 

d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions (àmbit de suport a les empreses) i 

l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic Horitzó 2013-2020.  

                                                           
1 IPCC (Informe del Grupo de trabajo I del IPCC). Cambio climático. Bases físicas. Resumen para 
responsables de políticas (2013). ISBN 978-92-9169-338-2 
2 Covenant of Mayors for Climate & Energy [http://www.eumayors.eu]. 2016. 
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El gener de 2017 es va publicar el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, el 

qual pretén facilita la transferència de coneixement rigorós, de forta base científica, als 

responsables de la presa de decisions. L’informe mostra les vulnerabilitats de Catalunya 

(sobre sistemes naturals i sistemes humans) i proposa algunes recomanacions sobre com 

afrontar aquest repte.  

Per últim, el juliol de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de canvi climàtic. 

En aquest context, l’Ajuntament de Vilobí del Penedès ha decidit transformar en 

oportunitat aquesta situació i integrar en les seves actuacions la mitigació i l’adaptació al 

canvi climàtic a partir de la redacció del present Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el 

Clima (PAESC).  

 
 

1.2 Característiques del municipi 

 
1.2.1 Característiques geogràfiques 

 
El municipi de Vilobí del Penedès ocupa una superfície de 9,34 km2 i té un perímetre de 15 km. 

Està localitzat a la comarca de l’Alt Penedès, al nord-oest de Vilafranca del Penedès, capital de 

la comarca. Limita al nord-est amb el terme de Fontrubí, al nord-oest amb el terme de San 

Martí Sarroca, al sud amb Pacs del Penedès i al sud-est amb Les Cabanyes i La Granada.   

 

Vilobí del Penedès es situa al sud de la Depressió Prelitoral Catalana, a la plana del Penedès. És 

una plana formada per sediments del quaternari, envoltada per la Serralada Prelitoral 

Catalana, amb les serres d’Ancosa, Font-rubí i de Mediona, al nord. Per l’altre costat limita 

amb formacions cretàcies de la Serralada Litoral, concretament el massís del Garraf. 

 

El terme municipal és essencialment una plana, amb petites ondulacions, a dues de les quals a 

que es troben al bell mig de la plana s’hi ubiquen els dos nuclis habitats. Té una altitud mitjana 

de 286 m sobre el nivell del mar. L’alçada màxima és el turó de l’Olivella amb 335 metres. 

 

El terme municipal es troba al sector septentrional de la plana, accidentat pels contraforts 

meridionals de les serres de Font-rubí i de Mediona i drenat per la riera de Llitrà o de les 

Graus.   

 

 

286 m

9,34 Km2

1.001

1.647

262

D2

   Graus dia 18/18**: 

   Graus dia 21/21**: 

   Zona climàtica (CTE)**: 

Font: *IDESCAT; **ICAEN; 

   Altitud mitjana*:

   Superfície*:

   Graus dia 15/15**: 

Taula 1. Característiques geogràfiques i climàtiques. 
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1.2.2 Medi natural i gestió  

 
 

 

 
 

  

Pel que fa a les característiques geològiques, tot el terme de Vilobí pertany a l’era quaternària, 

exceptuant el curs de la riera de Vilobí, que és terciari. Vilobí del Penedès està assentat en un 

antic monticle de mineral de guix del miocènic superior. En aquesta zona hi trobem Pèlags que 

són clots ocasionats per antigues canteres de guix que es remunten a l’època romana, en les 

que s’han produït unes basses d’aigua degut a la concentració de les aigües d’escolament i 

freàtiques, d’una singular bellesa a nivell paisatgístic i de valor natural de biodiversitat 

ambiental.  

 

Vilobí pertany a la conca hidrogràfica del Foix, on desguassa la riera principal (riera de Vilobí o 

de Llitrà) que travessa el terme de nord-oest a sud-est. Hi ha diversos torrents que 

desemboquen a aquesta riera  (torrents de la Planota, dels Llacs, de Can Cotoliu, i d’en Mayol)  

que només porten aigua en èpoques de pluges cabaloses. Com a única font important s’ha 

reconegut la font de Can Baró, en moltes ocasions també eixuta.  

 

Gran part de la superfície total del terme municipal (73,8%) està ocupada pel conreu de la 

vinya, seguit a molta distància de conreus herbacis (2,9% del total del territori). 

 

Pel que fa a la superfície forestal, aquesta ocupa  un 5,5% de la superfície total del municipi. 

Bàsicament està formada per bosc de pi blanc, amb petites clapes d’alzina, amb un sota-bosc 

format per garric i fonoll, situat als turons de La Coma, L’Olivella, Can Carbó i la Planota. La 

Supefície forestal (Ha) 52

Supefície forestal (% respecte el total municipi) 5,51%

Espai PEIN (% respecte el total municipi) 0,0%

Instruments d'Ordenació forestal (% superfície forestal que en té) 0%

Té superfície privada custodiada (Xarxa Custòdia del Territori) No

Superfície regada (% respecte el total municipi) 1%

Superfície de zona verda (% respecte el total municipi) 0,66

Superfície urbanitzable (% respecte el total municipi) 1,40%

Superfície d'urbanitzacions (% respecte el total municipi) SD

Superfície PEIN (% respecte el total del municipi) 0,00%

Zona vulnerable de nitrats 0

Superfície zona humida (% respecte el total del municipi) 0,00

Nombre d'aqüífers protegits 0,00

% agricultura ecològica / SAU (superfície agrària útil) (Ha) l laurada 2009 0,04

% explotació ramadera ecològica/ explotació ramadera total 0,00

Zones verdes (Ha) 6,19

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona (ASVICC)

Taula 2. Dades generals del medi natural 
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resta de superfície forestal és la formada per la vegetació de ribera consistent en  canyissars, 

pollancres i àlbers, la qual es concentra als marges de la riera i dels torrents. 

 

 

Il·lustració 1. Vista aèria del municipi. 

Font: Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN). 

 

 

 

Il·lustració 2. Cobertes del sòl al municipi. 

             Font: Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN). 
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Il·lustració 3. Hàbitats del municipi. 

Font: Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN). 

 

 

En general, el municipi té una erosionabilitat inapreciable a gran part de la seva superfície, tot i 

que hi ha algunes àrees en que aquesta és baixa, corresponent als vessants de la zona dels 

pèlags (Il·lustració 4). No hi ha risc potencial de caiguda de roques o de petits esllavissaments a 

cap zona del terme municipal (Il·lustració 5). Tot i així, els esllavissaments i possibles 

esfondraments observats a la zona dels Pèlags condiciona que el terreny superficial no té un 

equilibri geotècnic3. No s’han trobat dades sobre l’existència de cap esdeveniment geològic 

important en els últims anys.  

 

Il·lustració 4. Mapa d’erosionabilitat potencial.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: SITxell_SITMUN. 
 

 

                                                           
3 Ramon París, Informe dels riscos geològics naturals del terme municipal de Vilobí del Penedès (POUM). 
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Il·lustració 5. Mapa del risc geològic gravitatori potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: SITxell_SITMUN. 

 

 

Alguns dels elements naturals més importants existents al municipi es poden veure a la taula 

següent (Taula 3). 

 

 

 
 

 

Dins del terme municipal no hi ha, cap espai protegit de cap categoria oficial (Parcs Naturals, 

espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural, ni espais de la Xarxa Natura 2000). Hi destaca, 

però, el paratge natural dels Pèlags format per antigues pedreres de guix amb una gran bellesa 

paisatgística i d'un gran valor ecològic i geològic. Recentment, aquest espai ha estat inclòs a 

l’inventari de zones humides de Catalunya. 

Nom

 Pèlag A  

 Pèlag B  

 Pèlag C  

 Pèlag D  

 Pèlag E

 Bosc de l'Olivella  

 Bosc de Cal Carbó  

 Bosc de la Coma  

 Bosc de la Planota  

 Torrent dels Llacs  

 Torrent de La Planota  

 Riera de Vilobí o de Llitrà  

 Torrent de Can Mayol  

 Torrent dels Pujols  

 Font d'en Baró  

Font: Memòria tècnica del Mapa de Patrimoni Cultural (DIBA)

Taula 3. Elements més importants del patrimoni natural del municipi. 
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Il·lustració 6. Notícia sobre la inclusió dels pèlags a l’inventari de zones humides de Catalunya  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: http://lafurapenedes.cat 

 

 

 Forests de gestió privada 
 

No hi ha cap bosc del municipi que disposi d’instruments d’ordenació forestals en vigor (IOF), 

tal i com es mostra a la taula següent: 

 

 

 
 

Al municipi no hi ha cap associació de propietaris forestals.  

 

 

 Forests de gestió pública (Generalitat de Catalunya) 
 

No hi ha cap forest de gestió pública. 

 

 
 

IOF Ha %

Sup. municipi 943                          -

Sup. Forestal municipi 52                             6                  

Sup. Amb IOF respecte a la sup. Forestal - -                

Font: ASVICC.

Taula 4. Superfície forestal del municipi i superfície ordenada amb un IOF 
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any 2009

any 2009

Caps de bestiar

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

Pastures permanents 23 ha

Explotacions agràries 81 explotacions
any 2009

       (77 de les quals, sense ramaderia)

16.484 caps de bestiar
any 2009

(98,5% aviram i 1,5% boví)

Superfície agrícola util itzada (SAU) 788 ha

Terres Llaurades 765 ha
any 2009

(709 ha de les quals, amb vinya)

1.2.3 Característiques socioeconòmiques 

 
El principal sector econòmic del municipi a setembre de l’any 2018 va ser la indústria, amb el 

66% dels treballadors ocupats en aquest sector, seguit del sector serveis, amb el 20%. El 42% 

dels afiliats al règim general de la SS treballen en centres de fins a 50 treballadors i el 58% en 

centres d’entre 50 i 250 treballadors (PIMEs), la majoria de fora del municipi. Per altra banda, 

actualment, els sectors Agricultura i Construcció tenen un pes específic baix (7% a cada sector).  

La taxa d’atur actualment és alta (36,5% a desembre de 2018) tot i que s’ha anat recuperant 

des de l’any 2013 (60%).  

 

Il·lustració 7. Sectors econòmics per nombre de treballadors ocupats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT d’afiliacions al règim general i al 

règim d’autònoms de la SS del compte de cotització per sectors. Dades de setembre 2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que l’agricultura no té un pes específic massa important en nombre d’afiliats a la SS, el 

terme municipal presenta una superfície agrícola de 788 ha (84% de la superfície total del 

terme municipal) cultivada principalment per cultiu de la vinya i només hi són presents 4 

explotacions ramaderes principalment d’aviram. 

 

 

Taula 5. Altres informacions econòmiques 
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Planificació Any de publicació al DOGC

POUM 2014

Font: Generalitat de Catalunya (Registre de planejament urbanístic de Catalunya).

Taula 6. Plans existents en el planejament urbanístic del municipi 

1.2.4 Planejament   
 

Atesa la complexitat del fet urbà i del territori, l’any 2014 es va redactar el POUM per tal de fer 

un planejament adient i regular el creixement urbà del municipi i establir paràmetres de 

control i planificació territorial amb l’objectiu de garantir un desenvolupament sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

Així, no s’ha d’entendre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal com un element exclusiu de 

gestió del fet edificat, sinó com un element de gestió de tot el territori.  

 

El POUM incorpora les mesures i directrius que s’estableixen al Pla director territorial de l’Alt 

Penedès aprovat definitivament el setembre del 2008 i el Pla Territorial de Barcelona aprovat 

definitivament l’abril de 2010. 

 

La voluntat dels representants municipals, que queda reflectida en el POUM, és la de:  

1. Adequar el planejament a la llei de sòl vigent, incorporant-ne els seus criteris i objectius 

de desenvolupament sostenible i promoció de l’habitatge assequible. 

2. Promoure i facilitar el creixement d’una localitat amb una forta implantació vitivinícola. 

3. La conservació del patrimoni arquitectònic, la generació de sòl residencial, la regulació 

dels espais de protecció, el manteniment i millora del casc antic i la previsió de noves 

infraestructures. 

Les actuacions previstes a Vilobí del Penedès tenen per objectiu ordenar l’estructura existent, 

definir noves claus més adients amb la realitat constructiva actual i establir les direccions del 

futur creixement. S’han establert les direccions de creixement amb la delimitació de nous 

sectors de sòl urbanitzable i de nous paràmetres de regulació dels teixits que permeten 

garantir la potenciació i millora del paisatge urbà amb una atenció especial al nucli antic. 

 

La població està estructurada en tres nuclis que es troben físicament separats, sobretot el barri 

de Bellver. Així doncs, el POUM pretén: 

 

 Unir aquests nuclis dispersos complint així amb un dels principis de creixement 

sostenible establert en els articles 3 i 9 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el principi 

del creixement compacte. El creixement s’ubica principalment a la zona intersticial que 

hi ha entre els diferents barris.  

 

 Crear un vial de ronda per millorar la connexió entre el nucli de Bellver i el barri de la 

Plaça i les Guixeres. Es proposa també una variant a la BV-2127 per facilitar la creació 

de dos nous accessos al nucli. Així, en el vial de ronda i la vorera per a vianants de la 
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BV-2127 es preveu la formació d’una xarxa de carrils per a bicicletes i la preferència al 

trànsit de vianants.  

 

 Es proposa, així mateix, la continuació del carrer Sant Roc i la seva intersecció amb 

l’Avinguda de la Generalitat articulant, així, un eix cívic amb la presència dels principals 

equipaments del municipi i espais lliures a una banda del carrer.  

 

Per altra banda el Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi també preveu: 

 

 La provisió de noves zones verdes i espais lliures per a la població. Concretament 

s’incrementa en un 59% respecte del que hi havia al 2014.  

 

 La creació d’una nova qualificació del sòl, el sòl de protecció natural paisatgística 

(SPNP), que es distribuirà al voltant dels Pèlags. 

 

 Garantir la conservació dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) com són les guixeres de 

Vilobí del Penedès mitjançant la seva inclusió en la xarxa d’espais Natura 2000, amb la 

finalitat d’assegurar-ne la continuïtat dins el territori de la UE. 

 

 l’obligatorietat d’incorporar mesures d’eco eficiència (dipòsits per a la reutilització de 

les aigües pluvials, evitar la impermeabilització excessiva de la urbanització,...) en els 

nous sectors de Sòl Urbanitzable. 

 

 La dotació de la normativa adient per la conservació dels valors paisatgístics i naturals 

del sòl no urbanitzable. 

 

 La diferenciació i creació de les claus de Sòl de protecció especial de la vinya, Sòl de 

protecció natural i paisatgística i Sòl forestal amb els seus diferents graus de protecció.  

 

 La delimitació de les zones potencialment inundables i la seva protecció.  

 

 La definició d’un catàleg d’elements que pel seu interès arqueològic, històric, artístic, 

paisatgístic o arquitectònic, han de disposar, de forma urgent, d’una especial 

protecció. 

 

 La incorporen de consideracions d’edificació sostenible amb les regulacions de 

caràcter general, la classificació i qualificació del sòl i la delimitació de àrees de 

protecció paisatgística, la regulació dels usos i construccions en sòl no edificable, la 

regulació de la incidència de les activitats en el medi ambient, i la incorporació 

expressa de totes les normatives específiques que poden incidir en el planejament i el 

procés constructiu, com ara el compliment de la llei 16/2002 de Protecció contra la 

contaminació acústica o la gestió de materials i de residus. 
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Il·lustració 8. Classificació del sòl del municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: SITMUN. 

 

 

 

 

 

1.2.5 Infraestructures (sensibles al Canvi climàtic)   

 
El municipi disposa de diverses infraestructures, algunes d’elles sensibles respecte als impactes 

del canvi climàtic: 

 

 

 

Infraestructura Antiguitat Manteniment Dimensionament Ubicació Altres Aspectes sensibles

Xarxa d'aigües potables x x Sequeres periòdiques

Xarxa de clavegueram x x Fortes pluges

Xarxa elèctrica x
Afectació per fenòmens 

meteorològics extrems

Xarxa viària x
Afectació per fenòmens 

meteorològics extrems

Camins rurals x
Afectació per fenòmens 

meteorològics extrems

Comunicacions x
Afectació per fenòmens 

meteorològics extrems

Equipaments municipals

Casa de la vila x
Afectació per fenòmens 

meteorològics extrems

Escola Llebeig x
Afectació per fenòmens 

meteorològics extrems

Llar d'infants "Els ocellets" x
Afectació per fenòmens 

meteorològics extrems

Zona esportiva x x
Afectació per fenòmens 

meteorològics extrems

Centre cívic Jaume Via x
Afectació per fenòmens 

meteorològics extrems

Cal Boter x
Afectació per fenòmens 

meteorològics extrems

Font: Elaboració pròpia.

Taula 7. Infraestructures del municipi i la seva sensibilitat al canvi climàtic 
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1.2.5.1 Infraestructures existents   

 Clavegueram  
 

Segons el Pla director del clavegueram del municipi de Vilobí del Penedès, estudi tècnic 
redactat per SOCADE, SL, els elements que composen la xarxa de sanejament del municipi, 
amb data de desembre de 2007, són els següents: 

- 308 pous (90% corresponents a la xarxa residual i 10% corresponents a la xarxa 

separativa de pluvials) 

- 18,24 km de col·lectors totals de xarxa  

- 107 escomeses 

- 128 embornals 

 

L’objecte d’aquest Pla director és conèixer la situació actual de la xarxa de clavegueram per tal 

de detectar-ne les deficiències i, així, proposar actuacions per tal de garantir el correcte 

funcionament del servei en el futur. 

 

Una vegada descrites les seves característiques, realitzat l’estudi del funcionament i detectada 

la problemàtica existent a nivell de pluvials s’han plantejat les solucions i obres previstes a tres 

nivells: 

- Resoldre les insuficiències de la xarxa existent (aigües residuals + dilució) 

- Resoldre els col·lectors i pous en mal estat detectats en l’inventari. 

- Resoldre la problemàtica d’inundacions (aigües pluvials) 

 

Il·lustració 9. Notícia sobre millores a la xarxa de sanejament a Vilobí del Penedès. 

 
Font: web de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès 
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 EDAR  
 

La Mancomunitat Penedès Garraf té delegades les competències en matèria de sanejament 

dels ajuntaments de l’Alt Penedès. 

 

Des de l’any 1991 el municipi de Vilobí del Penedès disposa d’una estació depuradora amb una 

sola fossa sèptica on es realitza tractament primari. L’administració explotadora de 

l’equipament és la Mancomunitat Penedès-Garraf.  

 

El sistema de sanejament de Vilobí del Penedès connecta amb el sistema de sanejament de 

Vilafranca mitjançant col·lectors en alta. 

 

 

 Xarxa d’abastament d’aigües potables  
 

La concessionària del servei municipal és Aigües de Vilafranca, SA. L’origen de l’aigua 

subministrada a la població prové de la compra d’aigua en alta portada de la connexió d’Aigües 

del Ter-Llobregat (ATLL)  i el punt de lliurament correspon és el dipòsit de Vilobí Poble (1.000 

m3 de capacitat). Les extraccions d’aigua subterrània corresponen a bombejos per a ús 

agrícola (reg de suport a la vinya) principalment. 

 

Al terme municipal existeix 1 dipòsit per a subministrar l’aigua en baixa a la població 

 

- Dipòsit de Vilobí poble 

Subministra a tot el municipi a través de canonades en forma de xarxa. 

Capacitat: 1.000 m³ 

Cota: 325 m. 

Permanència: 1,59 dies. 

Rep aigua de la compra en alta de la connexió d’Aigües Ter-Llobregat. 

 

Per altra banda existeix un altre dipòsit ubicat a uns 10 m d’aquest que es manté actiu només 

per a poder realitzar les feines de neteja del dipòsit gran. Aquest dipòsit té una capacitat de 90 

m3. 

 

La xarxa de distribució és ramificada als sectors amb habitatges dispersos i mallada als nuclis 

de població compactes com és el nucli de Bellver i el de Vilobí. 
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Il·lustració 10. Notícia sobre millores a la xarxa d’aigua a Vilobí del Penedès. 

 
Font: web de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Xarxa elèctrica 
 

La distribuïdora de la zona és ENDESA. El municipi el travessa dues línies d’alta tensió (de 400 i 

de 220 kV al plànol de la REE) i diverses línies de mitja tensió.  Encara que a la cartografia del 

SITMUN no figurin suports, al mapa topogràfic 1:25.000 del ICGC s’han observat 9 torres i s’ha 

mesurat una longitud aproximada de 3,8 km. La infraestructura existent es pot veure a 

continuació (Taula 8 i Il·lustració 11): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 11. Traçat de les línies elèctriques que travessen el municipi (zona envoltada pel cercle groc).  

 

Font: Mapa del Sistema eléctrico ibérico (2015). REE. 

Longitud de línies de mitja tensió (m) 3.634,12             

Nombre de punts de suport d'alta tensió -                        

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona (ASVICC)

Taula 8. Infraestructura de xarxes elèctriques 
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 Xarxes viàries 
 

La principal via de comunicació és la carretera local BV-2127 que travessa el municipi i uneix 

Vilafranca del Penedès amb Guardiola de Font-rubí. La carretera BV-2151 que uneix Sant Martí 

Sarroca amb Font-Rubí també passa a tocar del terme municipal. Per altra banda, l’autopista 

AP-7 es troba a uns 5,5 km de distància (sortida de Vilafranca del Penedès).  Al municipi no hi 

ha ponts que siguin punts sensibles, tot i així se’n destaquen dos que estan situats a la 

carretera BV-2127 a sobre de rieres. 

 

Il·lustració 12. Xarxa viària al municipi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: SITMUN 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il·lustració 13. Situació dels ponts. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’ICGC 

Taula 9. Ponts de la xarxa viària a considerar com a punts sensibles. 

Nom Ubicació

BV-2127 sobre riera de Vilobí 4.138.358,167.639

BV-2127 sobre riera de Manyans 4.137.923, 168.149

Font: Elaboració pròpia a partir cartografia ICGC.
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 Comunicacions  

 
El municipi disposa de cobertura de Banda Ampla i ADSL i, recentment, també hi ha arribat la 

fibra òptica. La cobertura de telefonia mòbil és alta a tot el terme municipal ja que  hi ha una 

antena de telefonia mòbil a la muntanya del Picolis (il·lustració 14 i 15). 

 

 

Il·lustració 14. Cobertura al municipi. 

Font: Generalitat de Catalunya. Consultat a http://cercador.ctti.gencat.cat. 

 

 

Il·lustració 15. Mapa de cobertura de cobertura del servei d’emergències 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Generalitat de Catalunya. Consultat a http://cercador.ctti.gencat.cat. 
 
 

Taula 10. Principals camins del municipi 

Nom

Camí de Vilafranca a La Llacuna

Cami de Les Cabanyes a Guardiola de Font-Rubí

Font: Elaboració pròpia a partir cartografia ICGC.
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 Estacions meteorològiques 
 

Les estacions meteorològiques més properes són les situades a La Granada i Font-Rubí. 

Les dades es poden consultar al següent web: http://www.meteo.cat/observacions/xema. 

Es tracta d’estacions automàtiques. 

Els paràmetres mesurats en aquestes estacions són els següents: 

 Temperatura mitjana  

 Temperatura màxima  

 Temperatura mínima  

 Humitat relativa mitjana  

 Precipitació acumulada  

 Ratxa màxima del vent  

 Pressió atmosfèrica mitjana 

 Irradiació solar global 

 
 

No disposen de cap servei d’avisos a la població.  

 
 Equipaments municipals  

 
Actualment, hi ha un total de 11 equipaments municipals a Vilobí del Penedès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.5.2 Infraestructures previstes  

El municipi no té previstes noves infraestructures.  

 

 

Taula 11. Equipaments municipals 

Nom

1 Casa de la vila

2 Centre cívic

3 Zona Esportiva

4 Cal Boter

5 Can Olivella

6 Escola Llebeig

7 Llar d'infants

8 Consultori mèdic

9 Camp de futbol

10 Deixalleria

11 Depuradora

Font: Ajuntament.
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1.2.6 Característiques bàsiques de la població  

 
La població total de Vilobí del Penedès és de 1.106 habitants, segons dades de l’IDESCAT de 

2018,  que repartits en els 9,34 km2 que conformen el terme municipal resulta en una densitat 

de població mitjana de 118,4 hab/km2 (Taula 12).  

 

 

Segons les dades de l’INE del 2018, el 34% de la població (376 habitants) es concentra en el 

nucli urbà de Bellver i les seves cases disseminades, el 33% (368 habitants) al nucli de les 

Guixeres (de dalt i de baix) i el 33% restant (362 habitants) s’ubica al nucli de Vilobí del 

Penedès i el seu disseminat. 

Il·lustració 16. Nuclis de població del municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya 

km2

hab.

hab./km2

Percentatge per sexes 52,6% homes 47,4% dones

31

2015 1.085  hab.

1.090  hab.

1.106  hab.2012

1.013  hab.

    Principals 380

    Secundaris 44

POBLACIÓ (dades 2018)

Superfície terme municipal 9,34

Habitants totals 1.106

Densitat 118,4

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

2005

HABITATGES FAMILIARS PER TIPUS (dades 2011)

    Buits

2016

2018

ANY

2014

1.106  hab.

1.094  hab.

1.103  hab.

2008

2017

POBLACIÓ

1.109  hab.

Taula 12. Característiques generals de la població. 
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L’edat mitjana de la població del municipi de Vilobí del Penedès l’any 2018 va ser de 43,4 anys 

amb una població activa registrada de 497 persones (de 16 a 65 anys) que representa un 45% 

de la població total aquell any. El 16% de la població es trobava entre els 65 i els 84 anys (175 

persones), l’22,4% de 0 a 19 anys (248 persones). Podem veure que la població corresponent a 

majors de 85 anys representa només del 3,6% (40 persones). A la següent figura es pot veure 

aquesta distribució per edat i sexe (Il·lustració 17).  

Il·lustració 17. Piràmide d’edats del municipi. Dades 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona). 

Taula 13. Distribució de la població per nuclis 

Bellver 376 hab

Bellver 319 hab

Disseminat Bellver 57 hab

Vilobí del Penedès 362 hab

Vilobí del Penedès 267 hab

Disseminat de Vilobí del Penedès 95 hab

Les Guixeres 368 hab

Les Guixeres 310 hab

Disseminat de Les Guixeres 58 hab

Polígon Industrial 0 hab

Població total l'any 2013 1.106 hab

Nuclis de població (dades 2018)

Font: elaboració pròpia a partir de dades del INE (Dades 2018).
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1.2.7 Informació socioeconòmica: dades de RFBD4.  

 

 

 

 
1.2.8 Altres aspectes sensibles del municipi  

 

1.2.8.1 Incendis Forestals  

 

 

 

 

Il·lustració 18. Mapa de perill bàsic d’incendi forestal. 

 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Generalitat de Catalunya). 

                                                           
4 La renda bruta familiar disponible (RBFD) es la macromagnitud que mesura els ingressos de que disposen els residents d'un 

territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no solament depèn dels ingressos de les famílies directament 
vinculades a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d’explotació), sinó 
que també es influïda per l'activitat de l’Administració publica mitjançant els impostos i les prestacions socials. 
 

ÀMBIT TERRITORIAL 2012 2014 2015 2016 2017

Vilobí del Penedès 12.804,00 € 12.637,00 € 13.115,00 € 13.609,00 € 14.069,00 € AUGMENT

Alt Penedès 15.800,00 € 15.900,00 € 16.000,00 €  -  - AUGMENT

ÀMBIT TERRITORIAL 2012 2014 2015 2016 2017

Vilobí del penedès 14.161 13.775 14.230 15.011 15.391 AUGMENT

Alt Penedès 1.670.597 1.674.251 1.685.086  -  - AUGMENT

RBFD per habitant 

EVOLUCIÓ

RBFD (milers d'euros)

EVOLUCIÓ

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa Hermes de la Diputació de Barcelona

Taula 14. Evolució dels valors de Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD)*. 

Perill bàsic d’incendi forestal RISC BAIX en gran part de la superfície del municipi

Risc de GIF (Gran Incendi Forestal) BAIX

Font: Mapa de perill bàsic d’incendi forestal i Mapa de risc d'incendi tipus de Catalunya

Taula 15. Risc d’incendi forestal. 
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El mapa de risc d'incendi tipus de Catalunya permet identificar les àrees del territori més 

vulnerables als Grans Incendis Forestals (GIF). 

 

Il·lustració 19. Mapa de risc d'incendi tipus de Catalunya. 

 
 

Font: Generalitat de Catalunya (Castellnou, M., Pagés, J., Larrañaga, A., Piqué, M. 2010. 

Mapa de risc d'incendi tipus de Catalunya. GRAF-Bombers. Departament d'Interior. 

Generalitat de Catalunya i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.). 
 

 

Històricament el municipi ha patit diversos incendis forestals (Taula 16). L’incendi més recent 

va ser el del mes de maig de 2016 al bosc de Ca l’Olivella, tot i que va afectar molt poques 

hectàrees. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data d'inici Lloc d'inici Causa presumible Ha afectades Observacions

24/06/1999 Guixeres de Baix Negligències 0,3 Forestals arbrades

13/06/2007 RIERA VILOBÍ-CALVIÀ Causa desconeguda 0,03 Forestals no arbrades

11/02/2012 BARRI DE LA FONT Negligències 0,3 Forestals no arbrades

11/02/2012 POU DE BELLVEI Negligències 0,42 Forestals no arbrades

26/02/2016 Riera de Manyans Negligències 0,1 Forestals no arbrades

13/04/2016 C/ delsTalls Intencionat 0,05 Forestals arbrades

24/05/2016 Bosc de Cal Olivella Intencionat 0,07 Forestals arbrades

Font: Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya.

Taula 16. Nombre d’incendis i superfície forestal cremada del municipi (1996-2017). 
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Taula 17. Informació hidrològica del municipi. 

Rius No n'hi ha

Riera de Manyans

Riera de Vilobí

Torrent dels Prats

Torrent del Pontarró

Rasa de Bellver

Rasa de Cal Maiol

Canals No n'hi ha

Llacs Pèlags

Embassaments No n'hi ha

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l'ICGC

Rieres destacables

Torrents destacables

Basses -

1.2.8.2 Inundacions 

Segons la cartografia del Pla INUNCAT realitzat per l’Agencia Catalana de l’Aigua, dins el terme 

municipal de Vilobí del Penedès no es detecta cap zona inundable o potencialment inundable. 

No hi ha zones inundables amb un període de retorn de 100 anys ni en 500 anys.  

 

Per altra banda s’ha realitzat un estudi d’inundabilitat del torrent dels Prats i la part afectada 

pel risc d’inundació s’ha classificat, al POUM, com a sòl no urbanitzable.  

 

El cursos hídrics més destacables que travessen el terme municipal són les rieres de Llitrà 

anomenada, també, riera de Vilobí i la riera de Mayans. La seves conques són petites i per tant 

els risc d’avingudes és mínima. El risc d’avingudes i inundacions es troba associat als barrancs 

que tenen el seu curs dins del terme municipal i que correspon a aquestes dues rieres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 20. Zones probables d’inundabilitat al municipi.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Font: ACA (http://aca-web.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPEF.html) 
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1.2.8.3 Risc de nevada 

Vilobí del Penedès és un municipi amb una probabilitat baixa de patir nevades. El nombre 

mitjà anual de dies amb precipitació de neu és d’entre 1 i 5. Com a mínim un cop cada 5 anys 

es poden esperar nevades amb acumulacions de 5 cm com a màxim en 24 hores.  

 

El municipi no disposa d’un manual d’actuació per a nevades (Pla Neucat).  

 

Il·lustració 21. Estimació dels valors màxims anuals de precipitació diària en forma de neu (l/m2) per a un 

període de retorn de 5 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla Neucat (Generalitat de Catalunya) 

 

 

Taula 18. Risc d’inundacions al municipi. 

Paràmetre considerat 

Risc 

d’inundacions Font

Zones inundables geomorfològicament al municipi, amb possibles 

efectes sobre els nuclis urbans o infraestructures

No hi ha afecció 

sobre els nuclis.
ACA

Zones probables d’inundabilitat amb possibles efectes sobre els 

nuclis urbans o infraestructures.
No ACA

Zones potencialment inundables No ACA, Ajuntament

Risc per màxima crescuda ordinària o períodes de retorn T=50 anys 

o 100 anys.
No ACA

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'ACA i l'Ajuntament.
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Il·lustració 22. Notícia sobre la nevada del 8 de març 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: El Punt Avui (9 de març de 2010) 

 

 

 
1.2.8.4 Onades de calor5 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
5 Les masses d'aire que originen els episodis d'onada de calor són masses denses d'aire sec i molt càlid, carregades 

de pols en suspensió i de moviment lent. Les seves conseqüències són temperatures molt altes amb valors molt 
poc freqüents. L' Organització Meteorològica Mundial (OMM) defineix com onada de calor els períodes de 
temperatura anormalment elevada (més de 5 graus per sobre de la mitjana) i d'una durada mínima de cinc dies 
consecutius fins una màxima de diverses setmanes.  
 
En canvi, el Servei Meteorològic de Catalunya estableix una sèrie de tres dies consecutius o més. En aquest 
període, s'ha de superar un valor de temperatura màxima marcat pel percentil 98. El percentil 98 és el valor 
estadístic que indica que només el 2% de dies dels mesos d'estiu, la temperatura màxima ha estat superior a aquest 
valor. Aquest percentil pren un valor diferent a cada municipi.  
 
Una altra definició es la del Servicio de Banco Nacional de Datos Climatologicos de l’AEMET (Cesar  Rodriguez 
Ballesteros), que al seu estudi d’onades de calor en el període 1975-2000 considera la “Onada de Calor” com un 
episodi de com a mínim 3 dies consecutius en que com a mínim el 10% de les estacions considerades registren 
màximes per sobre del percentil 95% de la seva sèrie de temperatures màximes diàries dels mesos de juliol i agost 
del període 1971-2000. 

Taula 19. Risc d’onades de calor al municipi 

Dada Valor (ºC) Observacions

Percentil 95% juliol-agost de la sèrie 1971-2000 32-34 Font: AEMET

Percentil 95% juny-agost de la sèrie 2007-2016 34,4 Font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC.

Risc d’Onada de Calor MODERAT

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AEMET i del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
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ºC 

 

Il·lustració 23. Percentil del 95% de les temperatures màximes dels mesos de juliol i agost (període 

1971-2000) i ubicació de les estacions meteorològiques emprades. En blau marcada la zona aproximada 

de la comarca de l’Alt Penedès. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: AEMET. 
 

 

 

Il·lustració 24. Temperatura llindar per a la determinació d’Onades de Calor. En vermell marcada la zona 
aproximada de la comarca de l’Alt Penedès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: AEMET. 
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1.2.8.5 Sequeres      

El diagrama ombro tèrmic (il·lustració 26, a l’apartat 1.3.1) indica que hi ha un període de 

sequera acusat durant els mesos d’estiu. Les temperatures mitjanes màxima i mínima són les 

més altes de l’any, coincidint amb la precipitació més baixa. Això, juntament amb el fet que és 

un període d’elevada evapotranspiració i , per tant, amb una alta demanda de reg per part de 

l’agricultura fa que hi hagi un risc de sequera elevat. 

 

Il·lustració 25. Notícia sobre els efectes de la sequera sobre la verema al Penedès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: El punt Avui (22 d’agost de 2016) 
 

1.2.8.6 Ventades, temporals...  

No s’ha trobat cap constància d’episodis de bufaruts i d’esclafits o similar al municipi de Vilobí 

del Penedès. 
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1.3 Clima actual i projeccions climàtiques  

 
1.3.1 Clima actual  

 
El clima de l’Alt Penedès és Mediterrani de tipus Litoral Sud a bona part de la comarca, tot i 

que al municipi, la barrera natural de la Serralada Litoral hi atenua el grau d’humitat propi del 

clima mediterrani costaner i fa que tingui major grau de sequera. Els hiverns són tèrmicament 

moderats i els estius calorosos. No hi glaça de maig a octubre. 

Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre 14 i 16 °C. A l’hivern amb mitjanes d’entre 6 i 

8 ºC i a l’estiu entre 23 i 24 °C, causant una amplitud tèrmica anual elevada. 

Les precipitacions són en general escasses. De mitjana la precipitació anual oscil·la entre els 

550 – 650 mm. Les estacions plujoses són la primavera i la tardor i les seques són l'hivern i 

l'estiu, sent aquesta última l’estació més seca i la primavera la més humida.  

 

A la taula següent (Taula 20) es poden veure els valors mitjans pel municipi de Vilobí del 

Penedès del període 2007-2016 (estació meteorològica de referència: Estació Automàtica de 

Sant Martí Sarroca, Alt Penedès). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 20. Valors mitjans climàtics assignats al municipi de Vilobí del Penedès (període 2007-2016). 

Velocitat mitjana del vent a 2 m (m/s)

Direcció dominant a 2 m

Humitat relativa mitjana (%)

9,2

1,1

N

Municipi VILOBÍ DEL PENEDÈS

Estació meteorològica de referència Sant Martí Sarroca

període 2007 - 2017

Precipitació acumulada (mm)

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.

67,4

16,5Irradiació solar global diària mitjana(MJ/m
2)

538,1

Temperatura mitjana (ºC) 14,7

Temperatura màxima mitjana (ºC) 20,9

Temperatura mínima mitjana (ºC)
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Il·lustració 26. Diagrama ombro tèrmic del municipi de Vilobí del Penedès (període 2007-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, i segons dades obtingudes de la Diputació de Barcelona (ASVICC), durant el 

període 2004 – 2014 el municipi només ha patit 10 nits tropicals (nits amb temperatures que 

no han baixat dels 20ºC) però ha presentat 25 dies de calorades (dies amb temperatures 

superiors als 35ºC). 

 

 

1.3.2 Projeccions climàtiques al municipi  
 

A trets generals, l’escenari projectat en l’evolució dels diferents paràmetres climàtics per l’any 

2040 presenta valors on la temperatura mitjana augmentarà en 0,7 ºC al 2040 i la precipitació 

mitjana anual disminuirà en un 6,5%. Altres valors com la humitat relativa mitjana podrien 

augmentar molt lleument i la velocitat mitjana del vent tendiria a disminuir (Taula 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

*Dades de l’estació automàtica de Sant Martí Sarroca (Alt Pendès).

 Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Meteorològic de Catalunya. 

Mitjana variació Temperatura al 2040 (ºC) 0,7 ºC

Mitjana variació Precipitació al 2040 (%) -6,5%

Mitjana variació Humitat Relativa al 2040 (%) 0,7%

Mitjana variació Velocitat del Vent (%) -2,2%

període 2004-2014

Nombre de nits tropicals (T<20ºC) 10

Nombre de dies de calorades (dies T>35ºC) 25

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona (ASVICC).

Taula 21. Projeccions climàtiques del municipi de Vilobí del Penedès 
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Departaments implicats Tasques
Enginyer municipal Modificació dels contractes de subministrament.

Assessorament i suport per a la contractació de comercialitzadores de subministrament energètic.
Proposició de mesures d’estalvi i eficiència energètica en equipaments.
Suport en la redacció d’ordenances municipals.

Sol·licitud dels ajuts d’eficiència i estalvi energètic.

Assessorament sobre la instal·lació d’energies renovables als equipaments municipals.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l'Ajuntament.

2  MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC  
 

2.1 Gestió energètica municipal  

 
L’ajuntament de Vilobí del Penedès no té cap sistema de comptabilitat energètica. Té 

concessionat el servei d’abastament d’aigua potable (incloent la gestió de les instal·lacions i els 

bombaments així com el manteniment de la xarxa)  i no disposa de normatives locals relatives 

a l’energia i el canvi climàtic. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Equipament o infraestructura
Empresa 

concessionària
Qui vetlla pels consums

Xarxa d'abastament d'aigua potable Aigües de Vilafranca
Gestió d'instal·lacions i 

bombaments
Aigües de Vilafranca

Gestió energètica que es realitza

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l'Ajuntament  de Vilobí del Penedès

Àmbit Descripció

 -  - 

Font: Ajuntament de  Vilobí del Penedès.

Ordenança/Norma

No hi ha ordenances ni normes locals

Taula 23. Equipaments o infraestructures concessionats. 

Taula 24. Ordenances  i normes locals relatives a l’energia i al canvi climàtic. 

Taula 22. Departaments implicats en la gestió energètica del municipi. 

Taula 25. Distribuïdores energètiques. 

Distribuidora Font energètica

ENDESA Distribución

REPSOL, SA

Dada desconeguda Biomassa

Font: Ajuntament de Vilobí del Penedès

Electricitat

Gas Propà i Butà
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MWh 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Terciari 786 689 901 925 772 798 864 1.081 933 841 840 908 1.042

Domèstic 3.171 3.018 3.239 3.393 2.998 3.239 2.859 3.510 3.142 2.695 2.747 2.922 3.016

Transport 11.963 12.396 12.839 12.214 11.992 12.027 11.755 10.825 10.065 10.235 11.259 11.086 10.689

Total 15.919 16.103 16.979 16.532 15.761 16.063 15.477 15.416 14.140 13.771 14.846 14.917 14.747

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona .

2.2 Inventari d’emissions  

 
2.2.1 Consums i emissions del municipi (Àmbit PAESC)  

 
 
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) analitza el consum energètic i les 

emissions de tots els sectors del municipi, excepte el sector primari i l’industrial (il·lustració 

27). Així, quan es menciona el consum del municipi en realitat fa referència a l’àmbit PAESC.  El 

PAESC analitza les dades municipals des de 2005 (any base) fins el 2017. 

Il·lustració 27. Àmbits d’actuació i sectors que recull. 

 

Font: Metodologia del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (Diputació de Barcelona). 
 

2.2.1.1 Consum d’energia per sectors  

L’any 2005 el municipi va tenir un consum d’energia de 15.919 MWh, destacant clarament el 

sector transport, que va representar el 75% del consum, seguit del sector domèstic i terciari 

amb el 20% i el 5% del consum total respectivament (Il·lustració 28).  

El consum energètic del municipi es va reduir en un 7% durant el període 2005-2017, malgrat 

les oscil·lacions anuals. La major disminució es va produir en el sector transport mentre que el 

consum del sector terciari va augmentar (Taula 26 i Il·lustració 28).  

 

Taula 26. Consum d’energia per sectors en l’àmbit PAESC (MWh). 
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kWh/hab 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Terciari 776 667 841 834 694 706 783 977 849 772 774 824 952

Domèstic 3.130 2.921 3.024 3.059 2.696 2.869 2.592 3.174 2.859 2.472 2.532 2.649 2.757

Transport 11.809 12.000 11.988 11.013 10.784 10.653 10.657 9.788 9.159 9.390 10.377 10.051 9.770

Total 15.715 15.588 15.853 14.907 14.174 14.228 14.032 13.939 12.866 12.634 13.683 13.524 13.480

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona .

 

 

 

 

 

El consum per càpita de l’àmbit PAESC va ser de 15.715 kWh/habitant l’any 2005, valor que va 

disminuir fins a 13.480 kWh/habitant l’any 2017 (reducció d’un 14%) a causa d’un augment de 

la població (8%) i, alhora, a una disminució del consum del sector transport i domèstic en el 

mateix període (Taula 27 i Il·lustració 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il·lustració 28. Evolució del consum energètic total per sectors en l’àmbit PAESC (MWh) i distribució 
de consums de l’any 2005. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
 

Il·lustració 29. Evolució del consum per càpita (kWh/hab). 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
 

Taula 27. Consum d’energia per sectors i habitant en l’àmbit PAESC (kWh/hab.). 
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2.2.1.2 Emissions de GEH per sectors  

Les emissions de GEH a Vilobí del Penedès el 2005 van ser de 4.834 tCO2, destacant el sector 

transports amb el 65,22% de les emissions. El sector domèstic va ser el segon sector amb més 

emissions generades (22,92%). En el període 2005-2017 les emissions totals de GEH van 

disminuir en un 17%, com a conseqüència de la disminució de les emissions de tots els sectors, 

sobretot del domèstic i el transport (Taula 28 i Il·lustració 30). El sector residus també va 

disminuir, gràcies a l’augment de la recollida selectiva i a la disminució de la generació de 

residus.    

 
Les emissions de GEH a Vilobí del Penedès disminueixen per una doble causa, d’una banda per 

la reducció del consum energètic i de l’altra, per la disminució del mix elèctric local (es podria 

donar el cas que el consum energètic augmentés però les emissions es reduïssin). El mix 

elèctric local es calcula a partir del mix elèctric estatal així com de la producció local d’energies 

renovables i de la compra d’electricitat verda certificada.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

tCO2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Terciari 283 240 323 303 234 209 259 291 215 160 170 208 242

Domèstic 1.108 1.042 1.116 1.081 884 833 830 999 762 550 594 706 735

Transport 3.153 3.268 3.368 3.209 3.158 3.165 3.101 2.855 2.654 2.696 2.969 2.922 2.816

Residus 277 289 295 283 277 267 260 257 240 243 205 217 220

Aigua 13 12 11 9 8 6 6 6 3 2 3 4 6

Total 4.834 4.851 5.113 4.885 4.560 4.480 4.456 4.408 3.874 3.652 3.940 4.058 4.018

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona .

Il·lustració 30. Evolució de les emissions de GEH per sectors en l’àmbit PAESC (tCO2eq.)  i distribució de 
les emissions per sectors l’any 2005. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
 

Taula 28. Emissions de GEH en l’àmbit PAESC. 
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Les emissions per càpita de Vilobí del Penedès l’any 2005 van ser de 4,77 tCO2/hab., que 

passen a 3,67 tCO2/hab. l’any 2017. 

 

Les emissions per càpita de Vilobí del Penedès són inferiors a la mitjana dels municipis d’entre 

1.000 i 5.000 habitants amb PAES entregat de la província de Barcelona, situada en 5,30 

tCO2/hab. per l’any 2005. En el període 2005-2017 les emissions per càpita van disminuir en un 

23%, valor lleugerament superior al de la mitjana dels municipis, que va ser d’un 12% (Taula 

30). 

 
 

 
 Les emissions per càpita de tots els sectors analitzats són inferiors a la mitjana d’emissions 

relatives dels municipis PAES de la província amb una població d’entre 1.000 i 5.000 habitants, 

excepte en el sector transport, que té un valor superior al de la mitjana (Taula 31). 

 

 

  

tCO2/hab 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Terciari 0,28 0,23 0,30 0,27 0,21 0,18 0,24 0,26 0,20 0,15 0,16 0,19 0,22

Domèstic 1,09 1,01 1,04 0,97 0,79 0,74 0,75 0,90 0,69 0,50 0,55 0,64 0,67

Transport 3,11 3,16 3,14 2,89 2,84 2,80 2,81 2,58 2,42 2,47 2,74 2,65 2,57

Residus 0,27 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,19 0,20 0,20

Aigua 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Total 4,77 4,70 4,77 4,40 4,10 3,97 4,04 3,99 3,52 3,35 3,63 3,68 3,67

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona .

2005 2017 Tendència

4,77 3,67 -23%

-12%

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

Vilobí del Penedès

Mitjana d'emissions de GEH a municipis amb PAES de 

1.000 a 5.000 hab.  de la província de Barcelona
5,30 4,64

Mitjana sector 

DOMÈSTIC 2005

Mitjana sector 

SERVEIS 2005

Mitjana sector 

TRANSPORT 2005

Mitjana sector 

RESIDUS 2005

Vilobí del Penedès 1,09 0,28 3,11 0,27

Mitjana d'emissions de GEH a 

municipis amb PAES de 1.000 a 5.000 

hab.  de la província de Barcelona

1,43 0,96 2,52 0,37

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

Taula 29. Emissions per càpita de GEH per sectors en l’àmbit PAESC (tCO2/hab.). 

Taula 30. Comparativa d’emissions de GEH per càpita (tCO2/hab.) de l’àmbit PAESC de Vilobí del 

Penedès amb mitjana municipis de la província de Barcelona de 1.000 a 5.000 hab. amb PAES 

entregat. 

Taula 31. Comparativa d’emissions de GEH per càpita (tCO2/hab.) de l’àmbit PAESC per sectors de 

l’any 2005 de Vilobí del Penedès  amb tots els municipis de 1.000 a 5.000 hab. de la província de 

Barcelona amb PAES entregat. 
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2.2.1.3 Consum d’energia per fonts energètiques 

 

La font energètica de més consum l’any 2005 en l’àmbit PAESC va ser la dels combustibles 

líquids amb 12.979 MWh. Aquests van representar el 82% del consum total d’energia de 

l’àmbit PAESC, seguits, amb una diferència remarcable, del consum elèctric, que representa 

l’11% del consum energètic total.  

 

En el període 2005-2017 el consum d’electricitat va augmentar en un 31% mentre l’ús dels GLP 

que va disminuir en un 45%. Els combustibles líquids també van disminuir en un 10% (Taula 32 

i Il·lustració 31).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

MWh 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 1.762 1.964 2.184 2.247 2.173 2.266 2.245 2.209 2.205 2.091 2.082 2.140 2.310

Gas natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustibles líquids 12.979 13.153 13.814 13.303 12.683 12.843 12.446 12.318 11.158 10.980 12.054 12.078 11.725

GLP 1.178 986 980 982 905 954 786 829 715 639 650 638 651

Xarxa calor/fred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomassa 0 0 0 0 0 0 0 61 61 61 61 61 61

Solar tèrmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geotèrmia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 15.919 16.103 16.979 16.532 15.761 16.063 15.477 15.416 14.140 13.771 14.846 14.917 14.747

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

Il·lustració 31. Evolució del consum energètic total per fonts energètiques en l’àmbit PAESC (MWh) i 
distribució de consums de l’any 2005. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 

 

Taula 32. Consum d’energia per fonts energètiques en l’àmbit PAESC (MWh). 
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tCO2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 848 852 952 866 724 603 723 700 519 363 401 502 550

Gas natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustibles líquids 3.425 3.470 3.629 3.499 3.342 3.383 3.285 3.254 2.946 2.895 3.181 3.188 3.093

GLP 272 228 226 227 209 220 182 191 165 148 150 147 150

Xarxa calor/fred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Residus 277 289 295 283 277 267 260 257 240 243 205 217 220

Aigua 13 12 11 9 8 6 6 6 3 2 3 4 6

Total 4.834 4.851 5.113 4.885 4.560 4.480 4.456 4.409 3.874 3.652 3.940 4.058 4.019

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona .

2.2.1.4 Emissions de GEH per fonts energètiques 

En l’àmbit PAESC la font energètica amb més emissions de GEH l’any 2005 va ser la dels 

combustibles líquids amb 3.425 tCO2. Aquests van representar el 70,84% de les emissions de 

GEH de l’àmbit PAESC. En segon lloc, el consum d’electricitat va suposar el 17,53% de les 

emissions, amb 848 tCO2. 

 
En el període 2005-2017 les emissions de GEH van disminuir en un 17% a causa d’un menor 

consum de totes les fonts (Taula 33 i il·lustració 32), però també per un menor mix elèctric 

local (veure apartat 2.2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les emissions per càpita per fonts energètiques van disminuir entre el 2005 i l’any 2017, 

passant de 4,77 tCO2  a 3,67 tCO2, a causa, per una banda, de l’augment de població però 

també a un menor consum energètic. 

Il·lustració 32. Evolució de les emissions de GEH per fonts energètiques en l’àmbit PAESC (tCO2eq.) 
i distribució de  les emissions de l’any 2005. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
 

Taula 33. Emissions de GEH per fonts energètiques en l’àmbit PAESC (tCO2). 
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Taula 34. Emissions de GEH per càpita per fonts energètiques en l’àmbit PAESC (tCO2/hab.). 

tCO2/hab 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 0,84 0,82 0,89 0,78 0,65 0,53 0,66 0,63 0,47 0,33 0,37 0,46 0,50

Gas natural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustibles líquids 3,38 3,36 3,39 3,16 3,01 3,00 2,98 2,94 2,68 2,66 2,93 2,89 2,83

GLP 0,27 0,22 0,21 0,20 0,19 0,20 0,16 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,14

Xarxa calor/fred 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Residus 0,27 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,19 0,20 0,20

Aigua 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Total 4,77 4,70 4,77 4,40 4,10 3,97 4,04 3,99 3,52 3,35 3,63 3,68 3,67

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona .

 

 

 

 

 

2.2.1.5 Consum d’energia per fonts energètiques de cada sector 

A continuació es desglossa cada sector el consum per fonts energètiques consumides entre els 

anys 2005 i 2017 de l’àmbit PAESC. 

 

 
2.2.1.5.1 Sector Terciari 

 

 Consum d’energia per fonts energètiques 
 

L’any 2005 el consum d’energia del sector terciari va ser de 786 MWh, sent l’electricitat la 

font més utilitzada amb el 46% del consum total d’energia. El consum de Gasoil C va suposar 

un 37% del consum i el de GLP un 17%. 

 

En el període 2005-2017 el consum global del sector va augmentar en un 33%, sobretot per la 

l’augment en el consum de l’electricitat en un 68%. El consum de GLP, per altra banda, va 

disminuir en un 48%. Els consums per càpita van augmentar també en aquest període, passant 

de 776 kWh/habitant a 952 kWh/habitant (Taula 35 i il·lustració 33). 
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MWh 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 364 363 514 507 475 461 581 466 482 496 478 491 611

Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasoil C 287 212 274 307 194 229 194 422 310 213 229 287 299

GLP 135 113 113 112 103 108 89 131 80 71 71 69 70

Xarxa calor/fred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomassa 0 0 0 0 0 0 0 61 61 61 61 61 61

Solar tèrmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geotèrmia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 786 689 901 925 772 798 864 1.081 933 841 840 908 1.042

kWh/hab 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 359 351 480 457 427 408 526 421 438 455 441 445 559

Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasoil C 283 205 256 277 174 202 176 382 282 195 211 260 273

GLP 134 110 105 101 93 96 81 119 73 65 66 63 64

Xarxa calor/fred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomassa 0 0 0 0 0 0 0 55 56 56 56 56 56

Solar tèrmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geotèrmia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 776 667 841 834 694 706 783 977 849 772 774 824 952

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona .

Il·lustració 33. Evolució del consum energètic per fonts energètiques en el sector serveis (MWh) i 
distribució del consum per fonts l’any 2005. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
 

Taula 35. Consum d’energia per fonts energètiques (MWh) i consum per càpita (kWh/hab.) en el sector 

terciari. 
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 Emissions de GEH per fonts energètiques  
 

Les emissions provinents de l’electricitat van suposar el 62% del sector serveis l’any 2005. Pel 

que fa a les altres fonts, el gasoil C va suposar un 27% de les emissions i el GLP un 11% de les 

mateixes. Les emissions van anar fluctuant des de l’any 2005 per acabar disminuint en un 15% 

l’any 2017. Els valors per càpita també van disminuir passant de 0,3 tCO2/habitant a 0,2 

tCO2/habitant (Taula 36 i il·lustració 34). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tCO2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 175 158 224 195 158 123 187 148 113 86 92 115 145

Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasoil C 77 57 73 82 52 61 52 113 83 57 61 77 80

GLP 31 26 26 26 24 25 21 30 18 16 17 16 16

Xarxa calor/fred 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 283 240 323 303 234 209 259 291 215 160 170 208 242

tCO2/hab. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 0,17 0,15 0,21 0,18 0,14 0,11 0,17 0,13 0,10 0,1 0,1 0,1 0,1

Gas Natural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Gasoil C 0,08 0,05 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,10 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1

GLP 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0

Xarxa calor/fred 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona .

Il·lustració 34. Evolució de les emissions de GEH per fonts energètiques (tCO2) i distribució de les 
emissions l’any 2005 en el sector terciari. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
 

Taula 36. Emissions de GEH per fonts energètiques (tCO2) i emissions per càpita (tCO2/hab.) en el 

sector terciari.  
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MWh 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 1.398 1.601 1.670 1.740 1.698 1.805 1.665 1.742 1.722 1.594 1.603 1.648 1.697

Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasoil C 730 545 701 782 498 588 497 1.071 784 533 566 706 739

GLP 1.042 872 867 870 802 846 697 697 635 568 578 569 580

Xarxa calor/fred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solar tèrmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geotèrmia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3.171 3.018 3.239 3.393 2.998 3.239 2.859 3.510 3.142 2.695 2.747 2.922 3.016

kWh/hab 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 1.380 1.549 1.560 1.569 1.527 1.599 1.509 1.575 1.567 1.462 1.477 1.494 1.551

Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasoil C 721 527 655 705 447 521 450 969 713 489 522 640 675

GLP 1.029 844 810 785 721 749 632 630 578 521 533 516 531

Xarxa calor/fred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solar tèrmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geotèrmia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3.130 2.921 3.024 3.059 2.696 2.869 2.592 3.174 2.859 2.472 2.532 2.649 2.757

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

Taula 37. Consum d’energia per fonts energètiques (MWh) i consum per càpita (kWh/hab.) en el 

sector domèstic. 

2.2.1.5.2 Sector domèstic  

 Consum d’energia per fonts energètiques  
 

El consum d’energia del sector domèstic l’any 2005 a Vilobí del Penedès va ser de 3.171 

MWh. El consum d’electricitat va suposar la major part d’aquest consum amb 44% del mateix. 

Per la seva banda, el GLP i el Gasoil C van suposar el 33% i el 23% del consum, respectivament. 

En el període 2005-2017 el consum total va disminuir en un 5%, a causa, sobretot, de la 

disminució en el consum de GLP en un 44%. En el mateix període els consums per càpita 

també van disminuir, passant de 3.130 kWh/habitant el 2005 a 2.757 kWh/habitant el 2017. 

L’any 2012 s’observa un gran augment en el consum de Gasoil C potser degut, en part, a 

l’onada de fred que es va produir aquell any (Taula 37 i Il·lustració 35). 
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 Emissions de GEH per fonts energètiques 
 

Per fonts energètiques, l’electricitat va ser la font responsable de més emissions, amb el 61% 

de les emissions del sector (672 tCO2). El consum de GLP va generar el 22% de les emissions i el 

de Gasoil C el 17% restant. 

 

En el període 2005-2017 les emissions de GEH totals van anar oscil·lant per acabar disminuint 

el 2017 un 34% respecte el 2005, degut a la disminució dels consums i a una disminució del 

factor d’emissió de l’electricitat. Les emissions per càpita del sector domèstic van ser de 1,1 

tCO2/hab. l’any 2005, passant a 0,7 tCO2/hab. l’any 2017 (Taula 38 i Il·lustració 36). 

 

 

 
 
 

tCO2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 672 695 728 671 565 481 536 552 406 277 309 387 404

Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasoil C 195 145 187 209 133 157 133 286 209 142 151 188 197

GLP 241 201 200 201 185 195 161 161 147 131 134 131 134

Xarxa calor/fred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1.108 1.042 1.116 1.081 884 833 830 999 762 550 594 706 735

tCO2/hab. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4

Gas Natural 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gasoil C 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

GLP 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Xarxa calor/fred 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

Taula 38. Emissions de GEH per càpita per fonts energètiques  en l’àmbit PAESC (tCO2/hab.). 

Il·lustració 35. Consum d’energia per fonts energètiques (MWh) i distribució dels consums l’any 2005 
en el sector domèstic. 

 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
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 Antiguitat del parc d’habitatges (a 2015) 
 

 
El 66% d’habitatges del municipi són anteriors a l’any 1980. 
 
 

Il·lustració 36. Evolució de les emissions de GEH per fonts energètiques (tCO2) i distribució de les 
emissions l’any 2005 en el sector domèstic. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
 

Il·lustració 37. Antiguitat del Parc d’Habitatges (2015). 

 

Font: IDESCAT. 
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2.2.1.5.3 Sector transport  
 

 Consum d’energia per fonts energètiques  
 

El consum d’energia del sector transport l’any 2005 va ser de 11.963 MWh, sent el Gasoil el 

combustible més utilitzat (81,59% del consum). La resta de consum va provenir de la Gasolina 

(18,26%) i, en menor mesura, del Biodièsel (0,15%).  

En el període 2005-2017 el consum d’energia del sector transport va anar oscil·lant fins a 

acabar baixant a un valor de 10.689 MWh el 2017. El consum per càpita també va disminuir, 

passant de 11.809 kWh/habitant l’any 2005 a 9.770 kWh/habitant l’any 2017 (Taula 39 i 

Il·lustració 38).  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MWh 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasolina 2.185 2.153 2.059 1.951 1.848 1.749 1.669 1.569 1.475 1.662 1.683 1.720 1.748

Gasoil 9.760 10.201 10.495 10.046 10.010 10.100 9.990 9.170 8.506 8.491 9.488 9.284 8.861

Biodièsel 18 42 285 217 134 178 96 85 83 81 88 82 80

Electricitat 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Gas natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 11.963 12.396 12.839 12.214 11.992 12.027 11.755 10.825 10.065 10.235 11.259 11.086 10.689

kWh/hab 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasolina 2.156 2.084 1.922 1.759 1.661 1.549 1.513 1.418 1.342 1.525 1.551 1.559 1.597

Gasoil 9.635 9.875 9.800 9.058 9.002 8.946 9.057 8.291 7.740 7.790 8.745 8.417 8.099

Biodièsel 18 41 266 196 121 158 87 77 76 74 81 74 73

Electricitat 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Gas natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 11.809 12.000 11.988 11.013 10.784 10.653 10.657 9.788 9.159 9.390 10.377 10.051 9.770

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

Taula 39. Consum d’energia per fonts energètiques (MWh) i consum per càpita (kWh/hab.) en el sector transports. 

Il·lustració 38. Evolució del consum d’energia per fonts energètiques (MWh) i distribució del consum 
l’any 2005 en el sector transport. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
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 Emissions de GEH per fonts energètiques  
 

El sector transport va ser el responsable d’emetre 3.153 tCO2 l’any 2005, amb el Gasoil com a 

principal responsable d’aquestes emissions (83%)  

En el període 2005-2017 les emissions del sector transport van patir una oscil·lació al llarg dels 

anys fins a acabar baixant l’any 2017, per una disminució en el consum de Gasolina i Gasoil 

(Taula 40 i Il·lustració 39). 

 
 
 

 

 
 
 
  

  

tCO2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasolina 544 536 513 486 460 436 416 391 367 414 419 428 435

Gasoil 2.606 2.724 2.802 2.682 2.673 2.697 2.667 2.448 2.271 2.267 2.533 2.479 2.366

Biodièsel 3 8 53 41 25 33 18 16 16 15 16 15 15

Electricitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gas natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3.153 3.268 3.368 3.209 3.158 3.165 3.101 2.855 2.654 2.696 2.969 2.922 2.816

tCO2/hab. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasolina 0,54 0,52 0,48 0,44 0,41 0,39 0,38 0,35 0,33 0,38 0,39 0,39 0,40

Gasoil 2,57 2,64 2,62 2,42 2,40 2,39 2,42 2,21 2,07 2,08 2,33 2,25 2,16

Biodièsel 0,00 0,01 0,05 0,04 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

Electricitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gas natural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 3,11 3,16 3,14 2,89 2,84 2,80 2,81 2,58 2,42 2,47 2,74 2,65 2,57

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

Taula 40. Emissions de GEH per fonts energètiques (tCO2) i emissions per càpita (tCO2/hab.) en el sector transports. 

 

Il·lustració 39. Emissions de GEH per fonts energètiques (tCO2) i distribució de les emissions l’any 2005 
en el sector transport. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
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2.2.1.5.4 Sector residus  

En el present apartat s’avaluen les emissions de GEH derivades de la gestió i  el tractament 

dels residus municipals (no inclou el transport de residus, que queda inclòs en el sector 

transport del municipi). Les emissions de residus es calculen segons la metodologia facilitada 

per la Diputació de Barcelona.  

 
 Producció de residus  
 

La producció de residus entre 2005 i 2017 va augmentar en un 27%, passant de 418 tn a 529 

tn. La producció de residus per càpita també va augmentar, passant de 1,13 kg/hab./dia a 1,33 

kg/hab./dia (Taula 41 i il·lustració 40). Tot i així, el percentatge de recollida selectiva va 

augmentar, passant d’un 14,48% l’any 2005 a un 49,10% el 2017, segons dades de l’Agència de 

Residus de Catalunya. El motiu principal és l’augment de la recollida selectiva de totes les 

fraccions però, sobretot, la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica l’any 

2010. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 

tones de residus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Paper i  cartró 10,9 23,6 22,5 18,5 19,2 23,7 31,2 19,9 18,7 18,2 18,2 26,2 27,3

Vidre 29,7 33,3 41,2 48,0 54,2 61,3 55,3 57,2 39,9 45,6 45,6 46,1 46,2

Envasos  l leugers 9,3 11,1 14,1 15,9 17,1 20,6 19,8 19,7 19,7 18,1 18,1 19,4 21,4

Depos ició controlada 368,0 383,0 389,0 373,0 363,0 339,0 324,0

Incineració - - - - - - -

Tractament mecànic biològic - - - - - - -

Matèria  orgànica 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 72,2 111,2 110,9 110,2 107,6 107,6 107,4 115,6

Resta 304,0 285,0 294,0 294,0 316,0 319,0

Total 417,94 450,97 466,72 455,42 464,87 516,77 541,47 511,68 473,44 483,49 483,49 515,15 529,45

Kg residus/hab.dia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 1,13 1,20 1,19 1,13 1,15 1,25 1,34 1,27 1,18 1,22 1,22 1,28 1,33

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

Taula 41. Producció de residus per fraccions (tones) i producció de residus per càpita (kg/hab. i dia) 

 

Il·lustració 40. Evolució de la producció de residus del municipi (tones). 

l’any 2005 en el sector transport. 

 

 

 

consums de l’any 2005. 
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tCO2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Paper i  cartró 0,7 1,5 1,4 1,2 1,2 1,5 2,0 1,3 1,2 1,1 1,0 1,5 1,5

Vidre 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,0 2,1 1,5 1,7 1,4 1,4 1,4

Envasos  l leugers 1,2 1,4 1,8 2,0 2,2 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,2 2,3 2,6

Depos ició controlada 274,2 285,3 289,8 277,9 270,4 252,6 241,4

Incineració 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Compostatge - - - - 1,2 7,9 12,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Tractament mecànic biològic 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valori tzació energètica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Matèria  orgànica 24,4 21,6 18,5 18,5 17,3 17,5

Resta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226,5 212,3 219,0 181,0 194,5 196,4

277,1 289,5 294,5 282,8 277,1 266,8 260,1 257,2 239,5 243,1 204,5 217,4 219,8

tCO2/hab 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Paper i  cartró 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Vidre 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001

Envasos  l leugers 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Depos ició controlada 0,271 0,276 0,271 0,251 0,243 0,224 0,219

Incineració 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Compostatge - - - - 0,001 0,007 0,011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tractament mecànic biològic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valori tzació energètica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matèria  orgànica 0,022 0,020 0,017 0,017 0,016 0,016

Resta 0,205 0,193 0,201 0,167 0,176 0,179

Total 0,27 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,19 0,20 0,20

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

 Emissions de GEH del sector residus  
 

Les emissions de GEH de la gestió i el tractament del sector residus l’any 2005 van ser de 277 

tCO2. En el període 2005-2017 hi va haver una disminució de les emissions del sector (21%), 

degut a l’augment de la recollida selectiva de residus en el municipi, tot i que, com s’ha 

comentat a l’anterior apartat, la  generació de residus per càpita va augmentar (Taula 42 i 

Il·lustració 41). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Taula 42. Emissions de GEH per fracció de residus (tCO2). 

 

Il·lustració 41. Evolució de les emissions de GEH del sector residus (tCO2). 

l’any 2005 en el sector transport. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volum PAES (m3) 76.325 73.686 70.716 63.210 59.552 52.790 49.503 49.956 38.816 39.460 41.251 42.963 41.666

kWh 27.186 26.941 25.218 24.035 24.719 21.489 18.486 19.232 14.840 14.243 15.556 16.202 15.713

MWh 27,2 26,9 25,2 24,0 24,7 21,5 18,5 19,2 14,8 14,2 15,6 16,2 15,7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

tCO2 13,1 11,7 11,0 9,3 8,2 5,7 6,0 6,1 3,5 2,5 3,0 3,8 5,9

tCO2/hab 0,013 0,011 0,010 0,008 0,007 0,005 0,005 0,006 0,003 0,002 0,003 0,003 0,005

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

2.2.1.5.5 Sector aigua 

A continuació es mostren els consums i emissions associades a la potabilització i depuració de 

l’aigua del municipi, calculat segons la metodologia de la Diputació de Barcelona.  

El consum del sector va ser de 27,2 MWh l’any 2005 (la totalitat de consum elèctric), amb unes 

emissions de 13,1 tCO2 totals i de 0,013 tCO2/habitant. El consum d’aigua i el consum energètic 

del sector va patir oscil·lacions en el període 2005-2017 fins arribar a una reducció d’un 45% i 

un 42%, respectivament. Per altra banda, les emissions també es van reduir en un 55% gràcies 

a aquesta disminució del consum i a la disminució del mix elèctric local (Taula 43 i Il·lustració 

42).  

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Taula 43. Volum d’aigua (m3), consum d’energia (kWh i MWh) i emissions (tCO2 i tCO2/hab.) del sector de l’aigua.  

 

Il·lustració 42. Evolució del consum d’aigua (m3) i de les emissions en el sector aigua. 

l’any 2005 en el sector transport. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
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2.2.2 Consums i emissions de l’Ajuntament  

 

L’àmbit Ajuntament analitza els consums i les emissions que es deriven directament de 

l’Ajuntament, que inclou: 

- Edificis i equipaments municipals (inclou  el consum del bombament de l’aigua); 

- L’enllumenat públic i els semàfors, i 

- La flota de vehicles (pròpia, externalitzada i el transport públic). 

 

El consum d’energia de l’Ajuntament l’any 2005 va ser de 306 MWh i va representar el 1,9% 

del consum total de l’àmbit PAESC. Les emissions de GEH de l’Ajuntament l’any 2005 van ser 

de 102 tCO2. i van representar el 2,1% del total d’emissions de l’àmbit PAESC.  

 

Les emissions de GEH per càpita de l’any 2005 van ser de 0,101 tCO2./hab., valor lleugerament 

inferior al  dels municipis PAES d’entre 1.000 i 5.000 habitants. Les emissions, però, van 

disminuir només en un 4% arribant a 0,097 tCO2/habitant l’any 2017, mentre que en el cas de 

la mitjana de municipis amb PAES hi va haver una disminució del 98%, situant-se en 0,004 

tCO2/habitant (Taula 44). 

 

 

 

 
 

 
2.2.2.1 Consum d’energia i emissions de GEH totals per fonts energètiques  

Desglossat per fonts energètiques, l’any 2005 el Gasoil A va ser d’on va provenir el major 

consum d’energia amb 111,0 MWh, un 36,2% del consum de l’ajuntament. La segona font 

energètica va ser l’electricitat amb 109,7 MWh, un 35,8% del consum de l’Ajuntament.  

 

En el període 2005-2017 el consum d’energia va tenir un augment d’un 60%, sent l’electricitat 

la que va experimentar un major augment, a causa, sobretot, de la creació de nous 

equipaments. Així, l’electricitat passa a ser la principal font energètica, amb diferència, amb un 

58,1% del consum total de l’Ajuntament. El consum de GLP es redueix gairebé en la seva 

totalitat. L’any 2012 apareix la biomassa com a font renovable d’energia amb la instal·lació 

d’una caldera de biomassa amb xarxa de calor a la llar d’infants Els Ocellets, la qual 

subministra energia tèrmica a l’escola Llebeig també (Taula 45 i il·lustració 43). 

 

 

 

 

2005 2017 Tendència

0,101 0,097 -4%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

Mitjana d'emissions de GEH a municipis amb PAES de 1.000 a 

5.000 hab.  de la província de Barcelona
0,180 0,004 -98%

Vilobí del Penedès

Taula 44. Comparativa d’emissions de GEH de l’Ajuntament (tCO2/hab.)  de l’àmbit PAESC de Vilobí del Penedès 

amb mitjana municipis província de Barcelona d’entre 1.000 i 5.000 hab. amb PAES entregat. 
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L’any 2005 la font responsable de més emissions va ser l’electricitat, que amb el 36% del 

consum va generar el 52% de les emissions. En el període 2005-2017 les emissions van tenir 

una tendència a l’alça (4% d’augment), amb l’electricitat com a major font emissora en tot el 

període (Taula 46 i il·lustració 44).  

 

 

 

 

MWh 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 109,7 270,0 279,8 311,7 278,3 269,8 285,3

Gas Natural 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gasoil C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GLP 85,7 112,2 75,6 10,2 1,3 0,0 0,0

Xarxa calor/fred 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Biomassa 0,0 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3

Solar tèrmica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fotovoltaica AC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Geotèrmia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gasolina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gasoil A 111,0 186,2 180,8 137,7 142,0 141,1 144,5

Biodièsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 306,4 629,6 597,4 520,9 482,9 472,1 491,1

Font:  Diputació de Barcelona a partir de dades facilitades per l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès Garraf

Taula 45. Consum d’energia de l’Ajuntament per fonts energètiques (kWh).  

 

Il·lustració 43. Evolució del consum de l’ajuntament per font energètica (kWh i %). 

l’any 2005 en el sector transport. 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
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Pel que fa als costos, aquests han augmentat en un 184%, passant de 27.146 € anuals l’any 

2005 a 76.996 € l’any 2017. L’electricitat és la font energètica que suposa una major despesa 

per l’Ajuntament, en concret, un 45% de la despesa total energètica de l’any 2005 i un 75% de 

la despesa energètica del 2017 (Il·lustració 45). 

