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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 

 

1 DOCUMENT I. PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I 
L’ENERGIA SOSTENIBLE (PACES)  

1.1 RESUM EXECUTIU (ACTUALITZAR SEGONS CANVIS 
A LA RESTA DE DOC) 

El Pacte d’alcaldies (Covenant of Mayors) és la primera iniciativa ambiciosa de la Comissió 
Europea per fer front al canvi climàtic a nivell local. El pacte es basa en l’estratègia del 
“20/20/20” en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors 
principals de l'acció de govern. 
 
Totes les parts signants del Pacte d’alcaldies es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a 
anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions 
de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de 
Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les 
tecnologies de millora de l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de 
reduir les emissions de CO2 en més d’un 20% el 2020, a través de l’eficiència energètica i les 
energies renovables. 
 
El 27 de novembre de 2008 el Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar l’adhesió al Pacte 
d’alcaldies, i el Pla d’acció per a l’energia sostenible es va aprovar per Ple el dia 11 de març de 
2011.  
 
De forma quasi paral·lela, i fruit d’una política activa i pionera contra el canvi climàtic i el ferm 
compromís de la ciutat amb el medi ambient, el 20 de desembre de 2013 l’Ajuntament de Girona 
aprova també per ple el document de Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, que recull el 
conjunt de línies estratègiques i accions del municipi per reduir la vulnerabilitat del municipi a 
futurs canvis en el clima. L’adaptació continua sent un complement a la mitigació necessària i 
indispensable, i és una eina per incrementar la resiliència del territori. 
 
Durant un any ambdues iniciatives van funcionar en paral·lel, però finalment es va considerar la 
necessitat de reformular el Pacte d’alcaldies 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. Així doncs, en la Cerimònia del Pacte d’alcaldies del 15 d’octubre de 2015 
es va presentar el Pacte d’alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) que es basa en tres 
pilars: mitigació, adaptació i energia segura, disponible i sostenible. 
 
Els municipis adherits al nou Pacte d’alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible 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 respecte l’any 2005 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar 
la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
 
En aquest sentit, el 29 de març Girona de 2016 aprova per Ple municipal l’adhesió a la nova 
iniciativa, que preveu reduir les emissions del seu municipi en un 40% als 2030 a través 
d’accions en eficiència energètica i energies renovables i incrementant la seva resiliència 
adaptant-se als impactes del canvi climàtic. 
 
El present document recull el nou PACES de Girona, que consta  de 27 accions de mitigació i 
planteja la reducció de 117.411 tCO2eq per a l’any 2020, un 25% sobre el total de les emissions 
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de GEH de l’àmbit PAES de l’any 2005, i de 199.073 tCO2eq per a l’any 2030, un 42% sobre el 
total de les emissions de GEH de l’àmbit PAES de l’any 2005.Pel que fa referència a les mesures 
d’adaptació, el nou PACES contempla 17 accions d’adaptació agrupades en diferents àmbits: 
cicle de l’aigua, protecció civil, salut /serveis socials i verd urbà. 
 
A continuació es presenten indexades les accions incloses en el PACES del municipi de Girona, on 
es detallen,les accions de mitigació  i adaptació on es contemplen les emissions evitades , la 
temporització en el temps de les accions i la inversió en el cas de les accions de mitigació i els 
riscos i vulnerabilitats afectades amb els impactes evitats, la temporització de la inversió prevista 
en el cas de les accions d’adaptació. 
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Taula 1 Accions de mitigació del PACES de Girona 

t. CO2 reduïdes Inversió Codi Títol acció: 

2020 2030 Executat 
Curt 

2017-2020 
Mig 

2020-2025 
Llarg 

2025-2030 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió 
Altres admin. 

o privada 
Indicadors de seguiment 

A16/B12/1 Aplicació de la 
normativa d'eficiència 
energètica vigent a 
l'àmbit residencial 

6.446 20.143    102.960.000  102.960.000 

- Nombre d’habitatges amb 
certificació energètica  A o B 
- Consum energètic sector 
domèstic 

- Producció local d’energia 
renovable 

A75/B71/2 Difusió del PAES i de la 
lluita contra el canvi 
climàtic - -  8.000 10.000 10.000 28.000  

- Nombre de programes 
divulgatius i campanyes 
executades (escoles, ciutadania i 
sector serveis) 
- Difusió dels continguts del 
PAES el dia de l’Energia 

A16/B11/1 Sensibilització de la 
ciutadania en matèria 
d'eficiència i estalvi 
energètic a la llar 

6.953 14.489   200.000  200.000 
- Nombre de campanyes 
executades 

A18/B11/1 Cessió temporal 
d'equips de mesura a 
habitatges perquè 
realitzin les seves 
auditories energètiques 

- -   12.600  12.600  
- Equips de mesura cedits 
- Consum energètic sector 
domèstic 

A21/B21/1 Canvi de làmpades 
d’incandescència dels 
semàfors per leds 

- -  149.655,61   149.655,61  
- Consum elèctric enllumenat 
públic 

A24/B21/1 Redacció del nou pla 
d'enllumenat públic    2.540   2.540  

- Pla d’enllumenat públic de 
Girona 
- Consum elèctric enllumenat 
públic 

A21/B21/2 Ajustar els nivells luxo 
mètrics d'enllumenat 

        
- Compliment amb la normativa 
vigent 
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t. CO2 reduïdes Inversió Codi Títol acció: 

2020 2030 Executat 
Curt 

2017-2020 
Mig 

2020-2025 
Llarg 

2025-2030 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió 
Altres admin. 

o privada 
Indicadors de seguiment 

d'acord amb el que 
marca la normativa 

- Nombre de reguladors de flux 
instal•lats 
- Consum elèctric enllumenat 
públic 

A21/B21/3 Millora en eficiència 
energètica de diverses 
instal·lacions 
d’enllumenat públic 
exterior del municipi de 
Girona   

   1.119.429   1.119.429  

- Nombre de reguladors de flux 
instal•lats 
- Nombre de làmpades LED 
- Nombre de quadres 
telegestionats 
- Consum elèctric enllumenat 
públic 

A19/B18/1 Contractació 
d'electricitat verda a 
l'àmbit municipal 

7.391 7.391 0    0  
- Percentatge d’energia verda 
contractada 

A16/B12/1 Planificació de la 
millora de l'eficiència 
energètica d'edificis i 
equipaments 
municipals 

  12.000    12.000  
- Consum energètic 
equipaments municipals 

A16/B12/2 Actuacions de millora 
energètica en centres 
escolars 210 298 1.144.422  331.827 331.827 1.808.076  

- Nombre de centres escolars 
monitoritzats i/o telegestionats 
- Nombre de calderes de gas 
natural 
- Consum energètic escoles 
municipals 

A18/B11/2 Guia de consum 
responsable en les 
operacions municipals 

   2.000   2.000  - Guia de consum responsable 
en les operacions municipals 

A16/B12/3 Reactivació de les 
accions incloses en les 
auditories energètiques 
a tots els  equipaments 
existents 

59,81 59,81  200.000 219.959 -  419.959  

- Accions d’estalvi portades a 
terme als equipaments 
municipals 
- Consum energètic 
equipaments municipals 



 

 

9 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 

 

t. CO2 reduïdes Inversió Codi Títol acció: 

2020 2030 Executat 
Curt 

2017-2020 
Mig 

2020-2025 
Llarg 

2025-2030 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió 
Altres admin. 

o privada 
Indicadors de seguiment 

A41/B45/1 Implementació del pla 
de mobilitat urbana de 
la ciutat de Girona 22.472 37.453  12.836.492

1
   12.836.4922  

- Grau d’implementació de les 
mesures del Pla de mobilitat 
urbana de Girona 
- Emissions associades al 
transport privat municipal 

A75/B71/1 Renovació eficient del 
parc mòbil del municipi 
i diversificació 
energètica del sector 

42.324 59.827   159.195.000 477.588.000 

 

636.783.000 
- Emissions associades al 
transport privat municipal 

A19/B112/
1 

Augment de l'ús 
d'energies renovables 
(mini eòlica, geotèrmia, 
PV) en equipaments 
públics 

  7.085.936 138.924 138.924  7.363.784  
- Energia d’origen renovable 
produïda de forma local 

A57/B59/1 Modernització de les 
centrals 
hidroelèctriques del 
Molí i de Marfà 

719 1.508  300.000 300.000  600.000  - Energia d’origen renovable 
produïda de forma local 

A57/B51/1 Difusió dels avantatges 
de contractació 
d'energia verda 
 

2.609 8.697  1.800 2.250 2.250 6.300  
- Percentatge de l’electricitat del 
sector domèstic d’origen 
renovable 

A57/B57/1 Ordenances pel foment 
de la producció 
d'energia als edificis 

      

 

 

- Aprovació de l’ordenança fiscal 
corresponent 
- Energia d’origen renovable 
produïda de forma local 

A53/B56/1 Incorporar servitud a 
les cobertes dels 
polígons industrials per 

      
 

 
- Estudi previ per fer la diagnosi 
inicial 
- Percentatge de cobertes 

                                                                 
 
1 Cost associat al PMU de Girona i exclòs del còmput total del PACES 
2 Cost associat al PMU de Girona i exclòs del còmput total del PACES 
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t. CO2 reduïdes Inversió Codi Títol acció: 

2020 2030 Executat 
Curt 

2017-2020 
Mig 

2020-2025 
Llarg 

2025-2030 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió 
Altres admin. 