 

 

tCO2 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricitat 53 86 66 54 54 63 68

Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0

Gasoil C 0 0 0 0 0 0 0

GLP 20 26 17 2 0 0 0

Xarxa calor/fred 0 0 0 0 0 0 0

Gasolina 0 0 0 0 0 0 0

Gasoil A 30 50 48 37 38 38 39

Biodièsel 0 0 0 0 0 0 0

Total 102 161 132 93 92 101 106

Font:  Diputació de Barcelona a partir de dades facilitades per l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès Garraf

Taula 46. Emissions de GEH de l’Ajuntament per fonts energètiques (tCO2).  

 

Il·lustració 45. Evolució dels costos per font energètica (€ i %).  

 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
 

Il·lustració 44. Evolució de les emissions de l’ajuntament per font energètica (tCO2 i %). 

 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
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2.2.2.2 Consum d’energia i emissions per serveis  

El consum energètic de l’Ajuntament va augmentar en un 60% entre l’any 2005 i el 2017, a 

causa, sobretot, de l’increment en el consum de l’enllumenat públic (167%). El consum dels 

equipaments també va augmentar (40%) així com el de la flota municipal (31%) . 

 

L’any 2005 (any base) els equipaments municipals van ser els majors consumidors d’energia, 

amb un 45% del consum total de l’Ajuntament, seguit de l’enllumenat, amb un 31% i la flota 

de vehicles amb el 30% (Taula 47 i Il·lustració 46).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mateix període les emissions van augmentar en un 4%, un augment menor que el del 

consum. La principal causa ha estat la disminució del mix elèctric local, per la disminució del 

mix elèctric estatal, la instal·lació d’energies renovables (biomassa) i la compra d’electricitat 

verda certificada per part de l’Ajuntament a partir de l’any 2017 (Taula 48 i il·lustració 47).  

 

 

 

 

 

 

 

KWh 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Edificis, equipaments i  infraestructures 138.668 295.407 260.059 213.836 182.501 189.969 194.288

Enllumenat públic i  semàfors 56.700 146.900 155.446 168.235 157.297 139.938 151.197

Flota municipal 110.994 187.338 181.892 138.833 143.079 142.226 145.616

Total 306.363 629.645 597.397 520.903 482.876 472.133 491.101

Font:  Diputació de Barcelona a partir de dades facilitades per l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès Garraf

Taula 47. Consum d’energia de l’Ajuntament per sectors (kWh). 

 

Il·lustració 46. Evolució del consum total d’energia de l’ajuntament per sectors (kWh i %). 

 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
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tCO2 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Edificis i  equipaments 45,3 64,9 46,7 27,3 23,6 30,5 31,9

Enllumenat públic i  semàfors 27,3 46,6 36,6 29,2 30,3 32,8 36,0

Flota municipal 29,6 49,7 48,3 36,8 37,9 37,7 38,6

Total 102 161 132 93 92 101 106

tCO2/hab 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Edificis i  equipaments 0,04 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03

Enllumenat públic i  semàfors 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Flota municipal 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04

Total 0,10 0,15 0,12 0,09 0,08 0,09 0,10

Font:  Diputació de Barcelona a partir de dades facilitades per l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès Garraf

Taula 48. Emissions de GEH totals i per càpita per serveis de l’Ajuntament (tCO2 i tCO2/habitant). 

 

Il·lustració 47. Evolució de les emissions de l’ajuntament per sectors (tCO2 i %). 

 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
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Nom 2005 2017 Comentaris

1 Casa de la vila x x

2 Centre cívic x x

3 Zona Esportiva x x

4 Cal Boter x x

5 Can Olivella x

6 Escola Llebeig x Inauguració 2008

7 Llar d'infants x Inauguració 2011

8 Consultori mèdic x Abans als baixos Ajuntament

9 Camp de futbol x x

10 Deixalleria x Inauguració 2010

11 EDAR x Inauguració 2014

5 11Total

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament.

Pel que fa als costos, aquests també van augmentar considerablement (un 184%), sobretot a 

causa de l’augment en els costos derivats de l’enllumenat i dels equipaments municipals.  

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 Equipaments municipals  

El 2005 hi havia només 5 equipaments municipals a Vilobí del Penedès, passant a ser un total 

d’11 l’any 2017. A la següent taula es pot veure el llistat d’equipaments: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 49. Quadre resum d’equipaments i  instal·lacions municipals de Vilobí del Penedès. 

 

Il·lustració 48. Evolució dels costos per serveis (€ i %). 

 

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
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El conjunt d’equipaments municipals van tenir un consum d’energia total de 138.668 kWh 

l’any 2005, el qual va suposar una despesa de 11.863 € i unes emissions de GEH de 45 tCO2. En 

el període 2005-2017, el consum energètic va augmentar en un 40% fins arribar als 194.288 

kWh, a causa de la creació de nous equipaments. L’augment es va produir en l’electricitat ja 

que el consum de GLP desapareix. Les emissions de GEH, per altra banda, van disminuir en un 

29%, passant de 45 tCO2 l’any 2005 a 32 tCO2 l’any 2017. Per últim, el cost que suposa el 

consum energètic va augmentar en un 244%, passant de 11.863 € l’any 2005 a 40.756 € l’any 

2017 (Taula 50). 

 

 

 
 

 

 

L’equipament municipal que més energia consumeix el 2017 és la llar d’infants (37% del 

consum total dels equipaments) i el segon equipament més consumidor, l’escola (21% del 

consum). Tot i així, cal tenir en compte que el consum de biomassa és compartit entre aquests 

dos equipaments (la caldera està a la llar d’infants i mitjançant xarxa de calor es subministra a 

l’escola), per tant, en realitat l’equipament amb un major consum energètic és l’escola. Pel 

que fa als costos, l’escola representa un 25% de la despesa econòmica però realment faltaria 

sumar-li el cost de la biomassa, per tant, en realitat també seria l’equipament que representa 

una major despesa. El segon equipament pel que fa a despesa seria el centre cívic, amb un 

26% de la mateixa (Taula 51 i il·lustració 49). 

 

 

 
 

Edificis i equipaments municipals 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Consum energètic (kWh) 138.668  295.407  260.059  213.836  182.501  189.969  194.288  

Emissions GEH (tCO2) 45             65             47             27             24             30             32             

Cost (€) 11.863     42.864     42.991     41.954     43.052     43.430     40.756     

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

kWh € kWh € kWh €

Llar d'infants 10.389    2.951       61.250* 3.443* 71.639    6.394       

Escola Llebeig 41.604    10.194    -            -            41.604    10.194    

Centre cívic 32.771    10.553    -            -            32.771    10.553    

Zona esportiva 15.467    3.277       -            -            15.467    3.277       

Casa de la Vila 11.297    3.401       -            -            11.297    3.401       

Cal Boter 5.316       1.280       -            -            5.316       1.280       

Consultori mèdic 5.316       1.722       -            -            5.316       1.722       

Deixalleria 4.859       1.745       -            -            4.859       1.745       

Can Olivella 2.507       611          -            -            2.507       611          

EDAR 2.069       519          -            -            2.069       519          

Camp de futbol 1.443       1.059       -            -            1.443       1.059       

Total 133.038  37.312    61.250    3.443       194.288  40.756    

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l'Ajuntament, Endesa i la Diputació de Barcelona.

* comparti t amb l 'Escola  Llebeig

Nom equipament
Electricitat Biomassa Total

Taula 50. Evolució del consum, emissions i cost total dels equipaments municipals (2005-2017).  

 

Taula 51. Consum d’energia i despesa per equipament municipal de Vilobí del Penedès (Any 2017).  
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Pel que fa a les emissions, l’equipament que genera més emissions és l’escola Llebeig (31%), 

seguida del centre cívic Jaume Via (25%). Destaca la llar d’infants amb un elevat consum total 

però amb unes baixes emissions, gràcies a la instal·lació de biomassa (il·lustració 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 49. Consum d’energia (kWh) i despesa econòmica (€) per equipament municipal. Any 2017. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 

Il·lustració 50. Emissions (tCO2) per equipament municipal. Any 2017. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 

Consum d’energia (kWh) Despesa econòmica (€) 
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Consum i emissions totals dels equipaments municipals per fonts energètiques  

 

L’any 2005 la principal font energètica dels equipaments, amb un 62% del consum, era el GLP, 

en concret, el propà. El centre cívic i l'ajuntament funcionaven amb gas propà però després es 

passà climatització elèctrica en tots dos equipaments. Així, l’any 2017, el propà ja no s’utilitza a 

cap dels equipaments i l’electricitat passa a ser la principal font energètica (68% del consum 

dels equipaments). L’any 2012 apareix la biomassa com a font energètica amb l’entrada en 

funcionament, l’any 2011, de la instal·lació de la llar d’infants que subministra, també, a 

l’escola Llebeig.  

 

Cal destacar que des de l’any 2017 el municipi està adherit a la compra d’electricitat verda de 

l’Associació de Municipis de Catalunya (ACM) i, per tant, a partir d’aquesta data tots els 

equipaments municipals són subministrats amb electricitat verda certificada, disminuint 

considerablement les emissions provinents del consum d’electricitat (tal i com es pot veure a 

la taula 52). 

 

L’any 2005 un 56% de les emissions dels equipaments municipals provenien del consum 

elèctric però l’any 2017 totes les emissions deriven del consum d’electricitat (ja que l’altra font 

energètica, la biomassa, es considera que produeix un balanç gairebé neutre d'emissions de 

CO2). 

 

En l’evolució del cost de l’energia s’observa clarament que la major despesa sempre  deriva del 

consum de l’electricitat, passant de valors d’un 61% a un 92% l’any 2017 (Taula 52 i 

il·lustracions 51 a 56).  
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Font: Diputació de Barcelona a partir de dades facilitades per l’Ajuntament. 

 
 

  

CONSUM 

ELECTRICITAT 

(kWh)

EMISSIONS 

ELECTRICITAT  

(tCO2 eq.)

C0ST  

ELECTRICITAT 

(€)

CONSUM 

GLP

 (kWh)

EMISSIONS 

GLP 

(tCO2 eq.)

C0ST 

GLP

 (€)

CONSUM 

BIOMASSA 

(kWh)

EMISSIONS 

BIOMASSA 

(tCO2 eq.)

C0ST 

BIOMASSA 

(€)

CONSUM 

EQUIPAMENTS 

(kWh)

EMISSIONS 

EQUIPAMENTS 

(tCO2 eq.)

C0ST 

EQUIPAMENTS 

(€)

2005 52.965,29 25,48 7.203,28 85.703,15 19,80 4.659,44 0,00 0,00 0,00 138.668,44 45,27 11.862,72

2012 122.000,04 38,66 30.256,01 112.157,06 25,91 9.667,82 61.250,00 0,00 2.940,00 295.407,10 64,57 42.863,83

2013 123.231,65 29,02 30.684,68 75.577,04 17,46 9.152,38 61.250,00 0,00 3.154,38 260.058,69 46,48 42.991,44

2014 142.337,99 24,74 37.702,61 10.247,75 2,37 1.182,59 61.250,00 0,00 3.068,63 213.835,74 27,10 41.953,83

2015 119.953,49 23,11 39.572,85 1.297,01 0,30 112,84 61.250,00 0,00 3.366,47 182.500,50 23,41 43.052,16

2016 128.719,00 46,34 39.987,15 0,00 0,00 0,00 61.250,00 0,00 3.443,35 189.969,00 46,34 43.430,50

2017 133.038,47 31,90 37.312,37 0,00 0,00 0,00 61.250,00 0,00 3.443,35 194.288,47 31,90 40.755,72

ANY

GLP (TOTAL)

EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS 

(TOTAL)

BIOMASSAELECTRICITAT

Taula 52. Consums energètics, emissions i costos per fonts i totals dels equipaments municipals.   
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Il·lustració 51. Consum dels equipaments per font energètica (kWh) Il·lustració 52. Consum dels equipaments per font energètica (%) 

  

Il·lustració 53. Emissions dels equipaments per font energètica 

(tCO2eq).   

Il·lustració 54. Emissions dels equipaments per font energètica (%).   

  

Il·lustració 55. Cost dels equipaments per font energètica (€). Il·lustració 56. Cost dels equipaments per font energètica (%). 

  

 

 

 

Font: Diputació de Barcelona a partir de dades facilitades per l’Ajuntament. 
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 Preus de l’energia i beneficis de les renovables  
 

Respecte al cost efectiu de l’energia s’ha observat un increment a nivell global comparant els 

valors del 2005 i del 2017 (augment del 145%). En concret, el cost de l’electricitat ha 

augmentat en un 106% en aquest període (Taula 53 i Il·lustració 57).  

 

 

 
 

 

  

Electricitat GLP Biomassa

2005 0,09 0,136 0,05 -

2012 0,15 0,25 0,09 0,05

2013 0,17 0,25 0,12 0,05

2014 0,20 0,26 0,12 0,05

2015 0,24 0,33 0,09 0,05

2016 0,23 0,31 - 0,06

2017 0,21 0,28 - 0,06

Diferència 

2005-2017
145% 106% - -

€/kWh per font energètica

ANY
€/kWh 

(global)

Taula 53. Cost efectiu de l’energia dels equipaments global i per font energètica (2005-2017).   

 

Il·lustració 57. Evolució del preu efectiu global de l’energia dels equipaments (2005-2017). 

 

Font: Diputació de Barcelona a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament. 
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 Resum de les Visites d’Avaluació Energètica realitzades  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRICITAT
2015 2016 2017

Mitjana  

2015-2017

 Consum anual (kWh)  13.229    13.514  11.297  12.680         

 Despesa anual (€)  3.356      3.329     3.401     3.362           

 Consum per superfície (kWh/m2)  44            45           38           42                 

 Consum per usuari (kWh/usuari)  1.323      1.351     1.130     1.268           

 Despesa / superfície (€/m2)  11            11           11           11                 

 Despesa / usuari (€/usuari)  336          333        340        336               

 Tones de GEH (Tn/any)  3,5           4,1          3,5          3,7                

LLAR D'INFANTS ELECTRICITAT BIOMASSA TOTAL

Tipologia: Educació
Mitjana   

2015-2017

Mitjana   

2015-2017

Mitjana   

2015-2017

 Consum anual (kWh)  9.363,00    61.250,00  70.613,00  

 Despesa anual (€)  2.967,33    3.404,91    6.372,24     

 Consum per superfície (kWh/m2)  25,24           165,09        190,33         

 Consum per usuari (kWh/usuari)  146,30        957,03        1.103,33     

 Despesa / superfície (€/m2)  8,00             9,18             17,18           

 Despesa / usuari (€/usuari)  1.483,67    1.702,46    3.186,12     

 Tones de GEH (Tn/any)  2,75             - 2,75              
Font: Elaboració pròpia a partir dades Ajuntament.

Taula 54. Consums energètics de la Casa de la vila. 

 

Taula 55. Consums energètics de la Llar d’infants 
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ELECTRICITAT
2015 2016 2017

Mitjana  

2015-2017

 Consum anual (kWh)  26.752        30.650   32.771   30.057,67  

 Despesa anual (€)  12.599        12.998   10.553   12.050,00  

 Consum per superfície (kWh/m2)  20                 23            25            22,60           

 Consum per usuari (kWh/usuari)  134               153          164          150,29         

 Despesa / superfície (€/m2)  9                    10            8               9,06              

 Despesa / usuari (€/usuari)  6.300           6.499      5.277      6.025,00     

 Tones de GEH (Tn/any)  7,2                9,3           10,1        8,84              

ELECTRICITAT
2015 2016 2017

Mitjana  

2015-2017

 Consum anual (kWh)  8.197        10.539   15.467   11.401,00  

 Despesa anual (€)  2.254        2.628      3.277      2.719,67     

 Consum per superfície (kWh/m2)  65               84            123          90,48           

 Consum per usuari (kWh/usuari)  102            132          193          142,51         

 Despesa / superfície (€/m2)  18               21            26            21,58           

 Despesa / usuari (€/usuari)  28               33            41            34,00           

 Tones de GEH (Tn/any)  2,2             3,2           4,8           3,38              

Taula 56. Consums energètics del centre cívic Jaume Via 

 

Taula 57. Consums energètics de Cal Boter 

 

Taula 58. Consums energètics de La Zona esportiva 
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2.2.2.4 Enllumenat públic  

A Vilobí del Penedès actualment hi ha un total de 8 quadres d’enllumenat públic, amb un total 

de 564 punts de llum. La majoria de làmpades són de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) amb 

una potència d’entre 70W i 150W. L’Ajuntament ha dut a diverses millores de l’enllumenat, 

com el canvi d’algunes làmpades de VSAP per làmpades de HLM (Hal·logenurs Metàlics) amb 

una potència de 35W cadascuna. Hi ha un total de 63 punts de llum (al quadre de 

l’Ajuntament, entre d’altres) que són de tipus LED (potència desconeguda). Tots els quadres ja 

compten amb rellotges astronòmics per tal de regular l’encesa i apagada, segons l’Ajuntament. 

Per altra banda, l’any 2005 es van instal·lar reguladors de flux en capçalera però es van haver 

de retirar per problemes tècnics. No es disposa d’un inventari amb els punts de llum existents 

a cada quadre d’enllumenat. Sí es disposa però, del tipus de punts de llum existents en el 

conjunt del municipi, i la ubicació de la majoria de punts de llum sobre plànol (il·lustració 58 i 

59). 

  

 

 

Il·lustració 58. Dades dels punts de llum de l’enllumenat públic.   

 

Font: Ajuntament de Vilobí del Penedès. 
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Il·lustració 59. Plànol amb la ubicació dels punts de llum al municipi.   

Font: Ajuntament de Vilobí del Penedès. 

 

Pàgina 71
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

68 

 

L’enllumenat públic de Vilobí del Penedès va tenir un consum d’energia de 56,70 MWh i unes 

emissions de GEH de 27,27 tCO2 l’any 2005. En el període 2005-2017 el consum va anar 

augmentat, tot i que amb algunes oscil·lacions, fins a situar-se en 151,20 MWh l’any 2017 (un 

augment del 109% respecte al 2005), i les emissions de GEH van augmentar fins a 35,98 tCO2 

(augment del 32% respecte el 2005). L’enllumenat públic de Vilobí del Penedès, igual que els 

equipaments municipals, tal i com s’ha comentat anteriorment, disposa d’un subministrament 

d’electricitat verda certificada. Les emissions de GEH van tenir un augment proporcionalment 

menor per a aquest motiu ja que el mix elèctric local de Vilobí ha disminuït gràcies a aquest 

subministrament d’electricitat verda certificada. Pel que fa al cost de l’enllumenat el 2017 

aquest va ser de 20.240 €, un 296% superior al de l’any 2005 (Taula 59 i il·lustracions 60 a 63).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1  SANTA MARIA 0, MONTJUIC kWh - 16.310     16.581     15.400     

€ - 2.084       2.177       2.049       2.232       1.969       2.276       

2 SAU 5 kWh 3.562       2.977       2.059       

€ 453           706           727           719           617           712           485           

3 PUJOLET kWh - 26.071     23.165     25.718     

€ - 3.816       2.845       2.930       3.125       2.538       2.576       

4 C/ESCAPADA kWh 28.504     24.920     26.392     

€ 1.988       3.737       3.623       4.512       4.654       4.029       3.769       

5 PÈLAGS kWh - 5.076       5.006       5.060       

€ - 710           729           862           879           867           876           

6 DIPUTACIO 0 UA-9 kWh 31.376     27.549     29.917     

€ 1.414       3.725       3.911       3.796       4.224       2.866       3.461       

7 CTRA GUARDIOLA kWh - 28.254     25.399     30.374     

€ - 4.446       5.210       6.596       4.350       4.163       4.882       

8 PUJADA BELLVER kWh 18.144     14.341     16.277     

€ 1.248       1.782       3.162       2.856       2.313       1.677       1.915       

56.700     146.900  155.446  168.235  157.297  139.938  151.197  

27,27       46,55       36,60       29,24       30,30       32,89       35,98       

5.103       21.007     22.384     24.321     22.394     18.822     20.240     

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l'Ajuntament de Vilobí del Penedès i la Diputació de Barcelona.

Quadre d'enllumenat

Consum total (kWh)

Emissions totals (tCO2)

Cost total (€)

Taula 59. Consum d’energia, emissions i cost de l’enllumenat municipal de Vilobí del Penedès (2005-2017). 
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Il·lustració 60. Consum de l’enllumenat (kWh) Il·lustració 61. Emissions de l’enllumenat (tCO2). 

 

 
 

Il·lustració 62. Cost de l’enllumenat total (€) Il·lustració 63. Cost efectiu de l’enllumenat (€/kWh) 

  

  

Font: Diputació de Barcelona a partir de dades facilitades per l’Ajuntament. 
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 Indicadors de consum de l’enllumenat públic  
 

Entre l’any 2005 i 2017 la potència total instal·lada en l’enllumenat públic de Vilobí del 

Penedès ha augmentat considerablement.  El consum per punt de llum ha augmentat (de 

201,06 kWh/punt a 268,08 kWh/punt), així com la ràtio per habitant, passant de 55,97 

kWh/hab. a 138,21 kWh/hab. La despesa econòmica ha augmentat, passant de 18,09 €/punt a 

35,89 €/punt el 2017. A la Taula 60 es poden veure les ràtios d’eficiència de l’enllumenat i a la 

Il·lustració 64 es pot veure l’evolució del consum energètic per habitant.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.5 Semàfors  

El municipi no disposa de semàfors. 

 

2005 2017

Habitants 1.013         1.094         

Núm. Punts de llum 282             564             

Potència total instal·lada (kW) 25,34         34,27         

Consum total (kWh) 56.700       151.197     

Despesa econòmica total (€) 5.103         20.240       

Punts de llum per hab. (un./hab.) 0,28            0,52            

Potència instal·lada per hab. (kW/hab.) 0,03            0,03            

Consum per habitant (kWh/hab.) 55,97         138,21       

Despesa per habitant (€/hab.) 5,04            18,50         

Potència per punt de llum (W/punt) 89,86         60,76         

Consum per punt de llum (kWh/punt) 201,06       268,08       

Despesa per punt de llum (€/punt) 18,09         35,89         

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l' Ajuntament.

Taula 60. Ràtios d’eficiència energètica de l’enllumenat públic. Any 2005 i 2017.  

Il·lustració 64. Evolució del consum energètic de l’enllumenat  per habitant (kWh/hab.). Període 2005-2017. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilobí del Penedès. 
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2.2.2.6 Flota municipal de vehicles i flota externa de vehicles  

Flota municipal de vehicles  

 

L’any 2005 l’Ajuntament només disposava de 2 vehicles, una furgoneta i un tractor. 

Actualment, l’Ajuntament disposa d’un total de 7 vehicles (6 vehicles l’any 2017). Tots ells 

utilitzen el Gasoil com a combustible, excepte un que és elèctric. L’any 2005 el consum de la 

flota municipal va ser de 30.303 kWh, passant a  36.969 kWh l’any 2017. Pel que fa a les 

emissions, l’any 2005 van ser de 8,14 tCO2 augmentant fins a 9,60 tCO2 l’any 2017 (Taula 61).  

 

 

 
 

Flota externa de vehicles  

 

Actualment, el municipi de Vilobí del Penedès disposa de servei de recollida de residus 

externalitzat a través de la Mancomunitat Penedès Garraf amb l’empresa Fomento de 

Construcciones y Contratas, SA (FCC, SA).  

 

Flota de recollida de residus  

 

Actualment, el servei de recollida utilitza un camió bicompartimentat per a la recollida de la 

fracció resta i la matèria orgànica i un camió per cadascuna de la resta de fraccions (paper-

cartró, vidre i envasos). Fins l’any 2013 la fracció resta i la orgànica es recollien en camions per 

separats i, per tant, el consum de la flota externa de residus era major que en l’actualitat.  

L’any 2005 el consum de la flota de residus era menor que en l’actualitat perquè encara no 

s’havia implantat la recollida selectiva de la matèria orgànica.  

 

Així, el consum d’energia de la flota externa de vehicles passa de 80.491 kWh anuals l’any 2005 

a 108.626 kWh l’any 2017 i les emissions de 21,49 tCO2 a 29,00 tCO2 en el mateix període 

(Taula 61). Cal dir que el pes del transport en les emissions de gasos d’efecte hivernacle del 

sector residus és petit, per tant, des d’un punt de vista del canvi climàtic és més efectiu incidir 

en la reducció de la generació de residus i en la recollida selectiva, que no pas sobre el seu 

transport. 

 

 

 

 

 

Vehicle Marca Model Data matriculació Combustible

Furgoneta FORD TRANSIT C842 27/5/1992 GASOIL

Tractor MASSEY FERGUSON MF 374 4 SP 25/7/1994 GASOIL

Pick up MITSUBISHI L 200 27/2/2006 GASOIL

Escombradora PIQUERSA DUMPER BARREDORA 27/5/2008 GASOIL

Furgoneta FORD TRANSIT- TOURNEO 1/4/2009 GASOIL

Tractora elèctrica GOUPIL URBAPLUS 19/11/2010 ELÈCTRIC

Furgoneta OPEL MOVANO 5/3/2018 GASOIL

Font: Ajuntament de Vilobí del Penedès

Taula 61. Llistat de vehicles de la flota municipal de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès. 
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CONSUM 

FLOTA PRÒPIA 

(kWh)

EMISSIONS 

FLOTA PRÒPIA 

(tCO2 eq.)

COST FLOTA 

PRÒPIA (€)

CONSUM 

FLOTA 

EXTERNA 

(kWh)

EMISSIONS 

FLOTA EXTERNA 

(tCO2 eq.)

COST FLOTA 

EXTERNA (€)

CONSUM TOTAL 

FLOTA (kWh)

EMISSIONS  

TOTAL FLOTA 

(tCO2 eq.)

COST TOTAL 

FLOTA (€)

2005 30.503,43 8,14 2.797,67 80.490,66 21,49 7.382,33 110.994,09 29,64 10.180,00

2012 34.392,82 9,25 4.764,44 152.945,28 40,84 20.636,93 187.338,10 50,09 25.401,37

2013 28.947,10 7,73 4.089,12 152.945,28 40,84 20.957,47 181.892,38 48,57 25.046,59

2014 30.205,74 8,07 4.055,90 108.626,82 29,00 14.052,32 138.832,56 37,07 18.108,23

2015 34.451,76 9,23 3.885,66 108.626,82 29,00 11.731,70 143.078,58 38,24 15.617,35

2016 33.598,83 8,68 3.688,65 108.626,82 29,00 11.454,60 142.225,65 37,68 15.143,25

2017 36.989,18 9,60 3.961,97 108.626,82 29,00 12.038,03 145.616,00 38,60 16.000,00

Any

FLOTA DE VEHICLES (PRÒPIA I EXTERNALITZADA)

FLOTA DE VEHICLES (PRÒPIA) FLOTA VEHICLES (PRÒPIA I EXTERNALITZADA) FLOTA DE VEHICLES (EXTERNALITZADA)

Consum i emissions totals de la flota de vehicles  

 

Així doncs, el total de la flota de vehicles del municipi va tenir un consum de 111 MWh l’any 

2005, amb unes emissions de 29,64 tCO2.  Els consums en el període 2005-2017 van 

augmentar fins als 145,6 MWh de consum i fins a 38,60 tCO2  d’emissions (Taula 62, i 

Il·lustració 65 a Il·lustració 68).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 62. Consums, cost i emissions de GEH totals de la flota municipal de vehicles.  
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Il·lustració 65. Consum total de la flota de vehicles pròpia i 

externalitzada (kWh) 

 

 

 

Il·lustració 66. Emissions totals de la flota de vehicles pròpia i 

externalitzada (tCO2). 

Il·lustració 67. Cost total de la flota de vehicles pròpia i 

externalitzada (€) 

Il·lustració 68. Cost efectiu de la flota de vehicles pròpia i 

externalitzada (€/kWh) 

  

Font: Diputació de Barcelona a partir de dades facilitades per l’Ajuntament i la Mancomunitat Penedès Garraf. 
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2.2.3 Producció local d’energia inferior a 20 MW  

 

 Instal·lacions de producció d’energia i energia produïda  
 

En aquest apartat es recullen les instal·lacions de producció d’energia ubicades a dins del 

terme municipal, tant de règim ordinari6
 

com de règim especial, destacant les instal·lacions 

d’energies renovables.  

 

L’any 2005 el municipi no disposava d’instal·lacions productores d’energia local. L’any 2007 

apareix l’energia solar fotovoltaica amb una producció de 87.600 kWh, provinent de les 

plaques fotovoltaiques instal·lades a diverses empreses del municipi. La producció augmenta 

fins els 744.600 kWh a partir de l’any 2013 (Taula 63).  

 

 

 
 
 

2.2.4 Mix elèctric local  

 
El mix elèctric és el valor que expressa les emissions de CO2 associades a la generació de 

l’electricitat que es consumeix (tCO2/kWh), sent així un indicador de les fonts energètiques 

que s’utilitzen per produir l’electricitat. Com més petit és el mix, més gran és la contribució de 

fonts energètiques baixes en carboni. 

 

El mix elèctric local es calcula anualment en base al mix elèctric estatal i a la producció local 

d’energia o, com és el cas de Vilobí del Penedès, a la compra d’electricitat verda certificada. 

Pel que fa al mix estatal, aquest ha tingut una tendència a la baixa  degut a l’augment de les 

renovables per a  la generació elèctrica, tot i que a partir del 2014 el mix ha augmentat a causa 

de la sequera. Per altra banda, en el cas de Vilobí, a partir de l’any 2007 amb la instal·lació 

d’energia solar fotovoltaica al municipi, el mix elèctric local va començar a disminuir i a 

diferenciar-se del mix estatal. A partir de 2017, amb la compra d’electricitat verda certificada, 

augmenta encara més la diferència amb el mix estatal. El mix elèctric local passa de 0,000481 

tCO2/kWh l’any 2005 a 0,000238 tCO2/kWh l’any 2017. Aquest factor ha contribuït a que les 

emissions derivades del consum elèctric al municipi hagin disminuït (Il·lustració 69). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Règim ordinari (RO): Instal·lacions de producció d’energia elèctrica següents: cicles combinats, tèrmiques mixtes 

(fuel/gas), tèrmiques de carbó, hidroelèctriques. 

kWh 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cogeneració i grups electrògens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eòlica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fotovoltaica 0 0 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 744.600 744.600 744.600 744.600 744.600
Hidràulica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEL sense emissions 0 0 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 744.600 744.600 744.600 744.600 744.600

TOTAL 0 0 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 744.600 744.600 744.600 744.600 744.600

Font:  Diputació de Barcelona.

Taula 63. Producció d’energia local al municipi 
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Il·lustració 69. Evolució del mix elèctric local i estatal (tCO2/kWh) . 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Diputació de Barcelona. 
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2.3 Diagnosi  

 

 

Diagnosi àmbit PAESC 

 

Les emissions de GEH en l’àmbit PAES el 2005 van ser de 4.834 tCO2. Les emissions per càpita 

del municipi en l’àmbit PAES per l’any 2005 (4,77 tCO2/hab.) són lleugerament inferiors a la de 

municipis PAES amb una població d’entre 1.000 i 5.000 habitants (5,30 tCO2/hab.). En el 

període 2005-2017 les emissions per càpita de Vilobí del Penedès van disminuir en un 23%, 

degut a una disminució del consums energètic per habitant i del mix elèctric local.   

 

 

 
 

 

L’energia consumida a Vilobí del Penedès durant el període 2005–2017 prové dels 

combustibles líquids (gasoils -per a calefacció i transport-  i benzines), l’electricitat i el GLP. A 

partir de l’any 2007 apareixen una sèrie d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica amb una 

producció total de 744.600 kWh.  Per altra banda, l’any 2011 entra en funcionament la 

instal·lació de caldera de biomassa amb xarxa de calor a la llar d’infants (que subministra 

també a l’escola Llebeig), amb una producció estimada de 61.250 kWh.  

 

La font energètica més consumida al municipi durant tot el període 2005-2017 són els 

combustibles líquids, que es mantenen entre un 82% i un 80% (degut al gran consum que 

representa el sector transports).  La segona font energètica més consumida és l’electricitat, 

que representa al voltant d’un 11-16% del consum municipal durant aquest període. El GLPl 

representa un consum d’un entre un 4 i un 7% al llarg del període mentre que la biomassa que 

apareix a les dades a partir de l’any 2012 és la font que representa un menor percentatge 

durant tot el període (0,42%).  

 

Els combustibles líquids representen el 82% del consum energètic del municipi per a l’any 

2005, percentatge que disminueix fins el 80% per a l’any 2017. També són, evidentment, la 

2005 2017 Tendència

Espanya 9,99 6,09 -39%

Catalunya 8,46 5,90 -30%

Barcelona (província) -311 municipis- 6,25 3,95 -37%

Àmbit PAES

Barcelona (província) 4,25 3,01 -29%

Municipis amb PAES 4,24 3,51 -17%

Municipis amb PAES de  1.000 a 5.000 habitants 5,30 4,64 -12%

Vilobí del Penedès 4,77 3,67 -23%

Àmbit Ajuntament

Municipis amb PAES 0,08 0,011 -86%

Municipis amb PAES de 1.000 a 5.000 habitants 0,18 0,004 -80%

Vilobí del Penedès 0,10 0,097 -3%

Font: Diputació de Barcelona i Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Àmbit
Mitjana d'emissions per càpita (tCO2/habitant)

Taula 64. Resum comparatiu de les emissions de GEH per càpita a nivell estatal, de Catalunya, de la província 

de Barcelona,  dels municipis PAES i de Vilobí del Penedès. 
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font energètica que més GEH emet l’any 2005, representen el 71% de les emissions del 

municipi, percentatge que incrementa fins un 77% de les emissions municipals per al 2017. 

 

El transport és el sector que representa el major consum energètic (75% l’any 2005) i unes 

majors emissions (un 65% de les emissions totals de l’any 2005) del municipi. Per aquest 

motiu, és el sector que té més potencial d’estalvi i cal fer-hi major incidència per a disminuir el 

seu consum, la qual cosa repercutiria en un estalvi de les seves emissions. L’Ajuntament pot 

efectuar accions per promoure aquest estalvi, però no té la competència directa sobre aquest 

sector, fet que pot dificultar assolir aquest objectiu. 

  

El segon sector en importància pel que fa a les emissions generades l’any 2005 va ser el 

domèstic. Aquest va suposar el 20% del consum i el 23% de les emissions generades, amb 

l’electricitat com a principal font energètica emissora (61%) i el GLP i el Gasoil C, com a segona 

i tercera font emissora, amb un 22% i un 18% de les emissions, respectivament. El 2017 la 

importància relativa pel que fa a les emissions de l’electricitat baixa fins a un 55%, augmentant 

les emissions provinents de les altres dues fonts energètiques, sobretot del Gasoil C que 

suposa un 27% de les emissions. Així doncs, les actuacions el sector domèstic poden fer 

especial atenció al consum d’electricitat, sense deixar de banda els consums provinents dels 

usos per calefacció (Gasoil C i GLP). 

 

El sector terciari (serveis) va suposar l’any 2005 un 23% de les emissions totals del municipi  

amb l’electricitat com a font principal de consum (46%) i d’emissions (62%). El 2017 

l’electricitat segueix sent la principal font energètica del sector pel que fa al consum i les 

emissions, augmentant inclús la seva importància relativa (59% del consum i un 60% de les 

emissions totals del sector). La incidència sobre el sector terciari tot i ser limitada pot ser 

significativa.  

 

Pel que fa al sector residus aquest va generar el 6% de les emissions totals del municipi l’any 

2005. En el període 2005-2017 hi va haver una disminució de les emissions del sector (21%) a 

causa de l’augment de la recollida selectiva. En aquest sector hi ha un gran potencial 

d’actuació ja que l’Ajuntament (a través de la Mancomunitat Penedès Garraf) hi té 

competències i és un sector en el que hi ha moltes possibilitats pel que fa a la implementació 

de millores (prevenció de residus i millora de la recollida selectiva). 

  

El sector de l’aigua va suposar un 0,27% sobre el total d’emissions de GEH del municipi. Tot i la 

seva poca rellevància, l’aigua és un dels sectors a on es pot fer certa incidència des de 

l’Ajuntament, pel que fa al foment del seu estalvi així com en la millora del sistema de 

distribució d’aigua per tal de reduir pèrdues. Això farà baixar les seves necessitats 

energètiques. Aquests aspectes són de vital importància tant pel servei com per la mitigació i 

l’adaptació al canvi climàtic. 
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Diagnosi de l’àmbit Ajuntament 

 

Pel que fa a l’àmbit de l’Ajuntament en el cas de Vilobí del Penedès les emissions l’any 2005 

van ser de 0,10 tCO2/habitant (lleugerament inferior a la de la resta de municipis PAES d’entre 

1.000 i 5.000 habitants). 

 

En relació a les emissions de l’Ajuntament, l’any 2005 aquestes van ser de 102 tCO2, que van 

suposar el 2,1% de les emissions totals del municipi. Les emissions per càpita observades estan 

lleugerament per sota de les d’altres municipis similars. L’any 2005 les dues fonts amb un 

major consum van ser el Gasoil A i l’electricitat amb un 36,2 i 35,8%, respectivament, del 

consum total de l’Ajuntament així com van ser les principals fonts d’emissió de CO2, amb un 

29,0% i un 51,6%, respectivament. L’any 2017, però, l’electricitat passa a ser la font més 

consumida, amb diferència, amb un 58,1% del consum total, per la desaparició del consum de 

GLP, entre d’altres. També segueix sent la major font emissora amb un 63,8% de les emissions 

totals de l’Ajuntament. Pel que fa al Gasoil A, l’any 2017 també augmenta el seu consum i les 

seves emissions respecte el 2005.  

 

Per serveis, actualment el 44% de les emissions de l’Ajuntament provenen dels equipaments 

municipals mentre que un 29% prové de la flota municipal de vehicles i un 27% de 

l’enllumenat. Així doncs la prioritat en l’àmbit de l’ajuntament hauria de ser la de reduir el 

consum elèctric i millorar l’eficiència energètica en els equipaments municipals. També 

s’hauria de prestar especial atenció al gran augment en el consum de l’enllumenat al llarg dels 

anys i implantar-hi millores pel que fa a l’estalvi i l’eficiència energètica. La incidència sobre la 

flota de vehicles és menor ja que la majoria del consum (i emissions) prové de la flota de 

recollida de residus.  

 

Resumint, es recomana fer incidència prioritària sobre els àmbits d’influència directa: 

Ajuntament, sector aigua i sector residus (tot i que la seva gestió és indirecta), sense deixar de 

banda el procurar incidir en el sector transports (ja que és el que suposa un major percentatge 

d’emissions) així com en el sector terciari i domèstic (sobretot pel que fa a l’optimització del 

consum elèctric).  

 

 

 

2.3.1 Taules resum  

 

A les següents taules es poden veure les valors d’emissions de GEH per sectors de l’àmbit PAES 

i dels serveis municipals (Taula del SECAP Template).  
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A. Consum final d'energia (MWH)

Gas natural Gas liquat
Gasoil de 

calefacció
Gasoil Benzina Lignit Carbó

Altres 

combustible

s fòssils

Oli vegetal
Biocombusti

ble 

Altres tipus 

de biomassa

Energia solar 

tèrmica

Energia 

geotèrmica

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS I INDÚSTRIA:

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals 53,0 0,0 0,0 85,7 0,0 0,0 0 0 139

Edificis i equipaments/instal·lacions terciàries (no municipals) 254,4 0,0 0,0 49,6 286,5 0 0 0 590

Edificis residencials 1.398,0 0,0 0,0 1.042,4 730,2 0 0 0 3.171

Enllumenat públic municipal 56,7 57

Subtotal edificis, equipaments/instal·lacions i indústria 1.762,0 0,0 0,0 1.177,6 1.016,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.956

TRANSPORT:

Flota municipal 0 0 0 111,0 0,0 0 111

Transport públic 0 0 0 0,0 0,0 0 0

Transport privat i comercial  0 0 0 9.648,8 2.184,5 18,3 11.852

Subtotal transport 0 0 0 0 0 9.760 2.185 0 0 0 0 18 0 0 0 11.963

Total 1.762 0 0 1.178 1.017 9.760 2.185 0 0 0 0 18 0 0 0 15.919

 

Categoria

CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh]

Electricitat
Calefacció/R

efrigeració

Combustibles fòssils Energies renovables

Total

C. Emissions de CO2 o equivalents de CO2

C1.  Factors d'emissió tCO2/MWh

Nacional Local
Calefacció/Refrig

eració
Gas natural Gas liquat

Gasoil de 

calefacció
Gasoil Benzina Lignit Carbó

Altres 

combustibles 

fòssils

Oli vegetal Biocombustible 
Altres tipus de 

biomassa

Energia solar 

tèrmica

Energia 

geotèrmica

0,481 0,4810 0 0,202 0,231 0,267 0,267 0,249 0,1869 0,00 0,00 0,00
0

C2.  Sectors no energètics inclosos

Altres sectors no energètics Emissions tCO2

Gestió dels residus 277,1

Gestió de les aigües residuals 13,1

Altres no relacionat. 0

Gas natural Gas liquat
Gasoil de 

calefacció
Gasoil Benzina Lignit Carbó

Altres 

combustibles 

fòssils

Oli vegetal Biocombustible 
Altres tipus de 

biomassa

Energia solar 

tèrmica

Energia 

geotèrmica

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS I INDÚSTRIA:

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals 25 0 0 20 0 0 0 0 45

Edificis i equipaments/instal·lacions terciàries (no municipals) 122 0 0 11 77 210

Edificis residencials 672 0 0 241 195 1.108

Enllumenat públic municipal 27 0 0 27

Subtotal edificis, equipaments/instal·lacions i indústria 848 0 0 272 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391

TRANSPORT:

Flota municipal 0 0 0 0 30 0 0 30

Transport públic 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport privat i comercial  0 0 0 0 2.576 544 3 3.124

Subtotal transport 0 0 0 0 0 2.606 544 0 0 0 0 3 0 0 0 3.153

Total 848 0 0 272 271 2.606 544 0 0 0 0 3 0 0 0 4.544

TOTAL EMISSIONS PAES (tCO2) 4.834

Electricitat

 

Categoria

Emissions de CO2 [t]/emissions equivalents de CO2 [t]

Electricitat
Calefacció/Refrig

eració

Combustibles fòssils Energies renovables

Total

 
 

  

Taula 65. Taules resum dels consums i de les emissions totals de GEH (any 2005).  
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A. Consum final d'energia (MWH)

Gas natural Gas liquat
Gasoil de 

calefacció
Gasoil Benzina Lignit Carbó

Altres 

combustible

s fòssils

Oli vegetal
Biocombusti

ble 

Altres tipus 

de biomassa

Energia solar 

tèrmica

Energia 

geotèrmica

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS I INDÚSTRIA:

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals 122,0 0,0 0,0 112,2 0,0 61,3 0 0 295

Edificis i equipaments/instal·lacions terciàries (no municipals) 196,8 0,0 0,0 19,2 422,4 0 0 0 638

Edificis residencials 1.741,9 0,0 0,0 697,2 1.071,3 0 0 0 3.510

Enllumenat públic municipal 146,9 147

Subtotal edificis, equipaments/instal·lacions i indústria 2.207,6 0,0 0,0 828,5 1.493,7 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 4.591

TRANSPORT:

Flota municipal 1 0 0 186,2 0,0 0 187

Transport públic 0 0 0 0,0 0,0 0 0

Transport privat i comercial  0 0 0 8.984,1 1.568,7 85,0 10.638

Subtotal transport 1 0 0 0 0 9.170 1.569 0 0 0 0 85 0 0 0 10.825

Total 2.209 0 0 829 1.494 9.170 1.569 0 0 0 0 85 61 0 0 15.416

 

Categoria

CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh]

Electricitat
Calefacció/R

efrigeració

Combustibles fòssils Energies renovables

Total

C. Emissions de CO2 o equivalents de CO2

C1.  Factors d'emissió tCO2/MWh

Nacional Local
Calefacció/Refrig

eració
Gas natural Gas liquat

Gasoil de 

calefacció
Gasoil Benzina Lignit Carbó

Altres 

combustibles 

fòssils

Oli vegetal Biocombustible 
Altres tipus de 

biomassa

Energia solar 

tèrmica

Energia 

geotèrmica

0,330 0,3169 0 0,202 0,231 0,267 0,267 0,249 0,1869 0,00 0,00 0,00

0

C2.  Sectors no energètics inclosos

Altres sectors no energètics Emissions tCO2

Gestió dels residus 257,2

Gestió de les aigües residuals 6,1

Altres no relacionat. 0

Gas natural Gas liquat
Gasoil de 

calefacció
Gasoil Benzina Lignit Carbó

Altres 

combustibles 

fòssils

Oli vegetal Biocombustible 
Altres tipus de 

biomassa

Energia solar 

tèrmica

Energia 

geotèrmica

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS I INDÚSTRIA:

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals 39 0 0 26 0 0 0 0 65

Edificis i equipaments/instal·lacions terciàries (no municipals) 62 0 0 4 113 180

Edificis residencials 552 0 0 161 286 999

Enllumenat públic municipal 47 0 0 47

Subtotal edificis, equipaments/instal·lacions i indústria 700 0 0 191 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.290

TRANSPORT:

Flota municipal 0 0 0 0 50 0 0 50

Transport públic 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport privat i comercial  0 0 0 0 2.399 391 16 2.805

Subtotal transport 0 0 0 0 0 2.448 391 0 0 0 0 16 0 0 0 2.855

Total 700 0 0 191 399 2.448 391 0 0 0 0 16 0 0 0 4.145

TOTAL EMISSIONS PAES (tCO2) 4.408

Electricitat

 

Categoria

Emissions de CO2 [t]/emissions equivalents de CO2 [t]

Electricitat
Calefacció/Refrig

eració

Combustibles fòssils Energies renovables

Total

Taula 66. Taules resum dels consums i de les emissions totals de GEH (any 2012).  
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A. Consum final d'energia (MWH)

Gas natural Gas liquat
Gasoil de 

calefacció
Gasoil Benzina Lignit Carbó

Altres 

combustible

s fòssils

Oli vegetal
Biocombusti

ble 

Altres tipus 

de biomassa

Energia solar 

tèrmica

Energia 

geotèrmica

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS I INDÚSTRIA:

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,3 0 0 194

Edificis i equipaments/instal·lacions terciàries (no municipals) 327,0 0,0 0,0 70,4 298,8 0 0 0 696

Edificis residencials 1.697,2 0,0 0,0 580,4 738,6 0 0 0 3.016

Enllumenat públic municipal 151,2 151

Subtotal edificis, equipaments/instal·lacions i indústria 2.308,5 0,0 0,0 650,8 1.037,4 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 4.058

TRANSPORT:

Flota municipal 1 0 0 144,5 0,0 0 146

Transport públic 0 0 0 0,0 0,0 0 0

Transport privat i comercial  0 0 0 8.716,0 1.747,5 79,5 10.543

Subtotal transport 1 0 0 0 0 8.861 1.748 0 0 0 0 80 0 0 0 10.689

Total 2.310 0 0 651 1.037 8.861 1.748 0 0 0 0 80 61 0 0 14.747

 

Categoria

CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh]

Electricitat
Calefacció/R

efrigeració

Combustibles fòssils Energies renovables

Total

C. Emissions de CO2 o equivalents de CO2

C1.  Factors d'emissió tCO2/MWh

Nacional Local
Calefacció/Refrig

eració
Gas natural Gas liquat

Gasoil de 

calefacció
Gasoil Benzina Lignit Carbó

Altres 

combustibles 

fòssils

Oli vegetal Biocombustible 
Altres tipus de 

biomassa

Energia solar 

tèrmica

Energia 

geotèrmica

0,430 0,2380 0 0,202 0,231 0,267 0,267 0,249 0,1869 0,00 0,00 0,00
0

C2.  Sectors no energètics inclosos

Altres sectors no energètics Emissions tCO2

Gestió dels residus 219,8

Gestió de les aigües residuals 5,9

Altres no relacionat. 0

Gas natural Gas liquat
Gasoil de 

calefacció
Gasoil Benzina Lignit Carbó

Altres 

combustibles 

fòssils

Oli vegetal Biocombustible 
Altres tipus de 

biomassa

Energia solar 

tèrmica

Energia 

geotèrmica

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS I INDÚSTRIA:

Edificis i equipaments/instal·lacions municipals 32 0 0 0 0 0 0 0 32

Edificis i equipaments/instal·lacions terciàries (no municipals) 78 0 0 16 80 174

Edificis residencials 404 0 0 134 197 735

Enllumenat públic municipal 36 0 0 36

Subtotal edificis, equipaments/instal·lacions i indústria 549 0 0 150 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 977

TRANSPORT:

Flota municipal 0 0 0 0 39 0 0 39

Transport públic 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport privat i comercial  0 0 0 0 2.327 435 15 2.777

Subtotal transport 0 0 0 0 0 2.366 435 0 0 0 0 15 0 0 0 2.816

Total 550 0 0 150 277 2.366 435 0 0 0 0 15 0 0 0 3.793

TOTAL EMISSIONS PAES (tCO2) 4.018

Electricitat

 

Categoria

Emissions de CO2 [t]/emissions equivalents de CO2 [t]

Electricitat
Calefacció/Refrig

eració

Combustibles fòssils Energies renovables

Total

  

Taula 67. Taules resum dels consums i de les emissions totals de GEH (any 2017).  
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2.3.2 Punts forts i punts febles   

 

 

Àmbit Punts forts Punts febles

1. Estructura i territori

- Suport d'ens supramunicipals (Consell 

Comarcal de l 'Alt Penedès, Mancomunitat 

Penedès Garraf i  Diputació de Barcelona)

- Municipi petit amb pocs serveis tècnics propis.

2. Mobilitat i  transport

- Sense oferta de transport públic dins del mateix 

poble, la qual cosa obliga a l 'ús del vehicle privat.                                                                                                                       

- L'Ajuntament té poca incidència directa en el 

transport privat.

3. Aigua (tractament i potabilització)
- Gestió indirecta de l'abastament d'aigua

- Xarxa d'abastament pendent de millores

4. Residus
- Gestió indirecta

- Diferents nuclis de població 

5. Energia (domèstic i  serveis)
- Poca influència directa de l'Ajuntament en les 

actuacions

6. Àmbit Ajuntament

6.1 Equipaments

- Millores previstes en molts equipaments 

municipals.                 

- Gestió directa de gran part dels equipaments.

- Capacitat d'inversió limitada                                                                              

6.2 Enllumenat públic i  semàfors
- Diverses actuacions en marxa per millorar 

l 'eficiència.
- Capacitat d'inversió limitada

6.3 Flota de vehicles municipal i  serveis externalitzats

- Poca influència en l'empresa de recollida de residus i  

els combustibles util itzats                                                                                                                           

- Municipi amb diferents nuclis de població i  

habitatges disseminats

6.4 Infraestructures municipals (bombaments i  altres) - Gestió indirecta dels bombaments d'aigua

7-.Potencial d'implantació d'energies renovables

- Equipaments preparats i  amb disponibilitat 

de teulades

- Projecte existent de xarxa de calor amb 

biomassa                                                                                                               

- Potencial en l 'àmbit domèstic i  terciari.

- Capacitat d'inversió limitada

Font: Elaboració pròpia.

Taula 68. Anàlisi dels punts forts i punts febles en relació als consums energètics i les emissions de GEH del municipi. 
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2.3.3 Projecció d’escenaris d’emissió de GEH fins 2030  

 

 

A continuació
́ 
es projecten dos escenaris diferents d’emissions de CO2 dels àmbits objecte de 

reducció
́ 
des de l’any base, 2005, fins l’any 2030. Els diferents escenaris corresponen a: 

 

 Escenari tendencial (o Bussines as Usual –BaU-), també dit “alternativa zero”: que 

significa quina tendència seguirien les emissions de CO2 si es manté la mateixa línia de 

consum dels últims anys.  

 

 Escenari Pacte d’Alcaldes/esses: que significa la tendència que han de seguir les 

emissions de CO2 si volem aconseguir la reducció de, com a mínim, el 40% respecte 

l’any de referència (2005).  

 

 

Tal i com s’observa a la Il·lustració 70, la tendència de major reducció d’emissions de GEH és la 

derivada de l’aplicació del Pacte d’Alcaldes. Si es continués amb la tendència del últims anys 

(alternativa zero o BaU) no s’aconseguiria la reducció que marca el Pacte d’Alcaldes d’un 40% 

per l’any 2030 en relació a l’any 2005. La tendència BaU disminueix les emissions un 1,41% 

anual mentre que la tendència Pacte d’Alcaldes/esses un 2,04%. 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 70. Projecció d’escenaris d’emissions de GEH dins dels àmbits objecte de reducció des de l’any base fins el 
2030. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels increments anuals dels diferents escenaris.  . 
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2.3.4 Anàlisi del potencial d’implantació d’energies renovables al municipi  

 

El municipi té un potencial molt alt per a la implantació d’energies renovables. Actualment, al 

municipi hi ha diverses instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i l’Ajuntament disposa d’una 

instal·lació de biomassa amb xarxa de calor a la llar d’infants (que també subministra a l’escola 

Llebeig). 

 

 Energia solar  

El municipi té una irradiació global diària (mitjana anual) de 14,5-15 MJ/m2
9

, és doncs un 

municipi amb un alt potencial d’instal·lació d’energia solar.  
 

Il·lustració 71. Irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2). 

 

 

Font: ICAEN. 
 

 

 

 

Actualment, segons dades de la Diputació de Barcelona, hi ha una producció  total de 744.600 

kWh anuals, provinents, sembla ser, de plaques solars fotovoltaiques instal·lades en algunes 

empreses del municipi. 

 

 

En equipaments municipals 

 

Actualment els equipaments municipals no disposen de cap instal·lació d’energia solar. La 

superfície disponible per instal·lar energia solar fotovoltaica és d’uns 1.064 m2
 

de teulada. Si es 

valoren instal·lacions per autoconsum elèctric amb fotovoltaica s’estaria parlant d’un potencial 

inicial d’uns 19,89 kWp en total. Amb la instal·lació d’energia fotovoltaica es podria arribar a 

cobrir el 23% del consum del conjunt d’equipaments considerats. 
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A continuació es mostra la superfície de teulada i els consums energètics dels diferents 

equipaments considerats:  

 

 
 

 
 

A la zona esportiva no s’ha considerat la possible instal·lació de FV pel futur procés de reforma 

de l’edifici.  

 
 

 Energia eòlica  
 

A Vilobí del Penedès la velocitat mitjana del vent a 80 m d’alçada és, a la major part del 

municipi, d’entre 4,5 i 5,5 m/s A la zona dels pèlags la velocitat mitjana augmenta fins els 5,5-

6,0 m/s (Il·lustració 72).  Al municipi no hi ha ni està projectat cap parc eòlic. 

 

 
Il·lustració 72. Velocitat mitjana del vent a 80 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: http://atlaseolico.idae.es/meteosim/ 

 
 

Equipaments considerats

m2 

coberta

Consum 

equipament (kWh)

kWp que 

s'instal·laria

% de consum 

cobert

Casa de la vila 130 14.572                     2,34                   22%

Llar d'infants Els Ocellets 100 10.389                     1,36                   17%

Centre cívic 200 32.771                     5,06                   24%

Cal Boter 50 5.316                       0,78                   26%

Escola Llebeig 430 41.604                     8,15                   21%

Consultori mèdic 20 5.316                       0,91                   22%

Ca n'Olivella 110 2.507                       0,40                   25%

Deixalleria 24 4.859                       0,89                   25%

Total 1064 117.334                  19,89                 23%

Font: Elaboració pròpia.

Taula 69. Equipaments municipals amb potencial d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica. 
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 Biomassa  
 

Al Penedès  destaca el potencial en l’aprofitament forestal de biomassa, combinant productes 

forestals i sarments de vinya. D’aquesta manera, a banda de reduir el risc d’incendi forestal 

gràcies a pràctiques de neteja de sotabosc, es contribuiria a la mitigació del canvi climàtic per 

la generació de calor a partir d’una font renovable. Si es considerés treure aprofitament dels 

boscos de pi blanc, caldria fer plans a 30 anys vista, ordenant el bosc per arribar a aconseguir 

fusta estructural per a la construcció i, paral·lelament, aprofitant el subproducte d’estella com 

a biomassa, tot i que requeriria un major estudi de les potencialitats d’aquesta possibilitat a un 

territori com a l’Alt Penedès.7 

 

A Vilobí del Penedès segons dades de l’IEFC (Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya) hi ha un 

total de 943 Ha, de les quals només un 4,62% son boscos densos (43Ha) i un 0,07 % son boscos 

clars (0,66 Ha). Així doncs el municipi no té potencial en producció de biomassa forestal. 

Tot i així, un 89,04% de la superfície municipal està ocupada per conreus, els quals podrien ser 

una font a considerar de biomassa. El Penedès té com a element identitari, del seu paisatge, el 

cultiu de la vinya, el qual proporciona anualment una biomassa infrautilitzada de fins 30.000 

t/any. L’aprofitament de la biomassa sobrant provinent de la poda de les vinyes del Penedès, 

per generar bioenergia de manera descentralitzada i propera, és ja una realitat a altres 

municipis de la comarca. Amb això es contribueix a reduir les emissions de CO2, abaratir la 

factura de l’energia i generar llocs de treball locals, a l’hora que es dóna sortida a un 

subproducte del conreu de la vinya. La producció mitjana de sarments, per campanya, és 

aproximadament uns 800 kg/ha, tenint en compte el poder calorífic d’aquest combustible 

(4.116 kWh/t a humitats del 30% en base humida), calculem que aquesta central tèrmica 

podria arribar a consumir el sarment de 67ha de vinya. 

 

Cal destacar el projecte Vinyes per calor que té com a objectiu aplicar i implementar un Cercle 

Virtuós de les Vinyes (VVC) com a estratègia local per mitigar el canvi climàtic que contribueixi 

a assolir els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle d’acord amb el PAESC. El Cercle 

Virtuós de les Vinyes aprofita la poda de les vinyes per a generar calor i fred per als cellers. 

Aquest VVC involucra tots els actors de la cadena de valor de la biomassa: proveïdors de 

biomassa procedents de vinyes, recol·lectors de biomassa, i consumidors d’energia, amb la 

supervisió de l’Ajuntament de Vilafranca. 

 

 

                                                           
7 Diagnosi de vulnerabilitat climàtica de l’Alt Penedès en el marc del projecte Life Clinòmics. Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic. Maig, 2017. 
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Il·lustració 73. Superfície forestal accessible amb una Fcc > 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: https://elmon.cat/vadevi/actualitat/vinyes-calor, febrer 2018. 

 

Segons dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge, actualment no hi ha cap 

productor d’estella ni pèl·lets a la comarca. El preu de referència de l’estella, sense tenir en 

compte el transport, pot variar des dels 65 als 100 €/t depenent molt de l’empresa 

subministradora, de la qualitat de l’estella i el volum subministrat. Pel que fa al pèl·let, el preu 

de referència, sense tenir en compte el transport, oscil·la entre els 180 €/t quan es ven a 

granel i els 240 €/t quan es ven en sacs de 15 kg (Centre de la Propietat Forestal, 2010). 

 

A nivell d’equipaments municipals, actualment hi ha una instal·lació de biomassa amb xarxa de 

calor per ACS i calefacció a la llar d’infants Els Ocellets, que dóna cobertura també a l’escola 

Llebeig.  La caldera té una potència de 100 kW i és alimentada amb pèl·lets provinents d’una 

sitja. 
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 Geotèrmia 
 

El gradient geotèrmic a Vilobí del Penedès és, de mitjana, de 32 mK/m, lleugerament superior 

al gradient geotèrmic mig que s’observa a Catalunya que és de 30 mK/m. 

 

Actualment, no hi ha ni està prevista cap instal·lació de geotèrmia al municipi.  

 
Il·lustració 74. Gradient geotèrmic. 

 

Font: Atles de geotèrmia de Catalunya (ICGC). 
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2.3.5 Objectius estratègics de reducció i àmbits d’actuació  

 

Globalment, Vilobí del Penedès reduirà emissions en tots els àmbits, fent especial incidència 

en els sector transport, en el sector terciari (que inclou els edificis municipals i l’enllumenat) i 

en el domèstic. Un altre sector al que s’hi dedicaran esforços és el de la producció local 

d’energia. 

 

A la següent taula es pot veure un resum dels objectius del PAESC:  

 

 

 
 

Donat que les emissions de l'àmbit de compromís del PAESC l’any 2005 són de 4.834 tCO2 es 

proposen 24 accions que han de permetre la reducció, l’any 2030, de 1.961 tCO2, la qual cosa 

suposa una reducció del 40,6% de les emissions respecte el 2005. En termes relatius es preveu 

que de les 4,42 tCO2/hab del 2005 es passi a 2,63 tCO2/hab l’any 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissions 

totals per 

àmbit 

(tCO2/any)

Emissions 

per àmbit                            

(% sobre el 

total)

Emissions 

per càpita                     

(tCO2/hab i 

any)

Objectiu de 

reducció de 

CO2 

(tCO2/any)

Objectiu de 

reducció de 

CO2 (% 

sobre el 

total)

Objectiu de 

reducció de 

CO2 per 

càpita 

(tCO2/hab i 

any)

Sector Domèstic 1.108         23% 1,01       412        21% 0,38       

Sector Terciari 283             6% 0,26       90           5% 0,08       

Sector transport 3.153         65% 2,88       916        47% 0,84       

Producció local d'energia -               0% -          436        22% 0,40       

Producció local de calor/fred -               0% -          29           1% 0,03       

Residus* 277             6% 0,25       76           4% 0,07       

Aigua* 13               0% 0,01       1             0% 0,00       

Total 4.834         100% 4,42       1.961     100% 1,79       

*Sector "Altres", que inclou Residus i Aigua. Font: Elaboració pròpia a partir de les accions PAESC.

Taula 70. Objectius de reducció d’emissions de GEH del PAESC. 
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Il·lustració 75. Percentatge d’accions i reducció de CO2 (tCO2) per Àrea d’Intervenció del Pla d’Acció. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les accions PAESC. 

2.4 Pla d’acció: accions de mitigació  

 

El Pla d’Acció recull les accions que l’ajuntament ha d’emprendre per tal d’assolir l’objectiu de 

reduir, com a mínim, el 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi.  

 

A partir de les diferents fonts d’informació de les què s’ha disposat (visites d’avaluació 

energètica, entrevistes personals, la diagnosi de l’avaluació d’emissions, l’evolució de les 

emissions de GEH del municipi i de l’Ajuntament), han sorgit un seguit d’accions que s’hauran 

d’emprendre per tal d’arribar als objectius marcats.  

 

 

2.4.1 Resum del pla d’acció  

 

El Pla d’Acció consta de 24 accions, el major pes de les quals per número, recau sobre l’àrea 

d’edificis residencials, amb 8 de les accions i una reducció de 412 tCO2, seguida d’a prop de 

l’àrea d’edificis municipals amb 7 accions i una reducció de 88 tCO2.  L’àrea d’intervenció amb 

més objectiu de reducció és la del transport privat, amb un objectiu de reducció de 916 tCO2 

(3 accions). A la Taula 71 i Il·lustració 75 es poden veure amb més detall aquestes dades. 

 

Amb l’aplicació de les accions es preveu la reducció total de 1.961 tones de CO2 (1,79 tones 

CO2/hab.), una reducció del 40,6% sobre el total de les emissions de GEH municipals de l’any 

2005. Es preveu però, l’assoliment de l’objectiu de reducció del 20% de les emissions l’any 

2020 (1.071 tones de CO2), com a objectiu intermedi fins al 2030 (objectiu 20-20-20 ). El cost 

total de l’aplicació del Pla és de 515.484 €. 
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Del total d’accions, 9 estan en curs i 3 ja estan completades, amb un estalvi estimat de totes 

elles de 1.407,64 tCO2/any. En global hi ha doncs el 50% de les accions iniciades (entre les que 

estan en curs i les ja completades). El grau d’execució del PAESC és del 31% (Taula 72).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre

Estalvis 

energètics 

(MWh/any)

Producció de 

renovables 

(MWh/any)

Reducció de 

CO2 

(tCO2/any)

Cost 

d'implementació 

estimat (€)

01. Edificis municipals 7 194 0 88,5 191.937

02. Edificis del sector terciari 0 0 0 0 0

03. Edificis  residencials 8 1.041 0 412 37.360

04. Enllumenat públic 1 3 0 2 138.420

05. Indústria 0 0 0 0 0

06. Flota municipal 0 0 0 0 0

07. Transport públic 0 0 0 0 0

08. Transport privat 3 3.140 0 916 8.000

09. Producció local d'energia 2 0 906 436 55.651

10. Producció local de calor/fred 1 0 61 29 80.116

11. Altres 2 3 0 78 4.000

Total 24 4.381 968 1.961 515.484

Sector "Altres" inclou Aigua i Residus.

Taula 71. Resum general del Pla d’Acció per àrea d’intervenció. 

 

Il·lustració 76. Estat d’execució de les accions del PAESC. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les accions PAESC. 

Taula 72. Estat d’execució de les accions del PAESC. 
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2.4.2 Descripció de les actuacions (fitxes)  
 

2.4.2.1 Model de fitxa  

El conjunt d’accions del Pla es mostren ordenades mitjançant fitxes com la de la Il·lustració 77.  

 

  

 

Il·lustració 77. Model de fitxa per a la presentació de les accions de mitigació del PAESC. 

Font: Metodologia PAESC de la Diputació de Barcelona. 
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Les accions queden codificades segons: 
 

 Àrea d’intervenció 
 Mecanisme d’acció 
 Codi numèric 
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Fitxes de les accions 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Gestor energètic i comptabilitat energètica municipal  

A16-B12/1 

Municipal energy manager and energy accounting 

Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals Mecanisme d’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Gestió energètica 

Descripció 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ofereix des de l’any 2014 el servei de gestió energètica municipal, el 

qual l’Ajuntament de Vilobí del Penedès va sol·licitar.  

 

El Gestor Energètic Comarcal comptabilitza els consums d’energia en edificis i instal·lacions públiques, 

proposa accions concretes d’estalvi energètic (en il·luminació, calefacció, etc.) i promou la utilització 

d’energia verda, en l’acompliment del Pla d’acció proposat en les Agendes 21 municipals i les accions 

proposades en el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 de la Generalitat de Catalunya, 

entre d’altres. 

 
Les prestacions d'aquest servei són: 

• Organització sistema Gestió energètica (implantació software de gestió). 

• Identificació de deficiències energètiques. 

• Promoure i implantar protocols d’estalvi. 

• Disminuir consum energètic general del municipi. 

• Promoure energies alternatives. 

 
 
Estalvi energètic estimat del 16% del consum energètic dels equipaments municipals del 2005 (109.665   
kWh d’electricitat i 85.703  kWh de GLP ). Font: Diputació de Barcelona, "Accions bàsiques del PAES per a 
municipis de <20000 hab. Feb. 2014".  
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

4,35     11,61  11.722,11  31.258,95      0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2014 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

  1.000,00 Consell comarcal de l'Alt Penedès 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

        16.000 Altres (Administracions Nacional, Regional) 

Indicadors de seguiment: 
1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa 
nre.14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi  Millores d'eficiència energètica a l'edifici de LA CASA DE LA 
VILA 

 
A16-B112/2 

Energy efficiency improvements at City Hall 

Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals Mecanisme d’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Altres  

Descripció 
 

 
Altres accions incloses a PAESC generals: 
 

 
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

0,40      4,37    837,31   9.210,46      0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2019 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

      ,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

  67.285,88    65.400 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
6. Consum final d'energia de l’Ajuntament  

 

M

Implantació d’instal·lacions solars 

fotovoltaiques a diversos equipaments 

municipals (autoconsum) 

51.051,00 € 26.837,22   6.709,30 € 7,61 12,98  S
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi  Millores d'eficiència energètica a l'edifici de la LLAR 
D'INFANTS 

 
A16-B112/3 

Energy efficiency improvements at Llar d'Infants 

Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals Mecanisme d’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Altres 

Descripció 
 

 
 
Altres accions incloses a PAESC generals: 
 
 

 
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

0,4 4,38 1.031,00 11.337,45      0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2019 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

      ,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

 3.315  3.315 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
6. Consum final d'energia de l’Ajuntament  

  

Codi Acció Cost acció

Estalvi 

energètic 

aproximat 

(kWh)

Estalvi 

econòmic 

aproximat 

Amortització 

(anys)

Estalvi GHE 

(Tn CO2/any) 

Adaptació  

(s/n en 

blanc)

A Aïllament de les portes 50,00 € 1.225,00     73,50 €          0,68 0,28            S

B Adequació temperatures de consigna 0,00 € 3.062,50     183,75 €       0,00 1,47            

C Tancament automàtic porta exterior 600,00 € 3.062,50     183,75 €       3,27 0,71            S

D Canvi baix consum per LED 1.145,00 € 585,90         146,48 €       7,82 0,28            

E Canvi de tubs de fluorescent a LED 1.170,00 € 1.531,53     382,88 €       3,06 0,74            

F Configuració d'estalvi als equips ofimàtica 0,00 € 207,78         51,95 €          0,00 0,10            

G Regletes per a diferents endolls 50,00 € 103,89         25,97 €          1,93 0,05            

H Responsable energètic de l'equipament 0,00 € 519,45         129,86 €       0,00 0,25            

I Monitorització de l'equipament 300,00 € 1.038,90     259,73 €       1,16 0,50            

TOTAL 3.315,00 € 11.337,45   1.437,86 €    2,31 4,38            

J Xarxa de calor amb biomassa a LA LLAR D'INFANTS 80.116,06 € 61.250,00   15.312,50 € 5,23 29,46          S

K
Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques a 

diversos equipaments municipals (autoconsum) 
51.051,00 € 26.837,22   6.709,30 € 7,61 12,98          S
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Millores d'eficiència energètica a l'edifici del CENTRE CÍVIC  

A16-B112/4 

Energy efficiency improvements at Centre Cívic 

Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals Mecanisme d’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Altres 

Descripció 
 
 

 
 
Altres accions incloses a PAESC generals: 
 

 
 
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

1,08     11,9    2.310,72  25.417,9       0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2019 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

      ,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

78.786 78.786 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
6. Consum final d'energia de l’Ajuntament  

L

Implantació d’instal·lacions solars 

fotovoltaiques a diversos equipaments 

municipals (autoconsum) 

51.051,00 € 26.837,22     6.709,30 € 7,61 12,98          S
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Millores d'eficiència energètica a l'edifici de CAL BOTER  

A16-B112/5 

Energy efficiency improvements at Cal Boter 

Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals Mecanisme d’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Altres 

Descripció 
 

 

 
 
Altres accions incloses a PAESC generals: 
 

 
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

0,14      1,54    290,82   3.199,00        0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2019 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

      ,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

 22.550  22.550 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
6. Consum final d'energia de l’Ajuntament  

Codi Acció Cost acció

Estalvi 

energètic 

aproximat 

(kWh)

Estalvi 

econòmic 

aproximat 

Amortització 

(anys)

Estalvi 

GHE (Tn 

CO2/any) 

Adaptació  

(S/n 

blanc)

A Aïllament de parets 5.000,00 € 200,00          50,00 € 100,00 0,10 S

B Aïllament del sostre 10.000,00 € 1.000,00       250,00 € 40,00 0,48 S

C Canvi de finestres 2.000,00 € 240,00          60,00 € 33,33 0,12 S

D Aïllament de les portes 150,00 € 40,00             10,00 € 15,00 0,02 S

E Adequació temperatures de consigna 0,00 € 200,00          50,00 € 0,00 0,10

F Canvi aparell AC per un de més eficient 4.800,00 € 800,00          200,00 € 24,00 0,38

G Canvi baix consum per LED 240,00 € 64,16             16,04 € 14,96 0,03

H Canvi incandescents  per LED 10,00 € 70,08             17,52 € 0,57 0,03

I Regletes per a diferents endolls 50,00 € 53,16             13,29 € 3,76 0,03

J Monitorització de l'equipament 300,00 € 531,60          132,90 € 2,26 0,26

22.550,00 € 3199,00 799,75 € 28,20 1,54TOTAL
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi  Contractació d'electricitat verda certificada  

A19-B18/6   

Green certified electricity purchase by the municipality 

Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals Mecanisme d’acció 

Altres Compra pública 

Descripció 
 

L'Ajuntament de Vilobí del Penedès es va adherir, l’any 2017, a l'acord marc de l'Associació Catalana de 

Municipis (ACM) per la compra agregada d'energia verda certificada. Actualment l’empresa 

adjudicatària del subministrament elèctric (fins a 31 de desembre de 2020) és Endesa Energia SAU.  

 

Dins de les fonts d’energies renovables s’hi inclouen: l’eòlica, la hidràulica (mini hidràulica, gran 

hidràulica), la solar (termosolar, fotovoltaica), la biomassa, l’hidrotèrmica i oceànica, l’aerotèrmica, la 

geotèrmica, els gasos d’abocador, els gasos de plantes de depuració i el biogàs (Fonts que es recullen a 

la Directiva 2009/28/CE relativa al foment de l’ús de l’energia procedent de fonts d’energia renovables 

i a l’Ordre ITC/2914/2011, de 27 d’octubre, per la qual es modifica l’Ordre ITC/1522/2007, de 24 de 

maig, per la qual s’estableix la regulació de la garantia de l’origen de l’electricitat procedent de fonts 

d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència).  La garantia del seu origen es basa en els 

certificats de garantia d'origen de l'energia (GdO), regulats per l’Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, 

per la qual s’estableix la regulació de la garantia de l’origen de l’electricitat procedent de fonts 

d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència.  