o privada 
Indicadors de seguiment 

a la generació 
fotovoltaica 

disponibles per a la generació de 
fotovoltaica 

A19/B112/
2 

Aplicar l'obligació "zero 
emissions" en 
equipaments públics 

      

 

 
- Nombre d’equipaments 
municipals catalogats com a 
nZEB 

A57/B53/1 Establir incentius 
econòmics per 
fomentar la inversió 
privada ciutadana en 
instal·lacions 
municipals d'energia 
renovable 

8.624 21.559     

 

 

- Nombre d’instal·lacions 
d’energies renovables municipals 
amb inversió privada 
- Energia d’origen renovable 
produïda de forma local 

A57/b59/1 

Millora de l’eficiència 
de la incineradora 

8.047 8.047  6.491.045 20.864.635  

 

27.355.680 

- Energia produïda a la planta 

incineradora 

- Energia d’origen renovable 
produïda de forma local 

A72/B74/1 Valoració de nous 
sistemes de recollida 
de residus municipals 

7.383 7.383  163.191   163.191  
- Percentatge de residus 
recollits de forma selectiva 

A35/B39/1 Aplicació de la 
normativa d'eficiència 
energètica vigent a 
l'àmbit comercial i 
industrial 

3.777 11.330    30.000.000  30.000.000  

A35/B31/1 Estimular la 
participació de 
comerços i institucions 
en els programes 
d'estalvi i eficiència 
energètica 

315 629  1.800 2.250 2.250 6.300  

- Nombre de 

campanyes/xerrades executades 

- Consum energètic sector 

serveis 



 

 

11 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 

 

t. CO2 reduïdes Inversió Codi Títol acció: 

2020 2030 Executat 
Curt 

2017-2020 
Mig 

2020-2025 
Llarg 

2025-2030 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió 
Altres admin. 

o privada 
Indicadors de seguiment 

A75/B74/2 

Instal·lació de cobertes 
verdes en equipaments 
municipals 

82 259   736.071 1.596.900 2.332.971 
 

- Nombre de cobertes verdes 

instal·lades 

- Consum energètic de les 

escoles 

TOTAL 117.412 199.073 8.242.359 21.414.877 182.013.516 612.491.227 14.026.806 797.298.680  
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Taula 2 Accions d’adaptació del PACES de Girona 

Inversió (€) 
Codi Títol acció: Riscos Impactes evitats 

Executat 
Curt  
(2017–2020) 

Mig 
(2020–2025) 

Llarg 
(2025–2030) 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o privada 

ADAPT-
01 

Aprovació i posada en 
funcionament del pla “Girona 
és aigua” 

SEQUERA 
ESTIATGE  

CALOR 

AIGUA 
FONTS 

REG 
ESTRÉS HÍDRIC  

  5.358.000  5.358.000  

ADAPT-
02 

Promoció de millores en la 
gestió dels pous urbans SEQUERA 

VERD URBÀ  

AIGUA 
FONTS 

REG 
ESTRÉS HÍDRIC 

 97.000   97.000  

ADAPT-
03 

Formalitzar criteris de gestió i 
manteniment de la sèquia 
Monar 

RIUADA 
SEQUERA 
ESTIATGE 

PAISATGE 
FAUNA 

REG  
      

ADAPT-
04 

Implementar polítiques actives 
d’informació a les persones 
usuàries de la xarxa 

SEQUERA 
ARIDESA 

AIGUA 
 

      

ADAPT-
05 

Ampliar l’abast de les 
analítiques de contaminació en 
fonts potables 

Z. HUMIDES 
MALALTIES 

SALUT 
INFECCIOSES 

 16.000 12.500 12.500 41.000  

ADAPT-
06 

Redacció del pla director del 
clavegueram 

RIUADA 

IN. ESPAI PÚBLIC 
IN. EDIFICIS 

DANYS EDIFICIS 
DRENATE 

      

ADAPT-
07 

Aprovació de l’ordenança 
d’estalvi d’aigua SEQUERA 

ARIDESA 

AIGUA 
FONTS 

REG 
ESTRÉS HÍDRIC 

      

ADAPT-
08 

Aprofitament d’elements 
alternatius en cas de sequera 

        

ADAPT-
09 

Augment de la resiliència de la 
ciutat davant d’inundacions 

INUNDACIÓ 
RIUADA 

TEMPERATURA 

EMERGÈNCIA 
DRENATGE 

IN. ESPAI PÚBLIC 
   7.000.000 7.000.000  
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Inversió (€) 
Codi Títol acció: Riscos Impactes evitats 

Executat 
Curt  
(2017–2020) 

Mig 
(2020–2025) 

Llarg 
(2025–2030) 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o privada 

IN. EDIFICIS  
DANYS EDIFICIS 
CONTAMINACIÓ 

AQUÀTICS 

ADAPT-
10 

Sol·licitar els plans 
d’emergència o informes 
tècnics actualitzats associats al 
buidatge de l’embassament de 
Susqueda 

RIUADA 

EMERGÈNCIA 
IN. ESPAI PÚBLIC 

IN. EDIFICIS 
DANYS EDIFICIS 

      

ADAPT-
11 

Definició d'actuacions de lluita 
contra la pobresa energètica 

CALOR 
ENERGIA 

INFRAESTRUCTURES 

SALUT CALOR 
CONFORT 

      

ADAPT-
12 

Actualitzar i sistematitzar el pla 
d'onada de calor des de les 
àrees de protecció civil i salut 
en coordinació amb caps i 
serveis socials 

SEQUERA 
ILLA CALOR 

SALUT 
EMERGÈNCIA 
NO-MOTOR 
COL·LECTIUS 

SENSIBLES 

      

ADAPT-
13 

Formalitzar els processos de 
seguiment i alerta per ozó 
troposfèric i al·lèrgens 

POL·LEN 
AL·LÈRGIA 

RESPIRATÒRIES  
COL·LECTIUS 

SENSIBLES 
DESP NO MOTO 

      

ADAPT-
14 

Redacció i aplicació del pla de 
verd 

VERD URB 
S. HUMIDES 

SP. URBANES 

REG 
PAISATGE 

FAUNA 
ESTRÉS HÍDRIC 

EXÒTIQUES 
PLAGUES 

4.200 20.000 20.000 18.000 62.200  

ADAPT-
15 

Gestió forestal per a la 
prevenció del risc d'incendi i 
preservació de la biodiversitat 

INCENDI 
SP. FORESTALS 

PÈRDUA FORESTAL 
EMERGÈNCIES 

PLAGUES  
BIODIVERSITAT 

15.971    15.971  

ADAPT-
16 

Elaboració d’estudis per fer 
protocols d’actuació en cas 
d’incidències en els rius, 
sèquies i altres masses d'aigua 
urbanes 

ESTIATGE 
Z.HUMIDES 
SEQUERA 

TEMPESTA 

BIODIVERSITAT 
AQUÀTICA 

 12.000 6.000  18.000  

ADAPT- Construcció d'escales de peixos ESTIATGE BIODIVERSITAT 908 15.000 40.000 40.000 95.908  
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Inversió (€) 
Codi Títol acció: Riscos Impactes evitats 

Executat 
Curt  
(2017–2020) 

Mig 
(2020–2025) 

Llarg 
(2025–2030) 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o privada 

17 al riu ter Z.HUMIDES 
SEQUERA 

   21.079 160.000 5.436.500 7.070.500 12.688.079  
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1.2 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

1.2.1 EL PACTE D’ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE 

A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 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 d’alcaldies (Covenant of Mayors) és la primera iniciativa ambiciosa de la Comissió 
Europea per fer front al canvi climàtic a nivell local. El pacte es basa en l’estratègia del 
“20/20/20” en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors 
principals de l'acció de govern. 
 
Totes les parts signants del Pacte d’alcaldies es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a 
anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions 
de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de 
Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les 
tecnologies de millora de l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de 
reduir les emissions de CO2 en més d’un 20% el 2020, a través de l’eficiència energètica i les 
energies renovables. Per aconseguir aquest objectiu, les autoritats locals es comprometen a: 

 
• Preparar un inventari de referència d’emissions com a recull de les dades de partida; 

• Presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), aprovat per l’ajuntament del 
municipi, en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte, i esbossar les 
mesures i polítiques que es proposen executar per assolir els objectius; 

• Elaborar periòdicament, després de la publicació del PAES, un informe d’implantació que 

indiqui el grau d’execució del programa (cada dos anys) i un informe d’acció que mostri 
els resultats provisionals (cada quatre anys); 

• Promoure activitats i involucrar la ciutadania i les parts interessades, inclosa 
l'organització del Dia de l’Energia (jornades locals d’energia); 

• Difondre el missatge del Pacte d’alcaldies, en particular a altres autoritats locals a fi que 
s'hi adhereixin i participin en els esdeveniments més importants (per exemple, en les 
celebracions del Pacte d’alcaldies i en les sessions o tallers temàtics); 

• Acceptar, els signants, que deixaran de ser membres del Pacte en cas de no presentar a 
temps els diferents documents tècnics requerits (el document del PAES o els informes 
de seguiment). 
 

Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són: 
 

• El fet de disposar d’una eina programàtica que permeti establir la política energètica a 

seguir fins al 2020. Aquesta eina ha de permetre establir les bases d’aquelles accions i 
mesures tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi.  

• Mitjans financers i suport polític en àmbit de la Unió Europea, a través de mecanismes 
financers concrets per ajudar els signants del Pacte a complir els seus compromisos.  