 
• Per obtenir més informació es pot consultar el següent document:  

La compra d’electricitat verda com a mesura de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (OCCC - 
Oficina del Canvi Climàtic de Catalunya. Febrer de 2014).  
 
El 100% de l’electricitat de l'enllumenat i els equipaments municipals provenen d'electricitat "verda certificada. 
Consum elèctric de l’Ajuntament any 2005: 109.665 kWh. 

 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

52,75     52,75 109.665,29 109.665,29      0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final  

2017 2018  

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

      ,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

              Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
2. Producció local d'energies renovables (Indicador 
de xarxa nre.16)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi Formació i sensibilització per a l'ús racional de l'energia als 
treballadors municipals 

 
A18-B11/7 

Raising awareness towards a better use of the energy to municipal staff 

Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals Mecanisme d’acció 

Canvi d'hàbits Sensibilització/Formació 

Descripció 
 
 
 
Aquesta acció consisteix a oferir formació i sensibilització als treballadors municipals sobre l’eficiència i 

l’estalvi energètic tot incorporant pautes per a un consum correcte de l’energia en les seves tasques 

diàries. Es poden realitzar formacions específiques dirigides a tots els treballadors i gestors externs dels 

equipaments per aplicar criteris d’estalvi i eficiència a les seves tasques.  

 

La Diputació de Barcelona ofereix, anualment, cursos d'eficiència i estalvi energètic per a usuaris o 
responsables de manteniment.  
 
 
 
 
 
 
Estalvi energètic estimat del 3% del consum energètic dels equipaments municipals de l’any 2017 
(133.038    kWh). Font: Diputació de Barcelona, "Accions bàsiques del PAES per a municipis de <20000 
hab. Feb 2014". 
 
 
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

0      1,92      0,0    3.991,15      0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2020 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   400,00 
Responsable PAESC de 
l'Ajuntament/Diputació de Barcelona 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         4.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
6. Consum final d'energia de l’ajuntament 
 

 

  

Pàgina 106
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

103 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Visites d’avaluació energètica a les llars  

A16-B11/8 

Energy assessments in households  

Àrea d’Intervenció: 03. Edificis  residencials Mecanisme d’acció 

Acció integrada (totes les anteriors) Sensibilització/Formació 

Descripció 
 

La realització de VAE o auditories domèstiques als habitatges té per objectiu promoure l’estalvi i 

l’eficiència energètica a les llars, així com detectar les possibilitats d’instal·lació d’energies renovables 

per tal de reduir les emissions de CO2.  

 

Les VAE als habitatges consisteixen a visitar els domicilis per assessorar de forma personalitzada sobre 

com reduir les emissions de GEH amb l’ajuda de comptadors intel·ligents del consum d’electricitat. En 

aquestes visites es mesura el consum energètic, el consum d’aigua i la gestió dels residus. En els casos 

de domicilis amb risc de pobresa energètica la mesura té una doble rellevància, ambiental i social. 

S'han de detectar mesures d'estalvi i eficiència així com avaluar la potència i la tarifa contractada.  

 

Cada avaluació inclou tres visites del tècnic/a: en la primera s’instal·la el comptador, es facilita un 

qüestionari sobre els consums i s’informa sobre les bones pràctiques per a l’estalvi i l’eficiència 

energètica. La segona visita (passats 6 mesos) s’analitzen els consums i s’informa sobre les mesures 

que poden dur a terme per ser més eficients. La tercera visita es realitza per observar els resultats de 

les mesures aplicades passats entre 6 i 12 mesos.  

 

S'ha considerat l'estalvi energètic del 10% per llar, arribant al 10% dels habitatges i serveis del municipi, amb un 

estalvi total d'un 1% sobre el consum energètic del sector domèstic (Font: Accions bàsiques per municipis <20000 

hab., Diputació de Barcelona, febrer 2014). S'estimen un total de 40 visites d'avaluació a un cost d'uns 200€/visita 

més dues sessions informatives de 180€/sessió, aproximadament.  
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

0 11,08      0,0  125.519         0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2020 2025 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

  8.360,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

        20.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa 
nre.14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Compra d’energia verda a llars i serveis  

A19-B112/9 

Green energy purchasing in households and tertiary sector 

Àrea d’Intervenció: 03. Edificis  residencials Mecanisme d’acció 

Altres Altres 

Descripció 
 
L’acció consisteix a promoure la contractació del subministrament elèctric a comercialitzadores 

d’electricitat verda entre els particulars i serveis del municipi.  

 

A partir de l’alliberament del mercat elèctric, qualsevol consumidor pot escollir quina empresa vol que li 

subministri l’energia elèctrica. Les comercialitzadores d’energia verda comercialitzen únicament amb 

energia procedent de fonts d’energia renovable certificades, la seva contractació implica un consum 

energètic amb un balanç de zero emissions. En aquest sentit, existeix també la possibilitat de formar part 

d’una cooperativa de producció i consum d’energia verda (com Som Energia).  

 

L’ajuntament actuarà com a impulsor i difusor d’aquesta informació entre els particulars i serveis del 

municipi. La informació es pot transmetre mitjançant les vies de comunicació habituals:  

- mitjans 2.0 (web municipal, twitter, facebook, etc.).  

- diaris i butlletins municipals, cartells, etc.  

- bustiada amb díptics informatius.  

- xerrades informatives per part de les cooperatives  

 

Hi ha la possibilitat de crear un distintiu específic per aquells serveis que contractin electricitat verda i 

col·locar-lo a l’exterior per tal de fer encara més difusió.  

 

Pels càlculs s’ha estimat que l’any 2030 s’hauran adherit un 10% de les llars i serveis del municipi. 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

0     111,04      0,0    230.848,00         0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2020 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   200,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         2.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
2. Producció local d'energies renovables (Indicador 
de xarxa nre.16)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi Campanyes específiques per fomentar l’ús racional de 
l’energia 

 
A18-B11/10 

Campaigns for a better energy use and  spread the use of renewable energy 

Àrea d’Intervenció: 03. Edificis  residencials Mecanisme d’acció 

Canvi d'hàbits Sensibilització/Formació 

Descripció 
 

 
L’acció consisteix a realitzar campanyes periòdiques per informar la població sobre les bones 

pràctiques en l’ús de l’energia aplicables a les seves llars o serveis del municipi, tals com la substitució 

de les làmpades incandescents per les de baix consum o tecnologia LED, l’etiquetatge energètic dels 

electrodomèstics, etc.  

 

La campanya pot incloure:  

- Creació de material divulgatiu.  

- Xerrades centrades en l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables  

- Punts d’informació i exposicions sobre les bones pràctiques en l’ús energètic.  

- Es pot considerar la idea de regalar “kits d’eficiència” (regletes, bombetes de baix consum, etc.).  

- Informar sobre la campanya als mitjans de comunicació i a través dels mitjans 2.0 (web municipal, 

twitter, facebook, etc.).  

- Informar sobre accions i mesures que afecten directament als ciutadans com el Pla renove 

d’electrodomèstics.  

- Cessió d’aparells de mesura dels consums energètics domèstics.  

 

 

Pels càlculs s’ha considerat que el 10% de les llars i serveis aplicaran conceptes d’estalvi i eficiència 

energètica i poden reduir com a mínim un 10% del seu consum.  
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

0 13,91      0,0   145.551,73         0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2020 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   200,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         2.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa 
nre.14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Renovació d’electrodomèstics  

A15-B11/11 

Replacing appliances for more efficient ones. 

Àrea d’Intervenció: 03. Edificis  residencials Mecanisme d’acció 

Eficiència energètica d'aparells elèctrics Sensibilització/Formació 

Descripció 

 
Es proposa la substitució progressiva dels electrodomèstics de línia blanca estàndard per d’altres amb 

etiqueta energètica de classe A o superior en l’àmbit domèstic i terciari mitjançant campanyes de 

renovació d’electrodomèstics.  
 

L’etiqueta energètica informa sobre el consum energètic de l’aparell, és obligatori des del 1992 als 

electrodomèstics de línia blanca (rentadores, assecadores, rentadores/assecadores combinades, 

rentavaixelles, aparells aire condicionat, refrigeradors i congeladors) i estableix 7 nivells d’eficiència 

energètica, la lletra A pels més eficients i la lletra G pels menys eficients. En el cas dels frigorífics i 

congeladors s'han creat 3 categories més que superen l'A, i que s'indiquen com a+, A++, etc.  
 

L’objectiu de les campanyes és sensibilitzar i informar als ciutadans sobre l’estalvi energètic i la 

minimització dels impactes ambientals que suposa l’adquisició d’electrodomèstics d’alta eficiència 

energètica així com assessorar sobre els Plans Renove d’electrodomèstics oferts des de l’Administració. 
  

La campanya pot incloure:  

- creació de material informatiu  

- col•laboració dels punts de venda dels electrodomèstics  

- informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0   

 

S’ha estimat que hi haurà una reducció del consum elèctric del 5% en un 50% de les llars i serveis del 

municipi (consum elèctric del sector Domèstic I Terciari del 2005, 1.761.992,00 kWh). Font: Diputació de 

Barcelona, "Accions bàsiques del PAES per a municipis de <20000 hab. Febrer 2014"  
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

12,71 21,19  23.430,00 44.050,00         0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2005 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   200,00 
Sector privat/ Responsable PAESC de 
l'Ajuntament/ ICAEN 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         5.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa 
nre.14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Renovació de bombetes  

A14-B11/12 

Replacing bulbs for more efficient ones. 

Àrea d’Intervenció: 03. Edificis  residencials Mecanisme d’acció 

Eficiència energètica en il·luminació Sensibilització/Formació 

Descripció 
 

 
Es proposa la substitució progressiva de les bombetes incandescents per d’altres més eficients com les 

làmpades fluorescents compactes (baix consum) o LED al sector domèstic i serveis mitjançant 

campanyes de renovació de bombetes.  

 

El paper de l’ajuntament és el d'informar els ciutadans i els serveis del municipi sobre les alternatives 

existents a les bombetes incandescents i sensibilitzar sobre el seu ús mitjançant:  

- material informatiu.  

- difusió de les subvencions Plans Renove de bombetes ofertes des de l’Administració.  

- punts d’informació i possible distribució de bombetes eficients.  

- informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0.  

 

En el període 2009-2012, la UE va fer desaparèixer progressivament les bombetes tradicionals per 

donar pas a les bombetes de baix consum, s’estima que gràcies a aquesta mesura, l'any 2020 es 

reduiran 15 milions de tones de CO2 anuals.  

 

 

Pels càlculs s’ha estimat un estalvi del 8% sobre el consum elèctric del sector domèstic i terciari (80% 

llars i sector serveis *10% estalvi elèctric), 1.761.992,00 kWh l’any 2005 (Font: Diputació de Barcelona, 

"Accions bàsiques del PAES per a municipis de <20000 hab. Feb 2014").  
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

40,68 67,80 84.576 140.959         0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2005 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   200,00 
Sector privat/ Responsable PAESC de 
l'Ajuntament/ ICAEN 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         5.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa 
nre.14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Renovació de calderes per d’altres més eficients  

A13-B11/13 

Replacing boilers for more efficient ones 

Àrea d’Intervenció: 03. Edificis  residencials Mecanisme d’acció 

Eficiència energètica per climatització i aigua calenta Sensibilització/Formació 

Descripció 
 
 
L’acció consisteix a fomentar la substitució de calderes antigues per d’altres més eficients als habitatges 
privats amb l’objectiu de cobrir les necessitats de climatització seguint els principis d’estalvi i eficiència 
energètica. Les calderes eficients d’última generació (de baixa temperatura o de condensació) 
representen un estalvi energètic de fins el 30% i redueixen fins un 70% les emissions de CO2 respecte les 
calderes convencionals.  
 
L’ajuntament oferirà un servei d’assessorament durant tot l’any, tasca que pot realitzar el gestor 
energètic municipal i, a més, promourà campanyes puntuals d’informació sobre les calderes més 
eficients, que poden incloure: 
 
- mostra de les diferents tipologies de calderes eficients i períodes de retorn. 
- material informatiu. 
- difusió de les subvencions per la renovació de calderes ofertes des de l’Administració. 
- punts d’informació i assessorament sobre calderes eficients. 
- informar sobre els avantatges de les calderes eficients a través dels mitjans de comunicació i dels 
mitjans 2.0 (web municipal, twitter, facebook, etc.). 
 
 
El canvi per una caldera eficient pot representar un estalvi energètic del 10 al 20%. Es pot estimar que un 
20% de les llars faran el canvi. Pels càlculs s’ha estimat un estalvi del 4% del consum tèrmic del sector 
domèstic i terciari de l’any 2005 (2.194.406,93 kWh). 
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

100,00    119,47  52.665,77  87.776,28      0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2005 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   200,00 
Sector privat/ Responsable PAESC de 
l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         5.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa nre.14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Millora dels aïllaments tèrmics i tancaments en els habitatges  

A11-B11/14 

Improving the insulation degree of households 

Àrea d’Intervenció: 03. Edificis  residencials Mecanisme d’acció 

Envolvent edifici Sensibilització/Formació 

Descripció 
 
L’acció consisteix a promoure la millora dels aïllaments tèrmics i tancaments en els habitatges i serveis 
del municipi. L’aïllament tèrmic és clau per reduir l’ús de la calefacció a l’hivern i la refrigeració a l’estiu. 
Algunes de les mesures que es poden prendre són la instal·lació de doble finestra o doble vidre a les 
finestres amb baixos valors de transmitància tèrmica (tancament estanc), millores que estalvien fins un 
30% del consum energètic. Aquesta acció millora les condicions de les llars en termes 
d'eficiència energètica i en l'adaptació al canvi climàtic, reforçant les llars davant onades de calor i/o fred. 
 
El paper de l’ajuntament pot ser de difusió d'informació sobre aquestes actuacions mitjançant 
campanyes periòdiques, que poden incloure: 

- material informatiu. 

- difusió de les subvencions pel canvi de finestres ofertes des de l’Administració. 

- punts d’informació sobre l’aplicació de millores d’aïllament. 

- informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i de xarxes socials. 

- informar en campanyes puntuals com durant la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. 

 
Es preveu que el 25% dels habitatges i serveis apliquin mesures d'aquest tipus en el període 2005-2030 i 
s'aconsegueixi un estalvi de fins al 30% del consum tèrmic del sector domèstic i terciari (2.194.406,93 kWh 
l’any 2005).  

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

24,46     40,76  98.748,31 164.580,52      0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2005 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   200,00 
Sector privat/ Responsable PAESC de 
l'Ajuntament/ ICAEN 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         5.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa nre.14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi  Canvi de calderes de gasoil C per calderes de biomassa o 
d’altres suports energètics menys contaminants 

 
A12-B11/15 

Replacing heating oil boilers by biomass ones or by boilers using cleaner energy sources 

Àrea d’Intervenció: 03. Edificis  residencials Mecanisme d’acció 

Renovables per a climatització i aigua calenta Sensibilització/Formació 

Descripció 
 
L’acció consisteix a fomentar la substitució de les calderes de gasoil C per calderes de biomassa (o d'altres 
suports menys contaminants) als habitatges privats amb l’objectiu de cobrir les necessitats de 
climatització mitjançant energia renovable. La biomassa es considera una font d’energia renovable local, 
de fàcil obtenció i transformació i, a més, es considera que la seva combustió provoca un balanç net 
d’emissions igual a zero, ja que les emissions per combustió de biomassa ha estat absorbit prèviament 
per la planta a partir de la qual s’ha generat. Existeixen diversos combustibles que formen part de la 
biomassa però en general les calderes petites admeten combustibles estandarditzats com estella i 
pèl·lets. 
 
L’ajuntament oferirà un servei d’assessorament i, a més, promourà campanyes puntuals d’informació 
sobre les calderes de biomassa, que poden incloure: 
 
- mostra de les diferents tipologies de calderes de biomassa i períodes de retorn. 
- difusió de les subvencions per la renovació de calderes ofertes des de l’Administració. 
- punts d’informació i assessorament sobre calderes de biomassa. 
- informar sobre les calderes de biomassa a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0. 
 
Adaptació al canvi climàtic: l’ús de biomassa forestal redueix la combustibilitat de les masses forestals i 
per tant en redueix el risc d’incendi. A més a més aquesta actuació redueix la dependència energètica de 
l’exterior i per tant la necessitat de grans infraestructures. 
 
Pels càlculs s’ha previst un estalvi del 10% del gasoil C dels sectors terciari i domèstic de l’any 2005 (1.016.765  kWh).  

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

16,29 27,15 61.006,92    101.676,53         0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2005 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   200,00 
Sector privat/ Responsable PAESC de 
l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         5.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa nre.14) 
7. Grau d'autoabastament amb energies renovables 
respecte consum total d'energia 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Millores de l'eficiència energètica de l'enllumenat  

A21-B26/16 

Improving the energy efficiency of public lighting 

Àrea d’Intervenció: 04. Enllumenat públic Mecanisme d’acció 

Eficiència energètica Altres 

Descripció 
 
 

 

A Vilobí del Penedès actualment hi ha un total de 8 quadres d’enllumenat públic, amb un total de 564 

punts de llum. La majoria de làmpades són de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) amb una potència 

d’entre 70W i 150W. 

 

L’Ajuntament ja ha dut a terme diverses millores en l’enllumenat, el canvi de 219 làmpades de vapor de 

sodi per làmpades de HLM (Hal·logenurs Metàlics) amb una potència de 35W cadascuna. També hi ha un 

total de 63 punts de llum (al quadre de l’Ajuntament, entre d’altres) que són de tipus LED (potència 

desconeguda). Tots els quadres ja compten amb rellotges astronòmics per tal de regular l’encesa i 

apagada, segons l’Ajuntament. Per altra banda, es van instal·lar reguladors de flux en capçalera l’any 

2005 però es van haver de treure per problemes tècnics. 

 
 
 
 
 
Pels càlculs s’ha estimat una reducció del 6% del consum de l'enllumenat respecte l’any 2005 en cas de 
canviar tots els punts de llum del municipi (564 punts) a HLM (35W) o LED (20W). El cost s’ha calculat en 
base a la despesa realitzada pel canvi de les llums de sodi a HLM i l’estimada del canvi de VSAP a LED. 
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

1,23 1,64  2.552,00  3.402,00         0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2005 2025 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

      ,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

 138.420,21  138.420,21 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
6. Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Cursos de conducció eficient per a la població.  

A410-B41/17 

Eco-driving courses for citizens 

Àrea d’Intervenció: 08. Transport privat Mecanisme d’acció 

Conducció eficient Sensibilització/Formació 

Descripció 
 
 
 
L’acció consisteix a oferir cursos de conducció eficient a la ciutadania amb l’objectiu de promoure un 
canvi d’hàbits en la conducció i reduir significativament el consum de combustible dels vehicles privats. 
Els cursos de conducció eficient parteixen de la base que la forma de conducció influeix en el consum de 
combustible dels vehicles i en conseqüència en l’emissió de GEH a l’atmosfera associades a aquest 
consum. 
 
Es proposa que l’ajuntament ofereixi cursos de conducció eficient al municipi, ja sigui en col·laboració 
amb l’ICAEN, el RACC o amb les autoescoles de la zona, per tractar els següents aspectes: els beneficis 
ambientals d’una conducció eficient, l’estalvi econòmic, el major confort de conducció i la disminució del 
risc en carretera. Des de l’ICAEN s’organitzen cursos de conducció eficient al Parc Motor de Castellolí. 
Més informació: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/mobilitat/conduccio_eficient. 
 
Per assegurar la participació ciutadana es realitzarà una campanya de difusió a través dels canals de 
comunicació que utilitza l’ajuntament (ràdio, butlletí, etc.), dirigida sobretot als col·lectius professionals 
(taxistes, professors d’autoescola, etc.) i a conductors/es professionals de vehicles industrials. A més, es 
repartiran díptics i fulletons sobre les mesures bàsiques que es recomanen per una conducció eficient.  
 
 
 
Pels càlculs s’ha estimat  una reducció del 5% del consum en un 25% dels vehicles privats . 
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

24,96 149,78    94.704 568.224         0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2019 2025 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   500,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         3.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa nre.14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi  Recanvi de vehicles per d’altres més eficients en el parc mòbil 
privat 

 
A41-B410/18 

Renewal of vehicles for more efficient ones among the private sector. 

Àrea d’Intervenció: 08. Transport privat Mecanisme d’acció 

Vehicles nets/eficients Altres 

Descripció 
 
L’acció consisteix a promoure el recanvi dels vehicles convencionals per d’altres més eficients en el parc 
mòbil privat amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental (contaminació atmosfèrica i acústica) i 
augmentar així la qualitat de vida de la població. 
 
L’Ajuntament s’encarregarà de promoure l’adquisició de vehicles més eficients entre la població 
mitjançant diverses mesures, com ara: 

- Instal·lació de punts de recarrega per a vehicles elèctrics. 

- Afavorir la instal·lació de benzineres locals que disposin de biodièsel, sempre i quan provingui de la 
regeneració d’olis usats i no de conreus energètics. 

Aquestes mesures es reforçaran amb una campanya informativa, que pot constar de: 

- Creació de díptics informatius. 
- Xerrades informatives 
- Col·laboració amb concessionaris de cotxes per la cessió de vehicles de baixes emissions i exposar-los en 
actes públics. 
- Informar sobre els beneficis dels vehicles de baixes emissions a través dels mitjans de comunicació i dels 
mitjans 2.0 (web municipal, facebook, twitter, etc.). 
 
Per calcular l'estalvi, s'ha estimat que l'any 2030 hi haurà un 14% del parc de vehicles privat de baixes 
emissions: - Bio10: 4%; - GLP: 4%; -Híbrid: 4%; -  Elèctric: 2% (Font:  eina AMBIMOB-U del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya). Alhora, hi haurà una millora en l’eficiència 
energètica dels vehicles. En el període 2005-2030 s’ha previst un estalvi de 648,90 tCO2. 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

389,34    648,9  1.184.299,3  1.973.832,16      0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2005 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   200,00 
Sector privat/ Responsable PAESC de 
l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         5.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa nre.14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions  

A41-B43/19 

Tax reduction for low emission vehicles 

Àrea d’Intervenció: 08. Transport privat Mecanisme d’acció 

Vehicles nets/eficients Ajuts i subvencions 

Descripció 
  
L’acció consisteix a promoure el recanvi dels vehicles convencionals per d’altres més eficients en el parc 
mòbil privat a través de l’establiment de bonificacions de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
(IVTM), més conegut com l’impost de circulació, és un import d'àmbit local que grava la titularitat dels 
vehicles aptes per circular per les vies públiques. Actualment, la quota a satisfer es fixa en funció de la 
potència del vehicle, sense considerar cap indicador d’impacte ambiental. 
 
L’acció planteja bonificar la quota d’aquest impost en funció de les emissions de CO2 del vehicle amb la 
finalitat d’introduir criteris ambientals en l’impost i impulsar la compra de vehicles més sostenibles per 
part dels ciutadans i empreses, ja que els vehicles a motor són una de les primeres causes de 
contaminació a les ciutats. Es proposa que es bonifiquin els vehicles menys contaminants, establint un 
percentatge de bonificació a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat o per 
les característiques dels seus motors es consideri que produeixen menor impacte ambiental. A mode 
d’exemple es podrien seguir els següents paràmetres per tal d’aplicar les bonificacions: - Vehicle elèctric: 
exempt de l’IVTM. - Vehicle híbrid: reducció del 80% en l’IVTM. - Altres vehicles amb emissions inferiors o 
iguals a 110 g CO2/km: reducció del 60%. - Altres vehicles amb emissions entre 111 g CO2/km i 120 g 
CO2/km: reducció del 40%. També es poden contemplar penalitzacions econòmiques als vehicles 
contaminants en forma d'increments del 20% per als vehicles amb emissions iguals o superiors als 300 g 
CO2/km. Per obtenir més informació sobre els consums de carburant i les emissions de CO2 en vehicles 
nous es pot consultar el següent web: www.idae.es/coches/  
 
Per calcular l'estalvi, es pot considerar que es reduirà un 5% el consum de combustibles associat en aquesta acció 
(Font: Diputació de Barcelona, "Accions bàsiques del PAES per a municipis de <20000 hab. Feb 2014"). 

 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

157,66    157,66 598.130,96 598.130,96      0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2020 2020 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   500,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

              Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa nre.14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi  Promoure la instal·lació d'energia fotovoltaica a les llars i 
serveis 

 
A53-B51/20 

Photovoltaic installations in households for self-consumption 

Àrea d’Intervenció: 09. Producció local d'energia Mecanisme d’acció 

Energia fotovoltaica Sensibilització/Formació 

Descripció 
L’acció consisteix a promoure la implantació de panells fotovoltaics per a la producció d'electricitat (amb 
autoconsum i emmagatzemament) a les llars. L'ajuntament promourà les instal·lacions a partir 
d'instal·lacions pròpies d'exemple (visites), d'ordenances municipals, aplicatius per poder consultar el 
potencial de les teulades privades, sessions informatives amb empreses instal·ladores o altres. 
 
El paper de l’ajuntament pot ser el de bonificació d'impostos (bonificació fiscal en la llicència d’obres per 
ala implantació d’energies renovables), de redacció d’una ordenança municipal per a la regulació i 
foment de les instal·lacions fotovoltaiques i de solar tèrmica, etc.  
 
En tot cas, l'ajuntament difondrà informació sobre aquestes actuacions mitjançant campanyes, que 
poden incloure: 
- mostres d’exemples d’instal·lacions i períodes de retorn. 
- material informatiu. 
- informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i de xarxes socials. 
- informar en campanyes puntuals com durant la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. 
 
També es pot fer difusió d'iniciatives com la de https://ecooo.es/oleadasolar/ca/onadasolar/ 
 
Actualment ja hi ha algunes instal·lacions d’energia solar fotovoltaica amb una producció total de 

744.600 kWh/any. S'estima que aquesta producció pugui arribar fins els 880.000 kWh l’any 2030.  

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

239,25    423,28      0,0       0,0  497.391 880.000,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

Fotovoltaica 
2007 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   200,00 
Sector privat/ Responsable PAESC de 
l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         4.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
2. Producció local d'energies renovables (Indicador de 
xarxa nre.16) 
7. Grau d'autoabastament amb energies renovables 
respecte consum total d'energia 
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Equipaments considerats m2 coberta

Consum 

equipament (kWh)

kWp que 

s'instal·laria

% de consum 

cobert

Casa de la vila 130 14.572                     2,34                   22%

Llar d'infants Els Ocellets 100 10.389                     1,36                   17%

Centre cívic 200 32.771                     5,06                   24%

Cal Boter 50 5.316                       0,78                   26%

Escola Llebeig 430 41.604                     8,15                   21%

Consultori mèdic 20 5.316                       0,91                   22%

Ca n'Olivella 110 2.507                       0,40                   25%

Deixalleria 24 4.859                       0,89                   25%

Total 1.064                      117.334                  19,89                 22%

Font: Elaboració pròpia.

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi  Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques a diversos 
equipaments municipals (autoconsum) 

 
A53-B55/21 

Photovoltaic installations in municipal buildings for self-consumption 

Àrea d’Intervenció: 09. Producció local d'energia Mecanisme d’acció 

Energia fotovoltaica Compra pública 

Descripció 
Per tal d’incrementar la producció d’energies renovables al municipi es proposa aprofitar les cobertes i 
teulades de titularitat municipal per instal·lar plaques fotovoltaiques. La Diputació de Barcelona ofereix 
assessorament sobre les diferents possibilitats contractuals per impulsar instal·lacions productores 
d’energies renovables. La proposta d'aquesta acció és disposar d'instal·lacions fotovoltaiques per 
autoconsum, sense injecció a xarxa. 
En total hi ha uns 8 equipaments a Vilobí del Penedès on es podria considerar la possibilitat d’instal·lar 
plaques fotovoltaiques: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’hi s’implantés l’energia fotovoltaica a cadascun d’aquests equipaments, es podria cobrir el 22%, 

aproximadament, del seu consum elèctric total, és a dir, uns 26.271 kWh. 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

0 12,64        0,0       0,0       0,0  26.271,00    

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

Fotovoltaica 
2025 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

      ,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

 51.051  51.051 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
2. Producció local d'energies renovables (Indicador de 
xarxa nre.16) 
7. Grau d'autoabastament amb energies renovables 
respecte consum total d'energia 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Xarxa de calor amb biomassa a LA LLAR D'INFANTS  

A62-B68/22 

Biomass boiler installation with a district heating at La Llar d'infants 

Àrea d’Intervenció: 10. Producció local de calor/fred Mecanisme d’acció 

Plantes per a xarxes de calor/fred Altres 

Descripció 
 
L’any 2012, s’instal·la a l’edifici de nova construcció de la llar d’infants una caldera de biomassa que 
abasteix l’ACS del propi edifici i de l’escola de primària mitjançant un petit heating district. 
 
Es tracta d'una caldera instal·lada a l'edifici de la llar d'infants, però que mitjançant canonades 
subterrànies també es transporta l'energia calòrica fins a l'escola municipal. A l'escola s'hi ha mantingut la 
caldera de gasoil per si es necessita més aportació de calor en moments puntuals. 
 
La caldera de 100 kW així com la resta de la instal·lació van tenir un cost de 88.116 €, amb un temps 
previst d’amortització de 4 a 5 anys. El consum de la caldera de pellets és de 61.250 kWh anuals, així que 
l’estalvi en tones de CO2 anual és de 29,46. 
 
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

29,46     29,46      0,0       0,0   61.250,    61.250,   

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

Biomassa 
2012 2013 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

      ,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

80.116,06        Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
2. Producció local d'energies renovables (Indicador de 
xarxa nre.16) 
7. Grau d'autoabastament amb energies renovables 
respecte consum total d'energia 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi 
 Campanyes per reduir el consum domèstic d'aigua  

A72-B71/23 

Campaigns to reduce water consumption in households 

Àrea d’Intervenció: 11. Altres Mecanisme d’acció 

Gestió de residus i cicle de l'aigua Sensibilització/Formació 

Descripció 
 
L’acció consisteix a realitzar campanyes periòdiques per conscienciar la població sobre la importància de 
fer un ús racional de l’aigua a nivell domèstic i donar a conèixer mesures d’estalvi, bones pràctiques, etc. 
per tal de reduir el consum d’aigua entre la població. 
 
La campanya pot incloure: 

- Creació de material divulgatiu. Es poden aprofitar les campanyes que realitzen la Diputació de Barcelona 
o l’Agència Catalana de l’Aigua.  

- Xerrades sobre l’ús racional de l’aigua i difusió de bones pràctiques. 

- Punts d’informació i exposicions sobre l'estalvi d'aigua. 

- Promocionar l’estalvi a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web municipal, twitter, 
facebook, etc.) 

- Es pot considerar la idea de regalar airejadors per a les aixetes o altres mecanismes estalviadors 
(reductors de cabal, reductors volumètrics, ...). La implantació massiva d’aquests mecanismes podria 
comportar un estalvi de fins el 20% d’aigua d’ús domèstic. 

- Creació d’un espai de participació en què la ciutadania pugui aportar i donar a conèixer les iniciatives 
ciutadanes per a l’estalvi d’aigua. 

 
Pels càlculs s’ha estimat una reducció d'un 10% en el consum d'aigua (76.325  m3 l’any 2005, amb un 
consum energètic associat de  27.186  kWh). 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

0      1,31      0,0    2.718,58      0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2020 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   200,00 Responsable PAESC de l'Ajuntament 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         2.000 Administració local (Aj.) 

Indicadors de seguiment: 
4. Abastament d'aigua municipal (Indicador de xarxa 
nre.20) 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE Vilobí del Penedès 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi Campanyes específiques per fomentar la prevenció de residus 
i incrementar el percentatge de la recollida selectiva 

 
A72-B71/24 

Specific campaigns to increase recycling and reducing waste production 

Àrea d’Intervenció: 11. Altres Mecanisme d’acció 

Gestió de residus i cicle de l'aigua Sensibilització/Formació 

Descripció 
 
L’acció consisteix a realitzar campanyes periòdiques per conscienciar a la població sobre la necessitat de 
reduir la producció de residus i informar sobre la separació correcta de les diferents fraccions de residus a 
les llars i serveis, així com la correcta deposició d’aquests en els diferents contenidors de la via pública, 
deixalleria, etc. En els últims anys, la producció de residus a Vilobí del Penedès (total i per càpita) ha 
augmentat, tot i que també s’ha produït un increment en el percentatge de recollida selectiva. 
 
L’objectiu de les campanyes és fomentar la prevenció de residus, incrementar la quantitat de residus 
recollits de forma selectiva i disminuir el percentatge d’impropis a les diferents fraccions. També s'hauria 
de continuar fomentant el compostatge casolà que des de fa uns anys alguns veïns i veïnes duent a 
terme. 
 
La campanya, a dur a terme per la Mancomunitat Penedès Garraf (tot i que l’Ajuntament també podria 
realitzar algunes actuacions de forma paral·lela), podria incloure: 
- Creació de material divulgatiu. 
- Xerrades sobre la correcta separació dels residus i difusió de bones pràctiques. 
- Activitats d’educació ambiental a l’escola del municipi. 
- Punts d’informació i exposicions sobre les diferents fraccions de residus. 
- Lliurament de cubells de recollida selectiva domèstica i compostadors. 
- Informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0. 
 
Pels càlculs s’ha estimat arribar als objectius establerts pel PRECAT d’un 60% de valorització de la FORM, 
un 60% de recollida selectiva bruta de residus municipals i una reducció del 15% en la producció de residus 
respecte l’any 2010. 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

0     76,32      0,0       0,0       0,0       0,0  

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

 
2020 2030 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

   200,00 Mancomunitat Penedès Garraf 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

         2.000 Altres (Administracions Nacional, Regional) 

Indicadors de seguiment: 
8. Percentatge de recollida selectiva  
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2.4.2 Cronograma 

 

Nom de l'acció 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Gestor energètic i comptabilitat energètica municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millores d'eficiència energètica a l'edifici de LA CASA DE LA 
VILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millores d'eficiència energètica a l'edifici de la LLAR 
D'INFANTS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millores d'eficiència energètica a l'edifici del CENTRE CÍVIC  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millores d'eficiència energètica a l'edifici de CAL BOTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Contractació d'electricitat verda certificada  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formació i sensibilització per a l'ús racional de l'energia als 
treballadors municipals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Visites d’avaluació energètica a les llars  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Compra d’energia verda a llars i serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campanyes específiques per fomentar l’ús racional de 
l’energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Renovació d’electrodomèstics 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Renovació de bombetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Renovació de calderes per d’altres més eficients 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millora dels aïllaments tèrmics i tancaments en els 
habitatges 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Canvi de calderes de gasoil C per calderes de biomassa o 
d’altres suports energètics menys contaminants 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millores de l'eficiència energètica de l'enllumenat  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Cursos de conducció eficient per a la població. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Recanvi de vehicles per d’altres més eficients en el parc 
mòbil privat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promoure la instal·lació d'energia fotovoltaica a les llars i 
serveis 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Implantació d’instal•lacions solars fotovoltaiques a 
diversos equipaments municipals (autoconsum)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Xarxa de calor amb biomassa a LA LLAR D'INFANTS  0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taula 73.Cronograma de les accions del PAESC. 
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Nom de l'acció 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Campanyes per reduir el consum domèstic d'aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campanyes específiques per fomentar la prevenció de 
residus i incrementar el percentatge de la recollida 
selectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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2.4.3 Finançament potencial de les actuacions  

Codi acció Nom de l'acció 

Consell 
Comarcal 

de l'Alt 
Penedès 

Mancomunitat 
Penedès 
Garraf 

Diputació de Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea Estat 

Altres 
Catàleg 
(anual) 

Concertació 
(legislatura) 

ACA ICAEN DARP DMA DPTOP Altres 
Horitzó 

2020 
LIFE 

INTER 
REG 

Altres 
Fondo 

carbono FES 
CO2 

IDAE Altres 

A16-B12/1 
Gestor energètic i 
comptabilitat energètica 
municipal 

X                                   

A16-B112/2 

Millores d'eficiència 
energètica a l'edifici de 
LA CASA DE LA 
VILA 

    X                             
Recursos 

propis 

A16-B112/3 
Millores d'eficiència 
energètica a l'edifici de la 
LLAR D'INFANTS  

    X                             
Recursos 

propis 

A16-B112/4 
Millores d'eficiència 
energètica a l'edifici del 
CENTRE CÍVIC  

    X                             
Recursos 

propis 

A16-B112/5 
Millores d'eficiència 
energètica a l'edifici de 
CAL BOTER 

    X                               

A19-B18/6 
Contractació 
d'electricitat verda 
certificada  

                                  ACM 

A18-B11/7 

Formació i sensibilització 
per a l'ús racional de 
l'energia als treballadors 
municipals 

    X                               

A16-B11/8 
Visites d’avaluació 
energètica a les llars  

    X                             
Recursos 

propis 

A19-B112/9 
Compra d’energia verda 
a llars i serveis 

    X                             
Recursos 

propis 

Taula 74. Possibilitat de finançament de les accions PAESC. 
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Codi acció Nom de l'acció 

Consell 
Comarcal 

de l'Alt 
Penedès 

Mancomunitat 
Penedès 
Garraf 

Diputació de Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea Estat 

Altres 
Catàleg 
(anual) 

Concertació 
(legislatura) 

ACA ICAEN DARP DMA DPTOP Altres 
Horitzó 

2020 
LIFE 

INTER 
REG 

Altres 
Fondo 

carbono FES 
CO2 

IDAE Altres 

A18-B11/10 
Campanyes específiques 
per fomentar l’ús 
racional de l’energia 

    X     X                       
Recursos 

propis 

A15-B11/11 
Renovació 
d’electrodomèstics 

    X     X                       
Recursos 
propis I 
privats 

A14-B11/12 Renovació de bombetes     X     X                       
Recursos 
propis I 
privats 

A13-B11/13 
Renovació de calderes 
per d’altres més eficients 

                                  
Recursos 
propis I 
privats 

A11-B11/14 
Millora dels aïllaments 
tèrmics i tancaments en 
els habitatges 

          X                       
Recursos 
propis I 
privats 

A12-B11/15 

Canvi de calderes de 
gasoil C per calderes de 
biomassa o d’altres 
suports energètics menys 
contaminants 

                                  
Recursos 
propis I 
privats 

A21-B26/16 
Millores de l'eficiència 
energètica de 
l'enllumenat  

    X X   X                       
Recursos 
propis 

A410-
B41/17 

Cursos de conducció 
eficient per a la població. 

          X                         

A41-
B410/18 

Recanvi de vehicles per 
d’altres més eficients en 
el parc mòbil privat 

                                  
Recursos 
propis 

A41-
B410/19 

Bonificació fiscal per als 
vehicles de baixes 
emissions 

                                  
Recursos 
propis I 
privats 
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Codi acció Nom de l'acció 

Consell 
Comarcal 

de l'Alt 
Penedès 

Mancomunitat 
Penedès 
Garraf 

Diputació de Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea Estat 

Altres 
Catàleg 
(anual) 

Concertació 
(legislatura) 

ACA ICAEN DARP DMA DPTOP Altres 
Horitzó 

2020 
LIFE 

INTER 
REG 

Altres 
Fondo 

carbono FES 
CO2 

IDAE Altres 

A41-B43/20 
Promoure la instal·lació 
d'energia fotovoltaica a 
les llars i serveis 

    X                               

A53-B51/21 

Implantació 
d’instal•lacions solars 
fotovoltaiques a diversos 
equipaments municipals 
(autoconsum)  

    X X   X                         

A53-B55/22 
Xarxa de calor amb 
biomassa a LA LLAR 
D'INFANTS  

    X X   X                       
Recursos 

propis 

A62-B68/23 
Campanyes per reduir el 
consum domèstic d'aigua 

X   X                             
Recursos 

propis 

A72-B71/24 

Campanyes específiques 
per fomentar la 
prevenció de residus i 
incrementar el 
percentatge de la 
recollida selectiva 

  X X                               
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3 ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC  
 

3.1 Organització municipal, capacitat d’actuació del municipi, recursos i 
serveis disponibles  

 
3.1.1 Organització de l’ajuntament  

 

 Organització general de l’ajuntament  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 75. Organització executiva de l’Ajuntament 

Dedicació diària

1 dia a la setmana (dil luns tarda)

Dedicació diària

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l'Ajuntament.

Altres recursos delegats

Liquidació, inspecció i  recaptació dels tributs

Gestió d'expedients sancionadors

Representants de la Corporació en organs col·legiats

Consorci de promoció Turística

Consell Escolar CEIP Llebeig i  Escola Pública 

Bressol Els Ocellets

Junta Parròquia 

Mancomunitat Penedès Garraf

Regidor

Regidor

Alcalde

Alcalde

Organisme Gestió Tributària - ORGT

Recollida residus

CAAD (centre acollida animals domestics)

SAFAD (servei assessorament d'alcohol i altres drogues) 

Sanitat (inspeccions alimentàries)

Mancomunitat Penedès-Garraf

Gestor energètic

Verificació activitats

Serveis Socials (educadora i  assistenta social)

Escola de música 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

 Brigada Municipal

Tècnics Municipals

Arquitecte

Arquitècte Tècnic

Enginyer

5 hores /setmana

5 hores / setmana

5 hores / 15 dies

Recursos mancomunats

Àrea administrativa

Dedicació diària

Dedicació diària

Dedicació diària

Dedicació diària

Secretària

Jutge de Pau

Secretària Interventora

Tècnica cultura

Administrativa consultori mèdic

Atenció al Ciutadà i recepció

Desenvolupament Territorial, Urbanisme i Obres 

Públiques, Serveis i  Manteniment

Dinamització Sociocultural

Atenció a les persones

Gent Gran

Cultura

Sanitat

Recursos humans disponibles

Regidories

3er Tinent d'Alcalde

Alcalde

Membres Comissió Especial de Comptes

1 regidor de cada grup polític amb vot ponderat

Arèes de gestió política

Governació, Recursos Humans, Administració i  

Hisenda

Comunicació i  Participació Ciutadana, Promoció 

Econòmica i  Turisme, Medi Ambient i  Agricultura

Educació, Joventut i  Esports

Alcalde

1r Tinent d'Alcalde

2n Tinent d'Alcalde
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 Recursos materials disponibles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 76. Recursos materials disponibles per l’Ajuntament 

1 cotxe tot terreny tipus pick-up

1 furgoneta (Brigada)

1 camió opel Movano

1 dumper

1 vehicle electric

1 tractor amb remolc Massey Ferguson

1 furgoneta Ford Transit

2 escales 4m

1 focus

1 radial

2 motoserres

2 esbroçadores de fi l

1 soldador

1 bufador

1 "tallasetos"

1 segadora gespa

1 grups electrògens-generadors

2 escales tisora

Diversos  "allargos"

1 arnés homologat

vestuari brigada

6 cascos, guants, botes seguretat, etc

petit material auxiliar brigada (tisores podar, galledes,....)

Maquinària i  eines auxiliars

Altres materials

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l'Ajuntament.

AJUNTAMENT

Vehicles propis

Pàgina 130
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

127 

 

 Sistemes de comunicació  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serveis concessionats  
 

El municipi disposa dels següents serveis que poden estar vinculats amb els recursos i serveis 
disponibles:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 77. Canals de comunicació globals per a la població del municipi. 

Emergències

Penedès Televisió

vilaweb.cat

Catalunya Ràdio (102.8 FM)

Ràdio Vilafranca (90.2 FM)

Diari ARA

El Periódico de Catalunya

Avui

Departament de Premsa de Diputació BCN

TVE Catalunya

TV de Catalunya

RTV Vilafranca (www.RTVVilafranca.cat)

Canals

Municipals

Emissores de ràdio

Altres mitjans de 

comunicació

Font: elaboració pròpia a partir de dades de recerca pròpia i dades facilitades per l’Ajuntament.

Mitjans per a la comunicació

Telefonistes (personal administratiu de l'Ajuntment)

Panells de BAN

vilobí.cat (Web Ajuntament)

VILOBÍ, el teu poble (Butlletí mensual)

Facebook (Vilobí, el teu poble , @ajvilobi)

Twitter (Ajuntament de Vilobí, @ajvilobi)

Eix diari (www.eixdiari.cat/municipi/vilobi-del-penedes )

La Fura (www.lafurapenedes.cat/alt-penedes)

No es disposa de ràdio municipal

Catalunya Informació (92.0 FM)

Taula 78. Serveis concessionats o mancomunats. 

Empresa Serveis

FCC (a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf)

Hispano Llacunense (a través del Consell Comarcal)

RESIDUS  

TRASNPORT ESCOLAR

XARXA DE SUBMNISTRAMENT D'AIGUA

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

Aigües de Vilafranca, SA
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3.1.2 Serveis d’emergència i protecció civil  

 
 

 Plans d’emergència 
 

El municipi de Vilobí del Penedès només disposa del Pla de Prevenció Contra Incendis (PPI) de 
data 2018, redactat per l’Oficina tècnica de la Diputació de Barcelona.  
 
Tot i que el document VENTCAT és d’obligada redacció, a data d’abril 2019 encara no està 
redactat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Associacions de Defensa Forestal (ADF)  
 

A Vilobí del Penedès hi ha ADF (compartida amb Font-Rubí) que, conjuntament amb els 

guardes del Parc dels Talls (pèlags) i l’agent cívic, s’encarrega de la vigilància contra incendis. 

 

 
 Parcs de bombers  

 

El municipi no disposa de parcs de bombers. El més proper és el de Vilafranca del Penedès. 

També hi ha els parcs de bombers voluntaris de Gelida, Piera, Capellades, La Llacuna i Sant 

Jaume dels Domenys.  A la següent il·lustració es poden veure els parcs de bombers propers al 

municipi de Vilobí del Penedès: 

 
Il·lustració 78. Mapa dels Parcs de bombers més propers al municipi. 

 

Font: Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 

 

Taula 79. Plans d’emergència i protecció civil del municipi. 

Risc Nivell Pla Municipal Homologació Àmbit de protecció

Recomanat No redactat - Nevades

Recomanat No redactat - Sismes

Obligat No redactat - Ventades

Font: Generalitat de Catalunya.

NEUCAT

SISMICAT

VENTCAT
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 Vigilància d’incendis forestals  
 

Respecte a la protecció contra incendis forestals, el municipi participa en el Pla d’Informació i 

Vigilància (PVI) contra incendis forestals de Diputació de Barcelona i disposa d’un punt de 

vigilància dins del Sector de Prevenció Metropolità Sud (U‐8 Castellví de la Marca / Sant Martí 

Sarroca / Vilobí del Penedès, Font: Informe Tècnic 2018 del Pla d’Informació i Vigilància Contra 

Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, PVI).   

 
 
 Xarxa d’hidrants i basses d’aigua  

 

A continuació es mostra la xarxa d’hidrants i basses d’aigua del municipi de Vilobí del Penedès: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla de prevenció contra incendis de Vilobí del Penedès (Xarxa contra incendis) (2018). 
 

Il·lustració 79. Xarxa contra incendis del municipi. 
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3.1.3 Serveis de salut  

 

L’hospital més proper és l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès a Vilafranca del Penedès. Al 
municipi de Vilobí del Penedès hi ha un consultori mèdic local que funciona dilluns, dimecres i 
divendres de 8 a 15h. Al municipi hi ha una farmàcia.  

 
Il·lustració 80. Centres sanitaris de la zona propera al municipi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
 
 
 
 

Taula 80. Recursos hídrics. 

Capacitat (m3)

Diàmetre (mm)

Dipòsit de Formigó 200 m
3 Sí Sí

Dipòsit de Formigó 120 m3 Sí Sí

Pèlag gran il·l imitada Sí No

Hidrant de columna humida 100 mm / 70 mm No Sí

Hidrant de columna humida 100 mm / 70 mm No Sí

Hidrant de columna humida 100 mm / 70 mm No Sí

Hidrant de tapa 100 mm No Sí

Hidrant de tapa 100 mm No Sí

Hidrant de tapa 100 mm No Sí

Hidrant de tapa 100 mm No Sí

Tipus Localització Accés helicopters Accés camions

Planes de Vallformosa

Barri de les Guixeres de baix

Parc dels Talls

Darrere el dipòsit d'aigües

C. Penedés / C. Pujada de Bellver

C. Tramuntana

C. De Santa Maria

C. Garbí / C. Del Corral Nou (polígon)

C. dels Talls

C. De la Diputació / C. Xarel·lo

Font: Pla de Prevenció d'Incendis del municipi de Vilobí del penedès (2018).
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3.2 Gestió municipal de l’aigua  

 

3.2.1 A escala municipal  

 
La gestió de l’abastament d’aigua potable a la població està concessionada a l’Empresa 

Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA), societat privada municipal amb capital 100% 

de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que adopta la forma de societat. A l’apartat 1.2.5.1  

Infraestructures existents es pot veure la informació de les instal·lacions.  

 

Segons l’Informe de gestió de l’any 2017 realitzat per Aigües de Vilafranca al municipi, a nivell 

global, per a un total de 1.000 m3 de capacitat i per a un consum mitjà de 364,09 m3/dia que té 

el municipi actualment (contant població fixa i estacional), es pot estimar una capacitat de 

reserva mitjana de 1,59 dies fet que fa que puguin existir problemes relacionats amb períodes 

de sequera severs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 81. Característiques del servei d’abastament d’aigües municipals. 

Gestió (pública/ 

concessió)
Empresa

Garantia de 

submin.

Garantia 

d'emmagatzem.

Estat de la xarxa              

(rendiment mitjà)

Concessió Sí 1.000 m3 AFORAMENT 62,78%

(1,59 dies)     Ús domèstic (€/m3) 2,016

    Ús comercial (€/m3) 2,016

ÚS DOMÈSTIC

Quota fixa (€/mes)

      Ø 13 - 30 mm 5,920

      Ø > 30 mm 15,970

Quota variable (€/m3)

      1r. Bloc (< 6 m3) 0,550

      2n. Bloc (7-12 m3) 0,890

      3r. Bloc (13-18 m3) 1,130

      4t. Bloc (> 18 m3) 1,720

ÚS COMERCIAL/INDUSTRIAL

Quota fixa (€/mes)

      Ø 13 - 30 mm 5,920

      Ø > 30 mm 15,970

Quota variable (€/m3)

      1r. Bloc (< 6 m3) 0,550

      2n. Bloc (7-12 m3) 0,890

      3r. Bloc (13-18 m3) 1,130

      4t. Bloc (> 18 m3) 1,720

ÚS D'OBRES

Quota fixa (€/mes) 11,840

Quota variable (€/m3) 1,720

BOQUES D'INCENDIS

Quota fixa (€/mes) 6,080

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per L'EMPRESA Aigües de Vilafranca (Informe de gestió, 2017).

Costos factura aigua 

AIGÜES DE 

VILAFRANCA

Pàgina 135
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

132 

 

No hi ha cap normativa municipal referent a la gestió municipal de l’aigua. Els preus s’aproven 
a través de la comissió de preus de Catalunya i l’empresa els aplica prèvia consulta a 
l’Ajuntament. No hi ha ordenança fiscal però hi ha un reglament del servei municipal de 
clavegueram de Vilobí del Penedès aprovat pel ple de l’ajuntament el dia 22 de desembre de 
2012.  
 
 

3.2.2 A l’Ajuntament 

 
Totes les instal·lacions municipals disposen de comptador. L’aigua és paga bimensualment a 

l’empresa municipal Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA) amb contractes individualitzats per a 

cada comptador, excepte la llar d’infants i la boca d’incendis que comparteixen comptador 

(taula 82). 

 

L’ús de l’aigua és per equipaments, font i reg i boca d’incendis. En total hi ha 11 

subministraments d’aigua (Taula 82, dades 2017).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El consum anual total mitjà (període 2015 – 2017) és de 2.759,33 m3/any (tot i que l’any 2017 

té un consum 2,5 vegades superior, aproximadament, als dos anys anteriors), amb els majors 

consums als equipaments, especialment a la zona esportiva (l’any 2017) i al centre escolar i al 

Casal d’avis (Taules 82 i 83 i Il·lustració 81).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quant als patrons de consum d’aigua en funció de les èpoques de l’any, s’observa que no hi 

ha cap patró que es repeteixi als llarg del període 2015-2017 (Il·lustració 82). 
 

Per altra banda, en quant al consum d’aigua en funció dels diferents equipaments s’observa 

que la zona esportiva té un consum pràcticament nul l’any 2015, baix l’any 2016 i en canvi 

Taula 82. Nombre d’equipaments i tipus. 

Nombre

9

1

1

Nombre de contractes 11

Tipus

Equipaments

Font i reg

Boques d'incendi

Font: elaboració pròpia a partir de dades d'Aigües 

de Vilafranca, SA (EMAVSA).

Taula 83. Evolució anual dels consums municipals d’aigua per ús. 

consum (m3) consum  (€) consum (m3) consum  (€) consum (m3) consum  (€)

Equipaments 1.789,00     3.147,82 €    1.590,00     2.772,32 €    4.757,00     4.981,38 €    

Font i  reg 27,00           86,09 €          47,00           100,87 €        68,00           110,37 €        

Boca d'incendis -                583,71 €        -                585,30 €        -                583,71 €        

TOTAL 1.816,00     3.817,62 €    1.637,00     3.458,49 €    4.825,00     5.675,46 €    

2015 2016 2017

Font: elaboració pròpia a partir de dades d'Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA).
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l’últim quadrimestre de l’any 2017 es dispara el consum en aquest equipament. Això, segons 

l’empresa municipal Aigües de Vilafranca, SA, és degut a que durant el 2015 i el 2016 el 

comptador d’aquest equipament va estar aturat i finalment al setembre de 2016 es va canviar. 

A partir d’aquesta data el consum es normalitza, i es concentra principalment al segon 

semestre de l’any. El consum 2017 són 3.541 m3 i el consum 2018 són 3.006 m3 (dades 2018 

facilitades per EMAVSA). 
 

A la llar d'infants s’observa un consum molt elevat a la factura dels mesos març-abril de l’any 

2015 però es desconeix el motiu. Després el consum disminueix una altra vegada. 
 

Hi ha un manteniment correctiu de les instal·lacions. La companyia Aigua de Rigat, SA avisa de 

possibles incidències en els consums. No hi ha cap sistema de telemesura que permeti 

detectar i resoldre anomalies de forma immediata. 

 

 
Il·lustració 81. Evolució dels consums totals d’aigua municipal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA). 

 
 

Il·lustració 82. Consums trimestrals totals d’aigua municipal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA). 
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Taula 84. Subministraments municipals i consums anuals. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

CASA DE LA VILA Plaça de la Vila, 1 3934404 3477408 Equipament 37,00         18,00         20,00         91,59 €        81,52 €        81,25 €        

ZONA ESPORTIVA Carrer Zona Esportiva, S/N 3993910 W15FA899438Y Equipament 1,00           141,00      3.541,00   71,79 €        277,21 €     3.261,70 €  

CASAL D'AVIS Plaça de la Vila, 2 4037101 62207115 Equipament 574,00      509,00      482,00      871,79 €     759,44 €     542,63 €     

CENTRE ESCOLAR Avda. de la Generalitat, S/N 4934001 82643272 Equipament 662,00      666,00      583,00      1.022,91 €  1.029,48 €  666,04 €     

CAMP DE FUTBOL Carrer Camp de Futbol, S/N 5245209 9489253 Equipament -              -              -              71,24 €        71,62 €        70,25 €        

CONSULTORI Carrer del Torrent, 13, local 1 5381601 X565644 Equipament 16,00         13,00         9,00           80,04 €        78,77 €        75,20 €        

CAL BOTER Carrer del Torrent, 13, local 2 5381710 X565645 Equipament 2,00           34,00         6,00           72,34 €        97,88 €        73,55 €        

DEIXALLERIA Carrer Garbí, S/N 5381809 X565630 Equipament 6,00           6,00           4,00           74,54 €        74,29 €        72,45 €        

LLAR D'INFANTS Avda. de la Generalitat, S/N 70001931 1002665 Equipament 491,00      203,00      112,00      791,58 €     301,48 €     138,31 €     

FONT I REG Plaça Major, S/N 5408907 X718697 Font 21,00         47,00         68,00         59,04 €        100,87 €     110,37 €     

BOCA D'INCENDIS 

(Centre Escolar)
Avda. de la Generalitat, S/N 4900703 1002665 Boca d'incendi -              -              -              583,71 €     585,30 €     583,71 €     

Font: elaboració pròpia a partir de dades d'Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA).

Nom de l'equipament Adreça Contracte Comptador Classificació
Consum m3 Consum €
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3.2.3 Disponibilitat de recursos propis  

 
El municipi de Vilobí del Penedès no compta amb cap subministrament propi d’aigua ja que 

tota l’aigua consumida al municipi la subministra l’empresa Aigües de Vilafranca i prové de la 

compra d’aigua en alta portada de la connexió d’Aigües del Ter-Llobregat (ATLL). 

 

Per altra banda, el municipi compta amb el Parc dels Talls. Aquest espai està format per les 

pedreres antigues de guix del turó de Vilobí. El parc és una zona amb unes característiques 

ambientals concretes i formada per quatre “pèlags”, bé que no formen part dels recursos per 

al subministrament d’aigua potable a la població, formen part de la història del poble i 

constitueixen un conjunt d’alt valor natural, social i cultural.  

 

El volum d’aigua acumulada en els 4 “pèlags” es manté constant o en augment, fins i tot en les 

situacions més adverses de sequera. Els “pèlags” no tenen cap tipus d’aportació hídrica 

superficial, sinó que és el nivell freàtic que els nodreix.  

 

L’aigua que els omple és de caràcter bàsic i està molt tamponada (alta alcalinitat), per la qual 

cosa presenta una gran capacitat de resistència a possibles acidificacions provinents de 

qualsevol tipus de contaminació. 

 

A més, el municipi és travessat per dues rieres: la riera principal (riera de Vilobí o de Llitrà) que 

travessa el terme de nord a sud i la riera de Manyans que travessa el terme per la part sud-est 

del municipi. També hi ha diversos torrents que desemboquen a aquestes rieres, torrents de la 

Planota, dels Llacs, de Can Cotoliu, i d’en Mayol, tot i que només porten aigua en èpoques de 

pluges cabaloses. Com a única font important s’ha reconegut la font de Can Baró, en moltes 

ocasions també eixuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Taula 85. Altres recursos 

Pèlags Fonts

Pèlag Gran

Pèlag Llarg

Pèlag Petit

Pèlag Fiol

Rieres i Torrents

Riera de Vilobí Torrent de la Planota Torrent de Can Cotoliu

Riera de Manyans Torrent dels Llacs Torrent d'En Mayol

Font: Ajuntament de Vilobí del Penedès

Font de Can Baró (normalment eixuta)
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3.3 Avaluació de les vulnerabilitats i riscos als impactes del canvi climàtic  

 
3.3.1 Marc conceptual  

 

La vulnerabilitat (V) de cada impacte depèn de:  

• Sensibilitat (S): grau en què un sistema o sector és afectat, ja sigui adversa o beneficiosa, 
per estímuls relacionats amb el clima. El grau d’afectació dependrà de la tipologia de municipi i 
de les seves característiques. Una situació de sequera té unes conseqüències diferents en un 
municipi agrícola que en un que no ho és tant. Els factors que influencien la sensibilitat són: 
grups socioeconòmics afectats (salut mental, edat...), productes i serveis afectats, 
infraestructures i ecosistemes, etc.  

• Exposició a l’impacte (E): presència de persones, mitjans de subsistència, béns i serveis 
ambientals, infraestructures, i d’actius econòmics, socials o culturals en llocs que podrien 
veure’s afectats negativament pels impactes del canvi climàtic.  

• Capacitat d’adaptació (C): capacitat de fer front als canvis en base a accions 
implementades per altres plans existents (POUM, PAES, PAM, Plans d’incendis, etc.), recursos 
disponibles per l’Ajuntament, i el funcionament general de l’ajuntament i el municipi.  
 

 

  

  

Il·lustració 83. Model conceptual dels impactes del canvi climàtic, la vulnerabilitat i l’adaptació. 

Font: Diputació de Barcelona a partir de “European Environment Agency, 2008. Impacts of Europe’s 
Changing Climate: 2008 indicator based assessment (Ch. 6 Adaptation to climate change)” 
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Font: Diputació de Barcelona. 

Il·lustració 84. Esquema on es mostra els impactes principals del canvi climàtic en l’àmbit local. 
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3.3.2 Avaluació Simplificada de la Vulnerabilitat als Impactes del Canvi Climàtic 

 

Per a l’avaluació de la vulnerabilitat a l’impacte del canvi climàtic s’utilitza una eina facilitada 

per la Diputació de Barcelona (ASVICC), un full de càlcul que incorpora informació de diferents 

fonts dels municipis (consums energètics, d’aigua, dies amb onada de calor, nits tropicals, 

antiguitat dels habitatges, aqüífers disponibles, superfície natural protegida, superfície 

forestal, superfície forestal amb instruments d’ordenació, etc.).  

Els resultats obtinguts amb aquesta eina són una primera aproximació a la vulnerabilitat del 

municipi. A partir del coneixement dels tècnics i personal del municipi i de l’expertesa de la 

consultoria que treballin en la redacció del PAESC es perfila el resultat final.  

La identificació dels impactes es basa en l’establerta per la Unió Europea (http://climate-

adapt.eea.europa.eu) i a partir del mapa de vulnerabilitat al canvi climàtic urbà que ha 

elaborat (http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-adaptation/introduction).  

 

 
 

 
 

A continuació es mostra la primera aproximació a la vulnerabilitat del municipi amb la 

metodologia de l’ASVICC (Taula 86) i l’avaluació final modificada amb les aportacions de la 

consultora, els tècnics municipals i altre personal de l’Ajuntament (Taula 87):  

 

 

 

 

 

Il·lustració 85. Identificació dels impactes de la European Climate Adaptation Plataform. 

Font: European Climate Adaptation Plataform [consultat a http://climate-adapt.eea.europa.eu]. 
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Taula 86. Primera aproximació a la vulnerabilitat del municipi de Vilobí del Penedès amb la metodologia de l’ASVICC. 

VULNERABILITAT GLOBAL
Exposició Sensibilitat Capacitat Vulnerabilitat

Onades de calor/Augment temperatura 0,3 0,3 0,5 1,06 Mitja

Increment de demanda d'energia 0,3 0,1 0,6 0,99 Mitja

Afectació de la calor a infraestructures 0,4 0,4 0,5 1,31 Mitja

Afectació a la població feble (augment mortalitat) 0,3 0,3 0,4 1,04 Mitja

Empitjorament del  confort cl imàtic (accentuació del  fenomen d'i l la  

de ca lor) URB 01 Gen
nd nd nd Sense dades Sense dades

Canvis en els cultius (AGR03 Gen) nd nd nd 0,90 Mitja

Sequeres i disponibilitat d'aigua 0,3 0,3 0,6 1,2 Mitja

Problemes d'abastament 0,4 0,3 0,7 1,4 Mitja

Problemes en l'agricultura i  ramaderia (incopora AGR01 Gen) 0,4 0,3 0,5 1,1 Mitja

Problemes al verd urbà (incorpora URB02 Gen) 0,3 0,3 0,7 1,3 Mitja

Disponibilitat aqüífers 0,3 0,2 0,5 1,0 Mitja

Efectes sobre els boscos 0,4 0,3 0,6 1,2 Mitja

Incendis forestals 0,3 0,3 0,5 1,1 Mitja

Plagues 0,5 0,2 0,7 1,4 Mitja

Sequera als boscos, menys disponibilitat aigua (basat en FOR02 i 

FOR03, Gen)
0,4 nd nd 1,1 Mitja

Valors paisatgístics i biodiversitat 0,1 0,5 0,5 1,1 Mitja

Erosió 0,0 0,8 0,5 1,3 Mitja

Pèrdua d'interès turístic entorn natural (no costa) 0,2 0,4 0,5 1,1 Mitja

Pèrdua de biodiversitat 0,1 0,3 0,6 1,0 Mitja

Tempestes i pluges torrencials 0,1 0,0 0,3 0,4 Baixa

Inundacions i  riuades 0,1 0,0 0,3 0,4 Baixa

Font: Document ASVICC
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Il·lustració 86  Vulnerabilitat mitjana del municipi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: ASVICC 
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Taula 87. Vulnerabilitat considerada del municipi en base a ASVICC i a l’aportació de la consultora i dels tècnics municipals i el personal de l’Ajuntament. 

VULNERABILITAT GLOBAL (ASVICC + APORTACIÓ CONSULTORA, TÈCNICS I PERSONAL DE L’AJUNTAMENT).
ASVICC FINAL Justificació / motiu

Onades de calor/Augment temperatura Mitja Mitja

Increment de demanda d'energia Mitja Mitja

Afectació de la calor a infraestructures Mitja Mitja

Afectació a la població feble (augment mortalitat) Mitja Alta

Empitjorament del confort climàtic (accentuació del 

fenomen d'il la de calor) URB 01 Gen
Sense dades Baixa

Canvis en els cultius (AGR03 Gen) Mitja Mitja

Sequeres i disponibilitat d'aigua Mitja Mitja

Problemes d'abastament Mitja Alta

Problemes en l'agricultura i  ramaderia (incopora AGR01 

Gen)
Mitja Mitja

Problemes al verd urbà (incorpora URB02 Gen) Mitja Baixa

Disponibilitat aqüífers Mitja Mitja

Efectes sobre els boscos Mitja Baixa

Incendis forestals Mitja Baixa

Plagues Mitja Mitja

Sequera als boscos, menys disponibilitat aigua (basat en 

FOR02 i FOR03, Gen)
Mitja Baixa

Valors paisatgístics i biodiversitat Mitja Mitja

Erosió Mitja Baixa

Pèrdua d'interès turístic entorn natural (no costa) Mitja Mitja

Pèrdua de biodiversitat Mitja Mitja

Tempestes i pluges torrencials Baixa Baixa

Inundacions i  riuades Baixa Baixa

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l'ASVICC, i personal de l'Ajuntament

Manca de zones d'ombra i de refresc al sector on es concentren els equipaments.

Tamany del nucli urbà no prou extens comper crear problemes de confort tèrmic per 

i l la de calor.

Espècies forestals majoritàriament mediterrànies i  per tant adapatades a períodes de 

sequera. Per altra banda hi ha bosc de ribera recorrent els cursos d'aigua.

Segons el mapa d'erosionabilitat, el valor mitjà del municipi és baix i  sense cap peril l  

de risc geològic gravitatori.

Manca de captacions d'aigua propis. Depenen totalment de la compra en alta del 

sistema Ter-Llobregat.

Poca quantitat de verd urbà (0,66% del total del TM)

Zona de baix risc d’incendi i  baix risc de Gran Incendi Forestal (GIF). Poca supefície 

forestal al municipi (5,5% del total del TM).
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Taula 88. Indicadors de vulnerabilitat al municipi. 

Municipi AGR01 AGR02 AGR03 BIO01 AIG01 AIG02 FOR01 FOR02 FOR03 IND01 MOB01 SAL01 SAL02 ENE01 TUR01 TUR02 URB01 URB02

083041 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 2 5 3 5 ND 4

CODI

AGR01

AGR02

AGR03

BIO01

AIG01

AIG02  

FOR01 

FOR02

FOR03

IND01

MOB01

SAL01

SAL02

ENE01 

TUR01

TUR02

URB01

URB02

Increment T, dimsinució P, impoacte sobre gestió forestal degut a un major risc d'incendi

Increment T, canvis en patró de demanda turística

Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit de la indústria, els 

serveis i el comerç
Increment T, canvis en patrons demanda energètica.

Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal 

(increment de temperatura)
Increment T, disminució aigua disponible per forest.

Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal 

(sequera)
Disminució P, impacte sobre gestió forestal.

Increment de les necessitats de reg en l'agricultura i ramaderia Increment T, disminució P, modificacions en necessitats de reg.

Major risc d'incendi en el sector agrari Increment T, disminució P, canvis a risc indendi.

Canvis en els cultius

Major risc d'incendi per a la biodiversitat Increment T, disminució P, canvis significatius en la biodiversitat

Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l'aigua Increment T, disminució P, impacte sobre gestió de l'aigua per canvis a patró demanda turística

Risc d'incendi en la mobilitat i infraestructures de transport Increment T, canvis significatius en mobilitat i infraestructures.

Increment de la mortalitat associada a la calor 

Font: Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic (Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2016).

Major risc d'incendi que afecti al sector turístic Increment T, major risc incendi i afeccions a turisme.

Empitjorament del confort climàtic en l'àmbit d'urbanisme i habitatge Increment T, efecte sobre confort de l'habitatge (illa calor).

Increment en les necessitats de reg sobre l'urbanisme i l'habitatge Increment T, increment necessitats reg (urbà).

Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d'illa de calor) 

sobre la salut
Increment T, accentuació illa calor.

Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit del sector energètic 

Disminució de la disponibilitat d'aigua  en la gestió de l'aigua Increment T, disminució P, impacte sobre la gestió de l'aigua disponible

Increment T, afeccions al sector energètic per majors necessitats de climatització.

Canvis en el patró de demanda turística en el turisme

Increment T, disminució Pcanvis significatius a sector ramader per canvis a cultius.

0: Poc vulnerable;          10: Molt vulnerable;          ND: sense dades.

NOM DESCRIPCIÓ / OBSERVACIONS

Increment T, increment mortalitat per calor.

Major risc d'incendi en l'àmbit de la gestió forestal
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3.4 Diagnosi i identificació d’accions. Objectius específics en matèria 
d’adaptació.  

 

La vulnerabilitat de les Onades de calor/Augment de temperatura és mitja, havent de 

considerar sobretot l’afectació sobre la població feble (tenir localitzada la població de risc i 

establir un sistema de comunicació). Cal considerar que el 20% de la població té més de 65 

anys. En aquest sentit cal esmentar que el municipi disposa d’algunes zones amb poques 

ombres sobretot al sector on es concentren la majoria dels equipaments (Casa de la Vila, 

centre Cívic Jaume Via, Escola bressol, CEIP Llebeig,...).  

En quant a les Sequeres i la disponibilitat d’aigua, és un municipi amb una vulnerabilitat 

mitja, ja que només disposa d’aigua comprada en alta i no té al seu abast cap captació pròpia. 

Amb un escenari previst d’una reducció del 6,5% de la pluviometria pot ser necessari 

l’aportació de més cabals des d’aquesta font externa que no depèn del municipi, augmentant 

així la seva dependència d’altres. 

En l’agricultura i la ramaderia, al tenir principalment un tipus únic de cultiu de secà (la vinya) i 

no haver-hi moltes explotacions ramaderes la vulnerabilitat és mitja. Això és degut 

principalment per la disponibilitat d’aigua per aquests. Seria necessari, doncs, revisar l’ús de 

l’aigua a les explotacions ramaderes així com vetllar perquè els agricultors estiguin al cas 

d’espècies més resistents a la sequera.  

La vulnerabilitat avaluada i revisada dóna una visió d’un municipi poc vulnerable als 

efectes del canvi climàtic en els boscos, tant per qüestions d’incendis forestals (és un 

municipi de la zona de baix risc de gran incendi forestal – GIF i que presenta poca 

superfície forestal al TM) com per volum de massa forestal (6% de la superfície total del 

municipi). 

En la vulnerabilitat dels Valors paisatgístics i biodiversitat (mitja), seria recomanable proposar 

i impulsar actuacions relacionades amb el manteniment de l’interès paisatgístic i turístic de la 

zona, fet que l’Ajuntament ja està treballat força i que cal que continuï.  

Pel que respecta a les tempestes i pluges torrencials, el municipi té una vulnerabilitat baixa, 

tot i que l’avaluació global de la vulnerabilitat només té present aspectes relacionats amb 

riuades i inundacions (que a Vilobí no s’hi troben afectacions greus) i no s’avalua el risc per 

ventades o fortes tempestes i potser caldria enfocat algunes de les accions d’adaptació a 

aquest risc. 

Així doncs, els objectius específics en matèria d’adaptació són:  

 

 Millorar algunes zones d’esbarjo i refresc de la població en relació a onades de calor. 

 Garantir els avisos a la població vulnerable.  

 Millorar la disponibilitat d’aigua per a la població (noves captacions i/o millor 

manteniment de la xarxa actual). 

 Mantenir i millorar les zones amb alt valor paisatgístic i biodiversitat (Parc dels Talls) 
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3.5 Pla d’acció: accions d’adaptació  

 

El pla descriu les accions validades per part dels responsables de l’Ajuntament i els 

redactors del PAESC.  

Es poden diferenciar tres tipus d’accions:  

1) Accions a dur a terme per l’Ajuntament en base als serveis que presta i a les seves 

competències.  

2) Accions que impliquen una actuació indirecta de l’Ajuntament (de promoció, impuls o 

d’ajuda a què es duguin a terme) i que els han de dur a terme la ciutadania, les activitats 

econòmiques i en definitiva els agents socioeconòmics del municipi. Accions relatives al 

consum de productes locals en són un exemple.  

3) Accions d’especial interès en el municipi però que són competència d’un ens 

supramunicipal.  

 

3.5.1 Resum del Pla d’acció (Adaptació)  

 

El Pla d’acció d’Adaptació conté 19 accions a desenvolupar per varis actors (Taula 89, 

Il·lustració 89), que consideren diferents riscos (Taules 90 i 91) i on vàries d’elles serveixen per 

a fer front a diferents impactes alhora.  