• Visibilitat pública, ja que la Comissió Europea s’ha compromès a donar suport a les 
autoritats locals que participen en el Pacte a través de celebracions conjuntes amb altres 
territoris, etc. 
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El 27 de novembre de 2008 el Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar l’adhesió al Pacte 
d’alcaldies, i el Pla d’acció per a l’energia sostenible es va aprovar per Ple el dia 11 de març de 
2011.  
 
De forma quasi paral·lela, i fruit d’una política activa i pionera contra el canvi climàtic i el ferm 
compromís de la ciutat amb el medi ambient, el 20 de desembre de 2013 l’Ajuntament de Girona 
aprova també per ple el document de Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, que recull el 
conjunt de línies estratègiques i accions del municipi per reduir la vulnerabilitat del municipi a 
futurs canvis en el clima. L’adaptació continua sent un complement a la mitigació necessària i 
indispensable, i és una eina per incrementar la resiliència del territori. 
 
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’adaptació en front el canvi climàtic: Alcaldes per  
l’Adaptació (Mayors adapt). 
 
Durant un any ambdues iniciatives van funcionar en paral·lel, però finalment es va considerar la 
necessitat de reformular el Pacte d’alcaldies 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. Així doncs, en la Cerimònia del Pacte d’alcaldies del 15 d’octubre de 2015 
es va presentar el Pacte d’alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) que es basa en tres 
pilars: mitigació, adaptació i energia segura, disponible i sostenible. 
 
Els municipis adherits al nou Pacte d’alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible 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 respecte l’any 2005 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la 
mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
 
En aquest sentit, el 29 de març Girona de 2016 aprova per Ple municipal l’adhesió a la nova 
iniciativa, que preveu reduir les emissions del seu municipi en un 40% als 2030 a través 
d’accions en eficiència energètica i energies renovables i incrementant la seva resiliència 
adaptant-se als impactes del canvi climàtic.  

1.2.2 GIRONA I EL CLIMA 

El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPPC), conjuntament amb la 
Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa de les Nacions Unides pel Medi 
Ambient (PNUMA) conclouen en diversos informes que l’escalfament global s’està produint de 
forma inequívoca. Aquest procés provocat, en bona part, per l’activitat antròpica, comporta un 
augment del promig mundial de la temperatura de l'aire i de l'oceà, el desgel generalitzat de les 
neus i els gels, i l'augment mitjà mundial del nivell de mar. 
 
L’anàlisi de l’evolució del clima al territori de Catalunya a futur (horitzó 2050) mostra canvis 
significatius en el comportament de diverses variables climàtiques -principalment en relació a la 
temperatura i precipitació - així com en la freqüència d’ocurrència de fenòmens climàtics extrems 
o l’augment del nivell del mar. En relació a l’evolució de la temperatura, els resultats de les 
anàlisis mostren augments significatius en els valors de temperatures mitjanes (entre +0,8 

o
C i + 

1,8 
o
C a l’horitzó 2050), així com increments en la probabilitat d’ocurrència de mesos molt càlids i 

nits tropicals, juntament amb una reducció en el nombre de dies de glaçada. 
 
Per una altra banda, en relació a variacions sobre el règim de precipitacions (tot i que el 
comportament d’aquesta variable comporta un grau d’incertesa més elevat), els resultats 
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mostren variacions en els patrons de precipitació d’entre un -10% i +5%, així com un increment 
positiu en relació a la variabilitat interanual de la precipitació (a 2050) i de la precipitació mitjana 
d’hivern (tot i que es detecta una disminució a la primavera). De forma addicional, i per al 
conjunt de l’Estat, es detecta un augment de la probabilitat de precipitació extrema, al igual que 
un increment de la longitud màxima de la ratxa seca

3
 (+ 7,6%).  

 
De forma general, s’ha detectat que les zones amb major afectació seran el litoral i el Pirineu. Per 
tant, no s’identifica l’àrea geogràfica del municipi de Girona com una de les més vulnerables al 
canvi climàtic. En tot cas, degut a l’abast del canvi climàtic a nivell mundial, i a les conseqüències 
que aquest comporti en les àrees vulnerables circumdants, el municipi també estarà subjecte als 
impactes i riscos associats. 
 
Així, donat que els impactes ambientals, socials i econòmics previstos com a conseqüència del 
canvi climàtic són una evidència, s’estan desenvolupant polítiques i iniciatives de mitigació i 
adaptació per afrontar aquesta situació a escala internacional i en els diferents àmbits i 
dimensions geogràfiques. 
 
En aquesta sentit, la Generalitat de Catalunya va aprovar el 13 de novembre del 2012 
l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC), que suposa completar 
les polítiques d’acció climàtica del Govern, una vegada aprovat recentment el Pla de l’Energia i 
Canvi Climàtic 2013-2020 (PECAC) i amb el Pla Marc de Mitigació vigent (2008-2012). 
 
Per altra banda, i com s’ha citat anteriorment, l’any 2008 la ciutat de Girona va formalitzar el seu 
compromís en la lluita contra el canvi climàtic adherint-se a la iniciativa europea del Pacte 
d’alcaldies i Alcaldesses, assumint el 2010 el compromís de reduir les emissions de CO2 en més 
del 20% a 2020. Aquest compromís es va materialitzar en el desenvolupament d’un Pla Local de 
Mitigació del Canvi Climàtic, aprovat pel ple municipal el 8 de març del 2011, que incorpora el Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) horitzó 2020. 
 
És en aquest marc, sorgeix també la necessitat d’identificar les línies d’acció que s’han de seguir 
per tal d’adaptar-se amb garanties als efectes estimats del canvi climàtic. L’Ajuntament de Girona 
fou un dels pioners a Catalunya en aprovar el 13 de desembre de 2013 el Pla d’Adaptació al Canvi 
Climàtic. Aquest pla recull una diagnosi de la situació actual i de les projeccions de futur per tal 
de fer front als impactes derivats del canvi climàtic que afecten en major mesura a la ciutat de 
Girona. A partir d’aquest anàlisi, es deriva un Pla d’Acció amb 52 mesures necessàries a 
implementar amb l’objectiu final de reduir la vulnerabilitat de Girona a aquest impactes. 
 
No obstant això, el 29 de març de 2016 el municipi de Girona s’adhereix al Nou Pacte d’Alcalces 
pel Clima i l’Energia sostenible, amb el compromís de reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle un 40% al 2030, respecte l’any base 2005, i incrementant la resiliència del municipi 
adaptant-se als impactes del canvi climàtic. 
 
El present document va un pas més enllà en la integració de les mesures d’adaptació i mitigació 
al canvi climàtic, basant-se en tres pilars: mitigació, adaptació i energia segura, disponible i 
sostenible, així com l’establiment d’uns objectius de reducció d’emissions més ambiciosos. 

                                                                 
 
3
 Nombre màxim de dies consecutius en un any amb precipitació inferior a 1,0 mm. 
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1.2.3 ESTRUCTURA I CONCEPTES METODOLÒGICS 

1.2.3.1 EL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PACES) 

El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PACES) 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 anar més enllà de la reducció del 
40% de les emissions de CO2 respecte les emissions del 2005 al seu terme. Per aconseguir-ho, ha 
de tenir una visió ambiciosa i incloure mesures d’adaptació i mitigació als impactes del canvi 
climàtic. 
 
El PACES 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, Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic (PACC), etc. 
En aquest sentit, s’integra en la planificació estratègica local.  

1.2.3.2 ESTRUCTURA DEL PACES 

El PACES ha d’incloure els següents elements: 
 

• Inventari d’emissions, com a recull de dades de partida.  

• Anàlisi de les vulnerabilitats 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, que constarà de dues parts diferenciades. La primera es centrarà en les 
accions de mitigació als efectes del canvi climàtic. La segona presentarà les mesures 
d’adaptació als seus impactes, ja sigui com a actuacions específiques o com a integració 
de mesures d’altres plans i estratègies municipals. 

• Pla de Participació i comunicació, adreçat al personal treballador de l’ajuntament i a la 
resta dels agents municipals (socials, econòmics, culturals...) i dels veïns i veïnes en 
general. Per a la elaboració del PACES cal la implicació transversal de tot el personal 
treballador de l’ajuntament i també dels serveis que ofereix el municipi. 

1.2.3.3 METODOLOGIA DE REFERÈNCIA 

La metodologia per a la elaboració del PACES es basa en la metodologia de l’Oficina del Pacte 
d’alcaldies (CoMO)

4
, la qual s’inspira en les tècniques d’elaboració de les Agendes 21/Auditories 

Ambientals i de càlcul del Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat. Pel què fa a 
l’Adaptació, es parteix de la plataforma Climate-Adapt de la UE -Urban Adaptation Support Tool - 
i l’Estratègia Catalana d’Adaptació al canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC). A més, s’ha seguit com a 
referència la “Guia metodològica per redactar els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima 
a la província de Barcelona”, elaborat per l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona. 