Els impactes sobre el que les accions fan més èmfasis són la disminució de la resiliència del 

municipi a diversos riscos alhora, l’augment  de calorades i l’augment de les sequeres (Taula 

90).  

El cost total del Pla d’Accions d’Adaptació  és de 926.525 € però el cost directe per a 

l’Ajuntament de Vilobí del Penedès s’estima en uns 24.000 € repartits entre totes les accions i 

per a tots els anys que abasta el present Pla d’Accions d’Adaptació (2005 – 2030).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

Nombre d'accions 11 58% 4 21% 4 21% 19

Cost d'inversió (€) 19.700 €             

Cost periòdic (€/any) 906.825 €           

Cost total (€) 926.525 €     

Període abastat pel Pla Inici Final

2005 2030

Directes: Accions a executar directament per Ajuntament

Indirectes: Accions que l'Ajuntament pot impulsar o promoure, però que executa/implementa algú altre

Altres ens: Accions a fer per altres ens

650 €                      906.175 €              

24.000 €               

DIRECTES INDIRECTES ALTRES ENS

17.500 €                2.200 €                   

-  €                       

Taula 89. Resum global del Pla d’Acció (Adaptació). 
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Il·lustració 87.  Representació gràfica del resum global del Pla d’Acció  

per tipus d’origen de l’acció Adaptació) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risc/Impacte climàtic
Nombre 

d'accions
Cost d'inversió (€)

Cost periòdic 

(€/any)
Cost total (€)

Calor extrema 3 5.000,00 €            -  €                    5.000,00 €           

Fred extrem 1 -  €                      250,00 €              2.500,00 €           

Precipitació extrema 1 850.525,00 €       -  €                    850.525,00 €      

Inundacions 1 3.000,00 €            -  €                    3.000,00 €           

Sequeres 3 122.803,00 €       1.250,00 €          135.303,00 €      

Incendis forestals 2 1.500,00 €            1.950,00 €          24.900,00 €         

Tempestes 1 -  €                      400,00 €              4.000,00 €           

Altres (especificar) 7 40.500,00 €         250,00 €              42.750,00 €         

Taula 90. Resum global del Pla d’Acció per tipus de Risc/Impacte (Adaptació). 
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Taula 91. Resum dels impactes considerats en les accions del Pla d’Acció (Adaptació). 

Núm d'acció

Foment de l 'ús de biomassa forestal de proximitat per a usos tèrmics tant als equipaments municipals 

com als edificis residencials
4

Creació d’espais urbans amb zones de refresc 6

Establir avisos directes a la població sensible a temperatures extremes (fred i calor). 9

Minimització de les podes per afavorir ombres 13

Revisió del pla de Prevenció d'Incendis del municipi i  execució de les accions que se'n deriven. 10

Garantir l 'accés a zones rurals i  nuclis disseminats en casos d'incidències meteorològiques i  incendis 

mitjançant manteniment de la xarxa de camins inventariats del TM 
14

Canvis en la tarificació de l 'aigua per incentivar estalvi 5

Implementació de polítiques actives d'informació als abonats a la factura de l 'aigua 15

Actuacions de manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi de Vilobí del Penedès 19

Inundacions

Redacció del POUM atenent als impactes futurs esperats amb el canvi climàtic per tal de minimitzar-los 

(inundacions, fort vent, augment de la temperatura ...).
3

Tempestes

Revisió i  manteniment dels ancoratges de les infraestructures energètiques com plaques solars dels 

equipaments municipals (Escola Llebeig)
17

Precipitació extrema

Redacciódel Pla Director de Clavagueram i execució de les actuacions que se’n deriven 18

Altres (Disminució de la resiliència)

Ambientalització dels equipaments municipals 1

Disseny i promoció dels camins escolars, carrils bici, de vianants... Que incorporin efectes canvi 

climàtic (ombres, senyalització, fonts, bancs,...)
2

Promoció de sistemes d’agricultura ecològica enfocat a la vinya mitjançant convenis i  consensos amb 

els sectors econòmics locals (sector vitivinícola)
7

Formació als professionals dels diferents sectors afectats pel canvi climàtic (sobretot enfocat als 

productors de vins i  cava)
11

Modificació de la taxa per recollida, tractament i  eliminació d'escombraries en funció de l 'activitat i  de 

l 'ús de la deixalleria (per a particulars)
16

Altres (pèrdua d'atractiu turístic / sensibilització ambiental)

Protecció, conservació i  divulgació del Parc dels Talls i  el seu entorn natural (Penedès 360º) 8

Altres (canvi demanda energètica, sequeres, inundacions, ...)

 Campanya per donar a conèixer el canvi climàtic i  els seus impactes a la població 12

Calor/Fred extrem

Incendis Forestals

Sequeres
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Il·lustració 88.  Representació gràfica dels riscos considerats en les accions d’adaptació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il·lustració 89.  Representació gràfica dels impactes considerats en les accions d’adaptació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 92. Resum dels impactes considerats en les accions del Pla d’Acció (Adaptació). 

Impactes
Nombre 

actuacions
Cost inversió (€)

Cost periòdic 

(€/any)

Augment del risc d'inundacions 3 855.475,00 €        23.400,00 €        

Augment de les sequeres (durada, freqüència i 

intensitat)
5 122.803,00 €        1.500,00 €           

Major intensitat de les tempestes 5 23.400,00 €          853.925,00 €      

Major risc d'incendi 3 1.750,00 €             4.450,00 €           

Canvis en les zones cultivables 2 250,00 €                2.250,00 €           

Vulnerabilitat dels cultius a malalties i plagues 2 2.250,00 €             -  €                     

Efectes en infraestructures 2 850.925,00 €        4.000,00 €           

Canvis en els patrons de demanda energètica 2 5.500,00 €             -  €                     

Augment de la mortalitat/morbilitat associada a la calor 3 5.000,00 €             -  €                     

Pèrdua atractiu turístic 1 -  €                       30.000,00 €        

Transversal (comunicació i informació general o de 

fenòmens meteorològics)
7 40.500,00 €          250,00 €              

* Com que cada actuació pot servir per més d'un impacte d'aquesta taula no es pot obtenir el cost total del pla.

Pàgina 151
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

148 

 

 

3.5.2 Descripció de les actuacions (fitxes)  

 

3.5.2.1 Contingut de la fitxa de les actuacions directes i indirectes, de l’ajuntament  

 

 

Il·lustració 90. Model de fitxa per a la presentació de les accions d’adaptació del PAESC. 

Font: Metodologia PAESC de la Diputació de Barcelona. 
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Fitxes d’Adaptació  
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 

l’actuació 
Ambientalització dels equipaments municipals 

(en 

anglès) 
Municipal facilities environmentalization 

Núm. 

acció 
1 

Tipus 

d’acció 

Altres (Administració 

pública) 

Acció de 

mitigació? 
X Acció clau? X 

Sector Edificis 
Risc o vulnerabilitat 

afectats 
Altres (Disminució de la resilièncial) 

Impacte/s 

evitat/s 

Transversal (comunicació i 

informació general o de 

fenòmens meteorològics) 

  

Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

 

Amb el concepte d’ambientalització de la gestió d'un equipament es fa referència a la incorporació de 

criteris de sostenibilitat en la gestió general de les seves activitats.  

 

Totes les activitats tenen un determinat efecte ambiental. En els equipaments l'impacte es genera,  de 

manera directa o indirecta,  mitjançant la utilització de productes i serveis i els hàbits de treball, que 

porten associat el consum de recursos naturals (aigua, energia, etc.), la producció de residus així com 

les emissions de gasos a l'atmosfera. Alhora, també comporten conseqüències sobre la salut, per 

exemple, causa del soroll, les radiacions d’equips ofimàtics o les emissions de productes químics.  

 

Aquesta acció pretén elaborar un pla general que es centra, sobretot, en el canvi d’hàbits dels 

treballadors i usuaris dels equipaments (hàbits de consums, compra verda, separació de residus, ...), 

tot i que també s'inclou l’avaluació de les instal·lacions i dels sistemes que actualment disposen els 

diferents edificis per a l’estalvi d’aigua i energia i la gestió dels seus residus.   

 

A cadascun dels equipaments s'haurà de designar una persona responsable del pla, encarregada de 

donar suport per tal de realitzar la diagnosi ambiental així com de fer el seguiment de la implantació 

de les propostes que se'n derivin. 

 

Cobeneficis Augmenta la resiliència del municipi 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

2500 0 cost baix 

Total  en el període d’actuació (€) 

2500 

Període actuació 2025 2027 

Àrea o dep. 

responsable a 

l’Ajuntament 

Alcaldia 

Agents implicats Diputació de Barcelona 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Disseny i promoció dels camins escolars, carrils bici, de vianants... Que incorporin efectes canvi 
climàtic (ombres, senyalització, fonts, bancs,...) 

(en 
anglès) 

Design and promotion of school paths, bicycle lanes, pedestrian lanes ... incorporating climate change 
effects (shadows, signs, fountains, banks, ...) 

Núm. 
acció 

2 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de 
mitigació? 

X Acció clau?  

Sector Transport 
Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Altres (disminució de la resisliència) 

Impacte/s 
evitat/s 

Transversal (comunicació i 
informació general o de 
fenòmens meteorològics) 

  
Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

Elaboració d'un pla per a la millora de la mobilitat sostenible del municipi tenint present sobretot el 
disseny de camins escolars, carrils bicis i zones peatonals amb la incorporació d'accions que tinguin 
presents els efectes del canvi climàtic com la calor extrema.  Per això es recomana incloure en aquests 
itineraris la incorporació de fonts públiques, bancs i zones d'ombra. 

Relació amb 
d’altres plans 

Urbanisme  

POUM 

Cobeneficis Millora de la qualitat urbana, millora de la qualitat de vida 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

3500 0 cost baix 

Total  en el període d’actuació (€) 
3500 

Període actuació 2023 2025 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia i Regidoria d'urbanisme 

Agents implicats Diputació de Barcelona 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Redacció del POUM atenent als impactes futurs esperats amb el canvi climàtic per tal de 
minimitzar-los (inundacions, fort vent, augment de la temperatura ...). 

(en 
anglès) 

Drafting of the POUM in response to the expected future climate change impacts  in order to 
minimize them 

Núm. 
acció 

3 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de 
mitigació? 

 
Acció 
clau? 

X 

Sector Planificació urbanística 
Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Inundacions 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment del risc 
d'inundacions 

Major intensitat de les 
tempestes 

Canvis en els patrons de 
demanda energètica 

Estat de l’acció 

Completada 

Descripció 

Aprofitant la nova redacció del POUM del municipi, s'hi inclourà una definició actualitzada de Zona 
Urbanitzable que tingui present els impactes futurs previstos a causa del Canvi Climàtic com 
l'augment de la intensitat de les tempestes, l'augment de les inundacions, les sequeres,.... Per tal de 
fer un urbanisme municipal més resilient a tots els riscos que pot causar el canvi climàtic. 
 

Relació amb 
d’altres plans 

Urbanisme   

POUM i Text Refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament (2006) 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

3000 0 cost baix 

Total  en el període d’actuació (€) 
3000 

Període actuació 2012 2013 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia i Regidoria d'urbanisme 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Foment de l'ús de biomassa forestal de proximitat per a usos tèrmics tant als equipaments 
municipals com als edificis residencials 

(en 
anglès) 

Forest biomass for thermal uses in buildings 

Núm. 
acció 

4 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de 
mitigació? 

X 
Acció 
clau? 

 

Sector Energia 
Risc o vulnerabilitat 

afectats 
Fred extrem 

Impacte/s 
evitat/s 

Transversal (comunicació i 
informació general o de 
fenòmens meteorològics) 

Major risc d'incendi 

Canvis en els 
patrons de 
demanda 
energètica 

Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

 
La compra d'estella, respon a l'estalvi en la compra del combustible i a la conseqüent reducció 
d'emissions de CO2 a l'atmosfera.  
 
El mercat de l'estella no ha variat durant els últims anys (entre 0,03 €/kwh i 0,028 €/kwh durant el 
període 2007-2013)  i no està sotmès a les decisions de les grans empreses en relació als combustibles 
fòssils (cost del kWh del gasoil ha augmentat un 130% durant la darrera dècada, el del gas natural un 
86% i l'electricitat s'ha encarit un 87%), per tant es pot assegurar un preu molt més baix que el del gas 
propà (0,028 €/kwh en front dels 0,077 €/kwh i molt estable al llarg del temps.  
 
Pel que fa a les emissions de CO2, el balanç és gairebé zero i per tant s'eliminen aquelles emissions de 
C02 que s'emeten al utilitzar altres combustibles fòssils. A més, per fer rendible el consum de 
biomassa, obliga a no haver d'anar a buscar-la gaire lluny i per tant incentiva una gestió forestal  
sostenible de les zones properes on hi ha aquest tipus de consum de combustible, aportant així una 
acció doble de mitigació i d'adaptació alhora, reduint el risc d'incendis forestals.  
 
En aquest municipi, a més, s'ha d'incloure la utilització del sarment de la vinya ja que és un producte 
abundant i que està disponible. 
 
L’Ajuntament haurà de fomentar l’ús d’aquest recurs proper a tots aquells ciutadans del municipi que 
disposin de calderes de biomassa fent-ne divulgació i donant exemple amb el consum de biomassa de 
proximitat a les seves instal·lacions. 
 

Cobeneficis Autosuficiència, mitigació, reducció despeses corrents; foment economia local 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

0 250 Cost baix 

Total  en el període d’actuació (€) 
2500 

Període actuació 2020 2030 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia, regidoria de Territori i Medi ambient 

Agents implicats ADF, Propietaris Forestals, empreses i cooperatives vinícoles i del cava. 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Canvis en la tarificació de l'aigua per incentivar estalvi 

(en 
anglès) 

Changes in water tariffs to promote water savings 

Núm. 
acció 

5 
Tipus 
d’acció 

Altres (sector privat 
o varis) 

Acció de 
mitigació? 

X Acció clau?  

Sector Aigua 
Risc o vulnerabilitat 

afectats 
Sequeres 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de les sequeres 
(durada, freqüència i 
intensitat) 

  
Estat de l’acció 

Completada 

Descripció 

 
Revisar i modificar l'ordenança fiscal i reguladora de l'aigua al municipi per tal d'incentivar l'estalvi 
d'aquest recurs ja sigui modificant els preus de l’aigua o bonificant per estalvi als consumidors. 
 

Relació amb 
d’altres plans 

Aigua   

Ordenança fiscal número 21. Taxa de subministrament d'aigua 

Cobeneficis Reducció de costos en infraestructures associat a menor consum 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

1500 0 cost baix 

Total  en el període d’actuació (€) 
1500 

Període actuació 2011 2012 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia 

Agents implicats Aigües de Vilafranca 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Creació d’espais urbans amb zones de refresc 

(en 
anglès) 

Urban spaces with refreshing areas 

Núm. 
acció 

6 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de 
mitigació? 

 
Acció 
clau? 

 

Sector Salut 
Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Calor extrema 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de la 
mortalitat/morbilitat 
associada a la calor 

  
Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

 
Instal·lació de proteccions solars fixes o provisionals als principals punts de trànsit peatonal o  
concentració d'equipaments.  
 
L'acció pretén protegir a les persones més vulnerables dels dies calorosos i onades de calor.  
 
Inicialment es proposa a la zona de màxima concentració d'equipaments municipals on es troben 
ubicats la Casa de la Vila, el centre Cívic Jaume Via, Cal Boter. També caldria revisar la zona de la 
Parròquia de Santa maria de Bellver, la llar d'infants i l'escola Llebeig. Aquesta proposta es pot ampliar 
o modificar segons els trajectes més freqüentats per les persones.  
 
Poden ser tendals que només es posin en l'època estival o increment de l'arbrat. 
 

Relació amb 
d’altres plans 

Urbanisme   

POUM 

Cobeneficis Millora de la qualitat urbana, millora de la qualitat de vida 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

3500 0 cost baix 

Total  en el període d’actuació (€) 
3500 

Període actuació 2023 2025 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Promoció de sistemes d’agricultura ecològica enfocat a la vinya mitjançant convenis i consensos 
amb els sectors econòmics locals (sector vitivinícola) 

(en 
anglès) 

Promotion of organic farming systems focused on the vineyard through agreements and consensus 
with the local economic sectors (wine sector) 

Núm. 
acció 

7 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de 
mitigació? 

 
Acció 
clau? 

X 

Sector 
Agricultura i sector 
forestal 

Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Altres (disminució de la resiliència) 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de les sequeres 
(durada, freqüència i 
intensitat) 

Canvis en les zones 
cultivables 

Vulnerabilitat dels 
cultius a malalties i 
plagues 

Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

 
L’acció pretén promoure la sensibilització dels col·lectius d'agricultors de la vinya del municipi envers 
els nous sistemes de producció agrícola que tenen en compte les solucions basades en la natura, 
posant en valor els sistemes d'agricultura ecològica.   
 
Hi ha alguns exemples a la comarca com la nova marca CORPINNAT que, entre les seves solucions per 
a prestigiar el vi escumós elaborat a la zona, s'hi inclou la necessitat que es cultivi de manera 
ecològica. 
 
L’Ajuntament haurà de promoure o facilitar iniciatives i fomentar aquest tipus de cultiu entre els 
agricultors/productors dels seu municipi. 
 
 

Cobeneficis Seguretat alimentària 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

0 0 cost nul 

Total  en el període d’actuació (€) 
0 

Període actuació 2020 2030 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia i Regidoria de Territori i Medi Ambient 

Agents implicats Sector vitivinícola 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Protecció, conservació i divulgació del Parc dels Talls i el seu entorn natural (Penedès 360º) 

(en 
anglès) 

Protection, conservation and dissemination of Parc dels Talls and its natural surroundings (Penedès 
360º) 

Núm. 
acció 

8 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(indirecta) 

Acció de 
mitigació? 

 
Acció 
clau? 

 

Sector Turisme Risc o vulnerabilitat afectats 
Altres (pèrdua d'atractiu turístic / 
sensibilització ambinetal) 

Impacte/s 
evitat/s 

Transversal (comunicació i informació 
general o de fenòmens meteorològics) 

Pèrdua atractiu 
turístic 

 
Estat de l’acció 

En curs 

Descripció 

 
El Parc dels Talls és una zona amb unes característiques ambientals concretes que està formada per 
quatre “pèlags”, cadascun amb característiques particulars. Aquest paisatge singular i únic és fruit de 
l’explotació minera del guix que va estar lligada Durant molt anys al municipi de Vilobí del Penedès. 
 
Aquesta acció té per objectiu principal sensibilitzar i promoure l'acostament de la població a l'entorn 
natural d'aquests ecosistema tant important i singular tant a nivell ambiental com històric i social i 
s’enllaça amb els objectius del programa FEDER eix 6, ja que aquest programa vol potenciar l’Alt 
Penedès com una destinació enoturística de referència que ofereixi uns recursos turístics competitius 
més enllà del món del cava i el vi i amb valors de sostenibilitat.  
 
Per això, s’ha dissenyat l’estratègia Penedès 360º, un producte turístic del Consorci de Promoció 
turística de l’Alt Penedès que gira entorn el turisme actiu, sostenible i cultural.  
 
Aquesta estratègia es basa en tres rutes circulars de mountain bike, slow bike i trekking. Al llarg del 
seu recorregut s’ofereixen recursos turístics naturals i culturals, que són els que es desenvolupen i 
es volen potenciar i revaloritzar amb l’operació presentada al FEDER, que fan del destí enoturístic 
clàssic un producte més complert, competitiu, de qualitat i sobretot sostenible.   
 
Actuacions que es duen a terme a Vilobí del Penedès: 
Museïtzació del centre d’interpretació del Parc dels Talls de Vilobí del Penedès. 
El Parc dels Talls és una iniciativa municipal amb la finalitat de conservar, potenciar ambientalment i 
donar a conèixer un espai natural d'elevada rellevància pel seu interès geològic, ecològic i paisatgístic. 
Consta de cinc pèlags visitables, quatre d’ells més pròxims al nucli urbà i el cinquè, de dimensions 
molt superiors, una mica més allunyat del poble. La ruta pels pèlags visitables va esdevenir possible 
mitjançant la subvenció de l’anterior període de FEDER (Viure al Poble+).  
 
El Centre d’interpretació del Parc dels Talls i de l’activitat guixaire s’emplaçarà en la planta baixa de 
l’equipament municipal de Cal Boter i estarà dedicat a la divulgació i exposició dels valors del Parc dels 
Talls. 
 
El centre d’interpretació ha de ser la seu del “Guia del Parc dels Talls”, centre de trobada per a 
sortides educatives, ambientals i turístiques en relació al Parc. Ha de disposar d’exemplars de la guia 
del Parc dels Talls, així com de tot el material de difusió i sensibilització publicat en relació al poble i al 
Parc. 
 
Condicionament de dues àrees de pícnic a Vilobí del Penedès 
- Àrea de pícnic del pèlag sec, situada a l’entrada d’aquest pèlag i propera a l’accés rodat des del 
carrer dels Talls. S’instal·laran quatre conjunts de taules de fusta amb bancs fixats a la taula. 
 
- Àrea de pícnic del pèlag llarg, situada en la plataforma vegetal al costat del pèlag. S’instal·laran dos 
conjunts de taules de fusta amb bancs fixats a la taula. 
 
En ambdues àrees s’instal·laran papereres i plafons explicatius de les normes d’ús de l’àrea. 
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Relació amb 
d’altres plans 

Medi Natural   

PROGRAMA FEDER EIX6 (Penedès 360º) 

Cobeneficis Conscienciació envers el canvi climàtic, millora el turisme, millora l'economia local 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

30000 
0 
 

cost mitjà 

Total  en el període d’actuació (€) 
30000 

Període actuació 2014 2020 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia i Regidoria de Territori i Medi Ambient 

Agents implicats Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Establir avisos directes a la població sensible a temperatures extremes (fred i calor). 

(en 
anglès) 

Establish direct warnings to the population sensitive to extreme temperatures (cold and heat). 

Núm. 
acció 

9 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de 
mitigació? 

 
Acció 
clau? 

 

Sector Salut 
Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Calor extrema 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de la 
mortalitat/morbilitat 
associada a la calor 

Major intensitat de les 
tempestes 

Transversal 
(comunicació i 
informació general 
o de fenòmens 
meteorològics) 

Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

 
Obtenir anualment el llistat de les persones vulnerables del muncipi i un contacte per tal d'avisar-les 
directament davant dels avisos d'onades o períodes de calor o fred extrem, temporals de forta 
intensitat o avisos d'inundacions o tempestes extremes.  
 
L'ajuntament haurà d'identificar un responsable d'obtenir el llistat de persones vulnerables o en risc i 
de contactar amb elles. 
 

Relació amb 
d’altres plans 

Altres   

PPI 

Cobeneficis Millora la qualitat de vida de la població 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

0 0 cost nul 

Total  en el període d’actuació (€) 
0 

Període actuació 2020 2030 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia i Regidoria d'Atenció a les Persones 

Agents implicats protecció Civil 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Revisió del pla de Prevenció d'Incendis del municipi i execució de les accions que se'n deriven. 

(en 
anglès) 

Review of the municipality's Fire Prevention Plan and execution of the actions that are derived 
therefrom. 

Núm. 
acció 

10 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de 
mitigació? 

 
Acció 
clau? 

X 

Sector 
Protecció civili i 
emergències 

Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Incendis forestals 

Impacte/s 
evitat/s 

Major risc d'incendi   
Estat de l’acció 

Completada 

Descripció 

 
El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i 
mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne 
l'extinció. 
 
Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives 
d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).  
 
Les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es 
resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions de la gestió del 
pla, actualització d’hidrants, entre d’altres. 
 

Relació amb 
d’altres plans 

Altres   

PPI 

Cobeneficis Seguretat de la població  

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

1500 0 cost baix 

Total  en el període d’actuació (€) 
1500 

Període actuació 2017 2018 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia 

Agents implicats Diputació de Barcelona 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Formació als professionals dels diferents sectors afectats pel canvi climàtic (sobretot enfocat als 
productors de vins i cava) 

(en 
anglès) 

Training to professionals affected by climate change (specially to vineyard sector) 

Núm. 
acció 

11 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(indirecte) 

Acció de 
mitigació? 

 
Acció 
clau? 

 

Sector Altres 
Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Altres (especificar) 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de les sequeres 
(durada, freqüència i 
intensitat) 

Canvis en les zones 
cultivables 

Vulnerabilitat dels 
cultius a malalties i 
plagues 

Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

 
L’Ajuntament promourà la sensibilització dels col·lectius d'agricultors de la vinya del municipi sobre la 
problemàtica del canvi climàtic i tot el que comporta per a l'agricultura com els canvis en els patrons 
de temperatura i pluviometria, l'augment de períodes de sequera, la possible contaminació de l'aigua 
per nitrats, ...  mitjançant disseny i edició de fulletons informatius i una sessió presencial anual per tal 
de fer formació bàsica. 
 

Relació amb 
d’altres plans 

Altres   

CLINOMICS 

Cobeneficis Consciencació envers el canvi climàtic, millora l'economia local 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

0 250 cost baix 

Total  en el període d’actuació (€) 
2250 

Període actuació 2021 2030 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia, regidoria de Territori i Medi ambient 

Agents implicats Agricultors en general i sector vitivinícola 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Campanya per donar a conèixer el canvi climàtic i els seus impactes a la població 

(en 
anglès) 

Specific campaign to raise awareness towards climate change and its impacts 

Núm. 
acció 

12 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de 
mitigació? 

 
Acció 
clau? 

 

Sector Altres 
Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Altres (especificar) 

Impacte/s 
evitat/s 

Transversal (comunicació i informació 
general o de fenòmens meteorològics) 

  
Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

 
Realització d'una campanya de sensibilització a la població sobre el canvi Climàtic i els seus efectes 
per tal de conscienciar respecte l'estalvi de recursos energètics i d'aigua i per potenciar canvi d'hàbits 
en la població. 
 

Cobeneficis Conscienciació envers el canvi climàtic, millora la qualitat de vida 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

2000 0 cost baix 

Total  en el període d’actuació (€) 
2000 

Període actuació 2025 2030 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia, regidoria de Territori i Medi ambient 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Minimització de les podes per afavorir ombres 

(en 
anglès) 

Minimizing pruning to improve shadow 

Núm. 
acció 

13 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de 
mitigació? 

 
Acció 
clau? 

 

Sector 
Medi ambient i 
biodiversitat 

Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Calor extrema 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de la mortalitat/morbilitat 
associada a la calor 

  
Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

 
Mitjançant la minimització de les podes del verd urbà (actual i futur) del municipi es pretén 
augmentar les zones d'ombra i refresc  per a la població en cas de calorades. 
 
 

Cobeneficis Millora la gestió del verd, millora la qualitat de vida 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

0 0 cost nul 

Total  en el període d’actuació (€) 
0 

Període actuació 2020 2030 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia, regidoria de Territori i Medi ambient 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Garantir l'accés a zones rurals i nuclis disseminats en casos d'incidències meteorològiques i incendis 
mitjançant manteniment de la xarxa de camins inventariats del TM 

(en 
anglès) 

Guarantee access to rural areas and disseminated houses in cases of weather events and fires. 

Núm. 
acció 

14 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(indirecte) 

Acció de 
mitigació? 

 
Acció 
clau? 

X 

Sector 
Protecció civili i 
emergències 

Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Incendis forestals 

Impacte/s 
evitat/s 

Major risc d'incendi 
Augment del risc 
d'inundacions 

Major intensitat de 
les tempestes 

Estat de l’acció 

En curs 

Descripció 

 
L’Ajuntament haurà de vetllar del correcte manteniment i la millora continuada dels camins i pistes 
forestals del terme municipal de Vilobí del Penedès alguns dels quals donen accés a zones rurals i 
nuclis disseminats per tal que s'asseguri l'accés dels equips d'emergència en casos d'incidències 
meteorològiques i/o incendis. 
 
El TM de Vilobí del Penedès disposa d’una xarxa de 37,44 km repartits en 77 camins inventariats, més 
15 camins no existents.  
 
La major part dels camins presenten un estat acceptable de conservació. La majoria són camins d’ús 
diari, que són l’accés a cases disseminades, vinyes que es treballen o camins alternatius per anar 
d’una població a una altra sense passar per la carretera principal. Gran part dels camins, al tractar-se 
de camins de terra, varien el seu estat en funció de la climatologia, per tant els dies de pluja o els 
següents a aquests, els camins presenten pitjors condicions i és més difícil transitar amb vehicles tipus 
lleugers com turismes. 
 
Pel que fa al tipus de ferm, es pot dir que del total de kilòmetres de camins, 8,9 km són de Terra, 
13,14 km de rodadura tot-ú, 3,45 km d’aflorament de Roca i 11,95 km d’aglomerat.  
 
El càlcul de despesa s'ha aproximat en base a costos de manteniment i millora del ferm del Pla de 
Prevenció d'Incendis (2018-2023). 
 

Relació amb 
d’altres plans 

Altres   

PPI i Catàleg de Camins Municipals de Vilobí del Penedès 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

0 1950 cost mitjà 

Total  en el període d’actuació (€) 
23400 

Període actuació 2018 2030 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia, regidoria de Territori i Medi ambient 

Agents implicats ADF, Propietaris Forestals, Diputació de Barcelona 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Implementació de polítiques actives d'informació als abonats a la factura de l'aigua 

(en 
anglès) 

Implementation of active information policies  into the water consumption invoice 

Núm. 
acció 

15 
Tipus 
d’acció 

Altres (sector privat 
o varis) 

Acció de 
mitigació? 

X 
Acció 
clau? 

 

Sector Aigua 
Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Sequeres 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de les sequeres 
(durada, freqüència i 
intensitat) 

  
Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

S'implementaran polítiques actives d'informació als abonats a la factura (Aigües de Vilafranca) 
comunicant / informant als usuaris d'aigua de xarxa sobre mesures d'estalvi de consum, estadístiques 
de consum i posicionament del propi abonat respecte la mitjana mitjançant un tríptic anual amb 
informació general i un trimestral amb l’estadística de consum dels diferents abonats.  
 
Tota aquesta informació s'afegirà a la factura.  
 
El posicionament de cada abonat l’haurà de fer cada abonat amb el seu consum i el gràfic global. 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

0 1250 cost mitjà 

Total  en el període d’actuació (€) 
12500 

Període actuació 2020 2030 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia 

Agents implicats Aigües de Vilafranca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pàgina 169
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

166 

 

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Modificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries en funció de l'activitat i 
de l'ús de la deixalleria (per a particulars) 

(en 
anglès) 

Modification of ordinance number 6 of the fee for collection, treatment and disposal of rubbish 
according to the activity and the use of the waste separating area (for individuals) 

Núm. 
acció 

16 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de mitigació? X Acció clau? X 

Sector Residus 
Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Altres (especificar) 

Impacte/s 
evitat/s 

Transversal (comunicació i 
informació general o de 
fenòmens meteorològics) 

  
Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

 
Modificació de l'ordenança fiscal número 11 de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries i altres residus sòlids.  
 
Actulament la taxa presenta el mateix import per a tothom (particulars) i amb aquesta acció es pretén 
modificar la taxa en funció de la seva producció (dimensions de l'habitatge, número de persones que 
habiten, ...) per tal de fer-la més proporcional al volum i tipologia de residus que es produeixen en 
cada cas.   
 
Per altra banda també es pretén incloure bonificacions d'aquesta taxa per als usuaris particulars que 
facin un ús regular de la deixalleria al llarg de l'any.  
 
Amb aquestes modificacions s'incentiva la correcta separació dels residus i, el que és més important, 
la reducció dels mateixos. 
 

Relació amb 
d’altres plans 

Altres   

Ordenança fiscal núm. 11. Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres 
residus sòlids 

Cobeneficis Millora la gestió dels residus, millora la qualitat de vida 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

2500 0 cost baix 

Total  en el període d’actuació (€) 
2500 

Període actuació 2021 2022 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia, regidoria de Territori i Medi ambient 

Agents implicats Mancomunitat Penedès -Garraf 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Revisió i manteniment dels ancoratges de les infraestructures energètiques com plaques solars dels 
equipaments municipals (Escola Llebeig) 

(en 
anglès) 

Review RES anchorages to municipal buildings (Primary School) 

Núm. 
acció 

17 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de mitigació? X Acció clau? X 

Sector Energia 
Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Tormentes 

Impacte/s 
evitat/s 

Major intensitat de les 
tempestes 

Efectes en 
infraestructures 

 
Estat de l’acció 

No iniciada 

Descripció 

 
Degut a tempestes i fortes ventades les infraestructures energètiques com les plaques solars o els 
molins eòlics instal·lats en cobertes o parts elevades i descobertes d’edificis poden patir desperfectes.  
 
Aquest és el cas de les 3 plaques d’energia solar tèrmica instal·lades a la coberta de l’escola de 
primària Llebeig del municipi de Vilobí del Penedès. L’any 2017 un forta ventada va fer saltar les 
plaques i degut a aquest fet actualment la instal·lació no està operativa. 
 
Amb aquesta acció es pretén crear un pla de manteniment d’aquest tipus d’infraestructures 
energètiques que estiguin instal·lades a les diferents cobertes dels equipaments municipals (així com 
de les que es puguin instal·lar en el futur) per tal de minimitzar costos en reposicions i assegurar la 
seva funcionalitat i l’aprofitament energètic. 
 
El cost és estimat i s’ha calculat només el manteniment preventiu. No inclou la substitució 
d’infraestructures com plaques de solar tèrmica o FV noves per pèrdua o desperfecte de les anteriors. 
 

Cobeneficis Garantia de subministrament, mitigació 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

0 400 cost baix 

Total  en el període d’actuació (€) 
4000 

Període actuació 2020 2030 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Responsable  de manteniment de l’Ajuntament 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Redacció del Pla Director de Clavegueram i execució de les actuacions que se’n deriven 

(en 
anglès) 

Drafting of the Clavagueram Master Plan and execution of the actions that are derived therefrom 

Núm. 
acció 

18 
Tipus 
d’acció 

Ajuntament 
(directa) 

Acció de 
mitigació? 

 
Acció 
clau? 

X 

Sector Aigua 
Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Precipitació extrema 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment del risc 
d'inundacions 

Major intensitat de les 
tempestes 

Efectes en 
infraestructures 

Estat de l’acció 

En curs 

Descripció 

El municipi de Vilobí del Penedès, no disposava d’un inventari de la xarxa de clavegueram. Per aquest 
motiu aquesta acció pretén realitzar un inventari de la xarxa de clavegueram del municipi per tal de 
formular la seva diagnosi i descriure les propostes d’actuació. 
 
Un cop realitzat l’inventari i detectades les mancances o punts febles les accions que se’n deriven son 
les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El quadre anterior és un resum valorat de totes les actuacions proposades.  
 
Es prioritzaran les actuacions, executant en primera fase les més urgents deguts a problemes actuals a 
la xarxa que provoquen més molèsties a la població, en una segona i tercera fase es proposen les 
actuacions encaminades a millorar el funcionament futur de la xarxa de clavegueram, adaptant-la a 
criteris de sostenibilitat (reutilització d’aigües pluvials) i respecte al medi ambient ( xarxes 
separatives). 
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Relació amb 
d’altres plans 

Urbanisme   

POUM i Pla Director del Clavagueram 

Cobeneficis Reducció de les despeses associades a la gestió, millora de la prevenció 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

850525 0 cost elevat 

Total  en el període d’actuació (€) 
850525 

Període actuació 2007 2030 

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

Alcaldia, regidoria d'obres públiques 

Agents implicats Diputació de Barcelona, Agència Catalana de l’Aigua 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE Vilobí del Penedès   

Nom de 
l’actuació 

Actuacions de manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi de Vilobí del 
Penedès 

(en 
anglès) 

Actions keeping potable water supply network in Vilobí del Penedès  

Núm. 
acció 

19 
Tipus 
d’acció 

Altres (sector privat o 
varis) 

Acció de mitigació? X Acció clau? X 

Sector Aigua 
Risc o vulnerabilitat 
afectats 

Sequeres 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i 
intensitat) 

  
Estat de l’acció 

Completada 

Descripció 

L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S A ha realitzat diferents actuacions per a la millora de les 
infraestructures d’abastament.  
 

Com a circumstància especial, cal indicar que el fet de disposar d’elements comuns amb Vilafranca del 
Penedès, implica que les millores realitzades en aquest municipi redunden a la millora del sistema de 
Vilobí del Penedès.  
 

Aquestes actuacions tenen els següents eixos principals: 
    • Millora de les condicions de seguretat de les instal·lacions 
    • Actuacions per a garantir la qualitat sanitària de l’aigua 
    • Actuacions per a la millora del rendiment de les xarxes d’abastament 
 

A continuació es descriuen les actuacions més destacades realitzades al sistema d’abastament de 
Vilobí del Penedès: 

- Actuacions a les infraestructures per a la millora de la qualitat sanitària de l’aigua 
- Realització de campanyes de detecció de fuites a la xarxa d’abastament 
- Millores a la xarxa de distribució d’aigua potable del municipi 
- Actuacions per a garantir la qualitat sanitària de l’aigua i el control del consum 
- Millora del subministrament a Les Guixeres de Dalt 
- Connexió a la xarxa d’ATLL al dipòsit de Vilobí del Penedès 
- Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’abastament d’EMAVSA 
- Millora de les condicions de seguretat al dipòsit de Sant Pau 
- Millora de la gestió de l’hipoclorit sòdic al dipòsit de Vilobí Riera  
- Actuacions per a diversificar les possibilitats d’impulsió des del dipòsit Vilobí Riera al dipòsit 

de capçalera.  
- Realització de campanyes de calibratge d’aforaments 
- Actuacions a les infraestructures per a la millora de la prevenció de riscos laborals. 
- Actuacions a les infraestructures del sistema. 
- Millora de diferents aplicatius informàtics.  
- Renovació xarxa d’abastament al C. Talls. 
- Renovació xarxa d’abastament al C. Diputació. 
- Desviament canonades d’impulsió i distribució al camp de futbol de Vilobí del Penedès. 

 

Totes les actuacions es troben detallades als informes anuals d’EMAVSA 
 

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

121303 0 cost elevat 

Total  en el període d’actuació (€) 
121303 

Període actuació 2008 2016 

Àrea o dep. responsable 
a l’Ajuntament 

Alcaldia 

Agents implicats Aigües de Vilafranca 
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3.5.3 Organització de les actuacions en el Pla 

 

Les accions del Pla d’acció (Adaptació) s’organitzaran de forma que siguin considerades i 

integrades en cadascun dels àmbits d’actuació de l’ajuntament, tal li com es mostra a la 

següent taula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número acció

Establir avisos directes a la població sensible a temperatures extremes (fred i calor). 9

Revisió del pla de Prevenció d'Incendis del municipi i execució de les accions que se'n deriven. 10

Garantir l'accés a zones rurals i nuclis disseminats en casos d'incidències meteorològiques i 

incendis mitjançant manteniment de la xarxa de camins inventariats del TM 

14*

Disseny i promoció dels camins escolars, carrils bici, de vianants... Que incorporin efectes canvi 

climàtic (ombres, senyalització, fonts, bancs,...)

2

Redacció del POUM atenent als impactes futurs esperats amb el canvi climàtic per tal de 

minimitzar-los (inundacions, fort vent, augment de la temperatura ...).

3

Creació d’espais urbans amb zones de refresc 6

Redacciódel Pla Director de Clavagueram i execució de les actuacions que se’n deriven 18*

Formació als professionals dels diferents sectors afectats pel canvi climàtic (sobretot enfocat 

als productors de vins i cava)

11

Protecció, conservació i divulgació del Parc dels Talls i el seu entorn natural (Penedès 360º) 8

Garantir l'accés a zones rurals i nuclis disseminats en casos d'incidències meteorològiques i 

incendis mitjançant manteniment de la xarxa de camins inventariats del TM 

14*

Redacciódel Pla Director de Clavagueram i execució de les actuacions que se’n deriven 18*

Foment de l'ús de biomassa forestal de proximitat per a usos tèrmics tant als equipaments 

municipals com als edificis residencials

4*

Promoció de sistemes d’agricultura ecològica enfocat a la vinya mitjançant convenis i 

consensos amb els sectors econòmics locals (sector vitivinícola)

7

Foment de l'ús de biomassa forestal de proximitat per a usos tèrmics tant als equipaments 

municipals com als edificis residencials

4*

Ambientalització dels equipaments municipals 1

Canvis en la tarificació de l'aigua per incentivar estalvi 5

Campanya per donar a conèixer el canvi climàtic i els seus impactes a la població 12

Minimització de les podes per afavorir ombres 13

Implementació de polítiques actives d'informació als abonats a la factura de l'aigua 15

Modificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries en funció de 

l'activitat i de l'ús de la deixalleria (per a particulars)
16

Revisió i manteniment dels ancoratges de les infraestructures energètiques com plaques 

solars dels equipaments municipals (Escola Llebeig)

17

Actuacions de manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi de Vilobí del 

Penedès

19

* accions considerades per diversos plans o àmbits 

A considerar en altres àmbits de l'Ajuntament

Acció

A considerar pels PLANS D'EMERGÈNCIA (PPI)

A considerar pel POUM

A considerar pel CLINÒMICS

A considerar en àmbit de Propietaris Forestals i ADF

A considerar pel FEDER EIX6 (Penedès 360º)

A considerar pel Catàleg de Camins Municipals 

A considerar pel Pla Director del Clavegueram

A considerar en àmbit del Sector Vitivinícola

Taula 93. Organització de les accions d’adaptació dins la planificació de l’Ajuntament 
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3.5.4 Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l'acció 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

18. Redacciódel Pla Director de Clavagueram i execució de les actuacions que se’n deriven

19. Actuacions de manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi de Vilobí del 

Penedès5. Canvis en la tarificació de l'aigua per incentivar estalvi

3. Redacció del POUM atenent als impactes futurs esperats amb el canvi climàtic per tal de 

minimitzar-los (inundacions, fort vent, augment de la temperatura ...).

8. Protecció, conservació i divulgació del Parc dels Talls i el seu entorn natural (Penedès 360º)

10. Revisió del pla de Prevenció d'Incendis del municipi i execució de les accions que se'n deriven.

14. Garantir l'accés a zones rurals i nuclis disseminats en casos d'incidències meteorològiques i 

incendis mitjançant manteniment de la xarxa de camins inventariats del TM 

4. Foment de l'ús de biomassa forestal de proximitat per a usos tèrmics tant als equipaments 

municipals com als edificis residencials7. Promoció de sistemes d’agricultura ecològica enfocat a la vinya mitjançant convenis i consensos 

amb els sectors econòmics locals (sector vitivinícola)9. Establir avisos directes a la població sensible a temperatures extremes (fred i calor).

13. Minimització de les podes per afavorir ombres

15. Implementació de polítiques actives d'informació als abonats a la factura de l'aigua

17. Revisió i manteniment dels ancoratges de les infraestructures energètiques com plaques 

solars dels equipaments municipals (Escola Llebeig)11. Formació als professionals dels diferents sectors afectats pel canvi climàtic (sobretot enfocat 

als productors de vins i cava)16. Modificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries en funció de 

l'activitat i de l'ús de la deixalleria (per a particulars)

2. Disseny i promoció dels camins escolars, carrils bici, de vianants... Que incorporin efectes canvi 

climàtic (ombres, senyalització, fonts, bancs,...)6. Creació d’espais urbans amb zones de refresc 

1. Ambientalització dels equipaments municipals

12. Campanya per donar a conèixer el canvi climàtic i els seus impactes a la població

Taula 94. Cronograma del Pla d’Adaptació (Part 1 de 2) 
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Nom de l'acció 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

18. Redacciódel Pla Director de Clavagueram i execució de les actuacions que se’n deriven

19. Actuacions de manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi de Vilobí del 

Penedès5. Canvis en la tarificació de l'aigua per incentivar estalvi

3. Redacció del POUM atenent als impactes futurs esperats amb el canvi climàtic per tal de 

minimitzar-los (inundacions, fort vent, augment de la temperatura ...).8. Protecció, conservació i divulgació del Parc dels Talls i el seu entorn natural (Penedès 360º)

10. Revisió del pla de Prevenció d'Incendis del municipi i execució de les accions que se'n deriven.

14. Garantir l'accés a zones rurals i nuclis disseminats en casos d'incidències meteorològiques i 

incendis mitjançant manteniment de la xarxa de camins inventariats del TM 

4. Foment de l'ús de biomassa forestal de proximitat per a usos tèrmics tant als equipaments 

municipals com als edificis residencials

7. Promoció de sistemes d’agricultura ecològica enfocat a la vinya mitjançant convenis i consensos 

amb els sectors econòmics locals (sector vitivinícola)

9. Establir avisos directes a la població sensible a temperatures extremes (fred i calor).

13. Minimització de les podes per afavorir ombres

15. Implementació de polítiques actives d'informació als abonats a la factura de l'aigua

17. Revisió i manteniment dels ancoratges de les infraestructures energètiques com plaques 

solars dels equipaments municipals (Escola Llebeig)

11. Formació als professionals dels diferents sectors afectats pel canvi climàtic (sobretot enfocat 

als productors de vins i cava)

16. Modificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries en funció de 

l'activitat i de l'ús de la deixalleria (per a particulars)2. Disseny i promoció dels camins escolars, carrils bici, de vianants... Que incorporin efectes canvi 

climàtic (ombres, senyalització, fonts, bancs,...)6. Creació d’espais urbans amb zones de refresc 

1. Ambientalització dels equipaments municipals

12. Campanya per donar a conèixer el canvi climàtic i els seus impactes a la població

Taula 94. Cronograma del Pla d’Adaptació (Part 2 de 2) 
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3.5.5 Finançament potencial de les actuacions  

 

 

 

 

 

 
 

Taula 95. Pla de finançament per a la realització de les accions d’adaptació proposades al Pla d’Adaptació (Part 1 de 2) 

Catàleg 

anual

Concertació 

(legislatura)
ACA ICAEN DARP DMA DPTOP

Altres 

(Esp.)

Horitzó 

2020
LIFE INTERREG

Altres 

(esp.)

Fondo 

Corbono 

FES CO2

IDAE
Altres 

(esp.)

1 Ambientalització dels equipaments municipals  Recursos Propis

2

Disseny i promoció dels camins escolars, carrils bici, de 

vianants... Que incorporin efectes canvi climàtic (ombres, 

senyalització, fonts, bancs,...)

Recursos Propis

3

Redacció del POUM atenent als impactes futurs esperats amb 

el canvi climàtic per tal de minimitzar-los (inundacions, fort 

vent, augment de la temperatura ...).  

Recursos Propis

4

Foment de l'ús de biomassa forestal de proximitat per a usos 

tèrmics tant als equipaments municipals com als edificis 

residencials  

Recursos Propis

5
Canvis en la tarificació de l'aigua per incentivar estalvi

 
Recursos Pròpis i  

Aigües de Vilafranca

6 Creació d’espais urbans amb zones de refresc Recursos Propis

7

Promoció de sistemes d’agricultura ecològica enfocat a la 

vinya mitjançant convenis i  consensos amb els sectors 

econòmics locals (sector vitivinícola)  

Recursos Propis

8

Protecció, conservació i  divulgació del Parc dels Talls i  el seu 

entorn natural (Penedès 360º)

Recursos Popis i  

Consell Comarcal de 

l 'Alt Penedès(FEDER 

EIX6)

9
Establir avisos directes a la població sensible a temperatures 

extremes (fred i calor).  
Recursos Propis

Núm. 

Acció
Acció

Diputació de Barcelona

AMB

Generalitat de Catalunya Unió Europea Estat

Altres (especificar)
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Taula 95. Pla de finançament per a la realització de les accions d’adaptació proposades al Pla d’Adaptació (Part 2 de 2) 

Catàleg 

anual

Concertació 

(legislatura)
ACA ICAEN DARP DMA DPTOP

Altres 

(Esp.)

Horitzó 

2020
LIFE INTERREG

Altres 

(esp.)

Fondo 

Corbono 

FES CO2

IDAE
Altres 

(esp.)

10

Revisió del pla de Prevenció d'Incendis del municipi i  execució 

de les accions que se'n deriven.
 

Recursos Propis, 

ADF, Propietaris 

Forestals

11

Formació als professionals dels diferents sectors afectats pel 

canvi climàtic (sobretot enfocat als productors de vins i  cava)

Recursos Propis, 

Consell Regulador 

del Cava, Consell 

Comarcal de l 'Alt 

Penedès, altres...

12
Campanya per donar a conèixer el canvi climàtic i  els seus 

impactes a la població

13 Minimització de les podes per afavorir ombres Recursos Propis

14

Garantir l 'accés a zones rurals i  nuclis disseminats en casos 

d'incidències meteorològiques i incendis mitjançant 

manteniment de la xarxa de camins inventariats del TM.  

Recursos Propis, 

ADF, Propietaris 

Forestals

15
Implementació de polítiques actives d'informació als abonats 

a la factura de l'aigua

Aigües de Vilafranca

16

Modificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació 

d'escombraries en funció de l'activitat i  de l 'ús de la 

deixalleria (per a particulars)

Mancomunitat 

Penedès - Garraf i  

Recursos Propis

17

Revisió i  manteniment dels ancoratges de les infraestructures 

energètiques com plaques solars dels equipaments municipals 

(Escola Llebeig)

Recursos Propis

18

Redacció del Pla Director de Clavagueram i execució de les 

actuacions que se’n deriven

Consell Comarcal de 

l 'Alt Penedès, 

Recursos Propis

19
Actuacions de manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua 

potable al municipi de Vilobí del Penedès

Aigües de Vilafranca

Unió Europea Estat

Altres (especificar)
Núm. 

Acció
Acció

Diputació de Barcelona

AMB

Generalitat de Catalunya
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3.5.6 El cost de la inacció  

 

 

L’anàlisi econòmica de l’adaptació és certament difícil. Si bé és un aspecte que es pot 

considerar clau per a la presa de decisions no hi ha, encara, prou estudis de detall que 

permetin elaborar una anàlisis cost-benefici de les actuacions en la majoria dels casos.  

 

La dificultat principal està en determinar els costos dels impactes derivats del canvi climàtic. 

També cal tenir en consideració que els costos dels impactes (riuades, incendis, inundacions, 

sequeres, pèrdua de sòl, plagues, ...) són assumits per diferents actors: Administració local, 

Generalitat de Catalunya, sector econòmic i ciutadania. A nivell orientatiu es presenten a 

continuació algunes mostres dels costos de no actuar:  

 

 

Així doncs, a nivell d’exemple, el cost de no actuar podria ser de fins a 7.409.586,50 € (Taula 

97). L’estimació del cost total del Pla d’Adaptació actual és de 926.525 € però el cost imputable 

directament (i al llarg del període 2005 – 2030) a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès s’estima 

en uns 24.000 €. 

 

 

 

Taula 96. Mostra del cost de la NO actuació davant del canvi climàtic.  

Àmbit Concepte Valor
Font: Metodologia PAESC     

(Diputació de Barcelona)

Incendis Forestals Cost Extinció 406 ‐ 624 €/ha Plana, E. Et al. (2007)

Incendis Forestals Pèrdua de producció forestal de fusta i l lenya1.600 ‐ 2.515 €/ha Plana, E. Et al. (2008)

Inundacions Mitjana d'indemnització per cada tramitació d'assegurances8.232 €/tràmit
A partir de dades del Consorcio de 

Compensación de Seguros

Tempestes Mitjana d'indemnització per cada tramitació d'assegurances14.270 €/tràmit
A partir de dades del Consorcio de 

Compensación de Seguros

Sequera reducció del PIB sectorial en un episodi de sequera extrema-7,70%
Puig, I. 2008. Aigua i Canvi 

Climàtic

Salut Difícil  segregar costos associats a incidències estrictament sanitàries

Font: elaboració pròpia a partir de la metodologia de redacció del PAESC de Diputació de Barcelona.

Taula 97. Mostra del cost de la NO actuació davant del canvi climàtic.  

Municipi TORRELAVIT Valor

Cost Extinció 515,00 €                          

Pèrdua de producció forestal de fusta i l lenya 411,50 €                          

Inundacions Afectació a 3 persones amb tramitació d'assegurances 24.696,00 €                     

Tempesta  extrema Afectació a 9 persones amb tramitació d'assegurances 128.430,00 €                  

Sequera  ** Afectació global a tots els sectors del muicipi 7.255.534,00 €               

TOTAL COST ESTIMAT INNACCIÓ 7.409.586,50 €               

* Dada extreta  de la  mitjana d'hectàrees  afectades  dels  úl tims  incendis  regis trats  a l  TM de Vi lobí del  Penedès

Font: elaboració pròpia a partir de la metodologia PEASC de la Diputació de Barcelona

Incendi forestal 0,2 ha *

**Calculat en base a l  PIB/hab de l 'Al t Penedès  del  2016, de 28.600 €/hab, per 1.103 habitants  del  municipi  (2016) i  

amb una afectació del  7,7 %
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4 SEGUIMENT  
 
El seguiment del PAESC es farà d’acord amb els formularis i metodologies desenvolupades 

per l’Oficina del Pacte dels Alcaldes. El seguiment es farà cada dos anys.  

 

Es diferenciarà el seguiment de les accions de mitigació i de les accions d’adaptació.  

 

El document ha d’incloure de quina manera i quina àrea, departament o regidoria seran els 

referents per fer el seguiment, i fer una proposta per poder establir mecanismes organitzatius i 

de col·laboració entre àrees, adients per recopilar la informació que es requereixi.  

 

El seguiment inclourà:  

 

1. Mitigació:  

a. Dades de consums dels equipaments municipals, l’enllumenat públic i els semàfors i de la 

flota municipal pròpia i de serveis externalitzats.  

b. Dades del grau d’execució de les actuacions.  

 

2. Adaptació:  

a. Dades que permetin re-avaluar la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. En funció de 

cada municipi i dels resultats obtinguts en l’avaluació de vulnerabilitats.  

b. Dades del grau d’execució de les actuacions i del cost.  

c. Seria d’especial interès poder conèixer els impactes del canvi climàtic al municipi, potser 

establir un mecanisme per anar recollint aquesta informació.  
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5  TAULES RESUM DE LES ACTUACIONS 
 
5.1 Pla d’acció de mitigació al canvi climàtic 

 

5.1.1 Llistat d’actuacions del Pla d’Acció de mitigació al canvi climàtic 

Àrea Intervenció 
(I) 

Nom de l'acció Àrea d'intervenció Origen de l'acció Inici acció Final acció 
Estalvis 

energètics 
(MWh/any) 

Producció 
de 

renovables 
(MWh/any) 

Reducció de 
CO2 

(tCO2/any) 

Cost 
d'implementació 

estimat (€) 

Estat 
d'implementació 

01. Edificis 
municipals 

Gestor energètic i comptabilitat 
energètica municipal 

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Altres 
(Administracions 
Nacional, 
Regional) 

2014 2030 31,26 0,00 11,61 16.000 Completada 

01. Edificis 
municipals 

Millores d'eficiència energètica a 
l'edifici de LA CASA DE LA 
VILA 

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Administració 
local (Aj.) 

2017 2030 9,21 0,00 4,37 67.286 En curs 

01. Edificis 
municipals 

Millores d'eficiència energètica a 
l'edifici de la LLAR D'INFANTS  

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Administració 
local (Aj.) 

2019 2030 11,34 0,00 4,38 3.315 No iniciada 

01. Edificis 
municipals 

Millores d'eficiència energètica a 
l'edifici del CENTRE CÍVIC  

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Administració 
local (Aj.) 

2019 2030 25,42 0,00 11,90 78.786 No iniciada 

01. Edificis 
municipals 

Millores d'eficiència energètica a 
l'edifici de CAL BOTER 

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Administració 
local (Aj.) 

2019 2030 3,20 0,00 1,54 22.550 No iniciada 

01. Edificis 
municipals 

Contractació d'electricitat verda 
certificada  

Altres 
Administració 
local (Aj.) 

2017 2018 109,67 0,00 52,75 0 Completada 

01. Edificis 
municipals 

Formació i sensibilització per a 
l'ús racional de l'energia als 
treballadors municipals 

Canvi d'hàbits 
Administració 
local (Aj.) 

2020 2030 3,99 0,00 1,92 4.000 No iniciada 
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Àrea Intervenció 
(I) 

Nom de l'acció Àrea d'intervenció Origen de l'acció Inici acció Final acció 
Estalvis 

energètics 
(MWh/any) 

Producció 
de 

renovables 
(MWh/any) 

Reducció de 
CO2 

(tCO2/any) 

Cost 
d'implementació 

estimat (€) 

Estat 
d'implementació 

03. Edificis  
residencials 

Visites d’avaluació energètica a 
les llars  

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Administració 
local (Aj.) 

2020 2025 125,52 0,00 11,08 8.360 No iniciada 

03. Edificis  
residencials 

Compra d’energia verda a llars i 
serveis 

Altres 
Administració 
local (Aj.) 

2020 2030 230,85 0,00 111,04 2.000 No iniciada 

03. Edificis  
residencials 

Campanyes específiques per 
fomentar l’ús racional de 
l’energia 

Canvi d'hàbits 
Administració 
local (Aj.) 

2020 2030 145,55 0,00 13,91 2.000 No iniciada 

03. Edificis  
residencials 

Renovació d’electrodomèstics 

Eficiència 
energètica 
d'aparells 
elèctrics 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 44,05 0,00 21,19 5.000 En curs 

03. Edificis  
residencials 

Renovació de bombetes 
Eficiència 
energètica en 
il·luminació 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 140,96 0,00 67,80 5.000 En curs 

03. Edificis  
residencials 

Renovació de calderes per 
d’altres més eficients 

Eficiència 
energètica per 
climatització i 
aigua calenta 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 87,78 0,00 119,47 5.000 En curs 

03. Edificis  
residencials 

Millora dels aïllaments tèrmics i 
tancaments en els habitatges 

Envolvent edifici 
Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 164,58 0,00 40,76 5.000 En curs 

03. Edificis  
residencials 

Canvi de calderes de gasoil C per 
calderes de biomassa o d’altres 
suports energètics menys 
contaminants 

Renovables per a 
climatització i 
aigua calenta 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 101,68 0,00 27,15 5.000 En curs 

04. Enllumenat 
públic 

Millores de l'eficiència energètica 
de l'enllumenat  

Eficiència 
energètica 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2025 3,40 0,00 1,64 138.420 En curs 

08. Transport 
privat 

Cursos de conducció eficient per a 
la població. 

Conducció 
eficient 

Administració 
local (Aj.) 

2019 2025 568,22 0,00 149,78 3.000 No iniciada 
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Àrea Intervenció 
(I) 

Nom de l'acció Àrea d'intervenció Origen de l'acció Inici acció Final acció 
Estalvis 

energètics 
(MWh/any) 

Producció 
de 

renovables 
(MWh/any) 

Reducció de 
CO2 

(tCO2/any) 

Cost 
d'implementació 

estimat (€) 

Estat 
d'implementació 

08. Transport 
privat 

Recanvi de vehicles per d’altres 
més eficients en el parc mòbil 
privat 

Vehicles 
nets/eficients 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 1.973,83 0,00 608,15 5.000 En curs 

08. Transport 
privat 

Bonificació fiscal per als vehicles 
de baixes emissions 

Vehicles 
nets/eficients 

Administració 
local (Aj.) 

2020 2020 598,13 0,00 157,66 0 No iniciada 

09. Producció 
local d'energia 

Promoure la instal·lació d'energia 
fotovoltaica a les llars i serveis 

Energia 
fotovoltaica 

Administració 
local (Aj.) 

2007 2030 0,00 880,00 423,28 4.600 En curs 

09. Producció 
local d'energia 

Implantació d’instal•lacions solars 
fotovoltaiques a diversos 
equipaments municipals 
(autoconsum)  

Energia 
fotovoltaica 

Administració 
local (Aj.) 

2025 2030 0,00 26,27 12,64 51.051 No iniciada 

10. Producció 
local de 
calor/fred 

Xarxa de calor amb biomassa a LA 
LLAR D'INFANTS  

Plantes per a 
xarxes de 
calor/fred 

Administració 
local (Aj.) 

2012 2013 0,00 61,25 29,46 80.116 Completada 

11. Altres 
Campanyes per reduir el consum 
domèstic d'aigua 

Gestió de residus 
i cicle de l'aigua 

Administració 
local (Aj.) 

2020 2030 2,72 0,00 1,31 2.000 No iniciada 

11. Altres 

Campanyes específiques per 
fomentar la prevenció de residus i 
incrementar el percentatge de la 
recollida selectiva 

Gestió de residus 
i cicle de l'aigua 

Altres 
(Administracions 
Nacional, 
Regional) 

2020 2030 0,00 0,00 76,32 2.000 No iniciada 
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Nombre

Estalvis 

energètics 

(MWh/any)

Producció de 

renovables 

(MWh/any)

Reducció de 

CO2 

(tCO2/any)

Cost 

d'implementació 

estimat (€)

01. Edificis municipals 7 194 0 88,5 191.937

02. Edificis del sector terciari 0 0 0 0 0

03. Edificis  residencials 8 1.041 0 412 37.360

04. Enllumenat públic 1 3 0 2 138.420

05. Indústria 0 0 0 0 0

06. Flota municipal 0 0 0 0 0

07. Transport públic 0 0 0 0 0

08. Transport privat 3 3.140 0 916 8.000

09. Producció local d'energia 2 0 906 436 55.651

10. Producció local de calor/fred 1 0 61 29 80.116

11. Altres 2 3 0 78 4.000

Total 24 4.381 968 1.961 515.484

 
5.1.2  Taula resum del Pla d’Acció de mitigació al canvi climàtic 
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Núm. 

Acció
Tipus Acció Sector Nom Inici Final Estat Risc Principal TOTAL

1

Altres 

(Administració 

pública)

Edificis Ambientalització dels equipaments municipals 2025 2027 No iniciada Altres 

(especificar)

      2.500,00 € 

2

Ajuntament 

(directa)

Transport Disseny i promoció dels camins escolars, carrils bici, de vianants... 

Que incorporin efectes canvi climàtic (ombres, senyalització, fonts, 

bancs,...)

2023 2025 No iniciada Altres 

(especificar)

      3.500,00 € 

3

Ajuntament 

(directa)

Planificació 

urbanística

Redacció del POUM atenent als impactes futurs esperats amb el 

canvi climàtic per tal de minimitzar-los (inundacions, fort vent, 

augment de la temperatura ...).

2012 2013 Completada Inundacions       3.000,00 € 

4

Ajuntament 

(directa)

Energia Foment de l'ús de biomassa forestal de proximitat per a usos 

tèrmics tant als equipaments municipals com als edificis 

residencials

2020 2030 No iniciada Fred extrem       2.500,00 € 

5
Altres (sector 

privat o varis)

Aigua Canvis en la tarificació de l'aigua per incentivar estalvi 2011 2012 Completada Sequeres       1.500,00 € 

6
Ajuntament 

(directa)

Salut Creació d’espais urbans amb zones de refresc 2023 2025 No iniciada Calor extrema       5.000,00 € 

7

Ajuntament 

(directa)

Agricultura i 

sector forestal

Promoció de sistemes d’agricultura ecològica enfocat a la vinya 

mitjançant convenis i consensos amb els sectors econòmics locals 

(sector vitivinícola)

2020 2030 No iniciada Altres 

(especificar)

                   ‐   € 

8
Ajuntament 

(indirecte)

Turisme Protecció, conservació i divulgació del Parc dels Talls i el seu entorn 

natural (Penedès 360º)

2014 2020 En curs Altres 

(especificar)

    30.000,00 € 

 5.2 Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic 

 
 

5.2.1 Llistat d’actuacions del Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic 
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Núm. 

Acció
Tipus Acció Sector Nom Inici Final Estat Risc Principal TOTAL

9
Ajuntament 

(directa)

Salut Establir avisos directes a la població sensible a temperatures 

extremes (fred i calor).

2020 2030 No iniciada Calor extrema                    ‐   € 

10
Ajuntament 

(directa)

Protecció civil i 

emergències

Revisió del pla de Prevenció d'Incendis del municipi i execució de 

les accions que se'n deriven.

2017 2018 Completada Incendis 

forestals

      1.500,00 € 

11
Ajuntament 

(indirecte)

Altres Formació als professionals dels diferents sectors afectats pel canvi 

climàtic (sobretot enfocat als productors de vins i cava)

2021 2030 No iniciada Altres 

(especificar)

      2.250,00 € 

12
Ajuntament 

(directa)

Altres Campanya per donar a conèixer el canvi climàtic i els seus impactes 

a la població

2025 2030 No iniciada Altres 

(especificar)

      2.000,00 € 

13
Ajuntament 

(directa)

Medi ambient i 

biodiversitat

Minimització de les podes per afavorir ombres 2020 2030 No iniciada Calor extrema                    ‐   € 

14

Ajuntament 

(indirecte)

Protecció civil i 

emergències

Garantir l'accés a zones rurals i nuclis disseminats en casos 

d'incidències meteorològiques i incendis mitjançant manteniment 

de la xarxa de camins inventariats del TM 

2018 2030 En curs Incendis 

forestals

    23.400,00 € 

15
Altres (sector 

privat o varis)

Aigua Implementació de polítiques actives d'informació als abonats a la 

factura de l'aigua

2020 2030 No iniciada Sequeres     12.500,00 € 

16

Ajuntament 

(directa)

Residus Modificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació 

d'escombraries en funció de l'activitat i de l'ús de la deixalleria (per 

a particulars)

2021 2022 No iniciada Altres 

(especificar)

      2.500,00 € 

17

Ajuntament 

(directa)

Energia Revisió i manteniment dels ancoratges de les infraestructures 

energètiques com plaques solars dels equipaments municipals 

(Escola Llebeig)

2020 2030 No iniciada Tempestes       4.000,00 € 

18
Ajuntament 

(indirecte)

Aigua Redacciódel Pla Director de Clavagueram i execució de les 

actuacions que se’n deriven

2005 2030 En curs Precipitació 

extrema

 850.525,00 € 

19
Altres (sector 

privat o varis)

Aigua Actuacions de manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua 

potable al municipi de Vilobí del Penedès

2008 2016 Completada Sequeres  121.303,00 € 
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Impactes
Nombre 

actuacions
Cost inversió (€)

Cost periòdic 

(€/any)

Augment del risc d'inundacions 3           855.475,00 €              23.400,00 € 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) 5           122.803,00 €                1.500,00 € 

Major intensitat de les tempestes 5             23.400,00 €           853.925,00 € 

Major risc d'incendi 3                1.750,00 €                4.450,00 € 

Canvis en les zones cultivables 2                   250,00 €                2.250,00 € 

Vulnerabilitat dels cultius a malalties i plagues 2                2.250,00 €                             ‐   € 

Efectes en infraestructures 2           850.925,00 €                4.000,00 € 

Canvis en els patrons de demanda energètica 2                5.500,00 €                             ‐   € 

Augment de la mortalitat/morbilitat associada a la calor 3                5.000,00 €                             ‐   € 

Pèrdua atractiu turístic 1                             ‐   €              30.000,00 € 

Transversal (comunicació i informació general o de fenòmens 

meteorològics)
7

            40.500,00 €                    250,00 € 

* Com que cada actuació pot servir per més d'un impacte d'aquesta taula no es pot obtenir el cost total del pla.

5.2.2 Taula resum del Pla d’Acció d’adaptació al canvi climàtic  
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1 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
 

 
 
 
 
 
Dins del compromisos assumits per l’ajuntament amb la signatura del Pacte d’Alcaldes/esses hi 

ha inclòs un procés de participació a dos nivells: un durant la definició i elaboració del Pla 

d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i un durant l’execució d’aquest.  

 

La participació pot incloure els següents àmbits: 

 

 Equip de govern 

 Treballadors de l’ajuntament 

 Ciutadania 

 

2 OBJECTIU I METODOLOGIA 
 
 
L’ objectiu del present pla és fer partícips als diferents actors definits de la planificació i 

execució de les diverses accions plantejades per tal d’arribar a una reducció de les emissions 

de gasos d’efecte hivernacle (GEH) del municipi. Tot a partir del coneixement de les principals 

fonts d’emissions de GEH del municipi i dels àmbits d’actuació possibles per part de 

l’ajuntament. 

 

La participació està dividida en dues fases: 

 

 FASE I: Participació durant l’elaboració del PAESC 

 FASE II: Participació en l’execució del PAESC 

 

 

FASE I: Participació durant l’elaboració del PAESC 

 
En aquesta fase, s’han plantejat sessions informatives amb l’alcalde i treballadors de 

l’Ajuntament. 

 

 Equip de govern: s’ha informat als representants de l’equip de govern sobre els 

compromisos adquirits amb l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte d’Alcaldes/esses. 

 Ciutadania: s’ha informat de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes. 
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Il·lustració 1. Àmbits i accions de participació del PAESC en la FASE I. Font: Elaboració pròpia a 
partir del procés de participació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II: Participació en l’execució del PAESC 

 
En aquesta fase també s’haurà d’informar sobre l’estat d’execució del PAESC, amb el següent 

desenvolupament previst: 

 
 Equip de govern: es presentarà el PAESC per tal què tots els membres en tinguin 

coneixement i es farà una sessió conjunta per tal de coordinar continguts. Mitjançant 

els informes de seguiment PAESC (bianuals) s’informarà, també, de l’estat d’aplicació 

del PAESC i dels nous condicionants que es puguin donar en l’aplicació de les accions 

proposades. Alhora, es recolliran les aportacions i les noves propostes que puguin 

sorgir de la participació dels polítics i dels treballadors. 

 

 Ciutadania: per la ciutadania es planteja una comunicació constant de les accions que 

es vagin realitzant i de l’estat d’aplicació del PAESC. Tota actuació en matèria d’estalvi 

energètic i d’eficiència relacionada amb l’aplicació del PAESC s’exposarà als mitjans de 

comunicació municipals (per exemple, pàgina web municipal i xarxes socials) de forma 

clara i entenedora pel ventall de població més ampli possible. També es publicarà una 

nota de premsa per tal de comunicar la finalització de la redacció del PAESC i es 

plantejarà la creació d’un espai de comunicació al web municipal amb informació del 

PAESC i dels consums energètics de l’ajuntament. 

 
 
Paral·lelament, anualment o coincidint amb la presentació dels informes bianuals, es 

plantejaran jornades o campanyes de sensibilització en matèria d’estalvi i eficiència 

energètiques i altres campanyes ambientals, algunes d’elles coincidents amb la Setmana 

Europea de l’Energia. 

 

 

 

EQUIP DE GOVERN 

CIUTADANIA 

Informació compromisos 

adquirits amb la signatura del 

Pacte d’Alcaldes/esses. 

Informació de la signatura del 

Pacte d’Alcaldes/esses. 
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3 COMUNICACIÓ 
 

3.1. NOTA DE PREMSA 

 

L’ajuntament de Vilobí del Penedès aprova el seu  

Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima 

 

Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia 

L’octubre de 2015, la Unió Europea, davant la necessitat d’incorporar mesures per a 

l’adaptació al canvi climàtic, va reformular el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia 

Sostenible i va aprovar el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Aquest nou 

pacte, del qual en deriven els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), té tres 

pilars principals: 

 Un compromís de reducció d'emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) més enllà 

del 40% per l'any 2030, mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i un major ús de 

fonts d'energia renovables. 

 El compromís d'avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint l’obligació de redactar 

un Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions. 

 Que el subministrament energètic sigui segur, disponible, equitatiu i sostenible. 

 

Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 

El PAESC és la principal eina estratègica de planificació de què s’ha dotat el Pacte d’alcaldes i 

alcaldesses per desenvolupar els seus objectius. El PAESC proposa les actuacions necessàries, 

eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de 

reducció de gasos d'efecte hivernacle. 

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha promogut l’adhesió dels municipis de 

la província de Barcelona al Pacte d’alcaldes i alcaldesses i a data de setembre de 2018 ja s’hi 

han adherit un total de 246 municipis de la província, el que representa el 98 % de la població. 

D’aquests 246 municipis, 60 estan adherits al nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia des del 

llançament de la nova iniciativa fa prop més d'un any i mig.  

L’Ajuntament de Vilobí del Penedès va adherir-se al nou pacte d’alcaldes i alcaldesses pel 

Clima i l’Energia per acord del Ple el juny de 2017, assumint els següents compromisos: 

 Fer seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 de reduir en més d’un 40% 

les emissions de CO2 en el seu territori municipal i en els àmbits en què tingui 
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competències, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i la producció d’energies 

renovables. 

 Elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en els àmbits en 

què tingui competències. 

 Elaborar un informe bianual per a l’avaluació, el control i la verificació dels objectius. 

 

El Pacte comporta també el compromís de comunicar-ne el contingut a tota la ciutadania, a les 

entitats i a les empreses, especialment el del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima 

(PAESC). 

 

Procés d'elaboració del PAESC a Vilobí del Penedès 

El procés, que es realitza en diferents fases, es va iniciar el passat juliol 2018 quan es van 

reunir els representants de l’Ajuntament (l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Francesc Edo i la 

Secretaria-Interventora, la Sra. Carme Piñas), juntament amb els representants de la Diputació 

de Barcelona i l'equip redactor del Pla. 

La primera fase ha consistit en l'elaboració d'un inventari municipal de consums energètics i 

d'emissions de GEH associats als principals sectors d'activitat i en la realització d'avaluacions 

energètiques a diversos equipaments municipals. Els equipaments visitats han estat Casa de la 

Vila, el centre cívic Jaume Via, la llar d’infants “Els Ocellets”, la zona esportiva i Cal Boter. 