1.2.3.4 ÀMBITS D’AVALUACIÓ D’EMISSIONS I ÀMBITS DE COMPROMÍS 

L’àmbit de compromís és aquell on el municipi té competència per actuar, ja sigui de manera 
directa o indirecta, i recull tots els sectors que es desenvolupen en el municipi excepte els sectors 
primari i industrial. Inclou per tant els següents sectors: 

• Transport (públic i privat) 

                                                                 
 
4
 Veure pàgina web: http://www.covenantofmayors.eu 
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• Domèstic 

• Serveis (que inclou l’àmbit ajuntament) 

• Tractament de residus 

• Cicle de l’aigua 

• Producció local d’energia 
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1.3 CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI 

1.3.1 LOCALITZACIÓ 

El municipi de Girona es troba situat a la comarca del Gironès i compta amb una extensió de 39,1 
km

2
. Geogràficament s’ubica al pla de Girona, enmig dels massissos de les Guilleries i les 

Gavarres, a 70 m sobre el nivell del mar. El relleu és irregular, amb el punt més elevat (Sant 
Miquel, 394 m) a la zona de la Vall de Sant Daniel, al nord-est de la ciutat. El municipi és dividit 
per quatre rius principals: el Ter, el Güell, el Galligants i l’Onyar. El terme limita al nord amb Sant 
Julià de Ramis i Sarrià de Ter, a l’est amb Celrà, al sud-est amb Juià i Quart, al sud-oest amb 
Fornells de la Selva, Vilablareix i Salt, i a l’oest amb Sant Gregori.  
 
El nucli urbà de Girona, es localitza a la banda oest del terme municipal, ocupant una extensió 
aproximada de 6,5km x 2,5km. Els polígons industrials se situen principalment a l’oest del nucli 
urbà (polígons Domeny Nord i Torroella-Nestlé), al voltant de la carretera GI-531, i al sud del 
municipi (polígon Mas Xirgu) al voltant de la carretera GI-533. La xarxa hidrogràfica representa 
una barrera física per a la comunicació entre diferents àrees del nucli urbà. 
 

Figura 1. Localització del municipi de Girona dins la comarca del Gironès  

 
 

Font: elaboració pròpia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 ASPECTES GENERALS 

1.3.2.1 PLANEJAMENT URBÀ I MEDI NATURAL 

El planejament urbà vigent queda regulat pel Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU, any 2002). 
L’any 2014, el sòl no urbà representa el 63% del municipi, el sòl urbà el 34% i el sòl urbanitzable 
el 2%. La superfície forestal correspon al 42% del municipi. La superfície d’espais verds és de 13,7 
m

2
 per habitant. L’espai d’Interès Natural de Les Gavarres, eminentment forestal, cobreix una 

superfície de 1.668 hectàrees dins del sector nord-est del terme municipal.



 

 

21 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 

 

 
 

Figura 2. Ortoimatge de Girona (2012) amb el límit municipal 

 
Font: unitat Municipal d’Anàlisi Territorial de Girona 

 
Taula 3. Usos i cobertes del sòl per any al municipi de Girona 

2014 2012 2005 1999 
  

Km
2
 % Km

2
 % Km

2
 % Km

2
 % 

Agrícola 6,31 16,2 6,57 16,9 6,53 16,9 8,58 22,2 

Bosc de ribera 0,8 2,06 0,8 2,06 1,12 2,89 1,33 3,45 

Forestal 16,5 42,5 16,4 42,1 16,5 42,6 15 38,6 

Horta 0,74 1,9 0,75 1,93 0,49 1,27 0,49 1,25 

Industrial 2,22 5,71 2,22 5,71 1,01 2,62 0,92 2,38 

Riu 0,32 0,82 0,3 0,77 0,39 1,01 0,29 0,76 

Urbà 12 30,8 11,9 30,6 12,7 32,8 12,1 31,4 

TOTAL (*) 38,9 100 38,9 100 38,7 100 38,7 100 
(*) La superfície municipal, varia entre 2005 i 2012 degut a la revisió dels límits del terme municipal. Font: 

l’Observatori (Ajuntament de Girona) 

1.3.2.2 RECURSOS I VECTORS AMBIENTALS 

AIGUA 
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AGISA) és l'empresa que s'encarrega de la gestió de les 
aigües potables, incloent la seva captació (amb origen al riu Ter a l’alçada de l’embassament del 
Pasteral II), el tractament (a l'ETAP de Montfullà) i la distribució final tant a Girona, Salt i Sarrià de 
Ter com en alguns municipis del litoral central de la Costa Brava (a través del Consorci de la Costa 
Brava). 
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Segons els indicadors del 2014, a la ciutat de Girona, el consum global de la xarxa (domèstic, 
municipal, industrial i pèrdues) és d’uns 146,4 litres per habitant i dia, amb un percentatge baix 
de pèrdues a la xarxa de distribució, principalment degut a connexions incontrolades, fuites i 
diferències entre mesures. 
 
L'aigua de la presa de Pasteral II arriba a la planta potabilitzadora de Montfullà. Un cop a la 
planta aquesta aigua rep un tractament convencional per tal de potabilitzar-la, de manera que 
arribi al consumidor aigua amb la qualitat suficient pel seu consum. La qualitat de l'aigua potable 
servida és molt bona, especialment a la zona de Girona, Salt i Sarrià de Ter perquè inclou 
tractament amb carbó actiu (pel cas de la Costa Brava es serveix sense el tractament amb carbó 
actiu per motius del cost i perquè en molts municipis barregen l'aigua servida per AGSST amb 
aigua de pous propis). 
 