Aquesta fase ha servit per analitzar la situació actual del municipi i definir l'estratègia 

d'actuació per una banda de reducció de les emissions de GEH i per l’altra d’adaptació del 

municipi al canvi climàtic.  

Amb els resultats d'aquesta primera fase, s’han definit accions tan de l'àmbit municipal com 

del propi Ajuntament o d’altres sectors (serveis, gestió forestal, ...) per actuar en camps tan 

diversos com ara el foment de la mobilitat sostenible, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic 

i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres 

mesures. 

L’última fase passa per la comunicació del Pla a la ciutadania. 

L’Ajuntament de Vilobí del Penedès va aprovar el seu PAESC el passat mes de maig (juny) de 

2019 per unanimitat del Ple. Es va assumir l’objectiu final de reducció d’un 40% d’emissions de 

GEH l’any 2030, passant per l’objectiu a curt termini de reducció d’un 20% l’any 2020.  

Amb les mesures proposades al PAESC, el municipi aconsegueix arribar a l’objectiu final de 

reducció del 40% d’emissions de GEH l’any 2030 (amb un 40,6 %) i a l’objectiu a curt termini 

del 20% l’any 2020 (amb un 22,2%). 

El pla d'acció pròpiament dit recull 24 accions de mitigació d’emissions de CO2 i 19 accions 

d’adaptació del municipi als efectes previstos del canvi climàtic (augment de la resiliència).  
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Cada acció presenta els seus objectius de reducció d’emissions o adaptació ben definits així 

com el seu cost, el responsable del seu finançament així com el calendari d’execució per tal de 

poder-ne realitzar un correcte seguiment. 

Les accions es poden dividir en dos sectors molt clars: aquelles que afecten el funcionament 

intern de l’Ajuntament i els serveis que presta (accions en edificis, equipaments i vehicles 

municipals, entre d’altres) i aquelles que tenen l’objectiu d’incidir en les emissions associades 

a les activitats dels ciutadans i el funcionament del poble (accions adreçades a la millora de 

l’eficiència energètica dels habitatges, la mobilitat sostenible, la reducció dels residus o 

l’estalvi d’aigua, entre d’altres). 

Algunes de les accions ja completades a destacar, i que els membres de l’Ajuntament han citat 

com a importants, son la instal·lació d’una caldera de biomassa amb xarxa de calor a la llar 

d’infants “Els Ocellets”(que també subministra calor a l’escola Llebeig), la recuperació i 

adequació del Parc dels Talls o la instal·lació de sistemes de telecontrol al sistema 

d’abastament d’aigua potable del municipi (que han fet reduir les fuites d’aigua en pocs anys), 

entre d’altres. 

A més, l’alcalde, Il·lm. Sr. Francesc Edo, destaca algunes de les actuacions que, d’acord amb el 

PAESC, ja s’estan desenvolupant al municipi com són altres millores de la xarxa d’abastament 

d’aigua (millora de les instal·lacions existents), les diverses mesures d’eficiència energètica a 

l’enllumenat públic i a diferents equipaments municipals, entre d’altres. 

Per altra banda es preveu la reforma completa de la zona esportiva del municipi atenent 

pautes d’eficiència energètica que també s’han tingut en compte alhora de redactar el PAESC. 
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3.2. INFOGRAMA 
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Vilobí del Penedès i el canvi climàtic 

Els estius seran 
més càlids i amb 
onades de calor 
més freqüents i 
intenses, fet que 
afecta directament 
la salut de les 
persones. 
 

Es preveuen 
sequeres més 
persistents i 
greus, problemes 
de garantia 
d’aigua per a 
consum humà,  
per a regadiu i 
ramaderia. 

El municipi de Vilobí del Penedès està adherit al Pacte dels 
Alcaldes i Alcaldesses per l’energia i el clima amb el compromís de 
reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 40% pel 2030 
i prendre mesures per a adaptar-se al canvi climàtic. 

La crema de combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) per 
a produir energia necessària per a l’activitat humana, emet gasos 
amb efecte d’hivernacle (CO2, CH4, N2O, PFC...), fet que 
incrementa la temperatura de l’atmosfera i provoca el canvi 
climàtic. 

Per qualsevol consulta o suggeriment us podeu adreçar al correu-e vilobi@diba.cat 
o al telèfon 93   93 897 89 80 en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. 

Reutilització dels sarments de la vinya per a generar biomassa 
obtenint energia renovable de km 0 que redueix la dependència 
dels residus fòssils i dels grans grups energètics. Es redueixen les 
emissions de CO2 i es genera una nova economia verda local. 

Promoció de l’Alt Penedès com una destinació enoturística de 
referència que ofereixi uns recursos turístics competitius i de 
qualitat, més enllà del món del cava i el vi, amb valors i sobretot 
sostenibles.  

 
 

S’observa un 
augment de les 
plagues i 
una davallada de 
determinades 
espècies vegetals i 
animals més 
sensibles (sobretot 
els amfibis). 
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05/06/2017

Habitants (hab.) 1.013

Població estacional (hab.)
-

Superfície total del municipi (Km2)
9,43

Sòl urbà (Km2)

Generació de residus (kg/hab.dia)
1,13

Consum d'aigua (l/hab.dia) 206

Tipologia de municipi (1)

(1)  Agrícola, industrial, residencial, turístic,...

Vilobí del Penedès

Document de síntesis del PAESC

PLA D’ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA

Data d'adhesió

dades de 2005; any base de l'inventari d'emissions
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1. Consums energètics del municipi 
 

Per fonts 
 

 
 
 
Per sectors 
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Valoració 

 

L’any 2005 el municipi va tenir un consum d’energia de 15.919 MWh, destacant clarament el 

sector transport, que va representar el 75% del consum, seguit del sector domèstic i terciari 

amb el 20% i el 5% del consum total respectivament. El consum energètic del municipi es va 

reduir en un 7% durant el període 2005-2017, malgrat les oscil·lacions anuals. La major 

disminució es va produir en el sector transport mentre que el consum del sector terciari va 

augmentar. 

La font energètica de més consum l’any 2005 en l’àmbit PAESC va ser la dels combustibles 

líquids amb 12.979 MWh. Aquests van representar el 82% del consum total d’energia de 

l’àmbit PAESC, seguits, amb una diferència remarcable, del consum elèctric, que representa 

l’11% del consum energètic total. En el període 2005-2017 el consum d’electricitat va 

augmentar en un 31% mentre l’ús dels GLP que va disminuir en un 45%. Els combustibles 

líquids també van disminuir en un 10%. 

  

Consum total d'energia (kWh/hab.)

2005 2017

15.715 13.480 -14%

b 1.000 a 5.000Hab.

Vilobí del Penedès

-8%

Tendència (% diferència amb any base)

14.973

Mitjana del consum de la 

província de Barcelona 16.265
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2. Emissions de GEH del municipi (àmbit PAESC) 

 
Per fonts 
 
 

 
 
 

Per sectors 
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Valoració 

 

Les emissions de GEH a Vilobí del Penedès el 2005 van ser de 4.834 tCO2, destacant el sector 

transports amb el 65,22% de les emissions. El sector domèstic va ser el segon sector amb més 

emissions generades (22,92%). En el període 2005-2017 les emissions totals de GEH van 

disminuir en un 17%, com a conseqüència de la disminució de les emissions de tots els sectors, 

sobretot del domèstic i el transport. El sector residus també va disminuir, gràcies a l’augment 

de la recollida selectiva i a la disminució de la generació de residus.    

 

En l’àmbit PAESC la font energètica amb més emissions de GEH l’any 2005 va ser la dels 

combustibles líquids amb 3.425 tCO2. Aquests van representar el 70,84% de les emissions de 

GEH de l’àmbit PAESC. En segon lloc, el consum d’electricitat va suposar el 17,53% de les 

emissions, amb 848 tCO2. En el període 2005-2017 les emissions de GEH van disminuir en un 

17% a causa d’un menor consum de totes les fonts, però també per un menor mix elèctric 

local. 

 

 

 

  

Emissions totals (tCO2/hab.)

2005 2017

4,77 3,67 -23%

b 1.000 a 5.000Hab.

Tendència (% diferència amb any 

base)

Vilobí del Penedès

Mitjana d'emissions de GEH 

a la província de Barcelona -44%10,53 5,85
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3. Consums energètics de l'Ajuntament 

 
Per fonts 
 
 
 

 
Per sectors 

 

 

 

  

Pàgina 210
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



12 

 

 

 

Valoració 

 

El consum d’energia de l’Ajuntament l’any 2005 va ser de 306 MWh i va representar el 1,9% 

del consum total de l’àmbit PAESC. L’any 2005 el Gasoil A va ser d’on va provenir el major 

consum d’energia amb 111,0 MWh, un 36,2% del consum de l’ajuntament. La segona font 

energètica va ser l’electricitat amb 109,7 MWh, un 35,8% del consum de l’Ajuntament. En el 

període 2005-2017 el consum d’energia va tenir un augment d’un 60%, sent l’electricitat la que 

va experimentar un major augment, a causa, sobretot, de la creació de nous equipaments. 

Així, l’electricitat passa a ser la principal font energètica, amb diferència, amb un 58,1% del 

consum total de l’Ajuntament. El consum de GLP es redueix en la seva totalitat.  

 

L’any 2012 apareix la biomassa com a font renovable d’energia amb la instal·lació d’una 

caldera de biomassa amb xarxa de calor a la llar d’infants Els Ocellets, la qual subministra 

energia tèrmica a l’escola Llebeig també. 

 

L’any 2005 (any base) els equipaments municipals van ser els majors consumidors d’energia, 

amb un 45% del consum total de l’Ajuntament, seguit de l’enllumenat, amb un 31% i la flota 

de vehicles amb el 30% .  

 

El consum energètic de l’Ajuntament va augmentar en un 60% entre l’any 2005 i el 2017, a 

causa, sobretot, de l’increment en el consum de l’enllumenat públic (167%). El consum dels 

equipaments també va augmentar (40%) així com el de la flota municipal (31%) . 

 

 

 

 

 

Consums energètics (kWh)

2005 2017

138.668 194.288
40%

56.700 151.197 167%

110.994 145.616 31%

Total 306.363 491.101
60%

Edificis, equipaments i 

infraestructures

Enllumenat públic i  

semàfors

Flota municipal

Tendència (% diferència amb 

any base)
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4. Emissions de GEH de l'Ajuntament 

 

Per fonts 

 
 
Per sectors 

 

 

 

 

 

45

32

27

36

30

39

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005

2017

Edificis, equipaments i infraestructures Enllumenat públic i semàfors Flota municipal
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Valoració 

 

 

Les emissions de GEH de l’Ajuntament l’any 2005 van ser de 102 tCO2 i van representar el 

2,1% del total d’emissions de l’àmbit PAESC. L’any 2005 la font responsable de més 

emissions va ser l’electricitat, que amb el 36% del consum va generar el 52% de les emissions. 

En el període 2005-2017 les emissions van tenir una tendència a l’alça (4% d’augment), amb 

l’electricitat com a major font emissora en tot el període.  

 

 

  

Emissions de GEH (tCO2)

2005 2017

45 32 -29%

27 36 32%

30 39 30%

Total 102 106
4%

Tendència (% diferència 

amb any base)

Flota municipal

Enllumenat públic i  semàfors

Edificis, equipaments i 

infraestructures
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5. Producció local d'energia 

Inferior a 20MW 
 

 

 

 

Valoració 

 

L’any 2005 el municipi no disposava d’instal·lacions productores d’energia local. L’any 2007 

apareix l’energia solar fotovoltaica amb una producció de 87.600 kWh, majoritàriament 

provinent de les plaques fotovoltaiques instal·lades a diverses empreses del municipi. La 

producció augmenta fins els 744.600 kWh a partir de l’any 2013.  

 

Estimada a partir de la potència instal·lada quan no hi ha dades directes de producció

2005 2017

0 744.600 -Producció total (kWh)

Tendència (% diferència amb 

any base)
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6. Energies renovables a l'Ajuntament 

 

 

 

Valoració 

 

L’any 2012 apareix la biomassa com a font renovable d’energia amb la instal·lació d’una 

caldera de biomassa amb xarxa de calor a la llar d’infants Els Ocellets, la qual subministra 

energia tèrmica a l’escola Llebeig també. La producció anual és de 61.250 kWh. 

 

  

2005 2017

0 61.250 -Producció total (kWh)

Tendència (% diferència amb 

any base)
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7. Punts forts i punts febles 

 

 

 

 

Conclusions 

 

Resumint, es recomana fer incidència prioritària sobre els àmbits d’influència directa: 

Ajuntament, sector aigua i sector residus (tot i que la seva gestió és indirecta), sense deixar de 

banda el procurar incidir en el sector transports (ja que és el que suposa un major percentatge 

d’emissions) així com en el sector terciari i domèstic (sobretot pel que fa a l’optimització del 

consum elèctric).  

 

  

Punts forts

1. 

2.

3. Gestió directa de gran part dels equipaments

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Suport d'ens supramunicipals (Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Mancomunitat Penedès Garraf i Diputació de Barcelona)

Millores previstes en molts equipaments municipals.                                                                   

Diverses actuacions en marxa per millorar l'eficiència.

Equipaments preparats i amb disponibilitat de teulades

Projecte existent de xarxa de calor amb biomassa

Potencial per a la instal·lació de renovables en l'àmbit domèstic i terciari

Punts febles

1. 
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Gestió indirecta de la recollida de residus 

Gestió indirecta de l'abastament d'aigua 

Municipi petit amb pocs serveis tècnics propis
Sense oferta de transport públic dins del mateix poble, la qual cosa obliga a l'ús del vehicle privat

Xarxa d'abastament pendent de millores

Poca influència directa de l'Ajuntament sobre el consum energètic en l'àmbit domèstic

Poca influència de l'Ajuntament en l'empresa de recollida de residus i els combustibles utilitzats                                                                                                                           - Municipi amb diferents nuclis de població i habitatges disseminats
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8. Objectius 
 

 

 

  

 

Compromisos del PAESC

tCO2 / MWh 2005 2020 2030

Emissions GEH 4.834

Objectiu d'estalvi d'emissions GEH 3.763 2.873

Emissions estalviades previstes 1.071 1.961

% de reducció d'emissions de GEH 22,2% 40,6%

Estalvis energètics esperats 2.330 4.381

Producció d'energies renovables esperada 559 968

Dades generals

Estaves adherit al Pacte dels Alcaldes de 2008 ? sí Data d'adhesió 05/06/2017

05/06/2017Data adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel clima i l'Energia
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Adaptació al canvi climàtic
Nombre d'accions de mitigació del canvi climàtic 24

Nombre d'accions d'adaptació* 12

Nombre d'accions d'adaptació 19

Nombre total d'accions previstes al PAESC 43

*Accions que són de mitigació i adaptació al canvi climàtic

Estat d'execució del PAESC

Nombre

Completades 3

En curs 9

Pendents 12

Grau d'execució del PAESC 31%

Mitjana d'execució %
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Per àrea d'intervenció

Nombre

Estalvis 

energètics 

(MWh/any)

Producció de 

renovables 

(MWh/any)

Reducció de 

CO2 

(tCO2/any)

Cost 

d'implementació 

estimat (€)

01. Edificis municipals 7 194 0 88,5 191.937

02. Edificis del sector terciari 0 0 0 0 0

03. Edificis  residencials 8 1.041 0 412 37.360

04. Enllumenat públic 1 3 0 2 138.420

05. Indústria 0 0 0 0 0

06. Flota municipal 0 0 0 0 0

07. Transport públic 0 0 0 0 0

08. Transport privat 3 3.140 0 916 8.000

09. Producció local d'energia 2 0 906 436 55.651

10. Producció local de calor/fred 1 0 61 29 80.116

11. Altres 2 3 0 78 4.000

Total 24 4.381 968 1.961 515.484

Sector "Altres" inclou Aigua i Residus.
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Per origen de l'acció

Nombre

Estalvis 

energètics 

(MWh/any)

Producció de 

renovables 

(MWh/any)

Reducció de 

CO2 

(tCO2/any)

Cost 

d'implementació 

estimat (€)

Administració local (Aj.) 22 4.350 968 1.873,2 497.484

Coordinador del Pacte 0 0 0 0 0

Altres (Administracions Nacional, Regional) 2 31 0 88 18.000

No és possible dir-hol 0 0 0 0 0

Total 24 4.381 968 1.961 515.484
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9. Accions de mitigació 
 

Àrea Intervenció 
(I) 

Nom de l'acció Àrea d'intervenció Origen de l'acció Inici acció Final acció 
Estalvis 

energètics 
(MWh/any) 

Producció 
de 

renovables 
(MWh/any) 

Reducció de 
CO2 

(tCO2/any) 

Cost 
d'implementació 

estimat (€) 

Estat 
d'implementació 

01. Edificis 
municipals 

Gestor energètic i comptabilitat 
energètica municipal 

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Altres 
(Administracions 
Nacional, 
Regional) 

2014 2030 31,26 0,00 11,61 16.000 Completada 

01. Edificis 
municipals 

Millores d'eficiència energètica a 
l'edifici de LA CASA DE LA 
VILA 

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Administració 
local (Aj.) 

2017 2030 9,21 0,00 4,37 67.286 En curs 

01. Edificis 
municipals 

Millores d'eficiència energètica a 
l'edifici de la LLAR D'INFANTS  

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Administració 
local (Aj.) 

2019 2030 11,34 0,00 4,38 3.315 No iniciada 

01. Edificis 
municipals 

Millores d'eficiència energètica a 
l'edifici del CENTRE CÍVIC  

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Administració 
local (Aj.) 

2019 2030 25,42 0,00 11,90 78.786 No iniciada 

01. Edificis 
municipals 

Millores d'eficiència energètica a 
l'edifici de CAL BOTER 

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Administració 
local (Aj.) 

2019 2030 3,20 0,00 1,54 22.550 No iniciada 

01. Edificis 
municipals 

Contractació d'electricitat verda 
certificada  

Altres 
Administració 
local (Aj.) 

2017 2018 109,67 0,00 52,75 0 Completada 

01. Edificis 
municipals 

Formació i sensibilització per a 
l'ús racional de l'energia als 
treballadors municipals 

Canvi d'hàbits 
Administració 
local (Aj.) 

2020 2030 3,99 0,00 1,92 4.000 No iniciada 

03. Edificis  
residencials 

Visites d’avaluació energètica a 
les llars  

Acció integrada 
(totes les 
anteriors) 

Administració 
local (Aj.) 

2020 2025 125,52 0,00 11,08 8.360 No iniciada 
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Àrea Intervenció 
(I) 

Nom de l'acció Àrea d'intervenció Origen de l'acció Inici acció Final acció 
Estalvis 

energètics 
(MWh/any) 

Producció 
de 

renovables 
(MWh/any) 

Reducció de 
CO2 

(tCO2/any) 

Cost 
d'implementació 

estimat (€) 

Estat 
d'implementació 

03. Edificis  
residencials 

Compra d’energia verda a llars i 
serveis 

Altres 
Administració 
local (Aj.) 

2020 2030 230,85 0,00 111,04 2.000 No iniciada 

03. Edificis  
residencials 

Campanyes específiques per 
fomentar l’ús racional de 
l’energia 

Canvi d'hàbits 
Administració 
local (Aj.) 

2020 2030 145,55 0,00 13,91 2.000 No iniciada 

03. Edificis  
residencials 

Renovació d’electrodomèstics 

Eficiència 
energètica 
d'aparells 
elèctrics 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 44,05 0,00 21,19 5.000 En curs 

03. Edificis  
residencials 

Renovació de bombetes 
Eficiència 
energètica en 
il·luminació 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 140,96 0,00 67,80 5.000 En curs 

03. Edificis  
residencials 

Renovació de calderes per 
d’altres més eficients 

Eficiència 
energètica per 
climatització i 
aigua calenta 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 87,78 0,00 119,47 5.000 En curs 

03. Edificis  
residencials 

Millora dels aïllaments tèrmics i 
tancaments en els habitatges 

Envolvent edifici 
Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 164,58 0,00 40,76 5.000 En curs 

03. Edificis  
residencials 

Canvi de calderes de gasoil C per 
calderes de biomassa o d’altres 
suports energètics menys 
contaminants 

Renovables per a 
climatització i 
aigua calenta 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 101,68 0,00 27,15 5.000 En curs 

04. Enllumenat 
públic 

Millores de l'eficiència energètica 
de l'enllumenat  

Eficiència 
energètica 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2025 3,40 0,00 1,64 138.420 En curs 

08. Transport 
privat 

Cursos de conducció eficient per a 
la població. 

Conducció 
eficient 

Administració 
local (Aj.) 

2019 2025 568,22 0,00 149,78 3.000 No iniciada 

08. Transport 
privat 

Recanvi de vehicles per d’altres 
més eficients en el parc mòbil 
privat 

Vehicles 
nets/eficients 

Administració 
local (Aj.) 

2005 2030 1.973,83 0,00 608,15 5.000 En curs 
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Àrea Intervenció 
(I) 

Nom de l'acció Àrea d'intervenció Origen de l'acció Inici acció Final acció 
Estalvis 

energètics 
(MWh/any) 

Producció 
de 

renovables 
(MWh/any) 

Reducció de 
CO2 

(tCO2/any) 

Cost 
d'implementació 

estimat (€) 

Estat 
d'implementació 

08. Transport 
privat 

Bonificació fiscal per als vehicles 
de baixes emissions 

Vehicles 
nets/eficients 

Administració 
local (Aj.) 

2020 2020 598,13 0,00 157,66 0 No iniciada 

09. Producció 
local d'energia 

Promoure la instal·lació d'energia 
fotovoltaica a les llars i serveis 

Energia 
fotovoltaica 

Administració 
local (Aj.) 

2007 2030 0,00 880,00 423,28 4.600 En curs 

09. Producció 
local d'energia 

Implantació d’instal•lacions solars 
fotovoltaiques a diversos 
equipaments municipals 
(autoconsum)  

Energia 
fotovoltaica 

Administració 
local (Aj.) 

2025 2030 0,00 26,27 12,64 51.051 No iniciada 

10. Producció 
local de 
calor/fred 

Xarxa de calor amb biomassa a LA 
LLAR D'INFANTS  

Plantes per a 
xarxes de 
calor/fred 

Administració 
local (Aj.) 

2012 2013 0,00 61,25 29,46 80.116 Completada 

11. Altres 
Campanyes per reduir el consum 
domèstic d'aigua 

Gestió de residus 
i cicle de l'aigua 

Administració 
local (Aj.) 

2020 2030 2,72 0,00 1,31 2.000 No iniciada 

11. Altres 

Campanyes específiques per 
fomentar la prevenció de residus i 
incrementar el percentatge de la 
recollida selectiva 

Gestió de residus 
i cicle de l'aigua 

Altres 
(Administracions 
Nacional, 
Regional) 

2020 2030 0,00 0,00 76,32 2.000 No iniciada 
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Nom de l'acció 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Gestor energètic i comptabilitat energètica 
municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millores d'eficiència energètica a l'edifici de 
LA CASA DE LA 
VILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millores d'eficiència energètica a l'edifici de 
la LLAR D'INFANTS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millores d'eficiència energètica a l'edifici 
del CENTRE CÍVIC  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millores d'eficiència energètica a l'edifici de 
CAL BOTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Contractació d'electricitat verda certificada  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formació i sensibilització per a l'ús racional 
de l'energia als treballadors municipals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Visites d’avaluació energètica a les llars  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Compra d’energia verda a llars i serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campanyes específiques per fomentar l’ús 
racional de l’energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Renovació d’electrodomèstics 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Renovació de bombetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Renovació de calderes per d’altres més 
eficients 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millora dels aïllaments tèrmics i 
tancaments en els habitatges 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Canvi de calderes de gasoil C per calderes 
de biomassa o d’altres suports energètics 
menys contaminants 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millores de l'eficiència energètica de 
l'enllumenat  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Cursos de conducció eficient per a la 
població. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Recanvi de vehicles per d’altres més 
eficients en el parc mòbil privat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bonificació fiscal per als vehicles de baixes 
emissions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1           

Promoure la instal·lació d'energia 
fotovoltaica a les llars i serveis 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Implantació d’instal•lacions solars 
fotovoltaiques a diversos equipaments 
municipals (autoconsum)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
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Nom de l'acció 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Xarxa de calor amb biomassa a LA LLAR 
D'INFANTS  0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Campanyes per reduir el consum domèstic 
d'aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campanyes específiques per fomentar la 
prevenció de residus i incrementar el 
percentatge de la recollida selectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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05/06/2017

Inhabitants (Inh.) 1.013

Seasonal population (inh.)
-

Municipality total surface (Km2)
9,43

Urban land (km2)

Urban waste production 

(kg/inh.day) 1,13

Water consumption (l/inh.day) 206

Type of municipality (1)

(1)  Industria l , rura l , touris tic...

Vilobí del Penedès

SECAP Summary report

SUSTAINABLE ENERGY AND CLIMATE ACTION PLAN 

Date of adhesion

Data from 2005; emission inventory baseline year
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1. Energy consumptions of the municipality 

By sources 
 

 
By sectors 
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Assessment 

In 2005 the municipality had an energy consumption of 15.919 MWh, with the transport 

sector being the largest consumer, which accounted for 75% of the consumption. The 

domestic and tertiary sectors accounted for 20% and 5% of the consumption, respectively. The 

energy consumption of the municipality decreased in a 7% in the 2005-2017 period. The 

transport sector have experienced the largest decrease, while the tertiary sector has increased 

its consumption. 

 
The most used energy source in 2005 were liquid fuels with 12.979 MWh. They represented a 

82% of the total energy consumption, followed by the electric power consumption which 

represented a 11% of total consumption. Between 2005 and 2017 the electricity consumption 

increased in a 31%, while LPG decreased in a 45%. Liquid fuels consumption also decreased in 

a 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total energy consumption (kWh/inh)

2005 2017

15.715 13.480 -14%

b 1.000 a 5.000Hab.

Vilobí del Penedès

-8%

Tendency (% difference respect baseline year)

14.973

Average of the consumption of 

the province of Barcelona 16.265
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2. GHG emissions of the municipality (SECAP scope) 

 

By sources 
 
 

 
 
 
By sectors 
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Assessment 

 

The emissions of GHG in 2005 were 4,834 tCO2, outstanding the transport sector with 65.22% 

of emissions. The domestic sector was the second one with most generated emissions 

(22.92%). In the period 2005-2017 total GHG emissions decreased by 17%, as a result of the 

decrease in emissions from all sectors, especially from domestic and transport sectors. The 

waste sector also decreased, thanks to the increase of the selective collection and to the 

decrease in waste generation. 

 

The energy source with the highest GHG emissions in 2005 was liquid fuels with 3,425 tCO2. 

They represented 70.84% of GHG emissions, followed by electric power consumption with 

17.53% of emissions (848 tCO2). In the period 2005-2017 GHG emissions decreased by 17% 

due to a lower consumption of all sources, but also by a lower local electric mix. 

 

  

Total emissions (tCO2/inh.)

2005 2017

4,77 3,67 -23%

b 1.000 a 5.000Hab.

Tendency (% difference respect 

baseline year)

Vilobí del Penedès

Average GHG emission in the 

province of Barcelona -44%10,53 5,85
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3. Energy consumption of the Town Council 

 

By sources 

 
 
 
By sectors 
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Assessment 

 

The Town Council's energy consumption in 2005 was 306 MWh and represented 1.9% of the 

total consumption. In 2005 Gasoil A was the main energy source with 111 MWh, 36.2% of the 

Town Council’s consumption. The second energy source was electricity with 35.8% of the 

consumption. In the period 2005-2017, the Town Council’s energy consumption increased by 

60%, with electricity experiencing the greatest increase, due to the creation of new municipal 

buildings. In 2017, electricity is the main energy source, with 58.1% of the Town Council’s total 

consumption and there is no LPG consumption anymore. 

 

In 2012 biomass appears as a renewable energy source with the installation of a biomass 

boiler with a heating district at la Llar d’infants Els Ocellets, which also supplies thermal energy 

to the Escola Llebeig. 

    

 

In 2005 (base year) the municipal facilities were the largest consumers of energy, with 45% of 

the total consumption of the Town Council, followed by lighting, with 31% and the fleet of 

vehicles with 30%. The Town Council's energy consumption increased by 60% in 2017 

compared to 2005, mainly due to the increase in the consumption of lighting (167%). The 

consumption of facilities and the municipal fleet also increased, in a 40% and a 31%, 

respectively. 

 

 

 

 

 

 

Energy consumption (kWh)

2005 2017

138.668 194.288
40%

56.700 151.197 167%

110.994 145.616 31%

Total 306.363 491.101
60%

Buildings, facilities and 

infrastructures

Public l ighting and traffic 

l ights

Municipal fleet

Tendency (% difference respect 

baseline year)
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4. GHG emissions of the Town Council 

 

By sources  

 

 
 
 
By sectors 
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Assessment 

 

The GHG emissions of the Town Council in 2005 were 102 tCO2 and represented 2.1% of total 

emissions in the PAESC area. In 2005 the source responsible for more emissions was electricity, 

with 36% of the consumption generated 52% of emissions. In the period 2005-2017 the 

emissions had an upward trend (4% increase), with electricity as the largest source of emission 

throughout the period. 

 

  

GHG emissions (tCO2)

2005 2017

45 32 -29%

27 36 32%

30 39 30%

Total 102 106
4%

Tendency (% difference 

respect baseline year)

Municipal fleet

Public l ighting and traffic l ights

Buildings, facilities and 

infrastructures
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5. Local energy production 

Under 20MW 

 

 

 

Assessment 

 

In 2005 there was not any renewable energy installation. In 2007 appears photovoltaic solar 

energy with a production of 87.600 kWh, mainly installed in several private companies. Since 

2013 production increases to 744.600 kWh. 

 

2005 2017

0 744.600 -Total production (kWh)

Tendency (% difference respect 

baseline year)
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6. Renewable energy in the Town Council 

 

 

 

Assessment 

 

In 2012 biomass appears as a renewable energy source with the installation of a biomass 

boiler with a heating district at la Llar d’infants Els Ocellets, which also supplies thermal energy 

to the Escola Llebeig. The annual production is of 61.250 kWh. 

  

2005 2017

0 61.250 -Total production (kWh)

Tendency (% difference respect 

baseline year)
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7. Strengths and weaknesses 

 

 

 

 

Conclusions 

 

It’s recommended to advocate for those sectors where the Town Council has direct influence 

such as municipal facilities, water supply and the waste sector (although its management is 

indirect) , without leaving aside transport (which means the greatest percentage of emissions) 

and tertiary and domestic sectors. 

  

Strengths

1. 

2.

3. Direct management of most municipal buildings

4. Upcoming energy efficiency improvements in lighting

5. Roofs availability

6. Biomass boiler with heating district at La llar d'infants

7.

8.

9.

10.

Support of supra-municipal entities  (Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Mancomunitat Penedès Garraf i Diputació de Barcelona)

Upcoming energy efficiency improvements in many municipal buildings

Renewables installation potential at residential and tertiary sector

Weaknesses

1. 

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Small municipality with few technical resources.

No public transport offer within the town.                                                                                                               
Outsourced water supply service.

Water supply network needs improvements. 
Indirect management of waste collection.

Little influence of Town Council on energy consumption at households.
Little influence of Town Council on the  waste collection company.
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8. Objectives 

 

  

  

General data

Where you a signatory of the 2008 Covenant? sí Date of adhesion 05/06/2017

05/06/2017Date of adhesion to the Covenant of Mayors for Climate and Energy

SECAP commitments

tCO2 / MWh 2005 2020 2030

GHG emissions 4.834

GHG emissions savings goal 3.763 2.873

Expected saved emissions 1.071 1.961

% expected GHG emissions reduction 22,2% 40,6%

Expected energy savings 2.330 4.381

Expected renewable energy production 559 968
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Climate change adaptation
Number of climate change mitigation actions 24

Number of adaptation actions* 12

Number of adaptation actions 19

Total number of actions in SECAP 43

*Mitigation and adaptation to climate change actions

SECAP execution status

Number

Completed 3

Ongoing 9

Pending 12

SECAP execution degree 31%

Average execution %
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By area of intervention

Number

Energy savings 

(MWh/yr.)

Renewable 

energy 

production 

(MWh/yr.)

GHG 

emissions 

reduction 

(tCO2/yr.)

Implementation 

cost (€)

01. Municipal buildings 7 194 0 88,5 191.937

02. Tertiary buildings 0 0 0 0 0

03. Residential buildings 8 1.041 0 412 37.360

04. Public lighting 1 3 0 2 138.420

05. Industry 0 0 0 0 0

06. Municipal fleet 0 0 0 0 0

07. Public transport 0 0 0 0 0

08. Private transport 3 3.140 0 916 8.000

09. Local electricity production 2 0 906 436 55.651

10. Local heat/cold production 1 0 61 29 80.116

11. Other 2 3 0 78 4.000

Total 24 4.381 968 1.961 515.484

Sector "Other" includes Water and Waste.
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By origin of the action

Number

Energy savings 

(MWh/yr.)

Renewable 

energy 

production 

(MWh/yr.)

GHG 

emissions 

reduction 

(tCO2/yr.)

Implementation 

cost (€)

Local Authority 22 4.350 968 1.873,2 497.484

Covenant Coordinator 0 0 0 0 0

Other (National, regional) 2 31 0 88 18.000

Not possible to say 0 0 0 0 0

Total 24 4.381 968 1.961 515.484
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9. List of actions 

 

Area of 
Intervention (I) 

Name of the action 
Area of 

Intervention 
Origin of the 

Action 
Start End 

Energy 
savings 

(MWh/yr.) 

Renewable 
energy 

production 
(MWh/yr.) 

GHG 
emissions 
reduction 
(tCO2/yr.) 

Implementation 
cost (€) 

Status of 
implementation 

01. Municipal 
buildings 

Municipal energy manager and 
energy accounting 

Integrated action 
Other (National, 
regional) 

2014 2030 31,26 0,00 11,61 16.000 Completed 

01. Municipal 
buildings 

Energy efficiency improvements 
at City Hall 

Integrated action Local Authority 2017 2030 9,21 0,00 4,37 67.286 Ongoing 

01. Municipal 
buildings 

Energy efficiency improvements 
at Llar d'Infants 

Integrated action Local Authority 2019 2030 11,34 0,00 4,38 3.315 Not started 

01. Municipal 
buildings 

Energy efficiency improvements 
at Centre Cívic 

Integrated action Local Authority 2019 2030 25,42 0,00 11,90 78.786 Not started 

01. Municipal 
buildings 

Energy efficiency improvements 
at Cal Boter 

Integrated action Local Authority 2019 2030 3,20 0,00 1,54 22.550 Not started 

01. Municipal 
buildings 

Green certified electricity 
purchase by the municipality 

Other Local Authority 2017 2018 109,67 0,00 52,75 0 Completed 

01. Municipal 
buildings 

Raising awareness towards a 
better use of the energy to 
municipal staff 

Behavioural 
changes 

Local Authority 2020 2030 3,99 0,00 1,92 4.000 Not started 

03. Residential 
buildings 

Energy assessments in households 
and tertiary sector 

Integrated action Local Authority 2020 2025 125,52 0,00 11,08 8.360 Not started 
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Area of 
Intervention (I) 

Name of the action 
Area of 

Intervention 
Origin of the 

Action 
Start End 

Energy 
savings 

(MWh/yr.) 

Renewable 
energy 

production 
(MWh/yr.) 

GHG 
emissions 
reduction 
(tCO2/yr.) 

Implementation 
cost (€) 

Status of 
implementation 

03. Residential 
buildings 

Green energy purchasing in 
households and tertiary sector 

Other Local Authority 2020 2030 230,85 0,00 111,04 2.000 Not started 

03. Residential 
buildings 

Campaigns for a better energy use 
and  spread the use of 
renewable energy 

Behavioural 
changes 

Local Authority 2020 2030 145,55 0,00 13,91 2.000 Not started 

03. Residential 
buildings 

Replacing appliances for more 
efficient ones. 

Energy efficiency 
electrical 
appliances 

Local Authority 2005 2030 44,05 0,00 21,19 5.000 Ongoing 

03. Residential 
buildings 

Replacing bulbs for more efficient 
ones. 

Energy efficiency 
lighting systems 

Local Authority 2005 2030 140,96 0,00 67,80 5.000 Ongoing 

03. Residential 
buildings 

Replacing boilers for more 
efficient ones 

Energy efficiency 
in space heating 
and hot water 

Local Authority 2005 2030 87,78 0,00 119,47 5.000 Ongoing 

03. Residential 
buildings 

Improving the insulation degree of 
households 

Building envelope Local Authority 2005 2030 164,58 0,00 40,76 5.000 Ongoing 

03. Residential 
buildings 

Replacing heating oil boilers by 
biomass ones or by boilers using 
cleaner energy sources 

Renewable 
eenrgy for space 
heating and hot 
water 

Local Authority 2005 2030 101,68 0,00 27,15 5.000 Ongoing 

04. Public 
lighting 

Improving the energy efficiency of 
public lighting  

Energy efficiency Local Authority 2005 2025 3,40 0,00 1,64 138.420 Ongoing 

08. Private 
transport 

Eco-driving courses for citizens Eco-driving Local Authority 2019 2025 568,22 0,00 149,78 3.000 Not started 

08. Private 
transport 

Renewal of vehicles for more 
efficient ones among the private 
sector. 

Cleaner /efficient 
vehicles 

Local Authority 2005 2030 1.973,83 0,00 608,15 5.000 Ongoing 
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Area of 
Intervention (I) 

Name of the action 
Area of 

Intervention 
Origin of the 

Action 
Start End 

Energy 
savings 

(MWh/yr.) 

Renewable 
energy 

production 
(MWh/yr.) 

GHG 
emissions 
reduction 
(tCO2/yr.) 

Implementation 
cost (€) 

Status of 
implementation 

08. Private 
transport 

Tax reduction for low emission 
vehicles 

Cleaner /efficient 
vehicles 

Local Authority 2020 2020 598,13 0,00 157,66 0 Not started 

09. Local 
electricity 
production 

Photovoltaic installations in 
households for self-consumption 

Photovoltaics Local Authority 2007 2030 0,00 880,00 423,28 4.600 Ongoing 

09. Local 
electricity 
production 

Photovoltaic installations in 
municipal buildings for 
self-consumption 

Photovoltaics Local Authority 2025 2030 0,00 26,27 12,64 51.051 Not started 

10. Local 
heat/cold 
production 

Biomass boiler installation with a 
district heating at La Llar d'infants 

District 
heating/cooling 
plant 

Local Authority 2012 2013 0,00 61,25 29,46 80.116 Completed 

11. Other 
Campaigns to reduce water 
consumption in households 

Waste & 
wastewater 
management 

Local Authority 2020 2030 2,72 0,00 1,31 2.000 Not started 

11. Other 
Specific campaigns to increase 
recycling and reducing waste 
production 

Waste & 
wastewater 
management 

Other (National, 
regional) 

2020 2030 0,00 0,00 76,32 2.000 Not started 
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Name of the action 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Municipal energy manager and energy 
accounting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Energy efficiency improvements at City Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Energy efficiency improvements at Llar 
d'Infants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Energy efficiency improvements at Centre 
Cívic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Energy efficiency improvements at Cal Boter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Green certified electricity purchase by the 
municipality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Raising awareness towards a better use of 
the energy to municipal staff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Energy assessments in households and 
tertiary sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Green energy purchasing in households and 
tertiary sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campaigns for a better energy use and  
spread the use of renewable energy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Replacing appliances for more efficient ones. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Replacing bulbs for more efficient ones. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Replacing boilers for more efficient ones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Improving the insulation degree of 
households 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Replacing heating oil boilers by biomass ones 
or by boilers using cleaner energy sources 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Improving the energy efficiency of public 
lighting  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Eco-driving courses for citizens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Renewal of vehicles for more efficient ones 
among the private sector. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tax reduction for low emission vehicles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Photovoltaic installations in households for 
self-consumption 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Photovoltaic installations in municipal 
buildings for self-consumption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1      

Biomass boiler installation with a district 
heating at La Llar d'infants 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pàgina 250
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



26 

 

Name of the action 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Campaigns to reduce water consumption in 
households 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Specific campaigns to increase recycling and 
reducing waste production 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ANNEX 1 VISITES D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA DELS EQUIPAMENTS 
 

Visita d’avaluació energètica (VAE) 

LLAR D’INFANTS 

DADES BÀSIQUES 

Data de la visita: 13/10/2018 

Adreça: Avinguda de la Generalitat s/nº 

Superfície útil (m2): 371 

Superfície calefactada (m2): 371 

Número d’usuaris: 64 (59 alumnes + mestres) 

Tipus de gestió: Directe

 

INTRODUCCIÓ/OBSERVACIONS 

1.Ubicació i tipus d’edifici1: 

Es tracta d’un edifici d’una sola planta, a quatre vents, construït l’any 2012. Les parts 

estructurals de l’edifici són de formigó i les fusteries són d’alumini amb trencament de pont 

tèrmic i doble vidre. Part de la teulada és plana, i la part situada sobre de les aules, té una sola 

vessant amb una petita inclinació a nord. 

2. Activitats que s’hi desenvolupen i distribució per plantes  

Encarades a sud, hi ha les 4 aules i l’entrada de l’edifici. S’accedeix a l’edifici mitjançant un 

vestíbul darrera del qual hi ha l’espai polivalent. Entre el vestíbul i l’espai polivalent, hi ha 

un magatzem i el despatx dels mestres. Passat l’espai polivalent una porta condueix als 

vestidors, la bugaderia i la cuina, des de la cuina es pot accedir a la part exterior de l’edifici 

on hi ha instal·lada una caldera de pèl·lets i la sitja. Des de la sala polivalent es pot accedir a 

les aules mitjançant un passadís que les connecta totes pel darrera. Cada aula té una 

sortida al pati exterior que ocupa tota la majoria de la façana de l’edifici. A l’exterior de 

l’edifici, a llevant, amb entrada pel pati, encara hi ha un espai més utilitza com a magatzem. 

                                                           
1 Classificació: 4 vents / entre mitgeres / cantoner / nombre de plantes / etc... 
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3. Horari de funcionament 

Servei Horari 
 

Horari escola bressol Dll-Dv 7:30 a 18:00 

 

4. Nombre de treballadors i usuaris: places per 59 infants + 5 mestres 

5. Ubicació al municipi: és a prop d’una zona inundable? Ha patit inundacions prèviament? 

Es troba al nucli urbà de Vilobí del Penedès. No es troba en zona inundable. 

6. Reformes o actuacions realitzades o previstes 

Edifici de nova construcció, any 2012, substitueix l’antiga escola.   

7. Hi ha queixes per part dels usuaris per fred/calor? No 

FONTS ENERGÈTIQUES EXISTENTS 

Electricitat  X Biomassa  X 

Gas Natural   Solar tèrmica   

Gasoil C   Solar fotovoltaica   

GLP  Altres:   

 

DADES DE LES PÒLISSES 

Tipus 
Empresa 

subministradora 
CUPS / Núm. Pòlissa 

Pot. 
Contractada 

(kW) 
Tarifa 

Electricitat ENDESA ES0031408487591001YR0F 6/7/17.321 Triple 

 

 

Tipus 
Empresa 

subministradora 
Núm. Comptador 

Núm de 
Contracte 

Origen de l’aigua 
(companyia, pou, 

etc.) 

Aigua 
AIGÜES DE 

VILAFRANCA 
1002665 

 

70001931 
 

AIGÜES DE 
VILAFRANCA 
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INDICADORS ENERGÈTICS (DE CADA FONT ENERGÈTICA) 

 

 

 

ELECTRICITAT
2015 2016 2017

Mitjana  2015-

2017

 Consum anual (kWh)  8.846             8.854        10.389      9.363,00     

 Despesa anual (€)  3.002             2.949        2.951        2.967,33     

 Consum per superfície (kWh/m2)  24                   24              28              25,24           

 Consum per usuari (kWh/usuari)  138                 138            162            146,30         

 Despesa / superfície (€/m2)  8                     8                8                8,00             

 Despesa / usuari (€/usuari)  1.501             1.475        1.476        1.483,67     

 Tones de GEH (Tn/any)  2,4                  2,7             3,2             2,75             

 Consum elèctric ponderat per graus dia 15/15 (kWh/m2) 23,9           

Diferència mediana amb altres equipaments (%) -25% Menor

 Consum elèctric ponderat per graus dia 21/21 (kWh/m2) no aplica

Diferència mediana amb altres equipaments (%) 

BIOMASSA
2015 2016 2017

Mitjana  2015-

2017

 Consum anual (kWh)  61.250     61.250     61.250     61.250,00      

 Despesa anual (€)  3.366       3.443       3.404,91        

 Consum per superfície (kWh/m2)  165           165          165           165,09            

 Consum per usuari (kWh/usuari)  957           957          957           957,03            

 Despesa / superfície (€/m2)  9               9               -            9,18                

 Despesa / usuari (€/usuari)  1.683       1.722       -            1.702,46        

 Tones de GEH (Tn/any)  -            -            -            -                   

 Consum biomassa ponderat per graus dia 15/15 (kWh/m2) 167,3       

Diferència mediana amb altres equipaments (%) 39% Major

LLAR D'INFANTS ELECTRICITAT BIOMASSA TOTAL

Tipologia: Educació
Mitjana   

2015-2017

Mitjana   

2015-2017

Mitjana   

2015-2017

 Consum anual (kWh)  9.363,00    61.250,00  70.613,00  

 Despesa anual (€)  2.967,33    3.404,91    6.372,24     

 Consum per superfície (kWh/m2)  25,24           165,09        190,33         

 Consum per usuari (kWh/usuari)  146,30        957,03        1.103,33     

 Despesa / superfície (€/m2)  8,00             9,18             17,18           

 Despesa / usuari (€/usuari)  1.483,67    1.702,46    3.186,12     

 Tones de GEH (Tn/any)  2,75             - 2,75              
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RESULTATS DE LA TELEMESURA ENERGÈTICA 

No s’ha pogut realitzar telemesura de l’equipament. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I DE L’EDIFICI 

A) CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ I ACS 

Per a la calefacció i ACS de la Llar d’infants, s’utilitza una caldera de biomassa (pèl·lets) de 100 

kW que, mitjançant un district heating, també abasteix l’escola Llebeig. La transmissió de calor 

es fa mitjançant un sistema de terra radiant per a cada aula i espai. 

No hi ha cap mecanisme per generar aire fred.  

Per l’ACS, s’utilitza a l’estiu un petit acumulador que abasteix la cuina del centre i les altres 

dependències amb aixetes d’aigua calenta. 

Unitats Ubicació/ Circuit Característiques Any Potència (kW) 
Potència 

total (kW) 
Observacions 

1 Sala de calderes 
Caldera de 
pèl·lets 

2012 100 kw 100  - 

1 Sala calderes Acumulador 2012 Manca dada  -  - 

 

Aïllament conduccions correcte? Sí 

Hi ha un control centralitzat de climatització? Termòstats a cada sala 

Tipus emissors tèrmics2: terra radiant 

Sistemes de regulació (vàlvules termostàtiques, etc.):  Sí 

 
 

                                                           
2radiadors, fancoils, splits, altres 
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Caldera de biomassa acumulador 

 

 

B) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  

Es parteix d’una escomesa trifàsica amb a un quadre principal de la llar d’infants del que penja 

un subquadre de la caldera de biomassa. Els quadres estan força ben sectoritzats i seria 

possible realitzar certa gestió dels consum fora d’hores d’ús a partir d’identificar línies 

elèctriques i els seus equips connectats i parar-los durant les hores que no hi ha ús, tot i que la 

poca magnitud dels equips que es podrien desconnectar (sobretot ordinadors), col·locant unes 

regletes amb interruptor seria suficient.  

Uts Quadre Ubicació Servei 
Permetria 

gestió? 
(sí/no) 

Tipus gestió Obs. 

Permet 
sectorització 
enllumenat? 

(sí/no) 

1 Quadre ICP Interior 
Tota la llar 
d’infants 

si tele gestió  Sí 

1 Quadre  Interior Sala caldera si tele gestió  Sí 

1 Comptador exterior  no    
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Quadre principal i subquadre de la sala de calderes. 

 
 

C) IL·LUMINACIÓ  

La majoria de lluminàries són de dos tipus, per un costat down light amb dues bombetes LFC 

de 18 W de baix consum i per altra banda pantalles amb fluorescents de 18 i 36 W, segons la 

zona. 

ZONA DESCRIPCIÓ 
TOTAL 

LÀMPADES 

TIPUS 
LÀMPADA 

ACTUAL 

MODEL 
LÀMPADA 

POTÈNCIA 
INSTAL·LADA 

(W) 

Armari quadre 
General 

  1 fluorescent Fluor 58W 58 

Sala caldera   2 fluorescent Fluor 58W 116 

Cuina   6 baix consum Baix consum 108 

Passadís cuina   4 baix consum baix consum 72 

Rentadora   1 baix consum LED 20 

Vestuari    8 baix consum baix consum 144 

Passadís aules dues enceses 20 fluorescent Fluor 36W 720 

Aula blava sala petita 1 fluorescent Fluor 36W 36 

  passadís 6 baix consum Baix consum 108 

  
sala 

canviar/lavabo 
4 baix consum Baix consum 72 

  aula 18 fluorescent Fluor 18W 324 
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  armari/magatzem 1 fluorescent Fluor 36W 36 

  
sortida pati 
compartida 

1 fluorescent Fluor 36W 36 

Aula verda sala petita 1 fluorescent Fluor 36W 36 

  passadís 6 baix consum Baix consum 108 

  
sala 

canviar/lavabo 
4 baix consum Baix consum 72 

  aula 18 fluorescent Fluor 18W 324 

  armari/magatzem 1 fluorescent Fluor 36W 36 

Aula groga sala petita 6 baix consum Baix consum 108 

  passadís 6 baix consum Baix consum 108 

  
sala 

canviar/lavabo 
4 baix consum Baix consum 72 

  aula 18 fluorescent Fluor 18W 324 

  armari/magatzem 1 fluorescent Fluor 36W 36 

  
sortida pati 
compartida 

1 fluorescent Fluor 36W 36 

Aula vermella sala petita 6 baix consum Baix consum 108 

  passadís 6 baix consum Baix consum 108 

  
sala 

canviar/lavabo 
4 baix consum Baix consum 72 

  aula 18 fluorescent Fluor 18W 324 

  armari/magatzem 1 fluorescent Fluor 36W 36 

Sala gran magatzem 4 baix consum Baix consum 72 

  
espai 

acollida/polivalent 
14 baix consum Baix consum 252 

  
espai 

acollida/polivalent 
24 fluorescent Fluor 18W 432 

  despatx 6 baix consum Baix consum 108 

  lavabo 4 baix consum Baix consum 72 

vestíbul   1 baix consum baix consum 6 

sala de cotxets   4 baix consum Baix consum 72 

entrada exterior   1 baix consum Baix consum 18 

sala de joguines pati   2 fluorescent Fluor 36W 72 

TOTAL POTÈNCIA INSTAL·LADA (W) 4.862 
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Downligt cuina Detall dels LFCs 

  
Pantalles aules Pantalles passadís  

 

 

D) PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM  

Els principals equips de consum són els situats a la cuina i a la bugaderia, nevera cafetera i 

microones, així com els ordinadors del despatx. És possible reduir el consum d’aquests 

desconnectant-los fora de les hores d’ús mitjançant regletes amb interruptor. 

ZONA APARELL UNITATS 
POTÈNCIA 

(W) 

cuina extractor 1 16 

cuina cafetera 1 450 

cuina microones 1 1000 

cuina nevera 1 150 

cuina rentaplats 1 2500 

  rentadora 1 2300 

  assecadora 1 4200 

sala caldera acumulador 1 #N/A 
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aula blava extractor 1 16 

aula verda extractor 1 16 

aula groga extractor 1 16 

aula 
vermella 

extractor 1 16 

aula 
vermella 

microones 1 1000 

aula 
vermella 

nevera petita 1 150 

pati motor tendals 4 345 

despatx fotocopiadora 1 2000 

despatx Plastificadora 1 200 

despatx PC 1 90 

despatx 
trinxadora 

paper 
1 220 
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E) TANCAMENTS I TIPUS DE COBERTA3 

Totes les fusteries exteriors de l’equipament són d’alumini amb doble vidre i trencament del 

pont tèrmic. Al ser un equipament força nou, l’estat de les fusteries és bo i no es detecten 

fugues. La porta principal no és prou estanca i es poden observar les pèrdues a simple vista.  

L’única porta de fusta que hi ha és la que separa el vestíbul del passadís cap a l’aula polivalent i 

està molt mal aïllada. 

Part de la coberta és plana i practicable, però la coberta de sobre les aules és lleugerament 

inclinada (15 º aproximadament) amb orientació nord. 

 

Tancaments 

Portes 
(unitats) 

Ubicació 
(façana, 

orientació, pis, 
sala) 

Tipus 
Doble 
porta 

(si/no) 
Característiques Observacions 

1 Façana Exterior Sí 
Alumini i vidre 
doble 

Del carrer al rebedor 

1 Rebedor interior Sí Fusta i vidre simple 
Del rebedor a l’aula 
polivalent 

1 Rebedor Exterior si 
Alumini i doble 
vidre 

Del rebedor al pati 
façana E 

1 Sala de carretons interior no Fusta, senzilla 
Del vestíbul cap a 
l’aula polivalent 

2 despatx interior no Fusta, senzilla 
Del vestíbul cap a 
l’aula polivalent 

1 Cuina/bugaderia interior no Fusta, senzilla 
De la sala polivalent 
a la cuina i bugaderia 

1 bugaderia interior no Fusta, senzilla Passadís cuina 

1 cuina interior no Fusta, senzilla  

1 
Cuina /quadre 
elèctric 

interior no Fusta, senzilla  

4 
Del passadís a 
cada aula 

Interior no Fusta, senzilla  

1 
Sortida a sala de 
calderes exterior 

servei no Metàl·lica RF 
Després del quadre 
elèctric cap a 
l’exterior 

                                                           
3Teula, terrat, amb cambra d'aire o sense, fibrociment... 
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4 
Sortida al pati de 
cada aula 

exterior no 
Alumini i vidre 
doble, senzilla 

 

 

 

Finestres 
(unitats) 

Ubicació 
(façana, 

orientació, pis, 
sala) 

Tipus 
(vidre 

simple/ 
doble) 

Material marc 
(fusta/alumini/PVC

/altres) 
Altres 

4 Façana posterior doble alumini 
Amb sis vidres cada una, 
ocupen tot el passadís del 
darrera e les aules 

4 Façana sud doble alumini 
Cada una formada per sis fulles, 
una d’elles practicable. 

1 despatx doble alumini  

1 
Vestidor/bugaderi
a 

doble alumini  

6 Aula polivalent doble alumini  

 

 

Fotos tancaments  

 
 

Tancaments exteriors  
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Porta d’entrada i vestíbul Pèrdues 

 

Coberta 

 

Superfície (m2) 190 m2 plans+350 inclinats 

Accessibilitat Accessible 

Inclinació (graus,...) Part no, part Sí15º 

Orientació (N, S, E, O, ...) Una aigua N 

Tipus (teulada/terrat)  Teulada part inclinada, terrat part plana 

Material (teula, fibrociment,...)  Teula 

Cambra d’aire (si/no)  si 

Presència d’equips (sortida fums, altres)  No 

Altres - 

 

Pàgina 267
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



17 
 

 

Foto coberta 
 

 

 

F) INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES  

Sí. Des de l’any 2011, hi ha una caldera de biomassa (pèl·lets) de 100 kW que abasteix també 

l’escola Llebeig mitjançant un petit district heating.  

 

G) INSTAL·LACIONS D’AIGUA  

Hi ha les instal·lacions pròpies de sanitaris, amb 2 WC, un adaptat i un altre a costat de la 

bugaderia vestidor, on també hi ha una dutxa. Tots dos amb botó de doble descàrrega. Tant 

als lavabos com a la cuina, les aixetes són monocomandament. 

No s’han detectat pèrdues d’aixetes o cisternes en el moment de la visita. 

 

Uts Ubicació TIPUS 
INSTAL·LA

CIÓ  

Pèrdues 
(?) 

Manteniment 
i gestió (qui?) 

Observacions POTENCIAL 
D’ÚS 

D’AIGÜES 
NO 

POTABLES 

2 WC  
Cisterna 
lavabo 

No Brigada Doble descàrrega no 

2 WC  
Aixeta 
lavabo 

no Brigada Aixeta mono no 

1 Dutxa 
Aixeta 
telèfon 
dutxa 

No Brigada Aixeta mono  no 

2 Aules WC petits no Brigada polsador no 
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2 Aules pica no Brigada Aixeta mono no 

2 Aules Pica petits no Brigada Aixeta normal no 

 

   

   
 

 

 

 

H) POTENCIAL PER A L’ÚS D’AIGÜES NO POTABLES  

- 

I) ALTRES  

- 
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J) ÚS I HÀBITS DE GESTIÓ 

El control de l’encesa i apagada de les llums i de la calefacció el realitzen els propis treballadors 

de la llar d’infants, segons el seu criteri. Es recomana l’establiment d’informació sobre 

temperatures de confort per a tots els treballadors. 

Control de... 
(termòstat, llums, 

encesa/apagada de 
clima,...) 

Controlat per: Criteris de control 
(Subjectiu segons usuari, 
directrius de control de 

temperatura segons època de 
l’any i horari, altres) 

Llums 

Responsable de manteniment  
Subjectiu segons criteri dels 
treballadors 

Usuaris 
 

x 

Control centralitzat  

Encesa/apagada 
climatització, 
radiador... 

Responsable de manteniment  
Subjectiu segons criteri dels 
treballadors 

Usuaris 
 

x 

Control centralitzat  

 

K) MANTENIMENT  

La brigada municipal és qui s’encarrega del manteniment d’aquest equipament. 

 

CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L’EQUIPAMENT 

El consum elèctric, 9.363 kWh/any (mitjana 2015-2017), prové de les lluminàries i dels equips 

de treball i la cuina. Es poden reduir els consums de l’equipament actuant sobre el canvi de 

lluminàries i millorant l’eficiència dels equips de consum a mesura que es vagin renovant.  

Pel que fa a la calefacció, per sobre de la mitjana dels equipaments que s’escalfen amb 

biomassa (tot i que només són 5 i segurament molt diversos en quan a sistemes de calefacció), 

actuant sobre la porta principal i la del vestíbul s’aconseguiria més estanquitat i en 

conseqüència estalvi d’energia tèrmica. 

 

CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENVERS ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC A 

L’EQUIPAMENT 

L’equipament fer-se més autònom energèticament amb la instal·lació de panells fotovoltaics 

per autoconsum. En cas d’instal·lar-los seria recomanable estudiar la possibilitat de què el 

sistema estigui preparat per funcionar en cas de talls de subministrament elèctric. En termes 

d’adaptació al canvi climàtic es recomana valorar una millora de l’aïllament de la porta 

principal i de l’edifici en general. Es recomana instal·lar reductors de cabal si s’han de modificar 

les instal·lacions d’aigua. 
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ACTUACIONS PROPOSADES EN RELACIÓ A LA MITIGACIÓ 

 

 
 
Altres accions incloses a PAESC generals: 
 

 
  

Codi Acció Cost acció

Estalvi 

energètic 

aproximat 

(kWh)

Estalvi 

econòmic 

aproximat 

Amortització 

(anys)

Estalvi GHE 

(Tn CO2/any) 

Adaptació  

(s/n en 

blanc)

A Aïllament de les portes 50,00 € 1.225,00     73,50 €          0,68 0,28            S

B Adequació temperatures de consigna 0,00 € 3.062,50     183,75 €       0,00 1,47            

C Tancament automàtic porta exterior 600,00 € 3.062,50     183,75 €       3,27 0,71            S

D Canvi baix consum per LED 1.145,00 € 585,90         146,48 €       7,82 0,28            

E Canvi de tubs de fluorescent a LED 1.170,00 € 1.531,53     382,88 €       3,06 0,74            

F Configuració d'estalvi als equips ofimàtica 0,00 € 207,78         51,95 €          0,00 0,10            

G Regletes per a diferents endolls 50,00 € 103,89         25,97 €          1,93 0,05            

H Responsable energètic de l'equipament 0,00 € 519,45         129,86 €       0,00 0,25            

I Monitorització de l'equipament 300,00 € 1.038,90     259,73 €       1,16 0,50            

TOTAL 3.315,00 € 11.337,45   1.437,86 €    2,31 4,38            

J Xarxa de calor amb biomassa a LA LLAR D'INFANTS 80.116,06 € 61.250,00   15.312,50 € 5,23 29,46          S

K
Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques a 

diversos equipaments municipals (autoconsum) 
51.051,00 € 26.837,22   6.709,30 € 7,61 12,98          S
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Visita d’avaluació energètica (VAE) 

CAL BOTER 
Hotel d’entitats / sala d’estudi 

 

 

DADES BÀSIQUES 

Data de la visita: 13/10/2018 

Adreça: Carrer del Torrent 1 

Superfície útil (m2): 190  (planta baixa 98 +planta primera 101 segons fitxa cadastre) 

Superfície calefactada (m2): 190  

Número d’usuaris: falta informació (s’estima uns 10 usuaris, entre cursos i estudi) 

Tipus de gestió: directe

INTRODUCCIÓ/OBSERVACIONS 

1.Ubicació i tipus d’edifici4: 

Edifici antic, a 4 vents, reformat (segons cadastre) l’any 2010. L’edifici consta de diverses 

estances, a la planta baixa hi ha un vestíbul amb una pica/cuina, una sala gran i un lavabo. A la 

primera planta hi ha 3 sales. S’accedeix a aquesta primera planta per una escala oberta i 

també hi ha un ascensor reconvertit en muntacàrregues. 

2. Activitats que s’hi desenvolupen i distribució per plantes  

El local s’utilitza com a hotel d’entitats i aules d’estudi, tot i que l’ús no és molt important. 

Planta Activitat 

Planta 0 Sala principal 

Planta 1 Aules d’estudi 

                                                           
4 Classificació: 4 vents / entre mitgeres / cantoner / nombre de plantes / etc... 
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3. Horari de funcionament  

Servei 
Horari 
 

Sala principal No hi ha horari  

Planta 1 Dll – Dv 08:00 a 17:00 

 

4. Nombre de treballadors i usuaris: falta informació (s’estima uns 10 usuaris, entre cursos i 

estudi) 

5. Ubicació al municipi: és a prop d’una zona inundable? Ha patit inundacions prèviament?  

Es troba al nucli urbà Vilobí, al costat de l’ajuntament. No es troba en zona inundable. 

6. Reformes o actuacions realitzades o previstes 

L’edifici es va restaurar l’any 2010.  

7. Hi ha queixes per part dels usuaris per fred/calor? No 

FONTS ENERGÈTIQUES EXISTENTS 

Electricitat  X Biomassa   

Gas Natural   Solar tèrmica   

Gasoil C   Solar fotovoltaica   

GLP  Altres:   

 

DADES DE LES PÒLISSES 

Tipus 
Empresa 
subministradora 

CUPS / Núm. Pòlissa 
Pot. Contractada 
(kW) 

Tarifa 

Electricitat ENDESA ENERGIA SAU 
ES0031405688747002LN0F 
 

13.856 2.1A 

 

Tipus 
Empresa 
subministradora 

Núm. 
Comptador 

Núm de 
Contracte 

Origen de l’aigua 
(companyia, pou, etc.) 

Aigua 
AIGÜES DE 
VILAFRANCA 

X565645 
 

5381710 
 

AIGÜES DE 
VILAFRANCA 
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INDICADORS ENERGÈTICS (DE CADA FONT ENERGÈTICA) 

 

 

 

 

 

 

ELECTRICITAT
2015 2016 2017

Mitjana  

2015-2017

 Consum anual (kWh)  5.472            5.044      5.316      5.277,33  

 Despesa anual (€)  1.140            1.096      1.280      1.172,00  

 Consum per superfície (kWh/m2)  29                   27            28            27,78        

 Consum per usuari (kWh/usuari)  547                504          532          527,73      

 Despesa / superfície (€/m2)  6                     6               7               6,17           

 Despesa / usuari (€/usuari)  114                110          128          117,20      

 Tones de GEH (Tn/any)  1,5                 1,5           1,6           1,54           

 Consum elèctric ponderat per graus dia 15/15 (kWh/m2) 26,9        

Diferència mediana amb altres equipaments (%) -52% Menor

 Consum elèctric ponderat per graus dia 21/21 (kWh/m2) 25            

Diferència mediana amb altres equipaments (%) -53% Menor
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CONSUM D’AIGUA 

 

 

RESULTATS DE LA TELEMESURA ENERGÈTICA 

No s’ha pogut realitzar telemesura a l’equipament. 
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DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I DE L’EDIFICI 

A) CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ i ACS 

La climatització d’aquest equipament funciona a partir bombes de calor i splits interiors tant 

per calefacció com per fred. També hi podem trobar alguna estufa d’oli. No hi ha ACS. 

 

Unitats Ubicació/ Circuit Característiques Any Potència (kW) 
Potència 
total (kW) 

Observacions 

5 Terrassa Equips exteriors AC 2010 
Fred 4 20 

Exterior 
Calor 4 20 

1 Planta baixa Daitsu  DS-12UC 

2010 
Fred 2 2 

Interior. 
Climatitza la 
zona de la sala 
principal  Calor 2 2 

3 Planta1 Daitsu  DS-12UC 

2010 
Fred 2 6 

Interior, un a 
cada sala. 

Calor 2 6 

1 Planta baixa  Estufa radiador oli 
 

2 2 Interior 

 

Aïllament conduccions correcte? Si  

Hi ha un control centralitzat de climatització? No, cadascun té el seu comandament 

Tipus emissors tèrmics5: splits i un radiador d’oli 

Sistemes de regulació: no 

 

  
 

B) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

  

                                                           
5radiadors, fancoils, splits, altres 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

DESCRIPCIÓ 

Escomesa Trifàsica, exterior 

Potència 13.856 kW 

Tarifa 2.1 A 

Quadre 1 quadre general 

 

 

Uts Quadre Ubicació Servei 
Permet 
gestió? 
(sí/no) 

Tipus gestió Obs. 

Permet 
sect. 
Enllum.? 
(sí/no) 

1 1 exterior Edifici si directa - no 

 

  
Localització fora de l’edifici Escomesa i comptador 

 

C) IL·LUMINACIÓ  

ZONA DESCRIPCIÓ 
TOTAL 

LÀMPADES 

MODEL 

LÀMPADA 

POTÈNCIA 

INSTAL·LADA(W) 

Planta 0  vestíbul 14 Baix consum 252 

  sala 24 Baix consum 432 

  lavabo 4 Baix consum 72 

escales   2 incandescent 120 

Planta 1 vestíbul 2 incandescent 120 

  sales 54 baix consum 972 
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Down ligths WC Down ligths edifici Incandescent s 60 w escala 

 

D) PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM 

El principal equip de consum és l’asseca mans que hi ha instal·lat al lavabo. 

  
 

E) TANCAMENTS I TIPUS DE COBERTA6 

Trobem dos tipus de fusteries exteriors a l’edifici, a la façana S-E, la porta principal és de fusta 

amb doble vidre, i les finestres d’aquesta façana d’alumini amb doble vidre. 

A la resta de l’edifici, totes les fusteries exteriors són de fusta amb doble vidre. 

Les fusteries interiors (portes) són totes de fusta, d’una sola fulla i cal recalcar que poc 

estaques. De fet, a la sala principal de la planta baixa, hi ha una porta corretera, que fent-la 

més estanca, s’aconseguiria una eficiència important amb el clima de la sala. 

                                                           
6Teula, terrat, amb cambra d'aire o sense, fibrociment... 
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La teulada és de dues ales, de teula àrab. L’orientació és S/E-N/O. Hi ha una càmera d’aire 

entre el sostre del primer pis i la teulada. 

Tancaments 

Portes 
(unitats) 

Ubicació 
(façana, 
orientació, pis, 
sala) 

Tipus 
Doble 
porta 
(si/no) 

Característiques Observacions 

1 Façana  No 
Doble fulla, 
alumini, doble 
vidre 

Hi ha una porta prèvia de 
fusta que no es té en compte. 

1 Primer pis 
Sortida a la 
terrassa 

Sí 
Doble vidre, 
fusta, doble fulla 

 

 

 

 

Finestres 
(unitats) 

Ubicació 
(façana, 
orientació, pis, 
sala) 

Tipus 
(vidre 
simple
/ 
doble) 

Material marc 
(fusta/alumini
/PVC/altres) 

Altres 

4 
Façana principal 
sud 

doble alumini 
Una és un balcó amb doble fulla i practicable, 
les altres una sola finestra no practicables. 

1 Planta 0 serveis doble fusta  

3 Primer pis nord doble fusta  

 

    
Porta principal Porta sortida a 

terrassa 
Finestres fusta Finestres alumini 
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Coberta 

Superfície (m2) 100 m2 

Accessibilitat No accessible 

Inclinació (graus,...) Sí 

Orientació (N, S, E, O, ...) Diverses aigües (65 m2 O / 120 m2 S ) 

Tipus (teulada/terrat)  Teulada  

Material (teula, fibrociment,...)  Teula àrab 

Cambra d’aire (si/no)  si 

Presència d’equips (sortida fums, altres)  no 

 

 

F) INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES  

No n’hi ha. 

G) INSTAL·LACIONS D’AIGUA  

Només hi ha una aixeta a la pica del vestíbul de la planta baixa, amb monocomandament i un 

WC de polsador simple i una pica amb una aixeta amb polsador. 
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Uts Ubicació TIPUS 
INSTAL·LA
CIÓ  

Pèrdues 
(?) 

Origen 
de 
l’aigua 

Manteniment 
i gestió (qui?) 

Observacions POTENCIAL 
D’ÚS 
D’AIGÜES 
NO 
POTABLES 

1 WC   
Cisterna 
lavabo 

No xarxa brigada 1 descàrrega no 

1 WC 
Aixeta 
lavabo 

no xarxa brigada  polsador no 

1 Pica Aixeta no xarxa brigada  monocomandament no 

 

 

 

H) POTENCIAL PER A L’ÚS D’AIGÜES NO POTABLES  

 -  

I) ALTRES  

J) ÚS I HÀBITS DE GESTIÓ  

El control de la climatització la duen a terme els usuaris de l’equipament 

Es recomana instal·lar informació orientativa pels usuaris sobre l’apagada/encesa de les llums  

dels lavabos o un sistema automàtic d’encesa/. 

Control de... 
(termòstat, llums, 
encesa/apagada de 
clima, ...) 

Controlat per: Criteris de control 
(Subjectiu segons usuari, 
directrius de control de 
temperatura segons època de 
l’any i horari, altres) 

Encesa/apagada 
climatització 

Responsable de manteniment  

Subjectiu segons usuari Usuaris 
 

x 

Control centralitzat  

Encesa/apagada llums Responsable de manteniment  Subjectiu segons usuari 
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Usuaris 
 

x 

Control centralitzat  

Encesa/apagada llums 
lavabos 

Responsable de manteniment  

Subjectiu segons usuari Usuaris 
 

x 

Control centralitzat  

 

K) MANTENIMENT  

La brigada municipal és qui realitza les tasques de manteniment. 

 

 

CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L’EQUIPAMENT 

L’activitat de l’equipament té un consum mitjà de 5.277kWh elèctrics (mitjana 2015-2017). El 

seu consum relativitzat a la superfície i al clima és de 27 kWh/m2, molt per sota de la mitjana 

d’aquest tipus d’equipaments. El seu poc ús n’és la explicació. Actualment, l’horari fixa és 

d’unes 5 hores a la setmana, més unes 4 hores al mes de tant en tant. Podríem dir que 

s’utilitza l’equipament unes 6 hores la setmana. S’ha classificat l’equipament com a seu 

d’entitats, que ho és, però la majoria d’activitats es realitzen al centre cívic, local amb molt 

més moviment. 

Es poden disminuir els consums elèctrics canviant a LED les làmpades i millorant les fusteries. 

Instal·lant fusteries exteriors de millor qualitat amb trencament del pont tèrmic i les interiors 

aconseguint més estanquitat de cada sala, això faria disminuir les pèrdues i, per tant, el 

consum. 

 

CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENVERS ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC A 

L’EQUIPAMENT 

L’equipament requeriria menys energia per clima si s’aïllessin tant la coberta com les parets i 

millorant l’estanqueïtat de les fusteries. 

L'equipament pot fer-se més autònom energèticament amb la instal·lació de panells 

fotovoltaics per autoconsum per tal de. Valdria la pena dimensionar-lo amb el consultori mèdic 

ja que es podria dir que els dos equipament es troben en el mateix edifici. En cas 

d’instal·lar-los seria recomanable estudiar la possibilitat de què el sistema estigui preparat per 

funcionar en cas de talls de subministrament elèctric.  

És recomana substituir a les cisternes dels sanitaris aquells mecanismes d’una sola descàrrega  

per doble descàrrega, i als lavabos, aquelles piques que ho necessitin, col·locar aixetes amb 

polsador.  
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ACTUACIONS PROPOSADES EN RELACIÓ A LA MITIGACIÓ 

 

 

 

Altres accions incloses a PAESC generals: 

 

 

 

 

 

 

K

Implantació d’instal·lacions solars 

fotovoltaiques a diversos equipaments 

municipals (autoconsum) 

51.051,00 € 26.837,22    6.709,30 € 7,61 12,98  S

Codi Acció Cost acció

Estalvi 

energètic 

aproximat 

(kWh)

Estalvi 

econòmic 

aproximat 

Amortització 

(anys)

Estalvi 

GHE (Tn 

CO2/any) 

Adaptació  

(S/n 

blanc)

A Aïllament de parets 5.000,00 € 200,00          50,00 € 100,00 0,10 S

B Aïllament del sostre 10.000,00 € 1.000,00       250,00 € 40,00 0,48 S

C Canvi de finestres 2.000,00 € 240,00          60,00 € 33,33 0,12 S

D Aïllament de les portes 150,00 € 40,00             10,00 € 15,00 0,02 S

E Adequació temperatures de consigna 0,00 € 200,00          50,00 € 0,00 0,10

F Canvi aparell AC per un de més eficient 4.800,00 € 800,00          200,00 € 24,00 0,38

G Canvi baix consum per LED 240,00 € 64,16             16,04 € 14,96 0,03

H Canvi incandescents  per LED 10,00 € 70,08             17,52 € 0,57 0,03

I Regletes per a diferents endolls 50,00 € 53,16             13,29 € 3,76 0,03

J Monitorització de l'equipament 300,00 € 531,60          132,90 € 2,26 0,26

22.550,00 € 3199,00 799,75 € 28,20 1,54TOTAL
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Visita d’avaluació energètica  
(VAE) 

CENTRE CÍVIC 

(bar, casal de la gent gran, sala polivalent, local joves) 

 
 

DADES BÀSIQUES 

Data de la visita: 13/10/2018 

Adreça: Ctra. 129 

Superfície útil (m2): 1330  

Superfície calefactada (m2): 1330  

Número de usuaris: 150 (15 avis+12 joves + usuaris sala de ball 120 cada diumenge) 

Número d’usuaris bar-restaurant: 4 treballadors+ 50 clients al dia 

Tipus de gestió: directe i concessió (només el bar)

 

INTRODUCCIÓ/OBSERVACIONS 

És un equipament que allotja diversos usos ben diferenciats per espais. A la planta baixa hi 

trobem un bar-restaurant, el casal de la gent gran i un espai amb futbolins i lavabos. A sobre 

del menjador del baar-restaurant s’hi ubica el local dels joves. Annexat a aquest edifici, hi 

trobem una sala de ball, amb escenari i cadires al voltant, que s’utilitza com a sala polivalent. 

1.Ubicació i tipus d’edifici7:Quatre vents 

2. Activitats que s’hi desenvolupen i distribució per plantes  

Planta Activitat 

0 Casal de la gent gran, bar-restaurant, sala d’actes del centre cívic, ball i concerts. 

1 Espai jove 

 

3. Horari de funcionament  

Servei Horari 

Casal de la gent gran Dimecres i divendres de 9:00 a 13:00, tardes de 16:00 a 19:00. 

                                                           
7 Classificació: 4 vents / entre mitgeres / cantoner / nombre de plantes / etc... 
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Bar-restaurant De dimarts a diumenge de 8:00 a 21:00, dilluns tancat. 

Espai jove De dimarts a diumenge de 9:00 a 21:00. 

Sala polivalent Diumenges de 19:00 a 22:00 i puntualment 

 

4. Nombre de treballadors i usuaris:  

Bar: 4 treballadors i 50 clients/dia  

Espai jove: 12 

Casal de la gent gran: 15 

5. Ubicació al municipi: és a prop d’una zona inundable? Ha patit inundacions prèviament?  

Al centre del municipi i no és zona inundable. 

6. Reformes o actuacions realitzades o previstes 

Edifici construït l’any 1984 segons cadastre, al cadastre no hi consta ni el bar ni el casal de la 

gent gran.  

7. Hi ha queixes per part dels usuaris per fred/calor? No 

FONTS ENERGÈTIQUES EXISTENTS 

Electricitat  X Biomassa   

Gas Natural   Solar tèrmica   

Gasoil C   Solar fotovoltaica   

GLP  Altres:   

 

DADES DE LES PÒLISSES 

Tipus 
Empresa 
subministradora 

CUPS / Núm. Pòlissa 
Pot. 
Contractada 
(kW) 

Tarifa 

Equi
pam
ent 

Electricitat ENDESA ENERGIA, SAU ES0031408476998001SL0F 9/27,713/5 3.0A 

Bar i 
casal
s 

Electricitat ENDESA ENERGIA, SAU ES0031405742666001WL0F 25/25/25 3.0A 

Sala 
de 
ball 
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Tipus 
Empresa 
subministradora 

Núm. 
Comptador 

Origen de l’aigua 
(companyia, pou, 
etc.) 

Aigua 
Aigües de 
Vilafranca 

62207115 
Aigües de 
Vilafranca 

 

INDICADORS ENERGÈTICS (DE CADA FONT ENERGÈTICA) 

 

 

 

 

ELECTRICITAT
2015 2016 2017

Mitjana  2015-

2017

 Consum anual (kWh)  26.752         30.650      32.771      30.057,67      

 Despesa anual (€)  12.599         12.998      10.553      12.050,00      

 Consum per superfície (kWh/m2)  20                 23              25              22,60              

 Consum per usuari (kWh/usuari)  134              153            164            150,29            

 Despesa / superfície (€/m2)  9                   10              8                9,06                

 Despesa / usuari (€/usuari)  6.300           6.499        5.277        6.025,00        

 Tones de GEH (Tn/any)  7,2                9,3             10,1           8,84                

 Consum elèctric ponderat per graus dia 15/15 (kWh/m2) 23,3           

Diferència mediana amb altres equipaments (%) -58% Menor

 Consum elèctric ponderat per graus dia 21/21 (kWh/m2) 21              

Diferència mediana amb altres equipaments (%) -59% Menor

0
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15000

20000

25000

30000

35000

2015 2016 2017

kW
h

Evolució consum elèctric
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CONSUM D’AIGUA 

 

 

 

RESULTATS DE LA TELEMESURA ENERGÈTICA 

No s’ha pogut ealitzar telemesura energètica. 
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DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I DE L’EDIFICI 

 

A) CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ i ACS 

La climatització i calefacció de l’edifici és a partir de bombes de fred/calor, splits, cassetes i 

fan-coils situats a diverses zones de l’equipament.  

Per la zona de bar i casal de la gent gran, s’utilitzen 4 unitats exteriors de fred/calor amb 

sistema VRF de manera que poden alimentar diverses unitats interiors. 

La zona del bar està sectoritzada en 4 zones, futbolí, menjador, menjador del darrera i barra. 

El casal de la gent gran, disposa de 4 espais, cada un d’ells sectoritzats climàticament. 

El casal de joves està climatitzat amb 5 fan-coils, 4 a l’espai comú més 1 al despatx. 

Per la zona de sala de ball, s’utilitzen dues bombes de fred/calor tipus inverter que alimenten 

les unitats interiors. 

 

Unitats Ubicació/ Circuit Característiques Potència (kW) 
Potència 
total (kW) 

Observacions 

4 
Bar-futbolí-casal 
gent gran 

Unitats exteriors 
Mitsubishi citymulty 

15 60  

11 
Bar-futbolí-casal 
gent gran 

 Unitats interiors 
Cassetes  

5.5 60.5  

5 Casal de joves Fan-coils 5 25  

4 Sala de ball 
Bomba fred-calor 
Mitsubishi inverter 

12 48 

Es reparteix el 
clima pels 
laterals de la 
sala de ball 

 

Aïllament conduccions correcte? La de la majoria si, però la de les plaques de solar tèrmica no 

gaire. 

Hi ha un control centralitzat de climatització?  No 

Tipus emissors tèrmics8: Difusors, splits i fan-coils. 

Sistemes de regulació (vàlvules termostàtiques, etc.): termòstats i comandament de control 
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Unitats exteriors bar-casal de la gent gran Unitats interiors 

 

 

   
Sala de joves fan-coils Sala de ball unitats exteriors Sala de ball difusors interiors 

 

 

B) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

DESCRIPCIÓ 

Escomesa 
2, una pel bar l’altre per la resta, dos 
comptadors. 

Potència 
Bar: 9 kW, 27,713 kW, 5 kW 
Centre cívic: 25 kW, 25 kW, 25 kW 

Tarifa Triple A 

Quadre 
1 pel bar 
1 per la resta de l’edifici 

Subquadres Sala de ball, casal avis, espai jove 
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Hi ha dues escomeses, una pel bar-restaurant i l’altre pel centre cívic.  

L’escomesa del bar, amb comptador propi té un quadre força sectoritzat. 

L’escomesa del centre cívic té un quadre general i tres subquadres, un per la sala de ball, un 

per la zona del futbolí, lavabos i casal de joves i un altre subquadre pel casal d’avis. Tots amb 

força sectorització. 

La sala de ball té comptador propi i tres quadres amb les diferents enceses de la sala, clima i 

endolls. Podríem dir que es tracta d’un sol quadre amb sectorització d’espais, enceses i clima, 

però està tot barrejat en els diferents quadres. 

Unitats Quadre Ubicació 
Permetria 
gestió? 
(sí/no) 

Tipus 
gestió 

Obs. 

Permet 
sectorització 
enllumenat? 
(sí/no) 

1 
Quadre ICP 
comptador 
bar 

Exterior Si directa  si 

1  
Quadre ICP 
comptador 
centre cívic 

Exterior si directa  si 

1 Quadre bar 
Passadís 
entre 
menjadors 

si directa  si 

1 
Subquadre 
sala de ball 

Darrera 
escenari 

si directa  si 

1  
Subquadre 
joves 
futbolí 

Zona 
futbolí 

si directa  si 

1 
Subquadre 
casal gent 
gran 

Passadís  si directa  si 

 

 

   
Escomeses i comptadors 
exteriors 

Subquadre futbolí, joves i gent 
gran 

Detall general i subquadre 
centre cívic 
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Subquadre sala de ball Subquadre futbolí- joves Quadre bar 

 

 

C) IL·LUMINACIÓ 

Al tractar-se d’un equipament on hi conviuen diferents activitats, hi trobem tot tipus de 

lluminàries. 

ZONA DESCRIPCIÓ 
TOTAL 

LÀMPADES 

TIPUS 

LÀMPADA 

ACTUAL 

MODEL 

LÀMPADA 

POTÈNCIA 

LÀMPADA 

(W) 

BAR Zona barra 4 pantalla 60x60 LED 156 

    4 pantalla 20x20 LED 76 

  Menjador 8 pantalla 60x60 LED 312 

  

Passadís cap 

al menjador 

del darrera 

12 baix consum Baix consum 216 

  
Menjador 

darrera 
8 halogen HL 50W 400 

    5 Down light LED 90 

  Cuina 6 Down light LED 108 

    4 fluorescent Fluor 58W 232 

  Futbolí 4 pantalla 60x60 LED 156 

    4 fluorescent Fluor 18W 72 
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Lavabos 

Homes 
8 Down light LED 160 

  
Lavabos 

Dones 
8 Down light LED 160 

  
Lavabos 

Minusvàlids 
3 Down light LED 60 

JOVES Sala 8 fluorescent Fluor 55W 440 

  Despatx 8 fluorescent Fluor 55W 440 

  
Escales per 

pujar-hi 
2 Làmpada paret Incandescent 80 

SALA DE BALL Pista 80 Down light Baix consum 1440 

    2 focus HM 140 

  
Sala 

Comptador 
2 fluorescent Fluor 36W 72 

  Escenari 8 Down light Baix consum 144 

  Vestuaris 2 fluorescent Fluor 36W 72 

  Lavabos  2 Bombeta Incandescent 120 

  
Magatzem i 

sortida 
2 fluorescent Fluor 18W 36 

  Despatx 2 fluorescent Fluor 18W 36 

CASAL GENT GRAN Sala quadre 1 fluorescent Fluor 36W 36 

  
Sala 

polivalent 
4 pantalla 60x60 LED 156 

  Cuineta 1 fluorescent Fluor 36W 36 

  Vestíbul 8 Down light Baix consum 144 

  Perruqueria 2 pantalla 60x60 LED 78 

  Lavabos 2 halogen HL 50W 100 

  Sala gran 8 pantalla 60x60 LED 156 

  Despatx 4 Down light Baix consum 72 

EXTERIOR   2 halogen HM 300 
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Sala de ball Escenari Incandescent sala de ball 

  
 

Pantalles LED barra Fluorescents i down-lights cuina Halogen menjador interior 

 

 

 

D) PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM 

Bar Restaurant 

Els principals equips de consum són electrodomèstics de la cuina i la barra del bar. Els de la 

cuina és difícil reduir-ne el seu consum (apagant-los fora d’hores d’ús, ja que majoritàriament 

es tracta de frigorífics o congeladors). Només seria viable reduir el consum amb la seva 

renovació per uns de classe energètica A+ o superior. Alguns dels de la barra del bar 

possiblement sí seria possible reduir-ne el consum desconnectant-los fora de les hores d’ús 

Pàgina 293
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



43 
 

mitjançant regletes o des del quadre elèctric. Hi trobem també dos televisors, un al zona de 

barra i l’altre al menjador principal. 

Als serveis de la zona del futbolí, hi ha dos seca mans elèctrics 

Espai jove 

Hi ha un televisor a la sala més gran, al despatx hi ha una ordinador, un router i una 

impressora. 

Casal de la gent gran 

A la sala més gran hi ha un televisor, un radio-cassete, un reproductor de DVD i un vídeo VHS. 

Al costat del televisor hi ha un congelador sense utilitzar. També hi ha un espai amb un 

ordinador i una pantalla. 

Hi trobem també un despatx equipat amb un ordinador, una pantalla, i una impressora. El 

casal disposa d’una petita cuina amb una nevera i un microones. 

Els serveis són compartits i hi trobem un seca mans elèctric. El casal disposa d’una perruqueria 

equipada amb dos assecadors de peu professionals i un de manual. 

Sala de ball 

A la sala de ball no hi trobem cap equip de consum. 

Unitats Equips de 
consum 

Ubicació Any Potència 
(kW) 

Potència 
total 
(kW) 

Hores de 
funcionament 

Observacions 

2 fregidores Cuina  6,4 12,8 
Molt 
puntualment 

 

5 
Congeladors 
horitzontals 

Cuina/barra   0,3 1,5 24h  

1 
Congelador 
horitzontal llarg 

Magatzem  0.6 0.6 24h  

1 Microones Cuina  1,5 3,0 
Horari 
restaurant 

 

1 Forn Cuina  4,0 4,0 
Horari 
restaurant 

 

1 
Rentavaixelles 
industrial + 
renta vasos 

Cuina  8,2 8,2 
Horari 
restaurant 

 

1 Robot cuina barra  0,9 0,9 puntual  

1 
Màquina tallar 
embotits 

Cuina  0.3 0.3 Puntual  

1 Cafetera Barra bar  3,9 3,9 
Horari 
obertura 
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1 
Caixa 
registradora 

Barra bar  0,2 0,2 24h  

2 Frigorífic barra Barra bar  0.3 0.6 24h  

3 Frigorífics Cuina  0,2 0,6 24h  

2 Televisor 
Sala 
principal i 
barra 

   
Horari 
obertura 

 

2 asseca mans bany  1.5 3 puntual  

1 
Campana 
extractora 

cuina  0,55 0,55   

 

 
Imatge frontal barra on es poden apreciar les neveres, cafetera, molinets cafè, caixa, etc. 

 
Imatge general de la cuina 
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E) TANCAMENTS I TIPUS DE COBERTA 

Les fusteries de l’equipament són d’alumini amb doble vidre, no apareixen ponts tèrmics i 

estan en bon estat. La coberta és un terrat on hi ha ubicades les màquines de clima. 

Tancaments 

Portes 
(unitats) 

Ubicació 
(façana, 
orientació, pis, 
sala) 

Tipus 
Doble 
porta 
(si/no) 

Característiques Observacions 

1 Façana sud 
Accés 
principal 

no Vidre, Alumini 
 

1 Façana est 
Accés 
piscina, 
vestidors 

no Vidre, alumini  

1 Façana oest 
Sortida 
magatzem 

no   

 

Finestres 
(unitats) 

Ubicació 
(façana, orientació, 
pis, sala) 

Tipus 
(vidre 
simple
/ 
doble) 

Material marc 
(fusta/alumini
/PVC/altres) 

Altres 

14 

1 sud 
6 oest 
4 nord 
3 est 

Doble 
vidre 

Alumini No possibilitat de ventilació 
natural 

2 Lavabos, façana est Simple Alumini 
Possibilitat de ventilació 
natural 

12 Menjador Simple Alumini 
No possibilitat de ventilació 
natural 

 

Cobertes 

L’edifici bar i casal d’avis, té una coberta plana, practicable, accessible des de la sala de ball. 

Superfície (m2) 330 m² 

Accessibilitat no 

Inclinació (graus,...) NO 

Orientació (N, S, E, O, ...) - 

Tipus (teulada/terrat)  Terrat (amb grava) part plana 
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Material (teula, fibrociment,...)  Grava 

Cambra d’aire (si/no)  si 

Presència d’equips (sortida fums, 
altres)  

bombes de fred/calor 

Altres  

 

L’edifici de la sala de ball té dos tipus de coberta, una part plana, practicable, accessible des de 

la part de l’escenari, encarada a sud, als laterals de l’edifici. L’altra part, és una mena de bòvila 

corba, metàl·lica tipus sandwich situat al centre sobre la pista de ball i escenari.  

Superfície (m2) Part plana: 480 m²   Part central: 450 m² 

Accessibilitat Costats si, centre no 

Inclinació (graus,...) No 

Orientació (N, S, E, O, ...) - 

Tipus (teulada/terrat)  Terrat (amb grava) part plana 

Material (teula, fibrociment,...)  Grava 

Cambra d’aire (si/no)  si 

Presència d’equips (sortida fums, 
altres)  

bombes de fred/calor 

Altres  
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F) INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES 

No n’hi ha. 

G) INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

Les aixetes dels serveis tant del bar com dels vestidors són monocomandament. Si s’han de 

canviar s’haurien de valorar aixetes amb temporitzadors. No s’han detectat pèrdues d’aixetes 

o cisternes en el moment de la visita. Es recomana instal·lar reductors de cabal si s’han de 

modificar les instal·lacions. 

Ubicació Tipus 
instal·lació 

Pèrdues? Equips 
associats 
(bombes, 
equips de 
gestió i/o 
consum) 

Origen 
de 
l’aigua 

Manteniment 
i gestió  

Observacions Potencial 
d’ús 
d’aigües no 
potables 

Serveis Bar 4 aixetes no - xarxa Brigada polsador No 

WC bar M Cisterna  no - Xarxa Brigada Doble 
polsador 

No 

WC bar F Cisterna  no - Xarxa Brigada Doble 
polsador 

No 
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Lavabo casal 
avis 

 1 Aixeta No - xarxa Brigada polsador No 

WC casal  
avis 

Cisterna  no - Xarxa Brigada 
Doble 
polsador 

No 

Lavabo sala 
de ball 
escenari 

2 aixeta No - xarxa Brigada 
Aixeta de 
rosca 
 

No 

WC sala de 
ball escenari 

Cisterna No - xarxa Brigada 
 
polsador 
 

No 

 

 

 

   
Pica lavabo casal avis Cisterna casal avis Pica cuina casal avis 

   
Serveis sala de ball Pica serveis sala de ball Serveis zona futbolí 
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H) POTENCIAL PER A L’ÚS D’AIGÜES NO POTABLES 

No s’ha observat potencial d’ús d’aigües no potables, l’equipament té pocs usos d’aigua.  

J) ÚS I HÀBITS DE GESTIÓ 

Cal separar dos àmbits, el del bar i la resta d’espais. L’encarregat d’encendre llums i controlar 

la calefacció del bar és qui en té la concessió i per tant el responsable. 

La resta dels espais, casal de la gent gran, sala de joves i sala de ball, són els treballadors i 

gestors de les diverses activitats que hi ha a l’equipamen els que controlen l’encesa i apagada 

de les llums i el clima.  

Control de... 
(termòstat, llums, 
encesa/apagada de 
clima, ...) 

Controlat per: Criteris de control 
(Subjectiu segons usuari, 
directrius de control de 
temperatura segons època de 
l’any i horari, altres) 

Encesa/apagada llums, 
climatització 

Responsable de manteniment  
Subjectiu segons els usuaris de 
l’espai 

Usuaris 
 

x 

Control centralitzat  

 

K) MANTENIMENT  

La brigada de l’Ajuntament és l’encarregada del manteniment general de l’equipament, tot i 

que hi ha petites reparacions del bar que les realitza el mateix concessionari. 

 

CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L’EQUIPAMENT 

El centre cívic, amb una mitjana de consum de 30.057 kWh/anY (mitjana 2015-2017) està per 

sota dels consums mitjans per m² d’aquest tipus d’equipaments. L’explicació està en que s’ha 

inclòs la sala de ball , augmentant considerablement la superfície i, per tant, baixant la ràtio. 

Tot i així, hi ha la possibilitat de millorar les lluminàries, els aparells de clima (a mida que es 

vagin renovant) així com les fusteries (amb trencament de pont tèmrmic i més estanques). 

Caldria fer un repàs general a la instal·lació i valorara la possibilitat d’aïllar fusteries exterior i 

façanes.  

 

 

CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENVERS ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC A 

L’EQUIPAMENT 

Tot el clima de l’equipament funciona amb energia elèctrica, per tant, caldria plantejar-se la 

col·locació d’una instal·lació de panells fotovoltaics per autoconsum per tal de fer 

l’equipament el més autònom possible. En cas d’instal·lar-los seria recomanable estudiar la 
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possibilitat de què el sistema estigui preparat per funcionar en cas de talls de subministrament 

elèctric.  

Un bon aïllament de l’equipament, de parets i coberta, i la millorar de les fusteries interiors, 

sobre tot les que separen usos, i la sala de ball, faria l’edifici menys vulnerable als canvis de 

temperatura exteriors. 

És recomana substituir a les cisternes dels sanitaris aquells mecanismes d’una sola descàrrega  

per doble descàrrega, i als lavabos, aquelles piques que ho necessitin, col·locar aixetes amb 

polsador.  

 

ACTUACIONS PROPOSADES EN RELACIÓ A LA MITIGACIÓ 

 
 
 
 
 
Altres accions incloses a PAESC generals: 

 

 

 
 
 
  

Codi Acció Cost acció

Estalvi 

energètic 

aproximat 

(kWh)

Estalvi 

econòmic 

aproximat 

Amortització 

(anys)

Estalvi GHE 

(Tn CO2/any) 

Adaptació  

(S/n blanc)

A AÏllament de parets 15.000,00 € 1.200,00        300,00 € 50,00 0,577          S

B Aïllament del sostre 42.000,00 € 6.000,00        1.500,00 € 28,00 2,886          S

C Aïllament de portes 700,00 € 1.524,68        381,17 € 1,84 0,412          S

D Aïllament dels tubs de clima 30,00 € 253,60           63,40 € 0,47 0,122          

E Adequació temperatures de consigna 0,00 € 125,00           31,25 € 0,00 0,060          

F Canvi aparell AC per un de més eficient 20.000,00 € 11.040,00     2.760,00 € 7,25 5,310          

G Canvi fluorescents per LED 136,00 € 434,23           108,56 € 1,25 0,209          

H Canvi d'halògens per LED 60,00 € 232,45           58,11 € 1,03 0,112          

I Canvi baix consum per LED 560,00 € 99,40              24,85 € 22,54 0,048          

J Responsable energètic de l'equipament 0,00 € 1.502,85        375,71 € 0,00 0,72            

K Monitorització de l'equipament 300,00 € 3.005,70        751,43 € 0,40 1,45            

TOTAL 78.786,00 € 25.417,90     6.354,47 € 12,40 11,90          

L

Implantació d’instal·lacions solars 

fotovoltaiques a diversos equipaments 

municipals (autoconsum) 

51.051,00 € 26.837,22     6.709,30 € 7,61 12,98          S
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Visita d’avaluació energètica (VAE) 

CASA DE LA VILA 

 
 

DADES BÀSIQUES 

Data de la visita: 13/10/2018 

Adreça: BO CARRETERA 129 (segons cadastre) 

Superfície útil (m2): 394 m² (fitxa cadastre) 

Superfície calefactada (m2): 300 m 

Número d’usuaris: 10 

Tipus de gestió: directe

INTRODUCCIÓ/OBSERVACIONS 

1.Ubicació i tipus d’edifici9: 

Edifici a 4 vents de 1984, inicialment per a ús hoteler, actualment reformat per a ús d’oficines i 

administratiu.  

2. Activitats que s’hi desenvolupen i distribució per plantes  

Hi ha dues plantes, a la planta 0 hi trobem l’arxiu, despatxos de l’oposició i la sala de plens. A la 

primera planta hi trobem l’oficina d’informació al ciutadà i despatxos de tècnics, administratius 

i alcaldia. 

Planta Activitat 

Planta 0 Sala de plens, arxiu, magatzem i despatxos 

Planta 1 OAC, serveis tècnics, despatxos i petit office-sala de reunions.  

 

 

                                                           
9 Classificació: 4 vents / entre mitgeres / cantoner / nombre de plantes / etc... 
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3. Horari de funcionament  

 

4. Nombre de treballadors i usuaris: 40 

5. Ubicació al municipi: és a prop d’una zona inundable? Ha patit inundacions prèviament?  

Es troba al nucli urbà Vilobí, no es troba en zona inundable. 

6. Reformes o actuacions realitzades o previstes 

Sense dades 

7. Hi ha queixes per part dels usuaris per fred/calor? No, però no tenen aigua ACS. 

FONTS ENERGÈTIQUES EXISTENTS 

Electricitat  X Biomassa   

Gas Natural   Solar tèrmica   

Gasoil C   Solar fotovoltaica   

GLP  Altres:   

 

DADES DE LES PÒLISSES 

Tipus 
Empresa 

subministradora 
CUPS / Núm. Pòlissa 

Pot. Contractada 
(kW) 

Tarifa 

Electricitat 
ENDESA ENERGIA SAU 

 
ES0031405688829001LQ0F 15 2.1A 

 

Tipus 
Empresa 

subministradora 
Núm. 

Comptador 

Núm de 
Contracte 

Origen de l’aigua 
(companyia, pou, etc.) 

Aigua Aigües de Vilafranca 3477408 manca Aigües de Vilafranca 

 

 

Ajuntament De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h 

Per espais Recepció Cada dia 

Serveis Socials 3 dies setmana 

Cultura Cada dia 

Secretaria Cada dia 

SSTT Cada dia 

Usos múltiples 1 dia a la setmana 
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INDICADORS ENERGÈTICS (DE CADA FONT ENERGÈTICA) 

 

 

 

 

 

10000
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2015 2016 2017

kW
h

Evolució consum elèctric

ELECTRICITAT
2015 2016 2017

Mitjana  2015-

2017

 Consum anual (kWh)  13.229         13.514      11.297     12.680,00      

 Despesa anual (€)  3.356           3.329         3.401       3.362,00        

 Consum per superfície (kWh/m2)  44                 45              38             42,27              

 Consum per usuari (kWh/usuari)  1.323           1.351         1.130       1.268,00        

 Despesa / superfície (€/m2)  11                 11              11             11,21              

 Despesa / usuari (€/usuari)  336              333            340           336,20            

 Tones de GEH (Tn/any)  3,5                4,1             3,5            3,70                

 Consum elèctric ponderat per graus dia 15/15 (kWh/m2) 45,6           

Diferència mediana amb altres equipaments (%) -47%

 Consum elèctric ponderat per graus dia 21/21 (kWh/m2) 42              

Diferència mediana amb altres equipaments (%) -39%
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CONSUM D’AIGUA 

 

 

 

RESULTATS DE LA TELEMESURA ENERGÈTICA 

No s’ha pogut realitzar telemesura a l’equipament. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I DE L’EDIFICI 

A) CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ i ACS 

La climatització d’aquest equipament funciona a partir bombes de calor i splits interiors tant 

per calefacció com per fred. També hi podem trobar alguna estufa d’oli. No hi ha ACS. 

Unitats Ubicació/ Circuit Característiques Any Potència (kW) 
Potència 

total (kW) 
Observacions 

9 Terrat/coberta Bombes calor/fred 2015 
Fred 3.5 31.5 

Exterior 
Calor 4 36 

2 Planta baixa Split inverter 

2015 
Fred 0.6 1.2 Sala de plens i 

arxiu  

Calor 0.5 1 

10 Planta1 Split inverter 

2015 
Fred 0.3 3 Interior, un a 

cada espai, dos 
a SSTT Calor 0.3 3 

1 Planta baixa  Estufa radiador oli 
 

2 2 Interior 
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Aïllament conduccions correcte? En general sí, tot i que a les unitats exteriors, es podria 

reforçar l’aïllament de les conduccions. 

  
Detall tubs unitats exteriors 

   
Hi ha un control centralitzat de climatització? No cadascun té el seu comandament. 

Tipus emissors tèrmics10: splits i algun (molt puntual)radiador d’oli. 

Sistemes de regulació: no 

 

 

   
Unitats exteriors Detall unitats exteriors Unitats interiors 

   
Unitat exterior SSTT Split sala de plens Estufa oli 
 

 

 

 

 

                                                           
10radiadors, fancoils, splits, altres 
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B) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

DESCRIPCIÓ 

Escomesa Trifàsica, interior 

Potència 15 kW 

Tarifa 2.1 A 

Quadre 1 quadre general a l’escomesa  

Subquadre Al primer pis 

 

Uts Quadre Ubicació Servei 
Permet 
gestió? 
(sí/no) 

Tipus gestió Obs. 

Permet 
sect. 
Enllum.? 
(sí/no) 

1 General 

Plata 
baixa al 
costat 
escomesa 

Tot l’edifici 

sí 

directa  Sí 

1 Subquadre 
Primer 
OAC 

Control AA i oficines 
sí 

directa  sí 

 

   
Escomesa i quadre general  Comptador Subquadre planta 1 

 

 

C) IL·LUMINACIÓ  

 

ZONA DESCRIPCIÓ 
TOTAL 

LÀMPADES 

TIPUS 

LÀMPADA 

ACTUAL 

MODEL 

LÀMPADA 

POTÈNCIA 

LÀMPADA 

(W) 

PLANTA BAIXA Arxiu 10 fluorescent Fluor 58W 580 

   Magatzem 1 fluorescent Fluor 18W 18 
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Despatx 

regidors 
4 fluorescent Fluor 58W 232 

  Lavabo 1 fluorescent Fluor 18W 18 

    1 Bombeta Incandescent 60 

  Passadís 1 focus HM 100 

    3 Bombeta Incandescent 180 

  
Despatx 

oposició 
4 fluorescent Fluor 58W 232 

  Sala de plens 18 Down light LED 360 

  Lavabo  3 Down light LED 60 

  Vestíbul arxiu 3 Down light LED 60 

  Exterior arxiu 4 Down light LED 80 

  Exterior  12 focus LED 360 

  Escala exterior 14 Bombeta LED 420 

  Sala de tècnics 5 focus HM 2500 

    1 
pantalla 

60x60 
LED 39 

PLANTA PRIMERA Recepció 11 Down light LED 220 

    3 ulls de bou LED 18 

  
Passadís 

despatxos 
8 Down light HL 50W 400 

    4 Down light LED 24 

  Despatx SS 8 Down light Baix consum 144 

  
Despatx 

Administració 
4 Down light LED 80 

  
Despatx 

Secretaria 
8 Down light Baix consum 144 

  
Sala usos 

múltiples 
8 Down light Baix consum 144 

  Lavabo 4 ulls de bou HL 50W 200 
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  Alcaldia 4 Down light LED 80 

    4 ulls de bou LED 24 

 

 

  
 

Down ligths LED Pantalla LED SSTT Down light baix consum despatxos 

   
Focus exteriors Fluorescents arxiu Llums exteriors escala 

   
Sectorització lluminàries sala de plens 
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D) PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM 

El principal equip de consum són els equips d’ofimàtica, una nevera de mida petita i un 

microones que es troben a la cuina i un asseca mans elèctric al lavabo. 

Unitats Equip de consum localització Potència kW Total potència 

10 Ordinadors 
+pantalla 

Arxiu, OAC i 
despatxos 

0.1 KW 1 

1 Copiadora 
impressora 

SSTT 0.003 kW sleep 
mode 

0.003 

1 Plòter SSTT 0.5 0.5 

1 Nevera office 0.6 0.6 

1 Microones office 1.2 1.2 

1 Cafetera office 0.7 0.7 

1 Seca mans serveis 2 2 

 

 
 

 

Impressora multi funció Plotter PC taula i pantalla 

 
 

 

Asseca mans Nevera i microones Cafetera 
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E) TANCAMENTS I TIPUS DE COBERTA11 

Totes les fusteries exteriors de l’edifici són d’alumini amb doble vidre, amb trencament de 

pont tèrmic i estan en bon estat. No s’observen pèrdues. Només la porta d’entrada a la planta 

0, al costat de l’escomesa elèctrica i el comptador, presenta poca estanquitat per la part del 

terra.  

Les fusteries interiors (portes) són totes de fusta, d’una sola fulla i poc estanques. A totes les 

estances s’optimitzaria la climatització evitant aquestes pèrdues. 

   

Portes despatxos Porta SSTT Porta planta 0 

 

L’edifici té dos tipus de coberta, una part plana, practicable, no accessible, però de fàcil accés 

amb una escala portable, on hi ha totes les bombes de calor dels equips de clima. L’altra part, 

és una mena de lucernari situat sobre el despatx de serveis tècnics, de difícil accés, amb forma 

triangular i de dos nivells.  

Superfície (m2) Part plana: 136 m²   Part lucernari:50 m² 

Accessibilitat No accessible 

Inclinació (graus,...) No 

Orientació (N, S, E, O, ...) - 

Tipus (teulada/terrat)  Terrat (amb grava) 

Material (teula, fibrociment,...)  Grava 

Cambra d'aire (si/no)  si 

Presència d'equips (sortida fums, 
altres)  

8 bombes de fred/calor 

                                                           
11Teula, terrat, amb cambra d'aire o sense, fibrociment... 
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Altres  

 

   

Coberta plana Lucernari Imatge ortofotogràfica 
 

 

F) INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES  

No. 

 

G) INSTAL·LACIONS D’AIGUA  

Només hi ha una dos serveis, tots dos amb una pica, una aixeta amb monocomandament i 

l’altre de rosca, i un sanitari. Les cisternes són amb doble descàrrega. 

Uts Ubicació TIPUS 
INSTAL·LA
CIÓ  

Pèrdues 
(?) 

Equips 
associats 
(bombes, 
equips 
de gestió 
i/o 
consum) 

Origen 
de 
l’aigua 

Manteniment 
i gestió (qui?) 

Observacions 

1 
WC planta 
0 

Cisterna 
lavabo 

No  xarxa Brigada Doble descàrrega 

1 
WC planta 
0 

Aixeta 
lavabo 

no  xarxa Brigada Monocomandament 

1 WC planta1 
Cisterna 
lavabo 

no  xarxa Brigada Doble descàrrega 

1 WC planta1 
Aixeta 
lavabo 

no  xarxa Brigada Aixeta rosca 
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WC Planta 0 WC Planta 0 WC Planta 1 WC Planta 1 

 

 

H) POTENCIAL PER A L’ÚS D’AIGÜES NO POTABLES  

 -  

I) ALTRES  

 

J) ÚS I HÀBITS DE GESTIÓ  

El control de la climatització la duen a terme els usuaris de l’equipament. 

 

Control de... 
(termòstat, llums, 
encesa/apagada de 
clima, ...) 

Controlat per: Criteris de control 
(Subjectiu segons usuari, 
directrius de control de 
temperatura segons època de 
l’any i horari, altres) 

Encesa/apagada 
climatització 

Responsable de manteniment  

Subjectiu segons usuari Usuaris 
 

x 

Control centralitzat  

Encesa/apagada llums 

Responsable de manteniment  

Subjectiu segons usuari Usuaris 
 

x 

Control centralitzat  

Encesa/apagada llums 
lavabos 

Responsable de manteniment  

Subjectiu segons usuari Usuaris 
 

x 

Control centralitzat  

 

K) MANTENIMENT  

La brigada municipal és qui realitza les tasques de manteniment. 
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CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L’EQUIPAMENT 

L’edifici consumeix uns 12.680 kWh/any (mitjana 2015-2017). Tot i abastir-se només d’energia 

elèctrica per a clima i il·luminació, està força per sota de la mitjana en aquest tipus 

d’equipament. La mitjana de consum per a usos d’oficines és de 86 kWh/m², i a l’ajuntament 

de Vilobí del Penedès és de 45 kwh/m². Aquest fet és degut a la tipologia de municipi petit i a 

l’horari reduit de funcionament de l’edifici, de 9 a 14 hores. 

En general els aïllaments són correctes i no es detecta un mal estat a les fusteries, alguna porta 

té pèrdues i caldria fer-la més estanca. 

Es recomana instal·lar informació orientativa pels usuaris sobre l’apagada/encesa de les llums  

dels lavabos o un sistema automàtic d’encesa. 

  

CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENVERS ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC A 

L’EQUIPAMENT 

El fet que tota l’energia que s’utilitza a l’equipament, tant per clima com per il·luminació i 

altres usos, sigui elèctrica, el fa idoni per la col·locació d’una instal·lació de panells fotovoltaics 

per autoconsum per tal de fer-lo el més autònom possible energèticament. En cas 

d’instal·lar-los seria recomanable estudiar la possibilitat de què el sistema estigui preparat per 

funcionar en cas de talls de subministrament elèctric. En aquest àmbit també es poden 

millorar aïllaments de l'edifici.  

És recomana substituir a les cisternes dels sanitaris aquells mecanismes d’una sola descàrrega  

per doble descàrrega, i als lavabos, aquelles piques que ho necessitin, col·locar aixetes amb 

polsador.  
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ACTUACIONS PROPOSADES EN RELACIÓ A LA MITIGACIÓ 

 

 

 

Altres accions incloses a PAESC generals: 

 

 

  

Codi Acció Cost acció

Estalvi 

energètic 

aproximat 

(kWh)

Estalvi 

econòmic 

aproximat 

Amortització 

(anys)

Estalvi 

GHE (Tn 

CO2/any) 

Adaptació  

(S/n blanc)

A Aíllament de parets 34.250,00 € 500,00         125,00 € 274,00 0,24     S

B Aïllament del sostre 18.200,00 € 2.500,00     625,00 € 29,12 1,20     S

C Aïllament de les portes 200,00 € 200,00         50,00 € 4,00 0,05     S

D Aïllament dels tubs de clima 200,00 € 200,00         50,00 € 4,00 0,10     

E Adequació temperatures de consigna 0,00 € 500,00         125,00 € 0,00 0,24     

F Canvi aparell AC per un de més eficient 13.885,88 € 3.000,00     750,00 € 18,51 1,44     

G Canvi fluorescents per LED 80,00 € 68,60           17,15 € 4,66 0,03     

H Canvi baix consum per LED 120,00 € 40,26           10,07 € 11,92 0,02     

I Configuració d'estalvi als equips ofimàtica 0,00 € 253,60         63,40 € 0,00 0,12     

J Regletes per a diferents endolls 50,00 € 46,00           11,50 € 4,35 0,02     

K Responsable energètic de l'equipament 0,00 € 634,00         158,50 € 0,00 0,30     

L Monitorització de l'equipament 300,00 € 1.268,00     317,00 € 0,95 0,61     

TOTAL 67.285,88 € 9.210,46     2.302,62 € 29,22 4,37     

M

Implantació d’instal·lacions solars 

fotovoltaiques a diversos equipaments 

municipals (autoconsum) 

51.051,00 € 26.837,22   6.709,30 € 7,61 12,98  S
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Visita d’avaluació energètica (VAE) 

ZONA ESPORTIVA 

 
 

DADES BÀSIQUES 

Data de la visita: 13/10/2018 

Adreça: Carrer Guardiola 

Superfície útil (m2): 126 ² vestuaris zona esportiva + 20 m²  bar piscina  

Superfície calefactada (m2): 0  

Número d’usuaris: Màxim 80 usuaris dia a la piscina a l’estiu. 

Tipus de gestió: directe

INTRODUCCIÓ/OBSERVACIONS 

1.Ubicació i tipus d’edifici12: 

Es tracta de dues construccions molt precàries. Els vestuaris daten, segons cadastre, de l’any 

1967. S’hi ha fet alguna reforma per manteniment i s’hi ha col·locat un acumulador per tenir 

aigua calenta. Tot i això, el seu ús és molt esporàdic. També s’utilitza com a serveis de la 

piscina. 

La construcció que acull el bar de la piscina és molt simple. Ës una espècie de quiosc d’uns 20 

m², 4 parets de totxo enrajolades per dins amb un sostre de xapa tipus sandwitch, que només 

funciona a l’època estival quan s’obre la piscina municipal.  

2. Activitats que s’hi desenvolupen  

 

Edifici Activitat 

Vestuaris Vestuaris i serveis zona esportiva i piscina 

Bar Bar de la piscina municipal 

 

 

                                                           
12 Classificació: 4 vents / entre mitgeres / cantoner / nombre de plantes / etc... 
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3. Horari de funcionament  

Servei Horari 
 

Vestuaris zona esportiva No hi ha horari, s’utilitza puntualment. 

Bar piscina Dll – Dg 11:00 a 20:00, de juny a setembre. 

 

4. Nombre de treballadors i usuaris: Una mitja d’unes 50 persones dia. 

5. Ubicació al municipi: és a prop d’una zona inundable? Ha patit inundacions prèviament?  

Es troba al nucli urbà Vilobí, molt a prop del centre cívic. No es troba en zona inundable. 

6. Reformes o actuacions realitzades o previstes. 

Hi ha prevista una reforma integral de tot l’equipament. 

7. Hi ha queixes per part dels usuaris per fred/calor? No 

FONTS ENERGÈTIQUES EXISTENTS 

Electricitat  X Biomassa   

Gas Natural   Solar tèrmica   

Gasoil C   Solar fotovoltaica   

GLP  Altres:   

 

 

DADES DE LES PÒLISSES 

Tipus 
Empresa 

subministradora 
CUPS / Núm. Pòlissa 

Pot. Contractada 
(kW) 

Tarifa 

Electricitat ENDESA  
ES0031405719638002KB0F 
 

12.5 kW Tarifa única 

 

Tipus 
Empresa 

subministradora 
Núm. 

Comptador 

Núm de 
Contracte 

Origen de l’aigua 
(companyia, pou, 

etc.) 

Aigua Aigües de Vilafranca 
W15FA899438Y 
 

manca Aigües de Vilafranca 
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INDICADORS ENERGÈTICS (DE CADA FONT ENERGÈTICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUM D’AIGUA 

 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2015 2016 2017

ZONA ESPORTIVA
Consum aigua m³

ELECTRICITAT
2015 2016 2017

Mitjana  

2015-2017

 Consum anual (kWh)  8.197        10.539   15.467   11.401,00  

 Despesa anual (€)  2.254        2.628      3.277      2.719,67     

 Consum per superfície (kWh/m2)  65               84            123          90,48           

 Consum per usuari (kWh/usuari)  102            132          193          142,51         

 Despesa / superfície (€/m2)  18               21            26            21,58           

 Despesa / usuari (€/usuari)  28               33            41            34,00           

 Tones de GEH (Tn/any)  2,2             3,2           4,8           3,38              

 Consum elèctric ponderat per graus dia 15/15 (kWh/m2) *

Diferència mediana amb altres equipaments (%) 

 Consum elèctric ponderat per graus dia 21/21 (kWh/m2) *

Diferència mediana amb altres equipaments (%) 

*No hi ha clima, només obre a l'estiu i els vestidors de les pistes no s'utilitzen
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RESULTATS DE LA TELEMESURA ENERGÈTICA 

No s’ha realitzat telemesura a l’equipament. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I DE L’EDIFICI 

A) CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ i ACS 

 

Cap dels dos equipaments té climatització. L’ACS dels vestuaris és a partir d’un acumulador 

elèctric que s’utilitza únicament per abastir les dutxes. Les piques dels serveis funcionen amb 

aigua freda. 

Unitats Ubicació/ Circuit Característiques Any Potència (kW) 
Potència 

total (kW) 
Observacions 

1 
Magatzem dins 
dels vestuaris 

Acumulador 150 l. ? 1.8 kW 1.8 kW  

 

 
 

   
Acumulador Detall Detall 
 

B) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

DESCRIPCIÓ 

Escomesa Trifàsica, exterior 

Potència 12.5 kW 

Tarifa Tarifa única 

Quadre 1 quadre general 

Subquadre Bar piscina, sala de bombes, vestuaris. 
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Uts Quadre Ubicació Servei 
Permet 
gestió? 
(sí/no) 

Tipus gestió Obs. 

Permet 
sect. 

Enllum.? 
(sí/no) 

1 Piscina 
Sala 

bombes 
Funcionament piscina no directa - si 

1 Bar Bar 
Electrodomèstics i 

llums bar 
no directa - si 

1 Vestuaris 
Exterior 

vestuaris 
Vestuaris llums 

exteriors? 
no directa - si 

 

  

 

Subquadre bar Subquadre bombes Subquadre vestidors 

 

C) IL·LUMINACIÓ  

ZONA DESCRIPCIÓ 
TOTAL 

LÀMPADES 

TIPUS 
LÀMPADA 

ACTUAL 

MODEL 
LÀMPADA 

POTÈNCIA 
LÀMPADA 

(W) 

BAR Quiosc 1 fluorescent Fluor 58W 58 

  Exterior 1 fluorescent Fluor 58W 58 

    1 focus HM 400 

    1 focus HM 150 

VESTIDORS Homes 2 fluorescent Fluor 58W 116 

    1 fluorescent Fluor 36W 36 

  Dones 2 fluorescent Fluor 58W 116 

    1 fluorescent Fluor 36W 36 

  
Lavabos 
homes 

2 fluorescent Fluor 36W 72 

  
Lavabos 
dones 

1 fluorescent Fluor 36W 36 

    1 fluorescent Fluor 58W 58 

SALA DE 
BOMBES 

  4 fluorescent Fluor 58W 232 
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Fluorescent bar Fluorescent vestuaris Fluorescent sala bombes 

   
Exterior bar  Exterior piscina Exterior pistes esportives 

 
 

D) PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM 

Els principals equips de consum són els electrodomèstics del bar. 

ZONA APARELL UNITATS 
POTÈNCIA 

(W) 

BAR  
NEVERA 
PETITA 

1 400 

BAR  NEVERA GRAN 1 700 

BAR  
FORN 

ELÈCTRIC 
1 2200 

BAR  
NEVERA 
BARRA 

1 150 

BAR  MICROONES 1 700 

BAR  
GRILL 

ELÈCTRIC 
1 1500 

VESTUARIS ACUMULADOR  1 1800 
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Nevera barra Nevera petita Forn elèctric 

 

E) TANCAMENTS I TIPUS DE COBERTA 

 

Totes les fusteries són metàl·liques.  

El bar de la piscina té una porta metàl·lica i com a finestres té unes persianes enrotllables 

metàl·liques també. No es gens estanc. Pel tipus d’activitat que s’hi realitza i el fet d’utilitzar-se 

només a l’estiu, elimina qualsevol actuació encarada a la millora de la climatització.  

Les fusteries dels vestuaris són també metàl·liques, les portes de xapa, gens estanques. Les 

fusteries de les finestres de ferro, amb vidre simple i molt antigues. Gens estanques i moltes 

obertes. 

Les fusteries interiors, de les portes dels sanitaris, són de fusta, molt simples i gens estanques.  
 
La teulada és inclinada, de fibrociment, molt antiga, inaccessible i sense capacitat per 
aguantar-hi res a sobre. 
 
 
 
 

Tancaments 

 

Portes 
(unitats) 

Ubicació 
(façana, 

orientació, pis, 
sala) 

Tipus 
Doble 
porta 

(si/no) 
Característiques Observacions 

15 Façana 
Entrada 
vestuaris i 
bar 

No Simple fulla, ferro Gens estanques 

8 Interior  serveis No Una fulla, fusta Gens estanques 
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Finestres 
(unitats) 

Ubicació 
(façana, 

orientació, pis, 
sala) 

Tipus 
(vidre 
simple

/ 
doble) 

Material marc 
(fusta/alumini
/PVC/altres) 

Altres 

16 Façana  simple Altres (ferro) La majoria trencades 

 

   

Persianes bar Portes serveis i vestuaris Finestres 

 

 

Coberta 

Superfície (m2) 126 m2 

Accessibilitat No accessible 

Inclinació (graus,...) Sí 

Orientació (N, S, E, O, ...) UN aigua, orientació E-O 

Tipus (teulada/terrat)  Teulada  

Material (teula, fibrociment,...)  Fibrociment 

Cambra d’aire (si/no)  no 

Presència d’equips (sortida fums, altres)  no 

Altres  
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F) INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES  

No. 

G) INSTAL·LACIONS D’AIGUA  

Només hi ha una aixeta pica al bar amb dues aixetes de rosca, aigua calenta i freda. 

Als vestuaris hi trobem dutxes, sanitaris i piques 

Uts Ubicació TIPUS 
INSTAL·LA

CIÓ  

Pèrdues 
(?) 

Origen 
de 

l’aigua 

Manteniment 
i gestió (qui?) 

Observacions POTENCIAL 
D’ÚS 

D’AIGÜES 
NO 

POTABLES 

1 Bar Aixetes No  xarxa Brigada 
Dues aixetes rosca 
aigua calenta i freda 

no 

3 WC Homes 
Cisterna 
lavabo 

No xarxa Brigada 1 descàrrega no 

2 WC Homes 
Aixeta 
lavabo 

no xarxa Brigada polsador no 

3 WC Homes Urinaris no xarxa Brigada polsador no 

3 WC mixtes 
Cisterna 
lavabo 

No xarxa Brigada 1 descàrrega no 

2 WC mixtes 
Aixeta 
lavabo 

no xarxa Brigada polsador no 

4 vestuaris Dutxa no xarxa Brigada polsador no 

 

    
Cisterna Urinaris Piques Dutxa 

 

 

H) POTENCIAL PER A L’ÚS D’AIGÜES NO POTABLES  

 -  

I) ALTRES  

- 
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J) ÚS I HÀBITS DE GESTIÓ  

- 

K) MANTENIMENT  

La brigada municipal és qui realitza les tasques de manteniment. 

 

CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L’EQUIPAMENT 

Es tracta d’un edifici molt antic i poc cuidat. No hi ha cap tancament que tanqui 

correctament, no hi ha gens d’estanqueïtat. Tant als vestidors com al bar, que per 

tancaments té una porta de ferro i unes persianes metàl·liques enrotllables. 

Caldria una renovació total de fusteries, lavabos, piques, tec. De fet, l’Ajuntament té 

un projecte per enderrocar la majoria de les construccions i fer-ne unes de noves. 

Els consums estan dues vegades per sobre del d’aquest tipus d’equipaments, es deu a 

que no només es tracta d’una piscina municipal sino que s’hi ha de sumar una pista 

esportiva exterior amb uns focus d’una potència important.  

 

CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENVERS ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC A 

L’EQUIPAMENT 

 
No té sentit fer cap proposta ja que s’enderrocarà i es farà un equipament nou. Cal   

plantejar-se pel nou equipament de fer-lo el més autònom possible utilitzant energies 

netes i renovables, i a nivell d’aigua el més eficient possible. S’haurien de tenir en 

compte aquests criteris a l’hora de triar un projecte per al nou equipament. 

 

ACTUACIONS PROPOSADES EN RELACIÓ A LA MITIGACIÓ 

L’Ajuntament té previst dur a terme una renovació total de l’equipament, per tant no 

té sentit plantejar accions de mitigació en base a com està actualment l’equipament. 

 
 

 

 

 

 

 

Pàgina 325
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



75 
 

ANNEX 2  ACTES DE LES REUNIONS 
 

ACTA de la 1ª reunió del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima 

 Data: 11 de juliol de 2018 (11:00h) 

 Lloc: Ajuntament de Vilobí del Penedès 

 Assistents: Francesc Edo (Alcalde de Vilobí del Penedès), Carme Piñas 

(Secretaria-Interventora de Vilobí del Penedès), Míriam Romero (Diputació de 

Barcelona) i Izaskun Llagostera (Econimbus, SCCL),  

 Adhesió al Pacte d’Alcaldes el 5 de juny de 2017. 

Presentació del marc general del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i del Pla d’Acció per l’Energia 

Sostenible i el Clima (PAESC) 

La Míriam Romero exposa l’objectiu general (40% de reducció de les emissions de Gasos 

d’Efecte Hivernacle) per l’any 2030 i les diferents fases d’aquest: 

1- Recollida d’informació 

2- Inventari d’emissions 

3- Elaboració del Pla d’acció de mitigació i Visites d’Avaluació Energètica en 

equipaments/instal·lacions (VAE) 

4- Elaboració del Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic 

5- Pla de comunicació/participació i difusió 

Per a la recollida d’informació des d’Econimbus es demanaran dades relatives al consum 

energètic dels equipaments, de l’enllumenat i dels vehicles municipals (any 2005, 2012 i últims 

anys disponibles). També es demanaran les dades de consum d’aigua de l’Ajuntament 

(equipaments i altres punts de consum d’aigua) així com tota aquella informació que sigui 

necessària per a l’elaboració del pla. 

A l’Ajuntament se li enviarà l’arxiu ASVICC per tal que comprovi que les dades que inclou sobre 

el municipi són correctes. 

L’elaboració del pla inclou la realització de Visites d’Avaluació Energètica (VAE) als principals 

equipaments del municipi. Es valoren els següents equipaments: 

1.- Casa de la Vila   
2.- Centre Cívic (inclou Casal de gent Gran, Sala Polivalent)  
3.- Llar d’infants “Els Ocellets”  

4.- Zona Esportiva (Pista + Piscina + vestidors + bar)  
5.- Cal Boter (inclou l’hotel d’entitats + sala d’estudi) 
6.- CEIP “Llebeig”  

7.- Deixalleria  

8.- CAP  
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Finalment es decideix que es realitzarà visita d’avaluació energètica (VAE) a la CASA DE LA 

VILA, el CENTRE CÍVIC, la LLAR D’INFANTS “Els Ocellets”, la ZONA ESPORTIVA (tot i que el bar té 

gestió privada, però l’Ajuntament hi té capacitat d’acció) i CAL BOTER. 

Per tal de realitzar les visites es trucarà prèviament a l’Ajuntament per acordar dia, hora i 

personal de l’Ajuntament que acompanyarà al personal d’Econimbus. 

Un cop exposat el funcionament es comença a tractar el tema de l’enviament de dades que 

necessitarà Econimbus  per tal de poder redactar el PAESC: 

AIGUA: 

Es tracta el tema de l’abastament d’aigua i la Carme Piñas comenta que la gestió la porta 

Aigües de Vilafranca. Tenen un dipòsit i compren l’aigua en alta a Aigües Ter – Llobregat 

(ATLL).  

Faran arribar el Pla director de l’Aigua i Clavegueram a Econimbus via correu electrònic. 

Aigües de Vilafranca:  Susana Morales 
 

FLOTA: 

En quant al consum de gasoil de la flota municipal es comenta que tenen diversos vehicles 

propis  i que estan pensant en comprar-ne un altre (l’any 2018). La Carme Piñas diu que 

passarà a Econimbus un arxiu excel amb el llistat dels vehicles que conformen la flota 

municipal (marca, model, any). 

No tenen transport públic. 

CONSUMS ENERGÈTICS: 

La Carme Piñas comenta que tenen programa SicAlwin (comptabilitat amb el que passarà les 

dades de consums a l’empresa redactora del pla). També facilitarà els codis d’ENDESA per tal 

que el personal d’Econimbus pugui entrar i descarregar els consums. 

També es comenta que el municipi està adherit a l’ACM però no saben des de quin any ni per a 

quins contractes tot i que creu que per a tots. 

ENLLUMENAT: 

No es tracta el tema de l’enllumenat però des de l’Ajuntament es facilita el contacte de 

l’enginyer municipal: 

No tenen semàfors a tot el terme municipal. 

Enginyer municipal:  Javier Ribes (1 tarda cada 15 dies)  
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RESIDUS: 

La gestió dels residus està mancomunada i el porten des de la Mancomunitat Penedès Garraf. 

L’Ajuntament facilita el nom de la persona de contacte per tal de demanar els consums de la 

flota externalitzada de recollida dels residus.  

Mancomunitat Penedès Garraf (residus):  Núria Bel 
 

ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC: la Míriam R. apunta que la 

metodologia determina una vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi, que posteriorment 

s’acaba afinant a partir de la informació de l’Ajuntament i de l’empresa redactora Econimbus. 

A partir d’aquesta vulnerabilitat es proposaran accions a desenvolupar en 3 nivells: 

a) Accions que l’Ajuntament pot implementar (accions directes) 

b) Accions de comunicació a la població que pot realitzar l’Ajuntament (accions 

indirectes) 

c) Accions que han d’executar altres actors/administracions però que l’Ajuntament pot 

empènyer. 

Des d’Econimbus es facilitarà una primera proposta d’accions que l’Ajuntament haurà de 

validar. 

En quant a l’entorn, l’alcalde comenta que tenen un programa FEDER per a protegir Els Pèlags 

(Parc dels Talls) i que han hagut de contractar guardes i un agent cívic per tal de protegir la 

zona i informar als visitants. 

Tenen ADF (compartit amb Guardiola) que conjuntament amb els guardes del Parc dels talls i 

l’agent cívic s’encarreguen de la vigilància contra incendis.  

Tenen Catàleg de camins que enviaran a Econimbus, SCCL via correu electrònic 

PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ: el PAESC tindrà diversos nivells de comunicació que 

l’Ajuntament haurà de desenvolupar. 

L’Ajuntament afirma que volen fer el procés de participació ciutadà i fer la presentació de 

l’esborrany definitiu abans d’aprovar-lo per Ple Municipal. 

Calendari previst: 

Octubre:  VAE equipaments municipals 

Desembre: Reunió de seguiment 

Febrer: Esborrany accions Mitigació i Adaptació  

Abril: Esborrany document 

Maig: Junta de govern o ple (en funció de les eleccions) 

 

Barcelona, a 11 de juliol de 2018 
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ACTA de la 2ª reunió del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima 

 Data: 18 de febrer de 2019 (11:00) 

 Lloc: Casa de la Vila (Vilobí del Penedès) 

 Assistents: Carme Piñas (Secretària-Interventora Ajuntament), Gemma Suriol 

(administrativa Ajuntament) i Izaskun Llagostera (Econimbus, SCCL). 

 

Reunió de seguiment i resolució de dubtes de diversos aspectes del municipi. 

La reunió s’ha realitzat a l’office de l’Ajuntament amb la Carme Piñas i la Gemma Suriol. Primer 

de tot s’ha exposat com està la redacció del document PAESC fent palès que aquest està molt 

endarrerit degut a la tardança en l’enviament de dades de consums de l’Ajuntament (manquen 

poques dades però encara en falten algunes).  

S’ha explicat quin son els passos que ha de seguir tant l’empresa com la Diputació de 

Barcelona un cop estiguin totes les dades de consums que han d’enviar per tal de poder 

avançar en la redacció i així fer-los més conscients de la feina que encara queda per fer. 

Un cop exposat això s’ha fet un repàs de dades de consums que manquen per poder realitzar 

la part de Mitigació (biomassa consumida per la caldera de l’escola Bressol, consum del vehicle 

elèctric municipal). Des de l’Ajuntament comenten que ja tenen la figura del gestor energètic 

ofert pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 

Després s’ha fet un repàs per tal de solucionar alguns dubtes en relació a temes de l’àmbit 

d’adaptació i mitigació més generals (confirmar data d’inici de compra d’energia verda, 

nombre de compostaires al municipi, xarxa de camins i pla de manteniment, comunicacions 

del municipi a la població, ordenances de residus, d’obres, aigua i de vehicles, horaris 

d’equipaments municipals, nombre d’usuaris, ...), i per demanar alguns documents que 

Econimbus té pendent de rebre (PPI, mapa d’hidrants, clavegueram,...). L’Ajuntament ha 

facilitat el telèfon de l’enginyer (Javier Ribes: 639873890, javier.ribes@enginyers.net). 

Per tal de tractar els temes relacionats amb la xarxa d’abastament d’aigua la Carme Piñas ha 

facilitat el contacte dels responsables d’aquests temes de l’empresa Aigües de Vilafranca que 

és qui gestiona la xarxa (Susanna Morales o Roberto, 938906010) 

En aquesta reunió, també s’han tractat diferents aspectes: 

 Repàs del llistat d’actuacions ja realitzades al municipi on s’ha fet palesa tota la 

informació que encara manca (ja s’havia passat aquesta informació via correu 

electrònic prèviament a l’ajuntament).  

 Repàs de l’històric d’equipaments municipals (any d’inauguració dels equipaments, 

canvis d’ubicació, ...) i si hi ha alguna infraestructura nova prevista abans del 2030. 

 Qüestionari per tal d’afinar el tipus d’accions tant de mitigació com d’adaptació a 

realitzar al municipi. 

 Repàs d’algunes accions que Econimbus proposa per a la part de mitigació  

Finalment Econimbus ha entregat un llistat de temes pendents per tal que el facin arribar al 

cap de la brigada municipal i així acabar de resoldre alguns aspectes de les VAEs que quedaven 
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pendents. La Gemma Suriol ha dit que l’entregarà al Marc (Cap de la Brigada) per tal que ho 

gestioni i que ell es posarà en contacte amb Econimbus. 

 

Un cop acabada la reunió: 

Queda pendent d’enviar per part d’Econimbus: llistat i càlculs de mitigació de les accions 

definitives proposades per tal que en facin un repàs el personal implicat en el PAESC de 

l’Ajuntament de Vilobí del Penedès. 

Queda pendent d’enviar per part de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès: 

 Consum mitjà de biomassa anual de la caldera instal·lada a l’escola bressol. 

 Resum detallat de les actuacions realitzades a l’enllumenat (canvi de tipus de 

lluminària, reductors de flux, rellotges astronòmics, baixada de potència contractada, 

canvi a LED: any de realització, cost, a quins quadres, ...) 

 Resum detallat de les actuacions en interior d’edificis municipals: lluminàries, 

calefacció/refrigeració, instal·lació de termòstats, aïllaments, ... (cost, anys de 

realització, quins espais o punts de llum s’han canviat, ...) 

 Resum projecte de remodelació de la zona esportiva (cost, data d’inici, actuacions que 

es realitzaran,...) 

 Resum projecte construcció llar d’infants i escola llebeig i deixalleria municipal creats 

posteriorment al 2005. 

 Resum projecte centre d’interpretació del Guix (si finalment es duu a terme) 

 Plànol d’hidrants del municipi 

 PPI (Pla de Prevenció d’Incendis) 

 Ordenances o reglaments municipals relacionats amb canvi climàtic: taxa d’aigua, solar 

municipal (de terreny sense edificar) i si hi ha alguna cosa de noves construccions.  

 

 

 

Vilobí del Penedès, a 18 de febrer de 2019 
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ANNEX 3 FONTS D’INFORMACIÓ I REFERÈNCIA, BIBLIOGRAFIA 

EMPRADA, GUIA PER REDACTAR ELS PLANS D’ACCIÓ 
 

Bibliografia consultada: 

 Diputació de Barcelona (LaVola) (2017) 
DIAGNOSI DE VULNERABILITAT CLIMÀTICA DE L’ALT PENEDÈS EN EL MARC DEL  
PROJECTE LIFE CLINÒMICS (LIFE15 CCA/ES/000102) 
 

 Generalitat de Catalunya (2016) 
TERCER INFORME SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA 
ISBN 9788499653174 (IEC). – ISBN 9788439394488 (Generalitat de Catalunya) 
 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015). 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. GUÍA RESUMIDA DEL QUINTO INFORME DE 
EVALUACIÓN DEL IPCC. GRUPO DE TRABAJO III 
 

 IDAE (2011) 
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE ENERGÍA GEOTÉRMICA EN ESPAÑA. ESTUDIO 
TÉCNICO PER 2011-2020. 
 

 Diputació de Barcelona  
CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 
 

 Institut Català d’Energia (2001) 
ATLAS DE RADIACIÓ SOLAR A CATALUNYA. EDICIÓ 2001 

 

Catàlegs consultats: 

 Catálogo de lámparas y luminarias LED. PHILIPS 
 

 Catàleg aparells de clima MITSUBISHI 

 

Plans i projectes consultats: 

 Diputació de Barcelona (Arqueociència Serveis Culturals S.L.) (2005) 
INVENTARI PATRIMONI CULTURAL DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 
 

 SOCADE, SL (2007) 

PLA DIRECTOR DEL CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 
 

 EMAVSA  

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANY 2008 VILOBÍ DEL PENEDÈS 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANY 2009 VILOBÍ DEL PENEDÈS 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANY 2010 VILOBÍ DEL PENEDÈS 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANY 2011 VILOBÍ DEL PENEDÈS 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANY 2012 VILOBÍ DEL PENEDÈS 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANY 2013 VILOBÍ DEL PENEDÈS 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANY 2014 VILOBÍ DEL PENEDÈS 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANY 2015 VILOBÍ DEL PENEDÈS 
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MEMÒRIA DE GESTIÓ ANY 2016 VILOBÍ DEL PENEDÈS 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANY 2017 VILOBÍ DEL PENEDÈS 
 

 Diputació de Barcelona (Auding) (2011) 

CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 
 

 Ajuntament de Vilobí del Penedès (2013) 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 
 

 Consell Comarcal de l’Alt Penedès (2016) 
PENEDÈS 360º (FEDER 2014-2020 – EIX6) 
 

 Diputació de Barcelona (2018) 
PLA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS FORESTALS 

 
 
Altres fonts d’informació: 
 
http://www.vilobi.cat/ 

http://www.mancomunitat.cat/ 

http://www.ccapenedes.cat/  

https://www.aiguesdevilafranca.cat/ca-es/ 

https://www.diba.cat 

http://www.icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Herramientas/Visualizadores-Geoindex/Ge

oindex-Atles-de-geotermia 

http://sitmun.diba.cat 

https://www.idescat.cat 

http://www.clickrenovables.com 

http://atlaseolico.idae.es/meteosim/ 

http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorParcsEolics.jsp 

http://www.coches.idae.es/ 

http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/anuaris-de-dades-me

teorologiques/xarxa-destacions-meteorologiques-automatiques/ 

http://www.vineyards4heat.eu/ 

https://www.kaelte-bast.de 

https://www.electrocalculator.com 

https://www.mitsubishielectric.es 

https://canonbcn22.com 

https://www.daikin.es/es_es/area-de-profesionales/climatizacion-para-su-negocio/vrv/vrv-iv-

heat-pump.html 
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GUIA PER REDACTAR ELS PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL 
CLIMA A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
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Autors:  
 
Tècnics de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, Gerència de Serveis de Medi Ambient, 
Diputació de Barcelona.  
 
Maig de 2018 
 
Barcelona 
 

 
Nota:  
 
Aquest document ha estat elaborat per l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona i sintetitza les principals característiques d’un Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima. La metodologia elaborada està en total concordança amb la publicada per 
l’Oficina del Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia però té el valor afegit d’estar adaptada a les 
particularitats de la Província de Barcelona.  

 
Agraïments: 
 
A l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya (OCCC), l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i a les següents empreses de consultoria: ARDA, Arum, ENT medi ambient i gestió, 
Estudi Ramon Folch, Gaia Serveis Ambientals, la Copa, LaVola, Limonium i Sergi Martínez (SALVUM). 
Aquestes consultories han redactat Plans locals d'adaptació al canvi climàtic durant el 
desenvolupament de la metodologia, han fet propostes de millora importants i han permès de 
testar-ne la viabilitat. Tant l’OCCC com l’AMB tenein estudis previs que han enriquit la metodologia, 
a més de fer aportacions que n’han permès la millora qualitativa. 
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1 ANTECEDENTS, UNA MICA D’HISTÒRIA 

 
A principis de 2008 la  Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’alcaldes per l’energia sostenible 
local”, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el 
canvi climàtic.  
 
El Pacte perseguia implicar als ens locals en l’assoliment dels objectius comunitaris de reducció de 
les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions d'eficiència energètica i 
relacionades amb les fonts d'energia renovables. Els ens signataris es comprometien a reduir en 
més d’un 20% les emissions l’any 2020. L’èxit d’aquesta iniciativa no ha tingut precedents i 
actualment (maig 2016) més de 6.500 municipis europeus s’hi ha adherit.  
 
L’any 2014, davant l’evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar  
una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació1 en front el canvi climàtic: Alcaldes per  
l’Adaptació (Mayors adapt). El model de funcionament era similar al del Pacte dels Alcaldes, i 
tornava a ser una iniciativa de relació directa institucions europees i ens locals.  A més de prendre 
mesures de mitigació2 també es volia avançar en l’execució de mesures per a l’adaptació, amb la 
finalitat d’avançar cap a la resiliència3 del nostre territori. 
 
Durant un any ambdues iniciatives van funcionar en paral·lel, però finalment es va considerar la 
necessitat de reformular el Pacte dels Alcaldes per integrar l’adaptació al canvi climàtic i per 
incorporar uns objectius de reducció més ambiciosos i que anessin en la mateixa línia que els 
objectius europeus.4   
 
Així doncs, a la cerimònia conjunta del Pacte d’Alcaldes i Alcaldes per l’Adaptació celebrada el 
passat 15 d’octubre, la UE decideix fer un pas endavant i aprova: El PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I 
L’ENERGIA. Aquest Nou pacte té tres pilars principals:  
 

 Esdevé més ambiciós amb un compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 

40% per l’any 2030, mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts 

d’energia renovables. 

 Incorpora el compromís d’avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint la obligació de 

redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions.  

 Que el subministrament energètic sigui segura, disponible, equitatiu i sostenible. 

 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Ajustament dels sistemes humans o naturals enfront d’entorns nous o canviants. L’adaptació al canvi climàtic es refereix als 
ajustaments en sistemes humans o naturals com a resposta a estímuls climàtics projectats o reals, o els seus efectes, d’una manera 
rendible o explotant-ne els beneficis potencials 
 
2 Intervenció antropogènica per reduir les fonts o millorar els embornals de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
3 La capacitat d'un sistema social o ecològic d'absorbir pertorbacions, mantenint la mateixa estructura bàsica i les maneres de 
funcionament, la capacitat d'autoorganització i la capacitat d'adaptar l'estrès i el canvi. 
4 Marc estratègic sobre clima i energia 20304 adoptat per la UE l’octubre de 2014 amb tres objectius fonamentals per l’any 2030: com a 

mínim un 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (en relació als nivells de 19904), un 27% de quota d’energies 
renovables i un 27% de millora de l’eficiència energètica. 
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2 EL PACTE DELS ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA, EN 5 MINUTS  

 
Aquesta iniciativa renovada  és una oportunitat per rellançar i posar en pràctica la visió global del 
canvi climàtic a nivell local, sumant les polítiques d’adaptació a una compromís molt ferm de 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.. 
 

 
2.1 Una visió compartida per al 2050 

 
Els signataris donen suport a una visió compartida per al 2050: 
 
 l'acceleració de la descarbonització dels seus territoris,  
 l'enfortiment de la seva capacitat d'adaptació als efectes del canvi climàtic inevitable,  
 l’accés a una energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania. 
 

2.2 Els compromisos adquirits 

 
Els municipis adherits al Pacte dels Alcaldes es comprometen a executar accions per assolir 
reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el  40% a l’any 2030,  
l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic i garantir 
l’accés a una energia neta, sostenible i segura a tothom.  
A l’Annex 1 s’inclou el compromís del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia. 
 
Per portar a la pràctica aquest compromís polític el signataris del Pacte, tenen dos anys per 
redactar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).  El PAESC ha d’incloure: 
 

 Un inventari base de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi per fer el 
seguiment de l’efectivitat de les accions de mitigació 

 Una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats Climàtiques. 
 L’estratègia d’adaptació pot formar part del PAESC o bé es pot desenvolupar o formar part 
d’un pla apart.  

 
Cada dos anys caldrà fer el seguiment de la implementació dels plans. 
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2.3 Quines estructures hi ha associades al Pacte? 

Per impulsar el Pacte, desenvolupar mecanismes de seguiment i control  i per coordinar tot el 
procés i les Administracions implicades es va crear l'Oficina del Pacte d'Alcaldes (CoMO). Les 
relacions dels municipis i la Comissió Europea són, doncs, a través d’aquesta oficina. 
  
Donat que l'adhesió és dels municipis, per facilitar l'entesa amb aquesta Oficina i per donar suport 
directe als municipis i així puguin dur a terme els compromisos assumits, hi ha les entitats 
coordinadores del Pacte, com la Diputació de Barcelona.  
  
En paral·lel hi ha d'altres institucions com el Joint Research Center (JRC) que es dediquen més a 
aspectes metodològics: com fer l'inventari d'emissions, el seguiment, els càlculs, revisió dels PAESC. 
 

2.4 Full de ruta 30-40: estat de la qüestió als ens locals 

Des del llançament de la iniciativa  del Pacte dels Alcaldes al 2008 fins a la seva reformulació en el 
Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia (1 de novembre de 2015) s’hi ha adherit 216 dels 311 
municipis de la província de Barcelona. 
 
Al març de 2014 es va posar en marxa la iniciativa Alcaldes per l’Adaptació, a la qual s’han adherit 
una vintena de municipis de la província.  
 
Així doncs, amb la posada en funcionament dels nous compromisos la situació dels municipis pot 
ser: 
 

 No estar adherit a cap de les iniciatives (Pacte dels Alcaldes ni Alcaldes per a l’Adaptació) 
 Estar adherit al Pacte dels Alcaldes: per la qual cosa es disposa d’un Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES). 

 Estar adherit a Pacte dels Alcaldes i a Alcaldes per a l’Adaptació: per la qual cosa es disposa 
d’un PAES i en alguns casos d’un Pla d’Adaptació. 

 
L’adhesió als nous compromisos farà que calgui incorporar els nous objectius al PAES existent.  
 
En tot cas des de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes es prioritza que els municipis adherits al primer 
Pacte dels Alcaldes avancin en els objectius que es van establir per al 2020 i incorporin els nous 
objectius llavors.  
 
Si més no, abans de reformular els PAES per adaptar-los al nou compromís caldrà haver fet un 
seguiment del PAES. 
 
A l’esquema següent es vol sintetitzar la situació: 

Pàgina 343
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí 
Sí 

No 
No 

No 

Estàs adherit 
al Pacte dels 

Alcaldes? 

Et vols adherir al 
nou Pacte dels 

Alcaldes 

No No 
No fer res 

Adhesió al Nou Pacte dels 
Alcaldes: per Ple. Hi ha 

model estàndard d’adhesió Vols 
renovar els 
compromis

os? 

Sí 

Téns un pla 
d’Adaptació o 

l’estàs fent? (per 
ex. Mayors 

Adapt) 

Segueixes amb el 
compromís al 2020: 

Cada dos anys seguiment 
del PAES.  

Objectiu: reduir >20% GEH 
al 2020 

Sí Segueixes amb els 
compromisos inicials de la 
iniciativa: PAES: Redacció 
del pla a l’any de l’adhesió 

i seguiment biennal 
 

Redacció estratègia/pla 
d’adaptació en dos anys 
des d’adhesió i revisió 

cada 2 anys.  
 

A partir de l’1de novembre  de 
2015 

només us podeu adherir a la 
nova iniciativa. 

Nous compromisos: 40% 
emissions 2030 (noves 

accions) i integració  del 
pla d’adaptació existent 
Adequació dels PAES a la 

nova iniciativa: 
PAES  PAESC 

Compromisos: 40% 
emissions 2030 i inclusió 

de l’adaptació. 
Redacció del  

PAESC 

Seguiment , cada 2 anys, del PAESC: inclou les accions de mitigació i les d’adaptació 
i la revisió quadriennal (mínim) dels inventaris d’emissions. També cal l’avaluació 

de les vulnerabilitats al canvi climàtic i el què s’estableixi des de Mayors Adapt 
Office i CoMO. 

2
  A

N
Y

S 
D

ES
 D

E 
L’

A
D

H
ES

IÓ
 

Nous compromisos: 40% 
emissions 2030 (noves 
accions) i inclusió de 

l’adaptació (vulnerabilitat 
a impactes i accions). 

Adequació dels PAES a la 
nova iniciativa: 
PAES  PAESC 

Vols renovar 
els 

compromisos? 

Sí 

FER SEGUIMENT PAES 

Suport Diputació de Barcelona 

1. Comunicació amb l’Oficina del Pacte 
dels Alcaldes (CoMO)  

 

2. Suport tècnic a la redacció del 
PAESC 

 

3. Suport tècnic a la redacció dels 
plans d’adaptació 

 

4. Suport tècnic a l’adequació dels 
PAES a PAESC 

 

5. Suport tècnic a fer el seguiment de 
PAES, plans d’adaptació i PAESC 

 

6. Suport a l’execució d’accions: suport 
tècnic redacció de projectes, plecs, 
gestió energètica, gestió de l’aigua... 

 

7. Suport a la comunicació i 
sensibilització: setmana de l’energia, 
campanyes d’estalvi d’aigua, ... 

 

8. Formació específica: cursos, 
seminaris, jornades... 
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2.5 ... així doncs... jo com a municipi que haig de fer si em vull 
comprometre?  

 
Tal i com expressa la figura anterior hi ha diferents situacions en la que es pot trobar un municipi, 
però el primer que cal tenir clar és la vostra voluntat política d’adquirir aquest compromís valent 
de lluita contra el canvi climàtic i adherir-vos-hi per ple (seguint els passos del punt següent, el 2.6).  
 
Així, si: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESC TOTAL 

Cal que facis tot PAESC: mitigació 40%  + adaptació  

Tinc el PAES fet, però no he 

fet cap seguiment encara 

1er seguiment + actualització 40% + adaptació.  

Primer fem el seguiment de les accions i inventari 

d’emissions i així ja tindrem una part del PAESC avançada. 

Després us adheriu al nou pacte i fem l’actualització 

d’accions al 40% de reducció i la part d’adaptació.  

Tinc el PAES fet amb 

seguiment recent 

actualització 40% + adaptació 

Doncs la part de mitigació  s’haurà actualitzar a la reducció 

del 40% i caldrà fer la part d’adaptació. Ja us podeu adherir.  

Tinc el PAES fet sense el 

seguiment però tinc pla 

d’adaptació  

1er seguiment + actualització 40% + unió de 

documents  

Primer fem el seguiment de les  accions i actualització 

d’inventari i després  actualitzem les accions per aconseguir 

la reducció del 40%. Amb aquesta feina, només en queda 

unir el teu pla d’adaptació a la feina feta de mitigació i 

revisar que hi ha tot el contingut. Ja us podeu adherir.  

Tinc el PAES fet sense el 

seguiment i tinc pla 

d’adaptació  

1er seguiment + actualització 40% + unió de 

documents  

Primer fem el seguiment de les  accions i actualització 

d’inventari i després  actualitzem les accions per aconseguir 

la reducció del 40%. Amb aquesta feina, només queda unir 

el teu pla d’adaptació a la feina feta de mitigació i revisar 

que hi ha tot el contingut. Ja us podeu adherir.  

Tinc el PAES amb seguiment 

i tinc pla d’adaptació  

Quasi ho téns tot 

Només caldrà revisar els documents amb els compromisos 

del 40% i unir-ho amb el pla d’adaptació. Ja us podeu 

adherir.  

Si sou d’un municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el suport que rebreu serà compartit: l’AMB us 

farà el pla d’adaptació i des de la Diputació farem la unió dels documents i l’actualització als nous 

compromisos de mitigació.  

No tinc res, començo de  

zero 
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2.6 T’hi apuntes? ... Doncs comença per fer efectiu el teu compromís.  

Els municipis que es vulguin adherir en aquest iniciativa han de fer diferents passos: 

1. Adhesió a la iniciativa per Ple. A l’annex 2 podeu trobar un exemple d’aprovació. 

2. Un cop aprovat pel Ple envieu-nos (melcioncf@diba.cat) el pdf escanejat de adhesió. 

3. Omplir el formulari estandarditzat de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes (Annex 3 o bé us el 
podeu descarregar des de:  

http://www.eumayors.eu/Covenant-core-documents,2131.html.  

4. Caldrà que informeu l'Oficina Europea del Pacte d'Alcaldes de la vostra adhesió. Per fer-ho 
haureu d'omplir el formulari electrònic a l’adreça següent: 
http://www.eumayors.eu/registration/signatory_en.html. En el formulari online que 
ompliu heu de posar com a Coordinador Territorial a “Province of Barcelona”. 

 

 
 

5. Al formulari on line cal posar el contacte de l’Alcalde o Alcaldessa i molt important el de la 
persona que portarà el dia a dia del pla (Main contact). 

 

 
 

6. Us enviaran un email (a l'adreça des del qual s'ha enviat l'adhesió i a qui estigui amb còpia, 
important que sigui qui portarà el dia a dia del PAESC) amb una clau d'accés al vostre 
apartat de la web oficial del Pacte. Des d'aquest apartat podreu modificar el vostre perfil i 
veure que les dades de contactes i del municipi siguin correctes 

7. Per acabar heu de fer la petició de suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a la 
redacció del PAESC. Caldrà que ho feu telemàticament a través del Portal Municipal de 
tràmits (https://sawsp2.diba.cat/vus/login.asp). 
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3 LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COM A COORDINADOR 
TERRITORIAL 

 
La Diputació de Barcelona va valorar des del primer moment com un encert el Pacte d'Alcaldes i va 
esdevenir el primer Coordinador territorial del Pacte a la tardor de 2008. Vuit anys més tard, 
mantenim el nostre compromís i suport.  
 
 

3.1 Què us oferim des de la Diputació de Barcelona?  

 
Suport en totes les fases i requisits que emanen del Pacte d’alcaldes pel Clima i l’energia, és a dir:  
 
 
 

 
   

Elaboració del Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible i el Clima 
en el termini de dos anys. 

 

Establiment d’una metodologia comuna per a la redacció dels 

plans amb l’inventari de consums i d’emissions dels municipis.  

Metodologies per avaluar les vulnerabilitats i riscos al canvi 

climàtic 

Contractació d’una consultora externa per elaborar el document 

estratègic.  

 

Cada dos anys caldrà fer el 
seguiment de la implementació 
dels plans. 
Difondre i executar les accions 
 

 Suport als tècnics municipals per fer el seguiment i l’avaluació del 

pla.  

 Setmana Europea de l’Energia Sostenible (EUSEW: 
http://www.eusew.eu/ ), organització i gestió a càrrec de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
(http://xarxaenxarxa.diba.cat/).  

 Formació per al personal dels ens locals i organització de 
conferencia i sessions d’intercanvi.  

 Gestió energètica municipal i préstec d’aparells(analitzadors de 
xarxes, comptadors instantanis, wattímetres, càmeres 
termogràfiques....).  

 Suport tècnic, material i econòmic per a l’execució de les 
actuacions planificades.   
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4 CARACTERÍSTIQUES GENERALS D’UN PLA D’ACCIÓ PER 
L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC) 

 
És un document estratègic de planificació energètica i climàtica local. Conté les accions que cada 
ens local ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030, i així, anar 
més enllà de la reducció del 40% de les emissions de CO2 al seu terme5. Ha de tenir una visió 
ambiciosa i incloure mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic. 

 
El PAESC ha de recollir els documents estratègics i estudis fets al municipi com ara: l’Agenda 21 / 
Auditoria ambiental, plans de mobilitat local, plans directors i d’adequació de l’enllumenat públic, 
PAES etc. És a dir, s’integra en la planificació estratègica local.  
 
La metodologia per a la elaboració del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima, es basa en la 
metodologia de l’Oficina del Pacte d’Alcaldes (CoMO)6.  Pel què fa a l’Adaptació la base han estat: la 
plataforma Climate-Adapt de la UE i la seva eina Urban Adaptation Support Tool, l’Estratègia 
Catalana d’Adaptació al canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC), el Pla Metropolità d’Adaptació al Canvi 
Climàtic (PACC2015-2020) i diferents estudis preliminars existents elaborats per les diferents 
administracions públiques. 

 

 
 
 

 

                                                           
5 Tot i que en el text oficial del Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’energia s’esmenta l’objectiu de reducció del 30 % sobre les 

emissions de CO2, atès que en la metodologia elaborada per Diputació s’inclouen àmbits com els residus on el metà té un 
pes rellevant, en el compromís de reducció es contemplen altres gasos d’efecte hivernacle (GEH) , seguint la fórmula: GEH 
= CO2eq. = CO2 + 21 CH4 + 310 N2O. Per més informació veure documents “Guia de càlcul de els emissions”.  
 
6
 Veure pàgina web: http://www.covenantofmayors.eu 

 
Un PAESC inclou: 
 

 Inventari d’emissions, com a recull de dades de partida  

 Anàlisi de les vulnerabilitat i riscos als impactes del canvi climàtic 

 Identificació de les àrees d’acció principals en matèria d’adaptació 

 Diagnosi: tant en relació a les emissions com als impactes del canvi climàtic 

 Pla d’acció de mitigació i adaptació: Constarà de dues parts diferenciades. Una es 
centrarà en les accions de mitigació, de reducció de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. L’altra presentarà les mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic, 
ja sigui com a actuacions específiques o com cal integrar-ho en d’altres plans i 
estratègies municipals. 

 Pla de Participació i comunicació, adreçat als treballadors de l’ajuntament i a la resta 
dels agents del municipi (socials, econòmics, culturals...) i dels veïns/es en general. Per 
a la elaboració del PAESC cal la implicació transversal de tots els treballadors de 
l’ajuntament i també dels serveis que ofereix el municipi. 
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5 FASES  

 
La durada del procés és de dos anys des de la signatura d’adhesió fins a la presentació del PAESC a 
la Oficina del Pacte d’Alcaldes.  
 
El PAESC té les següents fases: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Adhesió al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia 

Cal que l’adhesió al Pacte es faci pel Ple, tal i com s’ha comentat en el punt 2.6. 
 

5.2 Notificació a l’Oficina del Pacte i a la Diputació de Barcelona 

Un cop feta l’adhesió cal comunicar-ho tant a l’Oficina del Pacte com a la Diputació: 
 
El pdf escanejat de l'adhesió s’envia per correu electrònic a la Diputació. Per informar-ne a l’Oficina 
del Pacte cal omplir el formulari electrònic a l'adreça següent:  
http://www.eumayors.eu/about/registration-signatory_en.html.  
 
Un cop "fitxats" retornen un email (a l'email des del qual s'ha enviat l'adhesió i a qui estigui amb 
còpia, important que sigui qui portarà el dia a dia del PAESC) amb una clau d'accés al vostre apartat 
de la web oficial del Pacte. Des d'aquest apartat podreu modificar el perfil del municipi i veure que 
les dades de contactes i del municipi siguin correctes.  
 
Finalment l’Ajuntament ha de fer una petició de suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a la 
redacció del PAESC. Caldrà fer-ho telemàticament, a través de la seu electrònica 
(https://seuelectronica.diba.cat/concerta/tramita/default.asp). 

 
 Adhesió del Ple municipal al Pacte d’Alcaldes pel 

clima i l’energia.  

Notificació de l’acord a la CoMO i a Diputació de 
Barcelona, i petició de suport tècnic a la Diputació 
de Barcelona.  

Recollida d’informació: ajuntament,  dades que 
disposa la Diputació de Barcelona i d’altres fonts 
públiques.  

Redacció de documents i seguiment del treball 

Enviament telemàtic del PAESC a l’Oficina del Pacte 
dels Alcaldes i Alcaldesses (CoMO). 
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A partir d’aquí la Diputació pot iniciar els tràmits per contractar, si és el cas, una consultora externa 
per fer els PAESC. 
 

5.3 Recollida d’informació 

Les dades de partida són: 

 Enquesta lliurada a l’ajuntament per sistematitzar la recollida d’informació de l’ens 
local. 

 Dades de les diferents fonts públiques (ICAEN; IDESCAT; ACA; ARC; etc.) que són 
facilitades per la Diputació de Barcelona. 

 Emissions dels diferents sectors i fonts energètiques de l’àmbit PAESC. Informació 
lliurada per la Diputació de Barcelona. 

 Altres dades: estudis elaborats per l’ajuntament, dades de les companyies 
subministradores d’aigua, dades de generació i recollida de residus, planejament, etc. 

 

Aquesta fase inclou: 

 La centralització en suport informàtic de tota la informació energètica de 
l’ajuntament (enllumenat públic i semàfors, equipaments municipals, flota de vehicles 
municipals, consum d’aigua, etc.). Des de la Diputació s’ofereix un fitxer excel comú a tots els 
PAESC per recollir aquestes dades.  

 Les visites d’avaluació energètica i aigua (VAE) dels 10 equipaments que tinguin el 
consum més elevat o que l’ajuntament consideri d’especial interès. Veure Annex 1 Guia per a 
l’elaboració de les VAE. Aquestes visites són una particularitat de la metodologia de la 
Diputació respecte a d’altres. Gràcies a aquestes visites les accions proposades són molt més 
concretes i quantificades.  

 

5.4 Redacció dels documents del PAESC  

 
 Inclou l’elaboració dels documents de treball (inventari d’emissions, diagnosi, Pla 

d’Acció), els càlculs necessaris i les modificacions pertinents 

 Elaboració dels documents de participació i difusió del PAESC  

 Presentació dels documents definitius. 

 SECAP template. Ompliment en línia de la plantilla del PAESC 

 

Comissió tècnica de seguiment.  
 
Per tal de coordinar el treball, es crearà una comissió tècnica de seguiment on hi participen 
l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la consultora adjudicatària, cada entitat designarà una 
persona responsable i de contacte pel seguiment del treball.  
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5.5 Aprovació del Pla pel Ple Municipal i enviament a l’Oficina del Pacte 
d’Alcaldes (CoMO) 

Un cop acabat el Pla caldrà omplir la plantilla del PAESC del perfil del municipi en qüestió que hi ha 
a la pàgina web de la CoMO (http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html). La consultora 
externa s’encarrega de fer aquesta tasca.  
 
Per entrar cal que cada municipi tingui clar quin és l’email de referència que han donat a la CoMO 
i quin és el mot de pas rebut. En cas que no es recordi o no es pugui recuperar s’ha de demanar a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Dins del perfil de municipi cal entrar tota la informació: 
 
 My overall strategy 
  
 My emission inventories 

 
 Sustainable energy action plan 
 
La Diputació de Barcelona, un cop el municipi li ha notificat l’aprovació del PAESC en el Ple 
municipal (cal indicar la data d’aprovació i notificar-ho per email), carrega el document del Pla i en 
fa l’enviament telemàtic (submit). 
 
En aquests moments l’Oficina del Pacte dels Alcaldes està treballant per modificar aquesta plantilla 
“on line” i integrar-hi l’adaptació al canvi climàtic. Quan la plantilla sigui efectiva ja us passarem les 
instruccions per omplir-la. 
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6 ÀMBITS D’AVALUACIÓ D’EMISSIONS I ÀMBITS DE COMPROMÍS. 

 
L’objectiu principal del Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia és: superar els objectius establerts per 
la UE per al 2030, i reduir les emissions de CO2 al territori municipal com a mínim el 40%, 
mitjançant la implementació d’un Pla d’acció per l’energia sostenible i pel clima.  
 
L’àmbit de compromís, àmbit PAESC a partir d’ara, és on l’ens local hi té competència per actuar ja 
sigui de manera directa o indirecta.  
 
 
 
 
 
 

6.1 Inventari de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.  

L’esquema sintetitza les diferents escales de treball i els àmbits de compromís:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’àmbit PAESC, respecte del qual es preveu la reducció del 40% d’emissions, no inclou les emissions 
associades al sector primari i al sector industrial7.  

                                                           
7
 No es considera obligatori incloure el sector industrial en l’àmbit PAESC, ja que les dades d’aquest sector per a la 

província de Barcelona no les trobem diferenciades per indústries que estan sota el règim de comerç de drets d’emissió 
de les que no ho estan. De totes maneres si hi ha algun municipi que les per les seves característiques ha actuat sobre 

Àmbit PAESC: és l’àmbit on l’ajuntament pren el compromís de reducció, recull tots els 
sectors que es desenvolupen en el municipi excepte els sectors primari i industrial. 
També inclou les competències i serveis propis de l’ajuntament. 
 

MUNICIPI 

PAESC 

•Transport  (públic i privat) 

•Consum domèstic energia  

•Tractament de residus 

• Serveis (comerços o altres).  

•Cicle de l’aigua (consum 
d’aigua) 

• Producció local d’energia. 

•Espai Públic, platges i litoral 

•Gestió forestal.  
 

AJUNTAMENT 

•Flota municipal i externalitzada 

• Equipaments i infraestructures 

• Enllumenat i semàfors 

• Bombament d’aigua 

•Verd urbà.  
 

•Indústria 
(sector 
secundari) 

•Sector primari 
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Finalment l’àmbit ajuntament contempla les emissions associades als serveis que presta 
l’administració municipal (dependències, enllumenat públic, etc.).  
 

6.2 Avaluació de les vulnerabilitats i riscos als impactes del canvi climàtic 

Les àrees que s’avaluen són aquelles en les que el govern local pot gestionar, planificar o establir 
polítiques i on els efectes del canvi climàtic tinguin especial incidència.   
 
Serà important valorar també aquells aspectes de coordinació amb altres municipis per a riscos que 
depassin l’àmbit dels límits administratius del municipi. 
 
L’article 26 de la LRBRL, la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix 
un llistat de serveis o funcions administratives que són de prestació obligatòria per part dels 
ajuntaments en funció del seu nivell de població.  
 

Tots els municipis Més de 5.000 hab. Més de 20.000 hab. Més de 50.000 hab. 

 

Enllumenat públic 

Recollida de residus 

Neteja viària 

Abastament d’aigua 

Clavegueram 

Accessos al nucli de 
població 

Pavimentació i 
conservació de les vies 
públiques.  

 

 

Parcs públics 

Tractament de residus 

 

Prevenció i extinció 
d’incendis 

Protecció civil
i
 

 
 

 

Transport col·lectiu 
urbà de viatgers 

Protecció del medi 

 

 

Relació de serveis ambientals que han de prestar els ens locals en funció de la població. En taronja 
aquells serveis que tenen un paper en la mitigació del canvi climàtic i el blau aquells que són més 
vulnerables de cara als impactes i per tant tenen un paper més rellevant pel que fa a l’adaptació.  
 

La legislació sectorial també atorga competències als ens locals en matèria de planejament 
territorial i protecció dels espai naturals, entre altres. Totes han quedat recollides en la RSAL, llei 
27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.  
 
També caldrà incloure aquelles competències voluntàries que exerciti l’Ajuntament i on el els 
impactes del canvi climàtic siguin importants. 
 
Cal considerar que a més hi haurà els efectes que determinats fenòmens meteorològics extrems 
poden tenir sobre les infraestructures, tant les que depenen de l’àmbit competencial municipal: 
clavegueram, enllumenat públic, abastament i camins rurals; com de l’àmbit d’altres 
administracions:  infraestructures ferroviàries,  de telecomunicacions, d’energia, de carretera, ...  
 
L’Ajuntament podrà actuar directament en les infraestructures de la seva competència , però en la 
resta haurà d’establir protocols de coordinació i comunicació amb les altres administracions 
competents. 
 

                                                                                                                                                                                   
aquest sector, pot incloure’l en l’àmbit PAESC i definir accions per a la reducció de les seves emissions relacionades amb 
el sector industrial. Des de la CoMO actuar sobre aquest sector també es considera optatiu i s’anima a fer-ho.  
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En el cas dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) us recomanem la consulta del 
Pla d’Adaptació de l’AMB que trobareu al web http://www.amb.cat/web/medi-
ambient/sostenibilitat/canvi-climatic/adaptacio. 
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7 PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

 
La participació es contempla en dos moments diferenciats:  
 

 En la redacció del PAESC: l’objectiu és donar informació i difusió del compromís de reducció 
que ha adquirit l’ajuntament i buscar la implicació per definir accions concretes del PAESC.  

 En l’acció: promoure la participació a través de l’acció en actuacions concretes .  

  
I hi ha dos nivells de participació:  
 
1. Participació interna de l’ajuntament:  

 

 Representants polítics.  

 Personal vinculat a la redacció del pla (tècnics de medi ambient, serveis, enginyers, 
arquitectes municipals, intervenció i compres, entre altres) i gestors d’equipaments. 

 Altres treballadors/es de l’ajuntament.  

 
En el procés de participació interna es proposen tres reunions generals:  
 
 

 Informativa de presentació a l’inici del PAESC, on s’explica que és el PAESC i es sol·licita 
informació als responsables de l’ajuntament (equipaments, enllumenat i semàfors, flota de 
vehicles, etc...) 

 Seguiment s’informa dels resultats de l’inventari i es presenta a discussió la proposta de 
diagnosi. 

 D’avaluació de propostes del Pla d’Acció, on el personal de l’ajuntament valora les accions 
proposades, fa les esmenes oportunes i en proposa de noves. 
 

La participació interna és clau, cal que els treballadors de l’ajuntament s’impliquin en el procés i 
participin en l’elaboració de les propostes d’accions. 
 
Cada ajuntament haurà de decidir, d’acord amb la consultora i la Diputació de Barcelona, com es 
farà aquesta participació, atenent a les singularitats de cada cas. 
 
2. Participació ciutadana:  
 

L’abast de la participació dependrà de cada Ajuntament, es proposa que s’articuli entorn a les 
estructures de participació que cada ajuntament disposi: consell municipal de medi ambient (o 
organisme anàleg), societat civil organitzada (associacions, gremis, grups ecologistes, etc.), sector 
educatiu de la ciutat i ciutadania en general. 
 
També pot ser convenient l’ús de sistemes no presencials de participació (enquestes, internet...). 
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8 INFORMACIÓ APORTADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
La Diputació de Barcelona aporta la informació següent: 
 

1. Consums energètics per fonts i sectors de l’àmbit PAESC (excel Evolucio_municipi.xls) 

2. Emissions per fonts i per sectors de l’àmbit PAESC (excel Evolucio_municipi.xls) 

3. Informació sobre la metodologia, el càlcul de les emissions, dades de referència 
(comprador de consums) i check list d’accions de mitigació al canvi climàtic. El comparador 
de consums i el check list d’accions els podeu trobar a la pàgina web:  

http://www.diba.cat/web/mediambient/pactealcaldes/eines. 

4. Dades del municipi per iniciar l’avaluació de les vulnerabilitats als impactes al canvi climàtic, 
mitjançant l’eina  Avaluació Simplificada de Vulnerabilitats als Impactes del canvi Climàtic 
(ASVICC) que permetrà tenir una primera aproximació de les vulnerabilitats del municipi als 
impactes del canvi climàtic. Aquesta eina està actualment en elaboració però ja és 
parcialment funcional. 

5. Actualment en elaboració: per complementar l’ASVICC  s’està treballant en una eina que 
permeti identificar una primera bateria de propostes i mesures per a l’adaptació al canvi  
climàtic. En tot cas el criteri expert i el de l’Ajuntament són claus per establir les propostes i 
validar-les. 

 
D’altra banda per tal que el PAESC sigui el executiu i funcional per a l’Ajuntament caldrà recopilar 
informació específica de l’Ajuntament, per la qual cosa la Diputació de Barcelona ha elaborat un 
seguit d’excels de recollida de dades específics: 
 
Consums energètics: 
 

 De recollida de dades dels equipaments, l’enllumenat públic, els semàfors i la flota de 
vehicles desagregats:  

o recollida de dades de municipis sense comptabilitat energètica: SENSE.xls 
o recollida de dades de municipis amb comptabilitat energètica: AMB comptabilitat 

recollida dades.xls 
 Un llibre d’excel que agrega els consums anuals. És un excel resum de dades que un cop 
ple es lliura (obligatori) a la Diputació de Barcelona, de manera que llavors la DIBA retorna 
l’excel Evolució_municipi.xlsx complet i l’excel del SEAP template (DADES_TEMPLATE.xlsx) 
ja omplert 

o  DADES_AJUNTAMENT.xlsx 
 
Consums d’aigua de l’Ajuntament: 
 

 Dades de consums d’aigua de les dependències municipals, verd urbà, boques de reg, 
neteja viària, horts municipals, altres específics de l’Ajuntament.  

o Consum aigua equipaments.xlsm 
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9 ... PERÒ AL FINAL QUINS DOCUMENTS QUE CONFORMEN UN 
PAESC?  

 

El PAESC s’organitza en els següents documents:  
 
DOCUMENT I PAESC.   
 

1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS. CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI. 
 

1.1.Introducció i antecedents.  
1.2.Característiques del municipi 
1.3. Clima actual i projeccions climàtiques 

 
2.  MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

 
2.1. Gestió energètica municipal 
2.2. Inventari d’emissions 
2.2.1. Consums i emissions 
2.2.2. Producció local d’energia inferior a 20MW 

 
2.3. Diagnosi 
2.3.1. Taules resum 
2.3.2. Punts forts i punts febles 
2.3.3. Projecció d’escenaris de GEH fins al 2020 i 2030.  
2.3.4. Anàlisis del potencial d’implantació d’energies renovables al municipi.  
2.3.5. Objectius estratègics de reducció i àmbits d’actuació.  

 
2.4. Pla d’Acció: accions de mitigació.  
2.4.1. Contingut de la fitxa.  
2.4.2. Cronograma 
2.4.3. Finançament potencial de les actuacions.  
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3. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC  
 

3.1. Organització de l’ajuntament, capacitat d’actuació del municipi, recursos i serveis 
disponibles. 

3.1.1. Organització de l’ajuntament 
3.1.2. Serveis d’emergència i protecció civil.  
3.1.3. Servei de salut 
3.2. Gestió municipal de l’aigua 
3.2.1. A escala municipal.  
3.2.2. A l’Ajuntament.  
3.2.3. Disponibilitat de recursos propis.  
3.3. Avaluació de les vulnerabilitats i riscos als impactes del canvi climàtic.  
3.3.1. Marc Conceptual  
3.3.2. Avaluació Simplificada de la Vulnerabilitat als Impactes del Canvi Climàtic.  
3.4. Diagnosi i identificació d’accions. Objectius específics en matèria d’adaptació.  
3.5. Pla d’acció: Accions d’adaptació.  
3.5.1. Descripció de les actuacions.  
3.5.2. Organització de les actuants en el pla.  
3.5.3. Cronograma 
3.5.4. Finançament potencial de les actuacions.  
3.5.5. El cost de la inacció.  

 
4. SEGUIMENT 

 
5. TAULES RESUM DE LES ACTUACIONS 
5.1. Pla d’acció de mitigació al canvi climàtic.  
5.2. Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic.  

 
 

DOCUMENT II PAESC:  Document recull de la participació desenvolupada i/o proposada.  
 
DOCUMENT III PAESC: DOCUMENTS DE SÍNTESIS (en català i anglès).  
 
DOCUMENT IV PAESC:  ANNEXOS.  
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10 DOCUMENT I PAESC:  INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS. 
CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI. 

 

10.1 Introducció i antecedents.  

Es descriu la voluntat política que ha motivat a l’Ajuntament a signar el Pacte d’Alcaldes i els seus 
objectius i el context global en què s’inclou així com el marc legal que l’acompanya.  

Caldrà fer esment de compromisos anteriors del municipi: si és un signatari del Pacte dels Alcaldes 
del 2008 i per tant ja hi ha un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) redactat i en execució, 
i/o si el municipi està adherit a la iniciativa Alcaldes per l’Adaptació i /o té algun pla d’adaptació al 
canvi climàtic. 

En cas que el municipi ja tingui un PAES caldrà haver-ne fet el seguiment com a pas previ a la 
redacció del PAESC. 

10.2 Característiques del municipi 

Aspectes generals i perfil ambiental del municipi. 

10.2.1 Aspectes generals 

 
 Característiques geogràfiques: espais fluvials, zones costeres si és el cas;  característiques 
territorials bàsiques 

 Medi natural: graus de protecció, superfície forestal (tipologia...) 

 Característiques socioeconòmiques: agricultura, turisme, indústria.... 

 Planejament:  Si tenen POUM o no, el què tinguin de quin any. Dades bàsiques de zona 
urbana, urbanitzable i no urbanitzable i els mapes. 

 Infraestructures (sensibles al Canvi climàtic) que hi hagi al municipi i les previstes: 
Clavegueram, aigua de boca; EDAR/ETAP; de residus; elèctriques, de combustibles, altres 
energia, viàries, ferroviàries. 

 Característiques bàsiques de la població: nombre habitants i piràmide d’edats (és important 
ja que la gent gran és més sensible en front onades de calor, per exemple). Identificar la 
component territorial si és el cas: barris, nuclis o disseminats, entitats demogràfiques.... 

 Informació socioeconòmica: dades de RFBD per exemple. 

 Altres informacions que permetran caracteritzar el municipi en relació als efectes del canvi 
climàtic són: 

 Inundacions: registre històric d’inundacions (font: Agència Catalana de l’Aigua) 

 Incendis forestals: registre d’incendis, superfície cremada i nombre (font: Generalitat de 
Catalunya). 

 Onades de calor 

 Sequeres 

 Ventades, temporals... 
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10.2.2 Clima actual i projeccions climàtiques 

 
Les dades de la climatologia actual del municipi són bàsiques.  La Diputació de Barcelona aportarà 
informació bàsica del municipi, a partir de la informació del Servei de Meteorologia de la 
Generalitat de Catalunya. La informació s’ha obtingut de les estacions automàtiques, per tant no 
tots els municipis en tenen una. A cada municipi se l’hi ha assignat la informació d’una estació. En 
tot cas, si es coneix que hi ha un registre meteorològic més local, seria convenient de posar les 
dades més específiques. 
 
 Aquesta informació no ha de ser necessàriament extensa, amb un parell de pàgines, com a molt, és 
suficient. De cada municipi es podrà grafiar el diagrama ombrotèrmic corresponent. 
 
 
En relació a les projeccions climàtiques futures la Diputació de Barcelona aportarà la informació en 
base als informes i estudis del Servei Meteorològic de la Generalitat de Catalunya, de l’oficina 
Catalana de Canvi Climàtic i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona..  
 
A partir de valorar  a quina zona climàtica es situa cada municipi es determinarà quina és la previsió 
de canvis en els paràmetres climàtics bàsics.  
 
Es poden incloure les gràfiques de les tendències futures dels paràmetres. 
 
En tot cas cal fer esment que en general els canvis que s’esperen són increments de temperatura 
de més d’1ºC, més remarcables a l’estiu que a l’hivern, precipitació en molts casos una mica 
inferior, però, sobretot, més irregular, fenòmens meteorològics més extrems en general: onades de 
calor, tempestes.... etc. Cal tenir una idea de quina és la previsió per poder valorar les 
conseqüències sobre el municipi. 
 
En el cas de municipis de l’àmbit AMB consulteu la informació disponible a la pàgina web de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona: www.amb.cat. L’AMB disposa d’un estudi de regionalització a escala 
municipal de les projeccions climàtiques pels municipis metropolitans, que en breu estarà 
disponible al web. El link és el següent: http://www.amb.cat/s/web/medi-
ambient/sostenibilitat/canvi-climatic/projectes-i-adhesions.html#box4. 
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11 DOCUMENT I PAESC: MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

 
Aquesta part inclou la informació equivalent a la que s’incloïa en els Plans d’Acció per l’Energia 
Sostenible associats al Pacte dels Alcaldes inicial. 
 

11.1 Gestió energètica municipal 

Cal conèixer com es fa la gestió energètica al municipi, quins són els departaments o àrees 
implicats, si es fa un recull sistematitzat de consums, si hi ha algun programari de gestió energètica 
municipal, si hi ha equipaments o infraestructures concessionades, com es gestionen des del punt 
de vista energètic, qui paga les factures, qui té coneixement de consums... 
 
També és d’interès conèixer si hi ha ordenances o normes locals relatives a l’energia i al canvi 
climàtic així com si hi ha registres de les instal·lacions de renovables del municipi, per exemple 
degut a la tramitació durant la llicència d’obres o d’activitat. 
 
Per acabar és important saber quines són les principals distribuïdores que actuen al municipi, si 
l’Ajuntament, via el cobrament de taxes i impostos per ocupació de la via pública de les 
infraestructures pot conèixer els consums del municipi, fonts d’energia tèrmica usades al municipi 
(si hi ha o no xarxa de gas natural, xarxa de propà, gasoil C, etc.) 

 

11.2 Inventari d’emissions 

Per fer l’inventari d’emissions es partirà de la metodologia 
proporcionada per la Diputació de Barcelona en què es determinen 
mecanismes per fer estimacions i factors d’emissió. L’any base de 
l’inventari és el 2005. La Diputació de Barcelona proporciona l’inventari d’emissions ja calculat un 
cop es disposa dels consums energètics municipals. 

11.2.1 Consums i emissions 

La Diputació de Barcelona proporciona els consums energètics a escala municipal (font ICAEN), per 
sectors i per fonts. També proporciona els consums d’aigua (font ACA) i de producció de reisuds 
(font ARC). 
 
Cal fer la presentació de les dades (des de 2005 fins el darrer any disponible) amb taules i gràfics, 
fer una breu exposició dels resultats obtinguts per a cada un dels apartats. 
Les unitats emprades per expressar consums seran: kWh i KWh/hab. 
 
La sèrie de dades de consum i emissions serà com a mínim des de l’any 20058 en endavant, tant de 
l’àmbit PAESC com de l’àmbit Ajuntament.  
 
En cas que de l’àmbit Ajuntament hi hagi mancança de dades es calcularan obligatòriament les 
dades del 2005 , del 2012 i dels tres darrers anys disponibles. Si no es tinguessin aquestes dades cal 
definir quines assumpcions es prenen. Aquesta informació haurà de reflectir-se en un apartat 
metodològic.  
 
Les dades dels consums energètics de l’Ajuntament es recopilaran en els excels que proporciona la 
Diputació e Barcelona. 

                                                           
8 S’agafa aquest any de referència en base a l’inici de l’aplicació de la Directiva 2003/87/CE, que regula el Règim de 
comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.  

Ep! Si el seguiment del PAES 
s’ha fet recentment, tota 

aquesta informació ja 
existeix actualitzada. 
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11.2.1.1 Àmbit PAESC ( tot menys primari i industrial) 

 
 Per fonts energètiques: electricitat, gas natural, combustibles líquids, GLP,... Residus i cicle 
de l’aigua també s’han d’incloure com a “fonts” per tal que la suma de les emissions sigui 
equivalent tant si es fa per fonts com per sectors 

 Per sectors: serveis, transports, domèstic, residus i cicle de l’aigua (consum energètic de la 
potabilització i la depuració). 

 
En l’anàlisi de consums del sector domèstic s’inclourà informació sobre l’antiguitat del parc 
d’habitatges del municipi (a partir de dades del cadastre,  la informació es facilita a l’excel 
DADES_MPIS_30_40.xlsx). Aquesta informació, conjuntament amb la informació de RFBD, ha de 
servir per millorar la diagnosi i la proposta d’acció. 
 
En l’apartat dedicat a la producció de residus caldrà esmentar el model de recollida que hi ha 
implantat al municipi i des de quan, així com les plantes de tractament.   

11.2.1.2 Àmbit Ajuntament 

 Consums i emissions: 

o Per fonts energètiques: electricitat, gas natural, combustibles líquids, GLP,... 
o Per sectors: equipaments municipals, enllumenat públic i semàfors, flota de 

vehicles i infraestructures municipals, bombeig... 
 
La informació de consums i emissions ha d’incloure l’any 2005 (any base), i el màxim d’anys 
disponibles. L’òptim és aconseguir les dades del 2005 fins l’actualitat, any a any. En cas que no fos 
possible caldria tenir les dades del 2005, els darrers 3 anys disponibles i algun any intermedi si es 
pogués (2012).  
 
Pel que fa els sectors de l’ajuntament, cal destacar: 
 
Equipaments municipals:  
 

 Resum de les Visites d’Avaluació Energètica i Aigua de 10 Equipaments: tenint en compte 
els equipaments de més consums energètics i els equipaments amb deficiències 
constructives o d’instal·lacions. Les unitats són :KWh i kWh/m2 

Cal incloure la informació mínima següent: 

 Consum energètic i emissions per fonts i per tipologia d’equipaments des del 2005 fins a 
l’últim any disponible o dels anys que es disposi, tant en termes absoluts (kWh) com relatius 
(kWh/m2, per superfície útil). 

 Evolució del nombre d’equipaments, per tipologies i per fonts energètiques. 

 Evolució del cost econòmic per fonts energètiques i per tipologia d’equipaments, absolut i 
relatiu per kWh consumit 

 Canvis que hi hagi hagut des del 2005 fins l’any de redacció del PAESC: ampliacions 
d’equipaments, canvis de combustibles, canvis de calderes, rehabilitacions, concessions 
d’equipaments ... 

 Determinar quins són els equipaments que consumeixen el 50% de l’energia total del 
“sector” edificis i equipaments, en termes absoluts,  i ordenar-los de major a menor consumidor 
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segons ràtio de consum kWh/m2, per avaluar quins són els equipaments i edificis on cal prioritzar 
l’acció. 

Cal acompanyar la informació de gràfiques. 

Enllumenat públic i semàfors:  
 
En el cas de l’enllumenat les unitats són: KWh i kWh/hab i si és possible kWh/m de carrer 
il·luminat o punt de llum. Cal incloure un resum de l’estat de l’enllumenat d’acord amb la 
informació següent: 
 
 Evolució de consums i emissions de l’enllumenat i els semàfors des del 2005 fins l’últim any 

disponible. 

 Evolució del cost energètic 

 Evolució dels consums, emissions i costos relatius. 

 Evolució del nombre de quadres i de punts de llum 

 Tipus de llums instal·lats i nombre 

 Reguladors d flux, rellotges astronòmics, telegestió, horaris 

 
Cal incloure informació sobre els canvis fets des de 2005 fins l’actualitat en l’enllumenat i semàfors: 
redacció de plans directors, d’adequació, nous carrers, canvis de llums, quadres, inclusió de 
reguladors de flux, de rellotges astronòmics, canvis en la gestió.... 

 

Flota de vehicles: 
Inclou la flota municipal i serveis externalitzats i transport públic 
 
La Diputació de Barcelona lliura un excel de recollida de dades que pot ser d’utilitat per a tenir els 
paràmetres mínims següents: 
 

 Nombre de vehicles 

 Antiguitat 

 Tipus de combustible 

 Consum des del 2005 fins el darrer any disponible 

 
Caldrà segregar flota pròpia, de serveis externalitzats i total. 

 
Infrastructures municipals: bombaments d’aigua i altres 
Caldrà veure’n els consums i emissions des de 2005 fins darrer any disponible, tipus d’instal·lacions 
incloses, nombre i cost dels consums. Els consums d’aquestes instal·lacions s’haurà de sumar al 
d’equipaments per incloure’l en l’excel DADES_AJUNTAMENT. 

11.2.2 Producció local d’energia inferior a 20MW 

Aquest valor s’expressa en kWh i en % respecte el total de l’energia produïda a l’àmbit del municipi, 
en l’àmbit PAESC i en l’àmbit de l’ajuntament 
 

 Energies renovables: (Sector privat, sector públic municipal, altres) 

 Cogeneració i climatització de barris 
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La informació de la producció local d’energia elèctrica amb fonts renovables serveix per poder 
calcular el factor d’emissió de l’electricitat a escala local.  
 
 

11.3 Diagnosi 

La diagnosi ha de servir per enfocar el pla d’acció en aquells punts, més rellevants i significatius, 
que suposin una major reducció de les emissions dels GEH del municipi. 
Cal analitzar els punts forts i els punts febles de cada sector, per tal de poder deduir-ne les accions 
del Pla. 

11.3.1 Taules resum 

 
Aquestes taules són un breu resum de les dades obtingudes a l’inventari d’emissions, reflecteixen la 
situació actual i serveixen de punt de partida de la diagnosi. 
Per a cada taula cal fer un breu comentari de la tendència de les emissions.  
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Taula 1. Cal omplir una taula de Consums energètics pels àmbits d’estudi any 2005 (o any base) i darrer any disponible.  

Població any 2005 (2012 i darrer any disponible):  

Categoria 

2005 CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh] 

Electricitat Calefacció/Refrigeració 

Combustibles fóòssils   

Total Gas 
natural 

GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 
Altres 

combustibles 
fòssils 

Biocombustible  Biomassa 
Energia 

solar 
tèrmica 

Energia 
geotèrmica 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS  
  

Edificis I equipaments 
municipals 

                        0 

Sector serveis (exclòs 
Ajuntament) 

                        0 

Sector domèstic                         0 

Enllumenat públic i 
semàfors 

                        0 

Subtotal edificis, 
equipamients i serveis 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORT: 
  

Flota municipal                         0 

Transport públic                         0 

Transport privat i 
comercial   

                        0 

Subtotal transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

Adquisició municipal 
d'electricitat"verda" 
certificada [MWh]: 

  

            

 

Taula 2. Cal omplir una taula de les Emissions de gasos d’efecte hivernacle pels àmbits d’estudi any 2005 (o any base) i darrer any disponible. 
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Població any 2005 (2012 i darrer any disponible):  

Categoria 

2005 EMISSIONS DE CO2 (t) 

Electricitat Calefacció/Refrigeració 

Combustibles fóòssils   

Total Gas 
natural 

GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 
Altres 

combustibles 
fòssils 

Biocombustible  Biomassa 
Energia 

solar 
tèrmica 

Energia 
geotèrmica 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS  
  

Edificis I equipaments 
municipals 

                        0 

Sector serveis (exclòs 
Ajuntament) 

                        0 

Sector domèstic                         0 

Enllumenat públic i 
semàfors 

                        0 

Subtotal edificis, 
equipamients i serveis 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORT: 
  

Flota municipal                         0 

Transport públic                         0 

Transport privat i 
comercial   

                        0 

Subtotal transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTRES: 
Gestió de residus 
(tractament) 

             

Cicle de l’aigua              

Subtotal altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
          

    2005 2012 Tendència 

Total emissions Ajuntament tCO2:    Emissions PAES per habitant    

% emissions Ajuntament respecte PAES   Emissions Ajuntament per habitant    
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Taula 3. Producció d’energia local inferior a 20 MW en kW/hab i any i Intensitat energètica 
local en kWh/€ 
 

Producció d’energia local 
KWh/any 

Tendència 
kWh/hab i any 

Tendència 

2005 20__ 2005 20__ 

Sector privat 
Fonts renovables       

Altres       

Sector públic 
municipal 

Fonts renovables       

Altres       

Total        
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11.3.2 Punts forts i punts febles 

Cal analitzar els punts forts i punts febles en relació al consum energètic i les emissions de GEH 
del municipi de cada un d’aquests aspectes, cal fer-ne una breu explicació. 
 

1. Estructura i territori 
2. Mobilitat i transport 
3. Aigua (abastament, tractament, potabilització, depuració) 
4. Residus 
5. Energia (domèstic i serveis) 
6. Àmbit ajuntament: 

6.1 equipaments 
6.2 enllumenat públic i semàfors 
6.3 flota vehicles municipal i de serveis externalitzats 
6.4 infrastructures municipals (bombaments i altres) 

7. Potencial d’implantació d’energies renovables 

11.3.3 Projecció d’escenaris d’emissió de GEH fins al 2020 i 2030 

Fer una gràfica les tendències en base a les dades disponibles per tal de veure a llarg termini el 
comportament de les emissions del municipi en els 2 supòsits: 
 

 Alternativa zero o ( BaU2): tendència que seguirien les emissions de CO2eq. si no es 
pren cap mesura correctora per tal de reduir les emissions del municipi. 

 

 Alternativa PAES: tendència que han de seguir les emissions de CO2eq. amb els 
objectius establerts al PAES de reducció de més del 40% al 2030, passant pels objectius 
de 20% el 2020.  

 
Aquest punt no és una modelització, simplement es tracta de fer tendències en base a la dades 
disponibles, de cara a tenir de manera gràfica, divulgativa, il·lustrativa i pedagògica un incentiu 
per actuar.  

11.3.4 Anàlisis del potencial d’implantació d’energies renovables al municipi 

Cal conèixer quin és el potencial d’implantació de renovables al municipi per poder conèixer 
les oportunitats d’acció. Per exemple, a partir de les dades proporcionades per l’ajuntament i 
de les VAE es poden establir sostres potencialment aprofitables per energia solar fotovoltaica i 
altres fonts renovables en els equipaments municipals. 
 
Pel què fa a la producció d’energia tèrmica es valorarà el potencial de solar tèrmica, la 
possibilitat de geotèrmia i també el potencial de producció en biomassa. Cal fer esment dels 
estudis i la informació existent, bona part descarregable des de SITMUN - Transició energètica 
(http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp?user=public_canviclimatic&app=42&ter=1.): 

- Mapa i llistat d’instal·lacions amb biomassa 
- Potencial de demanda de biomassa:  

Informació dels equipaments amb consums de més de 100.000kWh (energia 
tèrmica), disponible i descarregable des del SITMUN. 

o També al SITMUN es poden descarregar i combinar amb l’anterior les capes de 
serveis ecosistèmics aprovisionament de biomassa forestal a partir de dades 
del CREAF (MN902I i d’Unió de Pagesos (MN903). 
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Tota la informació es pot trobar al SITMUN, als mapes de transició energètica ( 
 

 
 
 
Pel què fa al potencial en energia solar fotovoltaica des de Diputació de Barcelona es 
proporciona un excel (Càlculs installació autoconsum tarifa.xlsx) com a eina d’ajuda per a fer 
un càlcul preliminar d’aquest potencial per equipament. 
 
Pels municipis metropolitans, existeixen estudis i mapes sobre el potencial d’implantació de 
diferents tipologies de renovables, fets per al Pla de Sostenibilitat de l’AMB (PSAMB), que es 
poden consultar al següent link: http://www.amb.cat/web/medi-
ambient/sostenibilitat/mapes-del-psamb. 

11.3.5 Objectius estratègics de reducció i àmbits d'actuació   

En aquest punt es determinen els principals àmbits d’actuació i defineix la visió de futur 
establint objectius específics per a cada àmbit.  
L’establiment d’aquest compromís depèn de la voluntat de cada ajuntament i del marc 
competencial establert per la normativa vigent.   
 
Aquest punt s’acompanyarà amb una taula resum dels àmbits que mostri:  

 la suma total d’emissions que suposa (i també per càpita)  

 el % respectes del total de les emissions del municipi.  
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 Objectiu de reducció que es pot establir i les tones de CO2 eq. que representa. A partir 
de les accions que es proposen a continuació.  

També es calcula quina quantitat de tones representa el 20% de tots els àmbits que computen 
en el compromís de reducció (també per càpita). I es defineix si l’ajuntament acorda fer el 
compromís per càpita i dades globals.  
 
Caldrà afegir el paràgraf següent, per deixar ben clar el compromís de reducció del PAESC: 
 
Donat que les emissions de l'àmbit de compromís del PAESC al 2005 són de [nombre de tones 
de l’àmbit PAESC] tCO2e  es proposen [“nre d’accions”] accions que han de permetre la 
reducció de [“suma de les tones estalviades amb les accions”] tCO2e, la qual cosa suposa un 
[“percentatge de reducció, superior al 40%”]% d'emissions respecte el 2005.  
 
En termes relatius es preveu que de les [“emissions per habitant de l’àmbit 
PAESC”]tCO2e/hab del 2005 es passi a [“emissions per habitant estimades al 
2030”]tCO2e/hab al 2030 
 
 

 

11.4 Pla d’acció: accions de mitigació 
 

El Pla d’Acció recull les accions que l’ajuntament ha d’emprendre per tal d’assolir l’objectiu de 
reduir com a mínim el 40% les emissions del seu territori. 
 

Les accions: 
 

 Es prioritzaran les accions que actuïn sobre els punts més significatius i que suposin 
una reducció major. 

 Cal considerar les accions incloses en la planificació estratègica existent al municipi 
(agenda 21/Auditoria ambiental, plans sectorial...), revisant-les i actualitzant-les.  

 Hi ha accions que encara que són difícilment quantificables participen en 
l’acompliment d’objectius.  

 
Per fer les fitxes de les accions la Diputació de Barcelona proporciona un excel específic que cal 
omplir i lliurar obligatòriament. Aquest excel està vinculat a un document word amb el format 
de fitxa.  
 
Una altra eina disponible és el document: “ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE 
MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA”  
(http://www.diba.cat/en/web/mediambient/pactealcaldes/paes#8; a eines; llistat d’accions a 
determinar mitjançant un check list), En aquest document hi ha: 
 

 check list per determinar accions 

 proposta de fitxa de les accions 

 mecanismes de càlcul dels estalvis/produccions assolits i de les emissions reduïdes 

 taules de les accions establertes segons el cost (baix, mitjà, alt). 
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Els PAESC han de tenir com a objectiu intermedi l’any 2020 i els estalvis d’emissions previstos 
han de ser superiors al 20% per aquest objectiu intermedi,  com a pas previ per assolir més del 
40% l’any 2030. 
 
L’excel per incorporar les accions del PAESC ja calcula les emissions estalviades al 2020 i al 
2030. 
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11.4.1 Contingut de la fitxa:  

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE «Municipi» 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 
Codi 

 «Nom_de_lacció» 
«Adaptaci

ó1» «Codi_acció» 

«Nom_de_lacció_en_anglès» 

Àrea d’Intervenció: «Àrea_Intervenció_I» Mecanisme d’acció 

«Àrea_dintervenció» «Mecanisme_dacció» 

Descripció 
 

Expectativa de reducció de 
CO2eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi 
energètic (kWh/any) 

Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

«Emissions_a
_2020» 

«Reducció_de
_CO2_tCO2an

y» 

«kWh_a_202
0» 

«Estalvis_ene
rgètics_kWha

ny_» 

«kWh_produïts_a_202
0» 

«Producció_de_renov
ables_kWhany» 

Període d’implementació Font d’energia renovable 
Inici Final 

«Font_denergia__renovable» 
«Inici_acció» «Final_acció» 

Cost (no inversió €/any) Responsable a l’Ajuntament 

«Cost_periòdic_any» «Organisme_responsable» 

Cost d’inversió (€) Cost total acció (€) Origen de l’acció 

«Cost_inversió_» «Cost_final_» «Origen_de_lacció» 

Indicadors de seguiment: 
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Nom del municipi:  
 
Codi:  
El codi de l’acció es basa en segons a qui afectarà l’acció (subjecte de l’acció), l’Àrea temàtica i 
el mecanisme d’acció de les accions.  
    

Àrea d’intervenció Mecanisme d’acció 

A1 Edificis: municipals, residencials i terciaris B1 Edificis 

A11 Envolvent edifici B11 Sensibilització/Formació 
A12 Renovables per a climatització i aigua calenta B12 Gestió energètica 
A13 Eficiència energètica per climatització i aigua calenta B13 Certificació/etiquetatge energètics 
A14 Eficiència energètica en il·luminació B14 Obligacions a subministradors d’energia 
A15 Eficiència energètica d’aparells elèctrics B15 Taxes sobre energia/emissions 
A16 Acció integrada (totes les anteriors) B16 Ajuts i subvencions 
A17 Tecnologies de la informació i comunicació (TIC) B17 Finançament per   tercers. PPP 
A18 Canvi d’hàbits B18 Compra pública 
A19 Altres B19 Estàndards en edificació 

  B110 Planificació urbanística 
  B111 No aplica 
  B112 Altres 

A2 Enllumenat públic B2 Enllumenat públic 
A21 Eficiència energètica B21 Gestió energètica 
A22 Integració d’energia renovable B22 Obligacions a subministradors d’energia 
A23 Tecnologies de la informació i comunicació (TIC) B23 Finançament per tercers. PPP 
A24 Altres B24 Compra pública 

  B25 No aplica 
  B26 Altres 

3 Indústria B3 Indústria 

A31 Eficiència energètica en processos industrials B31 Sensibilització/Formació 
A32 Eficiència energètica a edificis B32 Gestió energètica 
A33 Energies renovables B33 Certificació/etiquetatge energètics 
A34 Tecnologies de la informació i comunicació (TIC) B34 Estàndards de rendiment energètic 
A35 Altres B35 Taxes sobre energia/emissions 

  B36 Ajuts i subvencions 
  B37 Finançament per tercers. PPP 
  B38 No aplica 

  B39 Altres 

A4 Transport municipal, públic i privat B4 Transport 

A41 Vehicles nets/eficients B41 Sensibilització/Formació 

A42 Vehicles elèctrics (inclòs infraestructures) B42 Bitllets integrats 

A43 Canvi modal cap al transport públic B43 Ajuts i subvencions 

A44 Canvi modal a bicicleta i anar a peu B44 Tarificació viària 

A45 Compartir cotxe (“sharing/pooling”) B45 Planificació urbanística 

A46 
Millora de logística i de transport urbà de 
mercaderies 

B46 
Regulació/planificació de 
transport/mobilitat 

A47 Optimització de la xarxa viària B47 Compra pública 

A48 
Desenvolupament d’usos mixtos i contenció en la 
dispersió urbanística 

B48 Acords voluntaris amb agents implicats 

A49 Tecnologies de la informació i comunicació (TIC) B49 No aplica 

A410 Conducció eficient B410 Altres 

A411 Altres   
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A5 Producció local d’energia B5 Producció local d’energia 

A51 Energia hidoelèctrica B51 Sensibilització/Formació 

A52 Energia eòlica B52 Obligacions a subministradors d’energia 

A53 Energia fotovoltaica B53 Ajuts i subvencions 

A54 Generació elèctrica amb biomassa B54 Finançament per tercers. PPP 

A55 Cogeneració B55 Compra pública 

A56 Xarxes intel·ligents (“smart grids”) B56 Estàndards en edificació 

A57 Altres B57 Planificació urbanística 

  B58 No aplica 
  B59 Altres 

A6 Producció local de calor/fred B6 Producció local de calor/fred 

A61 Cogeneració B61 Sensibilització/Formació 
A62 Plantes per a xarxes de calor/fred B62 Obligacions a subministradors d’energia 

A63 
Xarxes de calor/fred (noves, reurbanitzacions, 
expansions) 

B63 Ajuts i subvencions 

A64 Altres B64 Finançament per tercers. PPP 
  B65 Estàndards en edificació 
  B66 Planificació urbanística 
  B67 No aplica 
  B68 Altres 

A7 Altres B7 Altres 

A71 Regeneració urbana B71 Sensibilització/Formació 
A72 Gestió de residus B72 Planificació urbanística 
A73 Plantació d’arbres en zones urbanes B73 No aplica 
A74 Agricultura i gestió forestal B74 Altres 
A75 Altres   

 
El codi és la numeració específica de cada acció. Així l’acció A12/B16/SP/1 serà: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Nom de l’acció en català: 
Nom que identifiqui l’acció proposada. 
 
Nom de l’acció a l’anglès:  
És la traducció a l’anglès del nom de l’acció, i és el què s’ha d’incloure al SEAP template de la 
web del Pacte dels Alcaldes (www.eumayors.eu) 
 
Acció d’adaptació:  
(S/ en blanc) Determinades actuacions poden ser a l’hora d’adaptació al canvi climàtic i de 
mitigació. Ens els casos on hi hagi la possibilitat de quantificar les emissions a reduir 
s’assignaran al Pla d’acció de mitigació, però s’afegirà S (Sí) en aquest apartat. En cas contrari 
es deixa l’espai en blanc. 
 
Àrea d’intervenció: 
D’acord amb el quadre anterior, es descriuen 7 àrees d’intervenció que són les definides a la 
metodologia SEAP template de l’oficina del Pacte. 
 

Àrea temàtica 

Mecanisme d’acció 

A12/B16/1 

Acció núm. 1 
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Mecanisme d’acció: 
D’acord amb el quadre anterior, vénen definits per la metodologia de l’Oficina del Pacte dels 
Alcaldes. 
 
Descripció: 
S’ha de desenvolupar el títol de l’acció i definir els objectius que es persegueixen mitjançant 
una breu explicació que justifiqui l’actuació.  

 
Ha de quedar clar, quan es faci referència a plans i projectes, si l’acció és redactar o executar o 
ambdues coses. Cal que la descripció inclogui què s’ha tingut en compte per fer les estimacions 
d’emissions estalviades i de cost. Hi haurà accions que poden contenir diferents subaccions. 
Així accions del tipus “canviar calderes estàndard per calderes d’alt rendiment” de diferents 
equipaments és una sola acció però caldrà llistar els equipaments afectats dins la descripció.  
 
Expectativa de reducció de CO2 (Tn/any): a 2020  i a 2030 
Estimació de les tones de gasos d’efecte hivernacle (en CO2eq) que es deixaran d’emetre amb 
l’execució de l’acció. Per a les emissions associades a estalvis o produccions elèctriques 
s’utilitzarà el  mix elèctric de l’any 2005 (0,481 kgCO2/kWh). 
 
Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any): a 2020 i a 2030 
Determinar quin és l’estalvi energètic associat a l’acció. Pot donar-se el cas que no n’hi hagi, 
com en les accions de gestió de residus. 
 
Expectativa de producció energètica local (kWh/any):  a 2020 i a 2030 
En les mesures de producció d’energètica local connectada a xarxa cal especificar la producció 
esperada. 
 
Període d’implementació: 
Cal posar l’any d’inici i el final. Per a les accions executades cal posar com a any d’inici el 2005 i 
com a final l’any de redacció del PAESC o , si es coneix, l’any en què es van iniciar i acabar. 
L’any d’inici i el final no poden ser el mateix.  
 
Font d’energia renovable 
Cal escollir quina és la font d’energia renovable que considera l’acció 
 
COST: 
Es diferencien dos tipus de cost no excloents: un de cost periòdic (manteniments, campanyes 
regulars, gestor energètic, etc.) que s’indica en euros per any, i un de cost d’inversió , en euros, 
associat a un cost més puntual.  El cost total de l’acció al final de la vigència del PAES serà el 
cost d’inversió més el cost periòdic multiplicat pels anys de vigència de l’acció. 
 
Cal posar un cost a les accions que pot ser: 
 
- el cost que s’estimi 
- 0€ o 0€/any: quan no hi ha cost associat. 
- NQ: quan no s’ha pogut quantificar. 
 
 
 

Cost (no inversió, €/any):  
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Per aquelles accions que no són estrictament d’inversió, com programes de 
comptabilitat que cal mantenir any a any, campanyes, gestor energètic, etc... especificar 
el cost anual (impostos inclosos). El cost és el de l’Ajuntament per dur a terme l’acció. 
Per exemple en una acció de promoure electrodomèstics classe A, només incloure el 
cost de la campanya, no el del canvi de l’electrodomèstic. Algunes actuacions poden 
tenir tant un cost anual com d’inversió. Pot haver accions que tinguin cost anual i un 
cost d’inversió. 
 
Cost d’inversió (euros): 
Cost d’inversió estimat de l’acció en € i amb l’IVA inclòs. El cost és la inversió que ha de 
dur a terme l’Ajuntament per desenvolupar l’acció. No és excloent amb el cost periòdic. 
El cost aproximat hauria d’incloure: impostos i taxes (IVA, per exemple), uns mínims 
costos d’execució, benefici industrial i despeses generals en cas que no es puguin tenir 
en compte tots aquests aspectes, indicar a la descripció, què s’ha considerat i amb quin 
criteri han establert el preu. 
 
Cost total acció a 2030 (€): 
El cost de portar a terme l’acció. El cost anual de les accions es multiplica pel període 
d’implantació de l’acció i es suma al cost d’inversió. 

 
Responsable: 
Especificar el departament, àrea o càrrec tècnic que ha de portar a terme l’acció dins 
l’Ajuntament. 
 
Origen de l’acció: 
Qui ha de portar a terme l’acció, encara que la  rebi un tercer. Per exemple una ordenança 
específica d’edificació la dur a terme l’Ajuntament però la rep el sector privat 
(majoritàriament).  
 
Indicadors de seguiment: 
Per avaluar l’estat d’execució de l’acció i els seus resultats. 
 

11.4.2 Cronograma 

Caldrà afegir un cronograma del pla. L’excel que proporciona Diputació de Barcelona per 
recopilar les accions ja en genera un. 
 
 

 
 
 
 
 

Acció 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Calderes de biomassa als edificis municipals 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sensibilització a la població 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Xarxa de calor amb biomassa al nucli antic 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nou sistema de reg gota a gota al verd urbà 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manteniment dels sistemes de clima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pàgina 376
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
43 

11.4.3 Finançament potencial de les actuacions 

En una taula on s’incloguin les actuacions s’hi afegiran les possibles fonts de finançament que 
les permetin tirar endavant. Òbviament aquesta taula caldrà que en cada actualització es revisi 
atès que solen ser variables any a any. 
 

 
 
 

 

Catàleg 

(anual)

Concertació 

(legislatura)
ACA ICAEN DARP DMA DPTOP

Altres 

(esp.)*

Horitzó 

2020
LIFE INTERREG

Altres 

(esp)

Fondo 

carbono 

FES CO2

IDAE
Altres 

(esp.)

Ús de biomassa forestal local X X X X

Acció
Altres 

(esp.)

Diputació de Barcelona Unió europea EstatGeneralitat de Catalunya
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12 DOCUMENT I PAESC: ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

 
S’inclouen aspectes relatius a la gestió municipal de l’aigua atès que les projeccions 
climàtiques indiquen que a la zona mediterrània l’aigua esdevindrà, encara més, un recurs 
limitat i limitant.  
 

12.1 Organització de l’Ajuntament, capacitat d’actuació del municipi, 
recursos i serveis i disponibles 

 
En aquest apartat cal  descriure de quins recursos disposa el municipi per fer front a possibles 
impactes i per prevenir-los.  En funció dels recursos disponibles, la capacitat d’adaptació9 
actual variarà. 

12.1.1 Organització de l’Ajuntament 

Cal descriure l’organització executiva de l’Ajuntament, relació entre les diferents àrees i 
responsabilitats en la matèria que ens ocupa. 
 
És important descriure els recursos disponibles, directament o indirecta: nombre de tècnics, 
vehicles propis, si hi ha o no brigada pròpia, serveis que estan concessionats o delegats que 
podrien tenir a veure, disponibilitat de serveis d’emergència propis o no...  
 
També val la pena descriure els sistemes de comunicació amb la ciutadania de què disposa 
l’Ajuntament: megafonia. Ràdio local, televisió local, bans, panells informatius, web, butlletins, 
comunicació a les xarxes socials, si hi ha mecanismes específics de comunicació de la 
ciutadania cap a l’Ajuntament d’incidències (per exemple sistemes de detecció via apps). 

12.1.2 Serveis d’emergència i protecció civil 

Els plans que millor permeten fer front a les adversitats meteorològiques i naturals són els 
plans de protecció civil i els d’incendis. Des de la Diputació de Barcelona es lliurarà la llista de 
plans existents als municipis i la seva data d’actualització en base a la informació disponible  en 
diferents fonts (Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona). De totes maneres caldrà 
que es validi i actualitzi aquesta informació amb l’Ajuntament.  
 
Aquesta informació ha de servir per poder avaluar la capacitat adaptativa en front els riscos 
que es derivin del canvi climàtic. 
 
En aquest apartat caldrà indicar si hi ha parcs de bombers al municipi o quin/s és/són els més 
propers, si hi ha ADF locals, serveis de protecció civil, si en l’entorn natural hi ha torres de 
vigilància i/o hi ha  vigilància específica assignada a les zones forestals i de qui depèn. 

12.1.3 Serveis de salut 

Pel què fa als serveis de salut cal conèixer i situar (mapa sanitari) on són els centres de salut 
que atenen la població del municipi i quin nivell de serveis presten (CAP, ABS, centre 
hospitalari, serveis d’ambulàncies i d’urgències, farmàcies... ). 

                                                           
9 La capacitat d'un sistema per ajustar-se al canvi climàtic (inclosa la variabilitat del clima i els fenòmens extrems) per moderar els 

danys potencials, aprofitar les oportunitats, o per fer front a les conseqüències. 
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12.2 Gestió municipal de l’aigua 

En aquest apartat es farà una síntesi de com es gestiona l’aigua al municipi. L’objectiu és que 
se’n puguin derivar propostes d’acció directament executables per l’Ajuntament, que té 
competències en el subministrament d’aigua. 

12.2.1 A escala municipal 

Caldrà fer esment de les principals característiques del servei d’abastament: 
 

 Empresa o empreses que presten els serveis d’abastament (en alta i en baixa) , si és 
una concessió, si és privada si és una companyia pública o si és fa gestió directa per 
part de l’Ajuntament o via una companyia municipal. En cas que sigui un servei 
concessionat, estat de la concessió i durada del contracte.  

 Garantia de subministrament 

 Capacitat d’emmagatzematge 

 Factura de l’aigua: costos. 

 Estat de la xarxa, pèrdues, dipòsits,...  

 I el què es consideri rellevant que permeti establir propostes per a la reducció de 
consums i de pèrdues. 

 
També cal identificar si hi ha ordenances o disposicions específiques que promoguin l’estalvi i 
la reutilització de l’aigua (ordenança d’estalvi d’aigua, pla d’aprofitament d’aigües 
freàtiques....). 

12.2.2 A l’Ajuntament 

Caldrà identificar i avaluar els consums d’aigua de l’Ajuntament, així com els costos. La 
Diputació de Barcelona proporcionarà un excel específic per recollir-ne les dades (consum 
aigua equipaments.xlsm). 
 
Les dades a recopilar inclouen els consums segons l’ús que se’n faci, identificar els comptadors 
més consumidors, valorar la possibilitat de l’existència de pèrdues. L’excel incorpora un seguit 
de taules resum. 
 
Caldrà conèixer el nombre d’equipaments, parcs, hidrants, boquies de reg, etc que hi ha al 
municipi. 
 
Així mateix caldrà incloure, com a mínim, les taules resum següents: 
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Caldrà presentar els gràfics de consum adients per facilitar la interpretació de les dades.  
 
També caldrà recopilar aquella informació que es consideri rellevant per tal d’avaluar 
propostes d’acció encaminades a l’estalvi d’aigua (valoració dels cabals consumits, cost) i a 
l’autosuficiència (recursos disponibles o possibles al municipi).. 

12.2.3 Disponibilitat de recursos propis 

En aquest apartat caldrà identificar l’existència de recursos hídrics propis: 
 

 Aigües freàtiques: Existència de pous (especialment si són de l’Ajuntament), estat de 
l’aqüífer (protegit, nitrats, salinització, episodis de contaminació, riscos potencials) 

 Pluvials: existència de dipòsits de pluvials, públics o privats. 

 Aigües superficials: si hi ha o no captacions, estat, potencialitat 

 EDAR: existència d’una EDAR amb la possibilitat d’usar aigües regenerades. 

 Altres. 

  

12.3 Avaluació de les vulnerabilitats i riscos als impactes del canvi 
climàtic 

L’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia  incorpora la necessitat de fer una 
avaluació de les vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic. La metodologia fa una proposta 
metodològica que ha de permetre treballar tant en municipis grans i de complexitat 
organitzativa i funcional elevada com en municipis més rurals, amb poca població i amb una 
organització menys complexa, però també dotats de menys recursos. 
 
En aquest apartat hi ha una breu introducció conceptual i posteriorment es fa un resum dels 
aspectes a considerar i que s’inclouen a l’ASVICC, l’eina per a fer l’Avaluació Simplificada de la 
Vulnerabilitat als Impactes al Canvi Climàtic feta per la Diputació de Barcelona. 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Equipaments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parcs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hidrants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 2013 2014 2015 2016

Xarxa 0 0 0 0 0

Freàtica 0 0 0 0 0

Pluvial 0 0 0 0 0

Altres 0 0 0 0 0

consum m3 consum €

Consum aigua (m3)

Origen de l'aigua
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12.3.1 Marc conceptual 

La vulnerabilitat (V) de cada impacte depèn de:  
 

  Sensibilitat (S) 

  Exposició a l’impacte (E) 

 Capacitat d’adaptació (C)  

 
Model conceptual dels impactes del canvi climàtic, la vulnerabilitat i l’adaptació 

 

 
 
Font: European Environment Agency, 2008. Inpacts of Europe’s Changing Climate: 2008 indicator based 
assessment (Ch. 6 Adaptation to climate change) 

 
Els diferents impactes potencials més freqüents i en què la gestió municipal hi té més marge 
d’implicació (veure apartat 6 ÀMBITS D’AVALUACIÓ D’EMISSIONS I ÀMBITS DE 
COMPROMÍS) seran els que caldrà avaluar.   
 
L’esquema adjunt mostra els impactes principals dels canvi climàtic en l’àmbit local. 

Canvi climàtic 

Exposició Sensibilitat 

Capacitat 
socioeconòmic
a i institucional 

Voluntat 
d’adaptar-se 

Impactes 
potencials 

Capacitat 
d’adaptació 

Adaptació 

Sistemes 
antròpics i 

entorn natural 

Mitigació Emissions de GEH 

Vulnerabilitat 
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                                         Font: Elaboració pròpia

CANVIS PATRÓ 
INNIVACIÓ 

PLAGUES I 
BLOOMS 
+freq. 

NIVELL DEL 
MAR 
pujada. 

Afectació 
població  
feble 

Afectació 
infraestructur
es 

Demanda 
aigua ↑ 

Disponibilitat aigua 
↓ 

ONADES DE 
CALOR 
+ nre. 
+ durada 

Altres Carreteres  Paviment,  
urbanes 

Energia 

N
o

 re
n

o
vab

les 

Verd 
urbà ↓ 

SEQUERES 
+ nre. 
+ durada 

TEMPESTES PLUGES 
TORRENCIALS 
+freq. 

Producció 
agrícola ↓ 

Producció 
ramadera ↓ 

Problemes 
abastament  
Aigua potable ↓ 

Biodiver
sitat ↓ 

Producció 
forestal ↓ 

Risc 
incendi 
forestal ↑ 

Biomass
a for.↓ 

Fonts 
EERR ↓ 

Bolets ↓ 

Afectació 
infraestructur
es 

Erosió ↓ 

Valors turístics ↓ 

Canvis 
paisatge 

Riuades i 
inundacions 

Sobreeiximen
t clavegueram 

Abocament 
aigües 
residuals 

Qualitat 
aigua 
bany ↓ 

Problemes 
sanitaris 

Qualitat 
aigua 
pot. ↓ 

A persones Vegetals 

Mortalitat 
vegetal ↑ 

Microorg. aigua, 
algues, meduses 

Animals Platja ↓ Salinització 
aqüífers 

CANVI CLIMÀTIC: ↑ Ta., ↑ Ta.extrema,  ↑ Tempestes i fenòmens extrems, ↓ precipitació, ↓ humitat relativa 

Demanda 
energia ↑ 
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 Sensibilitat: Grau en què un sistema o sector és afectat, ja sigui adversa o beneficiosa, per estímuls 
relacionats amb el clima. El grau d’afectació dependrà de a tipologia de  municipi i de les seves 
característiques. Una situació de sequera té unes conseqüències diferents en un municipi agrícola 
que en un que no ho és tant. Els factors que influencien la sensibilitat són:  grups socioeconòmics 
afectats (salut mental, edat...), productes i serveis afectats, infraestructures i ecosistemes... 

 

 Exposició: Presència de persones, mitjans de subsistència, béns i serveis ambientals, 
infraestructures, i d’actius econòmics, socials o culturals en llocs que podrien veure’s afectats 
negativament pels impactes del canvi climàtic. A valorar a partir de la informació climàtica prevista i 
dels estudis/mapes existents. SITMUN de la DIBA és una eina d’especial interès així com els mapes 
risc de l’ACA i de protecció civil d ela Generalitat de Catalunya, per exemple. La informació històrica 
que es tingui d’incendis forestals, inundacions, riuades, ventades també ha de servir per valorar 
exposició i capacitat d’adaptació. En aquest sentit és molt important la comunicació amb els tècnics 
municipals (enginyer, arquitecte, brigades, etc.) perquè són ells qui en molts casos tenen un major 
coneixement de les vulnerabilitats del municipi. Els factors que més influencien l’exposició són: 
localització d’àrees propenses al risc, tipologia i qualitat dels habitatges (per exemple aïllaments), 
mobilitat de les espècies... 

 

 Capacitat d’adaptació: en base als plans existents i accions implementades d’altres plans: 
importants el POUM, PAES (per relacionar-ho), PAM, i els plans d’incendis... També és important 
tenir en compte els recursos disponibles per l’Ajuntament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Turner B L et al. PNAS 2003;100:8074-8079
10

 

 

12.3.2 Avaluació Simplificada de la Vulnerabilitat als Impactes del Canvi Climàtic 

 
Des de la Diputació de Barcelona s’ha elaborat aquesta eina en format excel per facilitar l’avaluació de les 
vulnerabilitats. L’eina és una recopilació d’informació dels municipis de la província de Barcelona que 
s’haurà d’anar actualitzant periòdicament. Caldrà fer-ne revisions periòdiques, atès que també ha de servir 
per determinar si la vulnerabilitat a determinats impactes augmenta o es redueix. 
 
Aquesta eina és d’ajuda per fer l’avaluació de les vulnerabilitats, però evidentment, caldrà que els 
resultats s’acabin de perfilar a partir del coneixement dels experts i dels tècnics i personal del municipi 
que treballin en la redacció del PAESC. 
 
 
 

                                                           
10 Turner B et al. A framework for vulnerability analysis in sustainability science PNAS 2003;100:8074-8079 
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La identificació dels impactes es basa en l’establerta per la Unió Europea (veure: http://climate-
adapt.eea.europa.eu/web/guest ) i a partir del mapa de vulnerabilitat al canvi climàtic urbà que han 
començat a elaborar (http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-adaptation/introduction). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASVICC incorpora informació d diferents fonts de tots els municipis de la província: 
dades de consums energètics, d’aigua, de nombre de dies amb onades de calor, de nits tropicals, antiguitat 
dels habitatges, capacitat inversora del municipi, aqüífers disponibles, superfície natural protegida, 
superfície forestal, superfície forestal amb instruments d’ordenació, etc. S’inclou informació extreta dels 
estudis elaborats per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, en concret de 
CANVIBOSC, FORESMAP i Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya. 
 
A més hi ha un check list a respondre a cada municipi que ha d’ajudar a perfilar una mica més les 
vulnerabilitats. 
 
Com a resultat s’obté una primera aproximació a la vulnerabilitat dels municipis de la província: 
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A partir d’aquí, l’expertesa de la consultoria i les apreciacions dels tècnics i personal de l’Ajuntament han de 
servir per acabar de concretar la vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi, en funció dels impactes 
potencials. Els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a més compten amb estudis de detall dels 
impactes elaborats per l’AMB  i disponibles des de la seva pàgina web (http://www.amb.cat/web/medi-
ambient/sostenibilitat/canvi-climatic/projectes-i-adhesions#box4). 
 

12.3.3 Descripció dels riscos i les vulnerabilitats del municipi 

 
Els riscos als quals es considera que hi ha més vulnerabilitat caldrà descriure’ls i incloure, per a cadascun, la 
següent informació: 
 

 Risc 

 Conseqüències en el municipi 

 Vulnerabilitat 

 Justificació de la vulnerabilitat 

 Capacitat d’acció de l’Ajuntament en relació al risc 
 
 

12.4 Diagnosi i identificació d’accions. Objectius específics en matèria d’adaptació. 

Caldrà valorar quins són els impactes sobre els que cal aplicar major esforços. Els impactes als quals es sigui 
més vulnerable han de tenir la descripció de l’afectació i conseqüències en el municipi, i caldrà incloure 
mapes. 
 
Per identificar accions caldrà tenir en compte les competències municipals i la capacitat d’acció de 
l’Ajuntament reals sobre aquests impactes.  També caldrà recollir les accions d’altres plans recents (<3 anys) 
que es puguin tenir i que es considerin d’adaptació.  
 
D’aquesta manera s’establiran els objectius d’acció prioritària i on cal centrar el pla. 
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Donat que l’avaluació de les vulnerabilitats al canvi climàtic és semi quantitativa es preveu que els objectius 
facin baixar la vulnerabilitat d’alta o molt alta  a mitja  baixa, i de mitja  a baixa per als diferents impactes. 
 
Els objectius es poden sintetitzar en una taula: 
 

IMPACTE VULNERABILITAT ACTUAL VULNERABILITAT OBJECTIU 

 
 

12.5 Pla d’acció: accions d’adaptació 

En principi cal diferenciar tres tipus d’accions: 
 
1) Accions a dur a terme per l’Ajuntament en base als serveis que presta i a les seves competències. 
 
2) Accions que impliquen una actuació indirecta de l’Ajuntament (de promoció, impuls o d’ajuda a què es 

duguin a terme) i que els han de dur a terme la ciutadania, les activitats econòmiques i en definitiva els 
agents socioeconòmics del municipi.  Accions relatives al consum de productes locals en són un 
exemple. 

 
3) Accions d’especial interès en el municipi però que són competència d’un ens supramunicipal.  
 
Cal centrar l’esforç en les actuacions que pot fer l’Ajuntament. En aquest punt es descriuen les actuacions. 
La priorització ha de tenir en compte les co-benèfiques (win-win) i non-regret) i les incloses en d’altres 
plans.  En el cas de municipis àmbit AMB consulteu el Pla d’Adaptació de l’AMB al web www.amb.cat.  
 

12.5.1 Llista de les actuacions 

 
Es proposa que s’inclogui una taula on es llistin les actuacions en relació amb els impactes identificats, això 
pot coler dir que una actuació podria incloure’s més d’un cop si incideix sobre més d’un impacte: 
 

Impacte Accions Organisme que l’ha de 
dur a terme 
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12.5.2 Descripció de les actuacions 

 
A continuació es mostra el model de fitxa i una breu explicació dels camps que conté. 
 
Nom de 
l’actuació 

 

(en 
anglès) 

 

Núm. 
acció 

ADAPT- núm. 
acció 

Tipus 
d’acció 

 
Acció de 

mitigació? 
 

Acció 
clau? 

 

Sector  
Risc o vulnerabilitat 

afectats 
 

Impacte/s 
evitat/s 

   
Estat de l’acció 

 

Descripció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relació amb 
d’altres plans 

 

 

Cobeneficis  

Cost 

Inversió(€) Periòdic (€/any) Nivell de cost 

   

Total  en el període d’actuació (€) 
 

Període actuació   

Àrea o dep. 
responsable a 
l’Ajuntament 

 

Agents implicats  
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MUNICIPI Nom del municipi. S'inclou al full "portada" de l'excel 
NUM_ACCIO Número de l'acció. Consecutius des de 1 
TIPUS_ACCIO Cal especificar si és una acció que pot executar directament l’Ajuntament (Ajuntament 

(directa); si l'Ajuntament les promou o indueix (Ajuntament indirecta) o bé si l'ha d'executar 
algun altre ens (Altres) 

SECTOR Cal indicar el sector afectat (prioritàriament) segons la classificació de sectors feta per 
l'Oficina del Pacte dels Alcaldes 

NOM_ACCIO Nom de l'acció en català 
NOM_ANGL Nom de l'acció en anglès 
DESCRIPCIO Descripció de l'actuació. En el cas de les accions indirectes cal incloure: breu explicació 

(DESCRIPCIO_INTRO), ens implicats (ENS_IMPL), paper de l'Ajuntament(PAPER_AJ) i paper 
dels ens implicats (PAPER_ENS).  

RESPONSABLE Àrea o departament responsable dins l'Ajuntament 
INICI  Any d'inici 
FINAL  Any d'acabament de l'actuació o si és periòdica any final del pla: Cal posar, com a mínim, un 

any més al d'inici. 
ESTAT  Estat d'execució de l'actuació: No iniciada, en curs, completada o cancel·lada en el cas de les 

revisions del Pla 
MITIGACIO Cal indicar si a més d'adaptació també és una acció de mitigació del canvi climàtic (X) 
ACCIO_CLAU Cal indicar si és una acció clau. En aquest cas caldrà afegir més informació de detall com els 

agents implicats, els costos i els resultats obtinguts. 
AGENTS_IMPL Només cal omplir-la obligatòriament per a les accions clau.  
RISC  A les accions clau, com a mínim, cal indicar els risc o vulnerabilitats als quals es fa front amb 

l'acció. 
IMP_1  Impacte evitat. Se'n poden posar fins a 3, per això hi ha IMP_1, IMP_2 i IMP_3 desplegable 
IMP_2  
IMP_3  
COBENEFICIS Cal indicar si l'acció té d'altres beneficis. 
RESULTATS A les accions clau cal indicar els resultats obtinguts 
INVERSIO Cost d'inversió en €. Obligat per a les accions clau. Important per a les actuacions directes o 

indirectes de l'Ajuntament (cost per a l'Ajuntament) 
NO INVERSIÓ Cost de l'actuació periòdic en €/any. Obligat per a les accions clau. Important per a les 

actuacions directes o indirectes de l'Ajuntament (cost per a l'Ajuntament) 
TOTAL  S'autocalcula: INVERSIÓ+(PERIODIC*(FINAL-INICI)) 
NIVELL_COST "Alt, mig o baix. Quan no hi ha cost concret indicat. En alguns casos es pot especificar que és 

baix en unes circumstàncies i alt en d’altres per exemple.  
Cost baix <18.000 €  
Cost mig  de 18.000 a 50.000 € 
Cost elevat  > 50.000 €" 

RELACIO_PLANS Definir amb quin tipus de plans està relacionat, d'Urbanisme, d'aigua, d'energia....  
  
NOM_PLANS Posar el nom concret dels plans relacionats 

 
La informació de les actuacions s’introduirà en un excel (DADES_MPIS_30_40), el model l’aportarà la 
Diputació de Barcelona, i  es buidarà a la fitxa word (l’excel de la Diputació estarà combinat amb el model 
de fitxa per facilitar les tasques de buidat). 
  

12.5.3 Organització de les actuacions en el Pla 

Dependrà de les necessitats de cada municipi. 
 
En aquells municipis on les accions es vulguin integrar en d’altres plans, programes o estratègies existents 
les actuacions es poden organitzar segons el pla on s’han d’incloure.  
Una altra possibilitat és organitzar-les en funció de les àrees implicades en la seva execució. 
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Sinó, també es poden organitzar en base a l’impacte del qual en redueixen la vulnerabilitat (si és més d’un, 
potser pel més important).  
 
En tot cas és l’Ajuntament qui decideix quina és la manera en què es poden organitzar les actuacions per tal 
que sigui el més pràctic. 
  

12.5.4 Cronograma 

Es mostraran els actuacions a fer en un cronograma, a partir de la informació d’any inici i final.  L’excel 
proporcionat per la Diputació de Barcelona per recopilar les accions genera un cronograma. En cada revisió 
caldrà actualitzar-lo. 
 

 
 

12.5.5 Finançament potencial de les actuacions 

En una taula on s’incloguin les actuacions s’hi afegiran les possibles fonts de finançament que les permetin 
tirar endavant. Òbviament aquesta taula caldrà que en cada actualització es revisi atès que solen ser 
variables any a any. 
 

 
 
 

12.6 El cost de la inacció 

L’anàlisi econòmica de l’adaptació és certament difícil. Si bé és un aspecte que es pot considerar clau per a 
la presa de decisions no hi ha, encara, prou estudis de detall que permetin elaborar una anàlisis cost-
benefici de  les actuacions en la majoria dels casos. 
 
La dificultat principal està en determinar els costos dels impactes derivat del canvi climàtic. També cal tenir 
en consideració que els costos dels impactes (riuades, incendis, inundacions, sequeres, pèrdua de sòl, 
plagues, ...) són assumits per diferents actors: Administració local, Generalitat de Catalunya, sector 
econòmic i ciutadania. 
 
En cas que l’Ajuntament disposi de dades dels costos per resoldre les conseqüències dels impactes 
estudiats, es podrà valorar millor la necessitat de la mesura o mesures a aplicar. 
 
Podeu trobar una síntesis de la informació recopilada per diferents impactes a l’annex 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acció 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Calderes de biomassa als edificis municipals 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sensibilització a la població 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Xarxa de calor amb biomassa al nucli antic 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nou sistema de reg gota a gota al verd urbà 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manteniment dels sistemes de clima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Catàleg 

(anual)

Concertació 

(legislatura)
ACA ICAEN DARP DMA DPTOP

Altres 

(esp.)*

Horitzó 

2020
LIFE INTERREG

Altres 

(esp)

Fondo 

carbono 

FES CO2

IDAE
Altres 

(esp.)

Ús de biomassa forestal local X X X X

Acció
Altres 

(esp.)

Diputació de Barcelona Unió europea EstatGeneralitat de Catalunya
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13 LA PLANTILLA ON LINE DEL PACTE DELS ALCALDES PER A L’ENERGIA I 
EL CLIMA 

 
L’Oficina del Pacte dels Alcaldes ha desenvolupat una nova plantilla on line  per incorporar la informació 
derivada del PAESC a la seva web i com a mecanisme de lliurament de la informació. 
 
L’apartat de mitigació no té massa canvis substancials, s’incorpora l’objectiu 2030 a les actuacions a més del 
2020. L’excel DADES_MPI_30_40.xlsx ja té una estructura similar per tal de poder facilitar el traspàs d ela 
informació. 
 
El més nou és l’apartat d’adaptació. Un cop passades les pantalles relatives a la mitigació es comença per fer 
una valoració qualitativa de l’estat del municipi en vers l’adaptació (Adaptation scoreboard) 
 

 
 
A l’avaluació de riscos i vulnerabilitats la informació és més aviat qualitativa: 
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La informació d’obligat ompliment és la de les caselles en verd. Aquesta informació s’haurà d’extreure de 
l’apartat 8.3.3 de descripció de riscos i vulnerabilitats del municipi. Es preveu que aquest apartat es pugui 
tenir també en format excel en català en una nova versió de l’eina ASVICC.xlsx. En tot cas sempre s’ha 
d’omplir directament per qui fa l’estudi un cop finalitzada l’avaluació de la vulnerabilitat als impactes del 
canvi climàtic, no pot ser un resultat directe del check list inclòs a l’ASVICC., ja que cal que el coneixement 
expert hi quedi incorporat. 
 
L’apartat de les actuacions es pot extreure de l’excel que Diputació de Barcelona fa omplir amb les 
actuacions del PAESC d’adaptació (accions.xlsx). 
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Només per a les accions assenyalades com a clau (Key actions) cal afegir de forma obligada  informació 
complementària. 
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14 DOCUMENT 1 PAESC: SEGUIMENT  
 

El seguiment del PAESC es farà d’acord amb els formularis i metodologies desenvolupades per l’Oficina del 
Pacte dels Alcaldes. El seguiment es farà cada dos anys. 
 
Es diferenciarà el seguiment de les accions de mitigació i de les accions d’adaptació.  
 
El document ha d’incloure de quina manera i quin àrea, departament o regidoria seran els referents per fer 
el seguiment, i fer una proposta per poder establir mecanisme organitzatius i de col·laboració entre àrees 
adients per recopilar la informació que es requereixi. 
 
Cal tenir en compte que el seguiment inclourà: 
 

1. Mitigació: 
a. Dades de consums dels equipaments municipals, l’enllumenat públic i els semàfors i de la 

flota municipal pròpia i de serveis externalitzats 
b. Dades de grau d’execució de les actuacions 

 
2. Adaptació: 

a. Dades que permetin re-avaluar la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. En funció de 
cada municipi i dels resultats obtinguts en l’avaluació de vulnerabilitats. 

b. Dades del grau d’execució de les actuacions i del cost. 
c. Seria d’especial interès poder conèixer dels impactes del canvi climàtic al municipi, potser 

establir un mecanisme per anar recollint aquesta informació. 
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15 TAULES RESUM DE LES ACTUACIONS 

 

15.1 Pla d’acció de mitigació al canvi climàtic 

Es presentaran diferents taules resum del pla: 
 

1. Llistat de totes les actuacions, per àrees d’intervenció, d’acord amb la classificació establerta per 
l’Oficina del Pacte dels Alcaldes. En cas que ja hi hagi un seguiment de les accions fet, s’afegirà 
l’estat d’execució de l’actuació. 

 

Àrea 
Intervenci

ó (I) 

Nom 
de 

l'acci
ó 

Àrea 
d'intervenci

ó 

Orige
n de 

l'acció 

Inici 
acci

ó 

Final 
acci

ó 

Estalvis 
energètics 
(MWh/any

) 

Producció 
de 

renovables 
(MWh/any

) 

Reducció 
de CO2 

(tCO2/any
) 

Cost 
d'implementaci

ó estimat (€) 

Estat 
d'implementaci

ó 

           

           

Total           

 
2. Taula resum, amb els subtotals per àrea d’intervenció, d’acord amb les àrees establertes al SEAP 

template (plantilla model de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes) 
 

Àrea d’intervenció 
 

Nombre 
d’accions 

% d’accions 
respecte del 

total 

Reducció de 
tCO2 el 2020 

Cost estimat 
(€) 2020 

Reducció de 
tCO2 el 2030 

Cost estimat 
(€) 2030 

       

       

Total  100     

Percentatge d’emissions respecte 2005     

 

Nombre d’accions: recull el nombre d’accions proposades per a cada àmbit. 
% d’accions respecte del total: pes de cada àmbit en el global del PAES 
Reducció de CO2: expectativa de reducció per a cada àmbit de treball 
Cost estimat: inversió econòmica proposada per a cada àmbit 

 

 
3. Llistat d’actuacions que a més de mitigació també es poden considerar d’adaptació. Incloure el nom, 

l’Àrea d’intervenció, els estalvis previstos i els costos. 
 

15.2 Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic 

Es faran les taules resum següents: 
 

1. Taula de totes les actuacions (directes i indirectes) classificades per plans, programes, estratègies 
municipals existents o si fos el cas per àrees, departaments o regidories que han de liderar 
l’actuació. 

 

Estratègia, 
programa o pla 

municipal * 

Nom de 
l'acció 

Impacte 
principal 
sobre el 

què 
actúa 

Any 
Inici 
acció 

Any 
final 
acció 

Tipus 
d’acció 

(D/I) 

Cost 
d'implementació 

estimat (€) 

Estat 
d’execució 

        

        

Total        

 *O bé Àrea, departament o regidoria que ha de liderar l’actuació 
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2. Taula resum de les actuacions en funció de l’estratègia, programa o pla on s’actua de l’Ajuntament o 
bé en funció de l’Àrea departament o regidoria que lidera l’actuació. 
 

Estratègia, 
programa o 

pla municipal 
* 

Nombre 
d’accions 

Nombre 
d’accions 
directes 

Nombre 
d’accions 
indirectes 

Cost 
d'implementació 

estimat (€) 

     

     

Total     

*O bé Àrea, departament o regidoria que ha de liderar l’actuació 
 
 

3. Taula de totes les actuacions que han de portar a terme i liderar altres administracions o ens 
supramunicipals, organitzada per l’entitat o ens que l’ha de liderar. 
 

Entitat/ens 
que ha de 

liderar l’acció  

Nom de 
l'acció 

Impacte 
principal 
sobre el 

què 
actúa 

Cost 
d'implementació 

estimat (€) 

Estat 
d’execució

* 

     

     

Total     

   *Si es té la informació 
 

4. Taula resum de les actuacions en base a l’impacte principal on s’actua. 
 

Impacte 
principal 

sobre el què 
s’actua 

Nombre 
d’accions 

Nombre 
d’accions 
directes 

Nombre 
d’accions 
indirectes 

Nombre 
d’accions 

d’altres ens 

Cost 
d'implementació 

estimat (€) 

      

      

Total      

 

Pàgina 395
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

              
62 

16 DOCUMENTS II, III i IV: PARTICIPACIÓ, SÍNTESIS I ANNEXOS 

  

16.1 Document II: Participació 
 

Haurà d’incloure els següents apartats:  
 Descripció del procés de participació i de la metodologia emprada/proposada en cada etapa 

diferenciant el seguit amb els treballadors de l’ajuntament i amb la ciutadania.  
 Detall de com s’han introduït o es preveu introduir les diferents aportacions rebudes en el PAESC.  
 Copia dels documents lliurats i utilitzats. 
 Actes de les diferents sessions de participació.  
  

16.2 Document III: Documents de síntesis en català i en castellà  

Aquests documents es faran segons el model lliurat per l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat.  
 

16.3 Document IV: ANNEXOS  

 Annex 1:Metodologia de càlcul i excels, fonts d’informació i referència, bibliografia emprada, etc.  

 Annex 2:Visites d’avaluacions energètiques realitzades.  

 Annex 3: Actes de les reunions de treball per elaborar el pla.  
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17 FORMAT DELS DOCUMENTS 

 
Caldrà lliurar com a mínim 2 còpies en paper del PAESC i 3 CD que continguin els documents en word, pdf i 
tots els fulls de càlcul utilitzats, presentacions etc. 
 
Les còpies a paper hauran de ser impreses a doble cara, lletra Arial 11, interlineat senzill, en blanc i negre 
excepte per a les gràfiques, esquemes o mapes, en paper reciclat lliure de clor. 
 

18 EINES EXCEL A UTILITZAR I A LLIURAR 

 
1. Diputació envia excel DADES_AJUNTAMENT a l’empresa i a l’ajuntament.  
2. L’empresa  i l’ajuntament inclouen les dades agregades de consums energètics. OBLIGATORI. Un cop 

emplenat s’envia a Diputació de Barcelona. 
3. L’empresa també ha de recopilar dades de consums per equipament i per quadre d’enllumenat, per 

això pot usar un excel propi o bé utilitzar el model de Diputació de Barcelona DADES _EQ. Cal afegir 
informació sobre la superfície dels equipaments, en el cas de l’enllumenat la tipologia de làmpades, la 
potència, etc. 

4. Diputació de Barcelona, a partir de DADES_AJUNTAMENT, retorna un nou excel: 

DADES_MPIS_30_40. Aquest excel és important atès que inclou : 
a. Inventari d’emissions del municipi 
b. Pestanya per incloure la llista d’accions de mitigació. És obligat que l’empresa ompli aquesta 

pestanya amb la informació requerida. 
c. Pestanya per incloure les accions d’adaptació. És obligat que l’empresa ompli aquesta 

pestanya amb la informació requerida. 
d. Diverses pestanyes (7 pestanyes) que generen document de síntesis, es pot escollir idioma 

(català o anglès). La pestanya “report 5 vuln Adaptació” cal que s’ompli amb els resultats de 
la vulnerabilitat al canvi climàtic que s’han determinat, no s’autoomple com la resta. 

e. Perfil climàtic del municipi 
5. Diputació de Barcelona facilita un excel, ASVICC, per fer una primera avaluació de la vulnerabilitat. 
6. Diputació de Barcelona facilita l’excel DIBA-CNA CC per fer una primera estimació del cost de no 

actuar. 
7. Diputació de Barcelona facilita un excel per a la recollida de consums d’aigua municipals: consum 

aigua equipaments 
8. Per a generar les fitxes de les accions (mitigació i adaptació) Diputació de Barcelona facilita dues 

plantilles de word que es combinen amb l’excel DADES_MPIS_30_40 i així s’autoomplen. 
9. A més a més Diputació de Barcelona facilita els excels i guies següents per facilitar la cerca de mesures 

(https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/eines-i-publicacions): 
a. ACCIONS BÀSIQUES DELS PAES PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA 

PROVÍNCIA DE BARCELONA (pdf i excel) 
b. Llistat d'accions per a l'adaptació al canvi climàtic.  

10. Per a facilitar les anàlisis dels equipaments la Diputació de Barcelona posa a disposició de qui ho 
necessiti el comparador de consums d’equipaments municipals 
(https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/eines-i-publicacions)  

11. Per a poder avaluar la viabilitat d’instal·lacions fotovoltaiques en règim d’autoconsum hi ha un nou 
excel: CIFAC_MAX (https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/eines-i-publicacions)  
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19 ANNEX1. COMPROMÍS D’ADHESIÓ AL PACTE DELS ALCALDES 
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Nosaltres, els alcaldes signants del pacte, compartim la visió d’un futur sostenible que ens orienta 

a treballar per la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i la gestió sostenible de l’energia. Estem 

disposats a prendre mesures persistents que garanteixin a les generacions actuals i futures un 

entorn econòmic, social i ambiental estable. Fer territoris més sostenibles, atractius, habitables, 

resilients i eficients energèticament és la nostra responsabilitat col·lectiva. 

 

NOSALTRES, ELS ALCALDES, RECONEIXEM QUE: 

 

El canvi climàtic és un dels majors desafiaments de la nostra era i requereix una actuació 

immediata i cooperativa de les administracions locals, regionals i nacionals de tot el món. 

 

Els ens locals són els governs més propers a la ciutadania i tenen un paper clau en la transició 

energètica i en la lluita contra el canvi climàtic i estan disposats a actuar amb independència dels 

compromisos que assumeixin les altres parts. 

 

Els ens locals encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat climàtica del territori, atès que 

l’adaptació és un complement indispensable a les accions de mitigació.  

 

Adaptació i mitigació ens descobriran oportunitats per promoure un desenvolupament local 

sostenible i aportaran beneficis al medi ambient, la societat i l’economia, com ara la creació de 

comunitats energèticament eficients, resilients i inclusives, la millora de la qualitat de vida, 

l’increment de la inversió i la innovació, la promoció de l’economia local i la creació de llocs de 

treball i el reforç de la participació i la cooperació. 

 

Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura, 

sostenible, competitiva i assequible, i contribueixen a reduir la dependència energètica i a protegir 

els consumidors vulnerables.  

 

  

EL PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PEL 
CLIMA I L’ENERGIA 
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NOSALTRES, ELS ALCALDES, COMPARTIM UNA VISIÓ PER AL 2050 PER ASSOLIR   

 La descarbonització dels nostres territoris i contribuir a mantenir l’escalfament global ben per 

sota dels 2ºC; per sobre dels nivells preindustrials, i en la mateixa línia que a l’acord 

internacional sobre el clima que es va assolir a la CIOP21 a París el Desembre de 2015. 

 Territoris més resilients que d’aquesta manera estiguin preparats per els impactes adversos i 

inevitables del canvi climàtic. 

 Accés universal a uns serveis energètics segurs i sostenibles, i així impulsar la qualitat de 

vida i millorar la seguretat energètica. 

 

PER ASSOLIR AQUESTA VISIÓ, NOSALTRES, ELS ALCALDES, ENS COMPROMETEM A: 

 La reducció de les emissions de CO2 (i altres gasos d’efecte hivernacle possibles) en el 

nostre territori com a mínim en un 40% fins al 2030, mitjançant l’eficiència energètica i un 

major ús de fonts renovables; 

 L’increment de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic. 

 La voluntat de compartir la nostra visió, els resultats, l’experiència i els coneixements tècnics 

amb els autoritats gestores locals dins i fora de la Unió Europea a través de la cooperació 

directa i l’intercanvi entre iguals, en el context del Pacte dels Alcaldes Global.  

Amb la finalitat de traduir els compromisos dels nostres ens locals en acció, assumim el següent 

full de ruta, pas a pas, tal i com es descriu a l’annex I, que inclou el desenvolupament dels Plans 

d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) així com el seguiment del seu progrés. 

NOSALTRES, ELS ALCALDES, RECONEIXEM QUE EL NOSTRE COMPROMÍS DEMANA: 

 Un lideratge polític fort 

 Objectius ambiciosos a llarg termini, més enllà de les legislatures polítiques. 

 Una gestió coordinada de la mitigació i l’adaptació a través de la implicació de les àrees 

municipals 

 Un enfocament territorial integral i intersectorial  

 L'assignació dels recursos humans, tècnics i financers necessaris 

 El compromís de totes les parts implicades 

 L’apoderament dels ciutadans com a consumidors proactius (prossumers) que exigeixin un 

sistema energètic sensible a la demanda. 

 Accions immediates, mesures flexibles i efectives ara i en el futur, “no regressives” 

 La implantació de solucions “smart” als reptes socials i tècnics de la transició energètica 

 La revisió periòdica de les accions d’acord amb els resultats del seguiment 

 Una cooperació horitzontal i vertical entre autoritats locals i amb diferents nivells de govern i 

actors 

NOSALTRES, ELS ALCALDES, DONEM LA BENVINGUDA A:  

 La iniciativa de la Comissió Europea que integra la mitigació i l’adaptació -  que són els dos 

pilars de la lluita contra el canvi climàtic - per potenciar les sinergies amb altres polítiques i 

iniciatives de la UE. 
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 El suport de la Comissió Europea a l’extensió del Pacte dels alcaldes a altres indrets del món 

mitjançant el Pacte dels Alcaldes Global.  

 El suport del Comitè de les Regions al Pacte dels alcaldes i als seus objectius, com a 

portaveu institucional de les administracions locals de la UE. 

 L’assistència que presten els estats membres, les regions, les províncies, les ciutats i les 

altres estructures institucionals als ens locals per acomplir als seus compromisos de 

mitigació i adaptació sota la iniciativa del Pacte dels Alcaldes. 

NOSALTRES, ELS ALCALDES, CONVIDEM: 

A ALTRES ADMINISTRACIONS A: 

 Unir-se a la comunitat del Pacte dels alcaldes. 

 Compartir coneixement i participar en les activitats de capacitació del Pacte dels alcaldes.  

 

A LES AUTORITATS REGIONALS I PROVINCIALS A:  

 Proporcionar-nos orientació estratègica, política i suport tècnic i financer per al 

desenvolupament, la implantació i el seguiment dels nostres plans d’acció. 

 Ajudar-nos a promoure la cooperació i les estratègies conjuntes per portar a terme una acció 

integrada i més eficient. 

 

ALS GOVERNS NACIONALS A:  

 Assumir la seva responsabilitat a fer front al canvi climàtic i a proporcionar el suport polític, 

tècnic i financer necessari per a la preparació i implementació de les nostres estratègies de 

mitigació i adaptació. 

 Implicar-nos en la preparació i implementació de les estratègies estatals de mitigació i 

adaptació. 

 Garantir un accés adequat als mecanismes financers que donin suport a l’acció local sobre el 

clima i l’energia. 

 Reconèixer el resultat del nostre esforç, i a prendre nota de les nostres necessitats i punts de 

vista en els fòrums i processos  europeus i internacionals sobre el clima. 

 

A LES INSTITUCIONS EUROPEES A: 

 Consolidar els marcs normatius de suport a la implementació de les estratègies per al clima i 

l’energia i a la cooperació entre municipis. 

 Proporcionar-nos l’assistència operativa, tècnica i de promoció adient. 

 Continuar amb la integració del Pacte dels alcaldes en les polítiques i en els programes de 

suport de la Unió Europea, per tal d’implicar-nos en les fases de preparació i implementació. 

 Facilitar-nos l’accés a les oportunitats de finançament per a la implementació dels nostres 

compromisos, i proporcionar-nos serveis d’assistència per al desenvolupament de projectes 

que ens ajudin a crear, licitar i posar en marxa programes d’inversió. 

 Reconèixer el nostre paper en la mitigació i l’adaptació, i fer avinents els nostres èxits a la 

comunitat internacional.  
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A ALTRES PARTS INTERESSADES11 A:  

 Compartir l’experiència, els coneixements i els recursos tecnològics i financers que 

complementin els nostres esforços, augmentin les nostres capacitats, promoguin la innovació 

i impulsin la inversió. 

 Esdevenir actors en la transició energètica i donar-nos suport mitjançant la seva participació 

en l’acció comunitària.

                                                           
11 Per exemple, el sector privat, les institucions financeres, la societat civil i la comunitat acadèmica i 
científica. 
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ANNEX I 

El pacte dels alcaldes: procés detallat i principis rectors 

UN FULL DE RUTA COMÚ I UNA VISIÓ COMPARTIDA: 

Amb la finalitat de complir amb els objectius de mitigació i adaptació, els signants del 

Pacte dels alcaldes es comprometen a seguir els passos següents: 

 

PASSOS  MITIGACIÓ ADAPTACIÓ 

1) Inici i revisió de les 
línies bàsiques 

Preparar un Inventari base 
d’emissions 

Preparar una Avaluació de riscos i 
vulnerabilitats al canvi climàtic 

2) Establiment 
d’objectius estratègics i 
planificació 

Enviar un Pla d’Acció per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima 
(SECAP)* i integrar els aspectes de mitigació i adaptació a les 
polítiques, estratègies i plans propis en un període de dos anys des de 
l’adhesió de l’ens local. 

3) Implementació, 
seguiment i elaboració 
d’informes 

Fer l’informe de seguiment dels progressos cada dos anys des de la 
data d’enviament del SECAP a la plataforma de la iniciativa 

 

 

* L’estratègia d’adaptació hauria de ser part del SECAP. Es pot desenvolupar i integrar en 
documents separats. Els signants poden optar pel format que més els convingui –veure més 
endavant el paràgraf “el camí cap a l’adaptació”.  
 

 

El primer i el segon any caldrà fer el treball de base: avaluació de la situació: principals 

fonts d’emissions, potencial de reducció, riscos climàtics i vulnerabilitat, reptes actuals i 

futurs; desició de les prioritats de mitigació i d’adaptació; identificació de casos d’èxit; 

reforç de la implicació de la comunitat; i la mobilització de recursos i capacitats per dur a 

terme les accions necessàries. Els anys posteriors es dedicaran a l’ampliació de les 

accions i dels projectes iniciats per tal d’accelerar el procés. 
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RUTES FLEXIBLES I ADAPTABLES A LES DIFERENTS REALITATS LOCALS: 

 

 

El Pacte dels alcaldes proposa un marc d’acció que ajudi les autoritats locals a 

aconseguir els objectius de mitigació i adaptació. El marc té en compte la diversitat 

existent i deixa flexibilitat als signants per escollir el camí per implementar les accions. 

Encara que les prioritats variïn, es convida les autoritats locals a portar a terme les 

accions d’una manera integrada i holística.  

El camí de la mitigació 

El camí de la mitigació permet un cert grau de flexibilitat als signants, especialment per 

fer l’inventari d’emissions. Per exemple: any base, sectors claus a qui es dirigeix, factors 

d’emissió utilitzats per als càlculs, unitats utilitzades en els informes12, etc. 

 

El camí de l’adaptació 

La metodologia d’adaptació és prou flexible per integrar nous coneixements i reflectir-hi 

les condicions canviants dels signants. Caldrà fer una avaluació de riscos i 

vulnerabilitats en el període de dos anys acordat. Els resultat permetran establir la forma 

en què el territori es farà més resilient. L’estratègia d’adaptació, que s’ha d’incloure en el 

SECAP i/o integrar-la en altres documents de planificació, es pot ajustar al llarg del 

temps. Es prioritzaran les accions “no-regressives”13 i cobenèfiques i es 

                                                           
12 Els signants poden escollir si informar en emissions de CO2 o CO2 equivalent. El CO2 
equivalent permet incorporar a l’inventari les emissions d’altres gasos d’efecte hivernacle com 
ara el CH4 (metà) i el N2O (òxid de nitrogen). 
13 Accions on el cost-eficiència sigui favorable tant actualment com en les eventuals condicions 
futures 
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complementaran amb altres actuacions al llarg dels anys, per exemple en cada revisió 

biennal i en el seguiment del pla. 

UN MOVIMENT CLAR I TRANSPARENT: 

 Suport polític: El compromís, el PAESC i altres plans rellevants s’han de ratificar 

mitjançant una resolució/decisió de l’ajuntament. D’aquesta manera es garanteix 

un suport polític a llarg termini. 

 Una plataforma d’informació i de recull de dades harmonitzada, consistent i 

transparent: La metodologia del Pacte dels alcaldes té una base científica i 

tècnica desenvolupada per la Comissió Europea a partir de l’experiència dels ens 

locals i les xarxes de municipis. També s’han dissenyat les plantilles de seguiment 

que permeten monitoritzar i publicar el progrés dels signants d’una manera 

sistemàtica. Els PAESC són disponibles al perfil del municipi de la pàgina web del 

Pacte dels alcaldes. Això garanteix la transparència, la responsabilitat i la 

comparació de les accions climàtiques locals.  

 Reconeixement i visibilitat dels esforços duts a terme: Els resultats, recollits 

mitjançant les plantilles específiques per informar, estan disponibles a la pàgina 

web del Pacte per tal d’informar, facilitar intercanvis i fer autoavaluació. Informar 

mitjançant el Pacte dels alcaldes permet als signants demostrar l’impacte de les 

seves actuacions. Les dades recopilades a través del marc del Pacte dels alcaldes  

mostrar l’impacte de les seves accions als responsables locals, nacionals, 

europeus i internacionals.  

 Avaluació de les dades dels signants: El control de qualitat contribueix a 

garantir el crèdit del Pacte dels alcaldes. 

 Suspensió  per incompliment: En el cas de no presentar el PAESC i els 

informes de seguiment en els terminis establerts, l’Oficina del Pacte dels Alcaldes  

notificarà la suspensió de la participació de l’ens local en la iniciativa. Aquest 

procediment garanteix transparència, robustesa i imparcialitat entre els signants a 

l’hora de complir amb els seus compromisos. 
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ANNEX II  

Antecedents i context 

 

Els signataris del Pacte dels Alcaldes es comprometen a la iniciativa, amb el ple 

coneixement de les consideracions següents:  

 

 El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) ha confirmat 

en el seu Cinquè Informe d’Avaluació que el canvi climàtic és una realitat i que les 

activitats humanes afecten el clima de la Terra. 

 D’acord amb els estudis de l’IPCC, la mitigació i l’adaptació són estratègies 

complementàries per reduir els impactes del canvi climàtic a diferents escales 

temporals. 

 Els governs estatals van acordar en la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic de 

les Nacions Unides (UNFCCC) l’objectiu comú de mantenir l’escalfament mitjà 

global ben per sota els 2ºC respecte dels nivells preindustrials. 

 Els governs estatals van acordar en el context de la Conferència de les Nacions 

unides Rio+20 un conjunt d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’ 

ODS7 exigeix a la comunitat internacional “garantir un accés universal  a una 

energia assequible, segura, sostenible i moderna”, l’ODS11 vol “aconseguir que 

les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i 

sostenibles” i el ODS13 demana “prendre acció urgentment per combatre el canvi 

climàtic i els seus impactes”. 

 La iniciativa Energia sostenible per a tothom, posada en marxa pel Secretari 

General de Nacions Unides el 2011, se centra en l’assoliment per al 2030 dels tres 

objectius connectats següents: “garantir un accés universal als serveis energètics 

moderns”, “duplicar la taxa global de millora de l’eficiència energètica” i “duplicar la 

quota d’energies renovables en el mix energètic global”. 

 El 2008, la Comissió Europea va posar en marxa el Pacte dels Alcaldes i, el 2014, 

la iniciativa Alcaldes per l’Adaptació com a actuació clau de la Estratègia de la 

Unió Europea per a l’adaptació al canvi climàtic (CE, 2013) per implicar i donar 

suport a les autoritats locals en la presa de decisions per mitigar i adaptar-se al 

canvi climàtic. 

 Des de la seva posada en marxa, el Pacte dels Alcaldes ha estat reconegut com 

un instrument clau de la UE, especialment en l’estratègia de la Unió de l’Energia 

(CE, 2015) i l’Estratègia per a la seguretat energètica europea (CE, 2014) per 

accelerar la transició energètica i millorar la seguretat del subministrament 

energètic. 

 La UE va adoptar, l’octubre de 2014, el marc estratègic sobre el clima i l’energia 

2030, que estableix nous objectius per a la clima i l’energia: per exemple, una 

reducció mínima d’un 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle interns, 

un mínim del 27% de l’energia consumida a la UE provinent  de fonts renovables i 

un mínim d’estalvi energètic del 27%. 
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 La Comissió Europea va adoptar, el 2011, el “Full de ruta per avançar cap a una 

economia competitiva baixa en carboni 2050”, que vol reduir les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle de la UE un 80-95% el 2050, respecte del 1990. 

Aquesta iniciativa va ser ratificada pel Parlament Europeu i pel Consell de la Unió 

Europea. 

 El Comitè de les Regions de la UE (CDR) reforça el seu compromís de continuar 

donant suport al nou Pacte dels Alcaldes mitjançant, per exemple, una plataforma 

específica dins el CDR, i amb altres eines, tal i com s'estableix en la seva “Opinió 

sobre el futur del Pacte” (ENVE-VI-006). 
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ANNEX III  

Glossari 

 Accions d’adaptació "No regressives": accions que proporcionen un benefici 

ambiental i econòmic immediat i en qualsevol situació climàtica futura. 

 Adaptació: accions per prevenir els efectes del canvi climàtic, minimitzar-ne els 

danys o aprofitar les oportunitats que en poguessin sorgir. 

 Avaluació de riscos i vulnerabilitat: anàlisi que determina la naturalesa i 

l'extensió de la vulnerabilitat i els riscos, incloent-hi els potencials danys a la 

població, propietats, habitatges  i medi ambient i la identificació de les àrees 

crítiques, en àmbits com ara inundacions, temperatures extremes, onades de 

calor, sequeres, tempestes i fenòmens meteorològics extrems, incendis forestals, 

augment del nivell del mar i erosió de la costa. 

 Canvi climàtic: canvi en el clima per variabilitat natural o com a resultat de 

l’activitat humana. 

 Consumidors proactius (prossumers): consumidors que amb la seva actitud 

atenta exigeixin o promouen canvis en el sistema energètic en funció de les 

necessitats de la demanda. 

 Informe de seguiment o de progrés: document que els signants del Pacte es 

comprometen a enviar cada dos anys des de l'aprovació del PAESC. Descriu els 

resultats provisionals de la implementació i avalua si es corresponen als objectius 

previstos. 

 Inventari d'emissions: quantificació del CO2 equivalent emès pel consum 

d'energia en un territori d'un signant del Pacte durant un període de temps 

específic. Permet identificar les principals fonts d'emissions de CO2 i el potencial 

de reducció. 

 Mitigació:  accions per reduir les concentracions de gasos d'efecte hivernacle a 

l'atmosfera. 

 Pla d'acció per a la sostenibilitat energètica i el clima PAESC: document on 

els signants del Pacte defineixen com volen assolir els objectius. S'estableixen 

accions de mitigació i d'adaptació, un calendari i l'assignació de responsabilitats. 

 Resiliència: capacitat d'un sistema ecològic o social per absorbir les alteracions i 

conservar les seves funcions i la capacitat per adaptar-se a l'estrès generat pel 

canvi. 

 Risc: possibilitat de conseqüències nocives, socials, econòmiques o ecològiques 

que poden esdevenir-se durant un període de temps futur especificat en una 

comunitat afectada pel canvi. 

 Vulnerabilitat: grau en el que un sistema és susceptible de veure’s afectat pel 

canvi climàtic, la variabilitat i els extrems climàtics. Concepte oposat a la 

resiliència. 

  

Pàgina 408
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

~ 75 ~ 
 

 

20 ANNEX 2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE PLE D’ADHESIÓ AL 
PACTE DELS ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA  

 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte dels Alcaldes pel clima i 
l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha nascut després d’un procés no 
formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. Així mateix es planteja millorar la 
resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic mitjançant la reducció de la 
vulnerabilitat als riscos amb la posta en marxa de mesures d’adaptació al canvi climàtic. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això 
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de ___________ té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces 
per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de 
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la 
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, es compromet a 
reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la 
vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient .  
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de ________ fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i 
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent 
per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant a la creació de 
plans d’acció, d’acord amb l’establert al document de compromís que s’annexa. 
 
Segon.- L’Ajuntament de _________ es compromet a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible  i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la data d’Adhesió al 
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de l’Oficina del 
Pacte, ens gestor de  la iniciativa per encàrrec Comissió Europea i inclourà una estimació de les 
emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització 
d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de __________ es compromet també a elaborar un informe bianual per 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de l’Energia, a informar de les 
fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri 
oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible i el Clima a Europa. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació. 
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21 ANNEX 3. FORMULARI D’ADHESIÓ AL PACTE DELS ALCALDES 

  

Pàgina 410
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

~ 77 ~ 
 

 

 

 

I, [Nom de l’Alcalde o Alcaldessa], Alcalde o Alcaldessa de Nom del municipi li fa 

saber que el Ple de l’Ajuntament de o òrgan equivalent ha decidit a la reunió de data 

adherir-se al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia i el Clima en ple 

coneixement dels compromisos I que es resumeixen a continuació.  

Així doncs, el meu municipi es compromet a: 

 Reduir les emissions de CO2 (d’altres gasos d’efecte hivernacle) en el seu territori 

com a mínim un 40% al 2030, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un 

major ús de les energies renovables; 

 Augmentar la seva resiliència amb l’adaptació als impactes dels canvi climàtic. 

Per tal de passar del compromís a l’acció el meu municipi es compromet a assumir 

l’enfocament pas a pas següent:  

 

 Portar a terme un Inventari base de les emissions I una  Avaluació de les 

vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic; 

 Enviar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el 

termini de dos anys des de la data d’adhesió; 

 Enviar informes de seguiment com a mínim cada dos anys des de la data 

d’enviament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima que avaluï, 

monitoritzi i verifiqui els objectius.. 

Accepto es pot suspendre l’adhesió a la iniciativa del meu municipi . sempre prèvia 

comunicació escrita per part de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes (Covenant of Mayors 

Office-CoMO) – en cas que no s’enviïn els documents abans esmentats (PAESC I 

informes de seguiment) en els terminis acordats.. 

 

Nom i adreça complet de l’ens local  

Nom, email, telèfon de la persona de contacte 

 

 

SIGNATURA 
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22 Annex 4: GUIA PER REALITZAR LES VISITES D’AVALUACIÓ 
ENERGÈTICA 

 
Consideracions prèvies 

 
Aquest document és una guia per realitzar les Visites d’Avaluació Energètica (VAE) en els 
equipaments seleccionats. S’ha elaborat per facilitar la feina i homogeneïtzar criteris entre les 
diferents empreses.  
 
Cal considerar aquest document com un guió orientatiu, que segurament estarà subjecte a 
canvis en base a l’experiència i a les aportacions de les empreses adjudicatàries.   
 
Cal adaptar les generalitats que aquí s’esmenten a les característiques de cada edifici.  
 
Abans de la visita d’avaluació energètica  

 
- Tenir les dades de consum energètic per analitzar-les (mínim de l’any 2005, 

2012 i els tres darrers anys disponibles),  així com les dades de les pòlisses i de 
les tarifes per contrastar-ho després amb les diferents escomeses. 

- Tenir també les dades de les característiques generals de l’edifici (que consten 
en l’excel de presa de dades), per si manca alguna dada, durant la visita poder-
la completar.  

- Pot facilitar la feina tenir un plànol de l’edifici o poder consultar el projecte 
constructiu abans d’anar-hi.  

- Assegurar-se que en la visita us acompanyarà el responsable de manteniment.  
- Amb el Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia  s’inclouen aspectes d’adaptació 

al canvi climàtic. Per la qual cosa també es demanarà: consums d’aigua dels 
darrers tres anys de l’edifici i cost.  

 
Durant la visita d’avaluació energètica  

 
A mode de guió s’enumeren alguns dels aspectes que s’han de tenir en compte durant 
la visita:  
 
- Amb els responsable de manteniment / el gestor / director / conserge comentar:  
 

- Els hàbits de gestió energètica de l’equipament: qui fa el manteniment de les 
instal·lacions, qui apaga / encén els llums, la calefacció – sistema de 
climatització, altres equips de consum, si hi ha algun tipus de control 
centralitzat. Si hi ha algun horari establert per encendre / apagar la calefacció – 
climatització en funció de l’època de l’any,  

- Actuacions prèvies de cara a conscienciar / canviar els hàbits el usuaris de 
l’equipament.  

- Reformes, actuacions rellevants en els últims anys, o si a curt termini n’hi ha 
alguna de prevista.   

- Si hi ha queixes per part dels usuaris sobre si fa molt de fred o calor en 
moments puntuals de l’any. 

- Quin criteri s’ha establert per definir la temperatura mitja de l’equipament al 
llarg de l’any. I en cas afirmatiu saber quina és.  

- L’horari de funcionament del centre, diferenciant quan està obert al públic, 
quan es fan les tasques de neteja, etc.  
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- Si l’equipament és de gestió directe o concessió, i en cas de concessió cada 
quan es renova el contracte.   

 
- De la instal·lació elèctrica fixar-se, entre altres, en:  
 

- Els comptadors: tipus de comptadors, si hi ha comptador de reactiva,  
- Quadre elèctric: quines sectoritzacions hi ha,  
- L’escomesa elèctrica: anotar la distància de l’escomesa fins a l’edifici.  

 
- Dels principals equips de consum:  
 

- Il·luminació: lluminàries principals, quin sistema d’encesa i apagada hi ha, 
sectorització de les línies d’il·luminació, règim de funcionament, si hi ha 
possibilitat d’il·luminació natural, consum associat.  

- Equips ofimàtics: si hi ha una sala de servidors, número, característiques,  
- Ascensors:  
- Altres:  
 

- De la instal·lació de calefacció / climatització fixar-se en:  
 

- Els comptadors 
- La sala de la caldera: potència de la caldera, antiguitat dels equips,  
- Si les conduccions estan ben aïllades 
- Si hi ha control centralitzar  
- Quins emissors tèrmics hi ha (radiadors, fancoils, altres). I les seves 

característiques sobretot el sistema de regulació (presència de vàlvules 
termostàstiques...).  

- Si hi ha equips generadors de fred: aire condicionat, mirar la potència dels 
equips.  

 
- Del consum d’aigua calenta a l’equipament:  

- Quin tipus d’instal·lació s’utilitza per escalfar l’aigua, potència dels equips, si les 
instal·lacions estan ben aïllades,  

 
- Sobre els tancaments:  
 

- Sobre les finestres i les portes: si tanquen hermèticament, com és el marc 
(alumini, PVC, fusta, si té ruptura de pont tèrmic, ). 

- Si les portes principals d’accés disposen de tancament mecànic, si hi ha doble 
porta per fer “cambra d’aire”... 

- Si hi ha algun tipus de protecció solar... 
- Altres: hi ha possibilitat de ventilació natural? 
- Si disposeu de càmera termogràfica, seria molt interessant que féssiu una 

fotografia de la façana de l’edifici.  
 
 
- Visitar el sostre / coberta de l’edifici: fixar-se en l’accessibilitat, la inclinació, l’espai 

disponible per a una possible instal·lació fotovoltaica o tèrmica, règim de 
funcionament (connectat a xarxa o aïllat), la presència d’altres equips, sortides de 
fum, construcció de la coberta... 

 
- L’equipament té alguna instal·lació generadora d’energia? Energia solar tèrmica, 

fotovoltaica, cogeneració, en cas afirmatiu, visitar-la,  descriure’n les característiques 
i anotar la producció energètica..  
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- Fer fotografies que puguin il·lustrar els vostres comentaris en l’informe d’avaluació 
energètica.  

 
- Instal·lar, en els equipaments de més consum, smatrmeters o similars per tal de tenir 

un coneixement una mica més detallat del consum elèctric, poder establir un consum 
base de l’equipament. D’aquesta manera es podrà determinar si es pot baixar o no 
aquest consum base, la factibilitat de reducció de potència. La Diputació de 
Barcelona cedeix aquests aparells als municipis que ho sol·liciten. Caldria instal·lar-
ne en els equipaments més consumidors. 

 
- L’informe no ha de tenir una extensió massa més llarga que la que en aquest model 

preveiem. Ha de ser un document sintètic i entenedor.  
 
- Adjuntar fotografies i imatges termogràfiques de la façana (si se n’han fet).  

 
- Adjuntar resultats específics de l’smartmeter en cas que s’hagi instal·lat. 
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Informe d’Avaluació energètica del - Nom de l’equipament - 
 

Tipus d’equipament14 
 
Dades bàsiques 

 

Adreça:  Superfície útil: 

Data de la visita: Superfície de coberta: 

Persona de contacte: Número d’usuaris:   

Telèfon: Tipus de gestió15: 

Any de construcció:  

 
  
Introducció / Observacions  

   
Breu introducció de l’equipament on es destaquin les principals característiques.  
Com a mínim cal incloure els punts següents: 

1. Ubicació i tipus d’edifici (4 vents, entre mitgeres, cantoner, nombre de plantes...) 
2. Activitats que s’hi desenvolupen i distribució per plantes. 
3. Horari de funcionament. 
4. Nombre de treballadors i d’usuaris 
5. Ubicació al municipi: és prop d’una zona inundable? Ha patit inundacions prèviament? 

 
Font energètiques existents     

 
Electricitat   Biomassa  

Gas natural  Solar tèrmica  

Gas-oil  Solar Fotovoltaica  

GLP  Altres: __________________  

 

Dades de les pòlisses d’energia i del comptador d’aigua 

 

Pòlisses elèctriques  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. 
de 

pòlissa 

Tarifa Potència 
Contractada 

Anàlisis de la pòlissa contractada - Observacions 

1      

2      

3      

 

Pòlissa de gas natural (si n’hi ha o altres)  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
pòlissa 

Tarifa Anàlisis de la pòlissa contractada – Observacions - 

1     

2     

 
 

                                                           
14 Utilitzar la següent classificació: administració i oficines, centres educatius, equipaments 
esportius, centres socio-culturals, cívics i biblioteques, altres.  
15 Directe o per concessió.  
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Comptador/s d’aigua (si n’hi ha o altres)  
 Empresa 

subminis-
tradora 

Núm. de 
comptador 

Cabal 
contractat 

Origen de l’aigua 
(Companyia, pou, etc.)  

Anàlisis de la pòlissa contractada 
– Observacions - 

1      

 
Indicadors energètics (de cada font energètica) 

 
 Electricitat Combustibles (especificar quin) 

 
2005 2012 i tres darrers 

anys disponibles 
2005 

2012 i tres darrers 
anys disponibles 

Consum anual (kWh)     

Despesa anual (€)     

Consum per superfície (kWh/m2)     

Consum per usuari (kWh/usuari)     

Despesa / superfície (€/m2)     

Despesa / usuari (€/usuari)     

Tones de GEH (Tn/any)     

 
Adjuntar un gràfic amb l’evolució mensual del consum d’electricitat i de combustible dels anys que es 
disposi dades (mínim, 2005 i 2007). 
 
En cas que hi hagi més d’una pòlissa per font energètica afegir: 

- gràfica de l’evolució del consum mensual de les diferents pòlisses pels dos anys estudiats. Es 
mostra gràfica exemple 

 
- gràfica del consum anual total per cada font energètica de manera que a cada barra de consum 

hi hagi la proporció corresponent a cada pòlissa. Veure gràfica exemple 
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Consum d’aigua 

El més normal és que només hi hagi un comptador. 
 

 
 

Consum anual electricitat

Pòl.1 Pòl.1

Pòl.2 Pòl.2

Pòl.3 Pòl.3

0
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2005 2007

Electricitat

k
w

h

Les dades dels dos anys darrers disponibles sencers i de l'any en curs a partir de les dades mensuals, els anys anteriors consum anual global

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Origen aigua

Nº comptador 1 0 0 0 0 0

Nº comptador 2 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consum litres/m2

consum m3 consum €
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Resultats  obtinguts amb el comptador intel·ligent o similar 

Cal valorar quin és el consum base de l’equipament, Si és o no coherent amb l’ús que se’n fa i si el 
consum es pot rebaixar. També cal valorar si la potència contractada s’avé amb l’ús de l’equipament. 
 
D’altra banda l’anàlisi del consum elèctric de l’equipament al llarg d’una setmana mínim, també 
permet valorar el patró de consum, si aquest es pot o no modificar d’acord amb l’ús de l’equipament,  
si la tarifa contractada és adient per l’ús i si té sentit pensar en la possibilitat de fotovoltaica per 
autoconsum instantani. 
 

 
Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

 
Breu, cal destacar les característiques principals, tal i com es descriuen a la guia per fer VAE,  de:  

 

 Climatització/calefacció.  

 ACS (Aigua calenta sanitària).  

 Instal·lació elèctrica (comptadors, quadres elèctrics, escomeses) 

 Principals equips de consum (electrodomèstics, equips ofimàtics, assecadors de mans, etc.) 

 Tancaments i tipus de coberta (teula, terrat, amb cambra d’aire o sense, fibrociment...) 

 Instal·lacions d’energies renovables: descripció de les que hi pugui haver 

Comptador 1 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Gener #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Febrer #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Març #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Maig #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Juny #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Juliol #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Agost #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Setembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Novembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Desembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total 0 0 0 0 0 0

Comptador 2 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Gener #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Febrer #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Març #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Maig #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Juny #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Juliol #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Agost #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Setembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Novembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Desembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total 0 0 0 0 0 0

Comptador 1+2 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Gener 0 0 0 0 0 0

Febrer 0 0 0 0 0 0

Març 0 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0 0

Maig 0 0 0 0 0 0

Juny 0 0 0 0 0 0

Juliol 0 0 0 0 0 0

Agost 0 0 0 0 0 0

Setembre 0 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0 0

Novembre 0 0 0 0 0 0

Desembre 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0

Consum m3 Consum €

Hores diàries teòriques funcionament

Hores diàries teòriques funcionament

Consum m3 Consum €

Consum m3 Consum €
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 Altres.  

 Instal·lacions d’aigua: cisternes WC, aixetes, possibles pèrdues, existència de zones ajardinades al 
voltant, sistemes de reg si és el cas, origen de l’aigua 

 Potencial per a l’ús d’aigües no potables 
 

Anotar les reformes o actuacions realitzades.  
Descriure les operacions de manteniment i les bones pràctiques energètiques en la gestió de 
l’equipament.  

 
Característiques en relació a la calor: 

- En situacions de calor: és un edifici “calorós”? Quins sistemes de refredament hi ha? Podria 
haver-n’hi de passius? 

 
Conclusions de la situació energètica de l’equipament  

 
Breu, cal comentar:  
 els indicadors de consum energètic amb les observacions de la visita, 
 la tendència en el consum (si és a l’alça, estabilització, baixa), 
 equips de consum més consumidors i perquè 
 Potencialitat d’instal·lació  d’energies renovables 
 Justificació de les actuacions més rellevants 
 altres observacions realitzades durant la visita o el que el tècnic/a cregui rellevant.  
 
 

Conclusions de la situació envers els impactes del canvi climàtic a l’equipament  

 
o En relació al confort tèrmic de l’equipament, sistemes existents per pal·liar efectes de calorades, 

cal destacar-ne els passius. 
o Al consum d’aigua.: mesures existents i possibles per optimitzar el consum d’aigua a 

l’equipament. 
o Al potencial per a l’ús d’aigua no potable per a usos que ho permetin 
o A la ubicació de l’equipament. En relació a possibles inundacions. 
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Actuacions proposades en relació a la mitigació 

 
Relació d’actuacions que es proposen ja sigui en l’aplicació de bones pràctiques en la gestió energètica o en 
inversions en equipaments.  Fer especial esment a la possibilitat d’instal·lar una coberta fotovoltaica i a totes 
aquelles actuacions de millorar de l’eficiència en la il·luminació.  
 
El cost aproximat hauria d’incloure: impostos i taxes (IVA, per exemple), uns mínims costos d’execució, benefici 
industrial i despeses generals en cas que no es puguin tenir en compte tots aquests aspectes, indicar a la 
descripció, què s’ha considerat i amb quin criteri han establert el preu. 
 
Per fer els càlculs del retorn es recomana utilitzar els preus de les fonts energètics que es publiquen a: 
http://www.diba.cat/web/biomassa/despesa-combustible. El preu del combustible és el preu final, impostos 
inclosos. 
 

 
Omplir la taula següent:  

 

Ordre de 
prioritat* 

Descripció 
de 

l’actuació 

Cost 
aproximat 

(€) 

Estalvi 
/producció 
energètic 
aproximat 

Estalvi 
econòmic 
aproximat 

Període de 
retorn / 

amortització 

Tn de CO2 
estalviades 

Adaptació? 
(S/en 

blanc)** 
Observacions 

         

         

         

Total         

*L’ordre de prioritat ve determinada per la factibilitat de l’actuació, el període de retorn i l’estalvi obtingut (en €, 
energia i tn de CO2).  
** En cas que la mesura també es pugui considerar d’adaptació, posar S (sí), en cas contrari es pot deixar en blanc.  
 

Cal afegir una taula resum: 
 

Tipus 
d’actuació 

Cost 
aproximat 

(€) 

Estalvi 
/producció 
energètic 
aproximat 

Estalvi 
econòmic 
aproximat 

Tn de CO2 
estalviades 

Font d’energia 
estalviada/produïda 

D’estalvi i 
eficiència 

    
 

Producció 
elèctrica 

renovables 
    

 

Producció 
tèrmica 

renovables 
    

 

Total      

 
 

Actuacions proposades en relació a l’adaptació al canvi climàtic 

 
Ordre de 
prioritat* 

Descripció de l’actuació 
Impacte sobre el 

què s’actua 
Cost aproximat (€) Cost de no atuar (€ o 

ordre de magnitud)* 

     

     

Total     

*El cost de no actuar és força difícil de calcular, però en aquells casos on es pugui conèixer val la pena posar-ho, per exemple 
en els casos on es prevegi estalvi d’aigua, o si s’eviten inundacions, per exemple. Hi ha la possibilitat de posar ordre de 
magnitud del cost d’acord amb l’establert a la metodologia per a les accions d’adaptació:  

Cost baix  <18.000 €  
  Cost mig  de 18.000 a 50.000 € 
  Cost elevat  > 50.000 € 
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23 ANNEX 5: EL COST DE NO ACTUAR (ADAPTACIÓ) 

 

23.1 Incendis forestals: 

Segons la Sociedad española de ciencias forestales en el seu informe de 2013 “La situación de los 
bosques y el sector forestal en España”  el cost mitjà d’un incendi forestal (sense incloure l’extinció) és 
de 3385€/ha cremada. Pel què fa al cost d’extinció és molt divers segons els medis utilitzats; per 
exemple la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de Extremadura l’any 
2012 en alguns incendis el cost va ser d’uns 288€/ha mentre que en d’altres es superaven els 3.300€/ha.  
 
Segons Plana, E et al.16  El costos d’extinció oscil·len  dels 406€/ha als 624€/ha .  

 
Font: Plana, E et al. 2007 

 
Cal indicar que l’estudi és del 2007, però si més no ja hi ha una indicació dels costos que pot tenir 
l’actuació preventiva i els costos dels incendis. En aquest estudi es conclou que en l’anàlisi cost-benefici  
de promoure una gestió activa del paisatge per a la prevenció d’incendis, els resultats sempre són més 
favorables en les actuacions lligades a les activitats agràries que en els tractaments silvícoles sense un 
profit agrari vinculat. Aquesta conclusió pot ser rellevant a l’hora de plantejar actuacions. També cal dir 
que si la probabilitat de risc d’incendi s’intensifica, les actuacions de gestions actives del paisatge poden 
arribar a ser cada cop més “rendibles”. 
  

                                                           
16 Plana, E, Mavsar; R & Tous C. (2007) La gestió forestal com a eina per a la prevenció d’incendis: anàlisi de cost-eficiència i de 

gestió del risc de grans incendis forestals 
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23.2 Inundacions i riuades 

Els costos a valorar conseqüència de les inundacions poden ser (IHOBE 2007. Metodología para la 
valoración de costes de los impactos del cambio climático en el País Vasco. El caso de Bilbao): 
 
— Danys físics directes a immobles residencials (reparacions i neteja) i evacuació d’habitatges (coste de 
alojamiento provisional). 
— Danys físics directes a immobles no residencials (reparacions i neteja) i producció perduda (valor 
afegit) per l’afecció a curt termini d’aquests immobles, excepte per edificis amb valor històric i cultural. 
— Danys físics directes a  edificis amb valor històric i cultural. 
— Electricitat addicional necessària per als equips destinats a assecar els immobles. 
— Impacte directe sobre la salut de la població (mortalitat, lesions i ansietat). 
— Interrupció a curt termini dels serveis ferroviaris. 
— Serveis d’emergències. 
— Impactes econòmics de segon ordre als voltants. 
 
La quantificació de l’import de tots aquests danys és difícil i requereix d’estudis de detall. Una altra font 
de dades d’interès són els estudis elaborats pel  Consorcio de Compensación de Seguros. 
 
Les dades d’indemnitzacions per inundació a la província de Barcelona són les següents: 

 
Font: Consorcio de Compensación de Seguros 

 
La indemnització mitjana de cada tramitació és la següent: 
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Font: A partir de les dades de l Consorcio de Compensación de Seguros 

 
El cost mitjà és de més de 8.200€ per cada tramitació. Cada tramitació no vol dir pas cada inundació. 
 

23.3 Tempestes 

Pel què fa a les tempestes el Consorcio de Compensación de Seguro també recopila dades de les 
indemnitzacions i els tràmits de les tempestes ciclòniques atípiques (TCA). La definició de TCA ve donada 
al RD 2022/86. 
És el temps atmosfèric extremadament advers i rigorós produït per: 
 
- ciclons violents de caràcter tropical, identificats per la concurrència i simultaneïtat de velocitats de 
vent superiors a 96 quilòmetres per hora, mitjanats sobre intervals de deu minuts, el que representa un 
recorregut de més de 16.000 metres en aquest interval, i precipitacions d’intensitat superior a 40 litres 
d'aigua per metre quadrat i hora. 
 
- borrasques fredes intenses amb advecció d'aire àrtic identificades per la concurrència i simultaneïtat 
de velocitats de vent de més de 84 quilòmetres per hora, igualment amitjanades sobre intervals de deu 
minuts, el que representa un recorregut de més de 14.000 metres en aquest interval, amb temperatures 
potencials que, referides a la pressió al nivell del mar al punt costaner més proper, siguin inferiors a 6 ° c 
sota zero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitjana d'indemnització per cada tramitació

22.043

8.518

5.858

9.063
7.7197.182

12.780

9.652

7.886

6.116

8.045
7.206

8.554

4.188

15.932

4.290

6.051
5.343

3.428
4.783

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

€/
tr

àm
it

Pàgina 423
Codi Segur de Verificació (CSV): 5b128babe3a43eac0c1e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Consorcio de Compensación de Seguros 

 
Font: A partir de les dades de l Consorcio de Compensación de Seguros 

 
La indemnització mitjana és de  poc més de 3.100€ per tramitació, que no vol dir pas per fenomen. 
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23.4 Sequera 

En situacions de sequera els costos derivats de la manca de disponibilitat d’aigua  són varis: 
 
- associats a la portada d’aigua d’unes zones a unes altres, ja sigui mitjançant la construcció 
d’infraestructures o amb cisternes. 
- associats a la mobilització de recursos alternatius que no estaven disponibles anteriorment 
- associats a les activitats econòmiques que pateixen les restriccions: agrícoles, ramaderes però també 
activitats industrials 
 
Estudis elaborats per l’Agència Catalana de l’Aigua  i pel departament de  Medi Ambient de la 
Generalitat de  Catalunya17  indiquen baixades en el PIB en tots els sectors.  
 

 
Font: Aigua i Canvi Climàtic. Puig, I.  
 
En funció del pes de cada sector en l’economia del municipi, els impactes econòmics seran més o menys 
importants.  Independentment dels costos sobre les activitats econòmiques cal tenir en compte els 
costos per pal·liar els efectes sobre el sector residencial.  En municipis on hi hagi hagut situacions de 
restriccions i portada d’aigua amb camions cisterna, l’Ajuntament pot saber els costos associats, si més 
no la magnitud dels costos. 
 

23.5 Salut 

Els impactes del canvi climàtic sobre la salut són diversos: 
 
- en situacions d’inversions tèrmiques més freqüents i mantingudes hi ha més incidència de malalties 
respiratòries 
- en onades de calor hi ha cops de calor i increments de mortalitat 
-  presència de noves malalties 
 
A més sovint es combinen diferents factors la qual cosa fa difícil segregar els costos associats 
estrictament a  incidències sanitàries.   

                                                           
17  Aigua i  canvi  climàtic. Diagnosi dels imapctes previstos a Catalunya. Implicacions socioeconòmiques. 

Consum d’aigua I anàlisi input-output: simulació d el’impacte macroeconomic de restriccions sectorials en 
l’abastament d’aigua. Freire, J & Puig, I ENT. 2008 
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23.6 Pujada del nivell del mar 

Els costos derivats de la pujada del nivell del mar poden ser extremadament variables en funció de les 
zones afectades: 
 
-pèrdua de platja pèrdua de valors turístics associats, per exemple) 
- afectació d’infraestructures: clavegueram, viàries, ferrocarrils, urbanístiques.... 
- possible intrusió salina en aqüífers, per tant pèrdua d’un recurs 
- ... 
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24 ANNEX 6. GLOSSARI 

Font: European Climate adaptation platform (ECAP); Oficina catalana de canvi climàtic (OCC) i Estratègia catalana 
d’adaptació al canvi climàtic (ECACC) 

 
Adaptació:  

Ajustament dels sistemes humans o naturals enfront d’entorns nous o canviants. L’adaptació al 
canvi climàtic es refereix als ajustaments en sistemes humans o naturals com a resposta a 
estímuls climàtics projectats o reals, o els seus efectes, d’una manera rendible o explotant-ne els 
beneficis potencials (OCC) 

 
Capacitat d’adaptació:  

La capacitat d'un sistema per ajustar-se al canvi climàtic (inclosa la variabilitat del clima i els 
fenòmens extrems) per moderar els danys potencials, aprofitar les oportunitats, o per fer front a 
les conseqüències. (ECAP) 

 
Canvi climàtic:  

És un canvi en l’estat del clima que pot ser identificat pels canvis en la mitjana aritmètica i/o la 
variabilitat de les seves propietats i que persisteix un període prolongat, típicament dècades o 
més. El canvi del clima pot ser degut a processos interns naturals o forces externes, o de canvis 
antropogènics persistents en la composició de l’atmosfera o els usos del sòl. (IPCC 2012. 
Managing the Risk of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation). 
(ECACC) 

 
Embornals:  

Reservori que absorbeix o emmagatzema carboni com a part del cicle natural del carboni. Els 
embornals més comuns són l’oceà, l’atmosfera, el sòl, els boscos i la vegetació.(OCC) 

 
Exposició:  

Presència de persones, mitjans de subsistència, béns i serveis ambientals, infraestructures, i 
d’actius econòmics, socials o culturals en llocs que podrien veure’s afectats negativament pels 
impactes del canvi climàtic.(ECACC) 
 

Gasos amb efectehivernacle (GEH):  
Components gasosos de l’atmosfera que absorbeixen i reemeten radiació infraroja, produïts 
tant per processos naturals com d’origen antropogènic. Els gasos amb efecte d’hivernacle 
regulats al Protocol de Kyoto són sis: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid nitrós (N2O), 
hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC) , hexafluorur de sofre (SF6) i trifluorur de 
nitrogen (NF3). (OCC) 

 
Impacte ambiental:   

Alteració de les característiques del medi natural o del medi humà provocada per l'activitat 
humana. 

 
Mesures cobenèfiques (win-win):  

Produeixen beneficis a més a més dels directament imputables a l’adaptació o a la mitigació; 
tothom hi guanya (win-win en anglès). (ECACC) 

 
Mitigació:   

Intervenció antropogènica per reduir les fonts o millorar els embornals de gasos amb efecte 
d’hivernacle. (OCC) 
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Non-regret: 

Aplicat a les accions d’adaptació. Són accions cost-efectives ara i en el futur. 
 
Resiliència:  

La capacitat d'un sistema social o ecològic d'absorbir pertorbacions, mantenint la mateixa 
estructura bàsica i les maneres de funcionament, la capacitat d'autoorganització i la capacitat 
d'adaptar l'estrès i el canvi. (OCC) 

 
Risc:  

La combinació de la probabilitat d'un esdeveniment i les seves conseqüències negatives (ECAP). 
 
Sensibilitat:  

Grau en què un sistema o sector és afectat, ja sigui adversa o beneficiosa, per estímuls 
relacionats amb el clima. 

 
Vulnerabilitat:  

La vulnerabilitat és el grau en el qual un sistema és susceptible a, i incapaç de fer front als 
efectes adversos del canvi climàtic, incloent la variabilitat i els extrems climàtics. La 
vulnerabilitat depèn del caràcter, magnitud i rapidesa de les variacions climàtiques i de les 
fluctuacions a què està exposat un sistema o sector (exposició), així com de la seva sensibilitat i 
capacitat d'adaptació. (ECAP).  

 
                                                           
i
 Els municipis afectats per riscos especials o específics han d’elaborar: plans d’emergència municipal, plans 

d’actuació i plans específics. 
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