Degut a la sequera del 2007 es varen realitzar prospeccions hidrogeològiques i a la plana de Salt 
es van localitzar aigües subterrànies de bona qualitat per abastir la població de Girona. L'ACA va 
construir 3 pous a 325 metres de profunditat a la plana de Salt. 
 

Figura 3. Recorregut de l’aigua potable a Girona 

 
Font: AGSST 2016 

 
GESTIÓ DE RESIDUS 
A Girona es fa la recollida de residus segregada de les diferents fraccions. L’any 2014 es varen 
recollir 26.566.970 kg de residus municipals, amb una tendència decreixent tant en la generació 
de residus com sobretot amb la ràtio unitària, la qual es situa en 1,11 kg res/hab./dia, inferior a la 
mitjana catalana que es situa en 1,33. 
 
El 46,1% dels residus es recullen selectivament, dada considerablement superior al conjunt de 
Catalunya (38,3%) (Figura 4 i Taula 4). La fracció recollida en un major percentatge és l’orgànica 
(47,6%), seguida del vidre (10,9) i el paper (12,7%). 
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Figura 4. Residus municipals a Girona (2000-2014). Recollida Selectiva (% sobre total de residus) 

 
Font: IDESCAT, a través de l’Agència de Residus de Catalunya 

 
Taula 4. Producció de residus, per separació en origen segons tipologies (tones; 2015). Nombres absoluts i 

percentatges 

  NOMBRE % 

Vidre 1.925 10,9 

Paper en contenidors 2.246 12,7 

Paper comercial 342 1,9 

Envasos 1.425 8,1 

Fracció orgànica 8.421 47,6 

Deixalleria 3.332 18,8 

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Sostenibilitat 
 

1.3.2.3 TRANSPORT I MOBILITAT 

L’any 2014, el parc de vehicles de Girona estava constitut per 593.405 automòbils. El grup de 
vehicles millor representat eren els turismes (64%) i camions i furgonetes (19%) (Figura 5). 
Considerant només turismes i motocicletes, hi havia 0,56 vehicles per habitant.  
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Figura 5. Parc de vehicles, per tipus i en percentatge, de la ciutat de Girona (2014) 

 

 
Font: IDESCAT 

 
Pel què fa a l’índex de motorització, l’any 2012 Girona tenia 682 vehicles/1.000 habitants, el qual 
denota el caràcter metropolità i compacte del municipi, en relació a les dades de motorització del 
conjunt de la comarca del Gironès (780) i Catalunya (664).  
 
L’índex de motorització a Girona es mantingué gairebé constant en el període 1996 – 2011, amb 
un increment global del 2%. En comparar la tendència amb les evolucions comarcals i catalanes, 
cal destacar que en el cas català, i durant el mateix període, la motorització patí un increment del 
18%, mentre en el cas comarcal aquest increment fou del 6%.  
 
Segons dades de mobilitat en dia feiner de 2011, es pot aproximar que a Girona es realitzen cada 
dia 236.060 desplaçaments: 196.616 realitzats per residents (segons enquesta de mobilitat 2011) 
i 39.444 realitzats per no residents (estimat segons EMQ/06).  
 
El principal mode de transport utilitzat és el vehicle privat, i correspon a pràcticament el 48% dels 
desplaçaments. 
 
Les principals infraestructures de mobilitat existents a Girona són:  

• L’autopista AP-7, amb funció de ronda de la ciutat, en tant que disposa de tres sortides 
que hi donen accés directe (Girona Sud, Girona Oest i Girona Nord). Estableix el límit del 
terme municipal en els barris de l’oest.  

• L’eix N-II, paral·lela a l’AP-7 però més pròxima a la zona de les Gavarres (travessa el 
municipi a l’est del centre urbà), que suporta una part del trànsit de pas.  

• Carrer Barcelona (antiga carretera N-IIa): el seu itinerari és paral·lel al de l’autopista AP-
7. Esdevé el principal eix viari que travessa longitudinalment el centre urbà.  

• Carretera C-65: uneix la costa (Sant Feliu de Guíxols) amb Girona i travessa el nucli urbà 
de Girona pel sud, segregant en dos els barris del Sud i Mas Xirgu.  

• Línia de ferrocarril entre Barcelona i la frontera francesa, amb estació a Girona. 

• Línia d’Alta Velocitat, amb estació a Girona. 

1.3.2.4 HABITATGE 

Girona comptava l’any 2011 amb 47.446 habitatges familiars, dels quals un 81% corresponien a 
habitatges principals, un 14% restaven buits i un 5% eren residències secundàries. Els habitatges 
construïts en els períodes 1961-1970 i 2002-2011 constituïen el 41% del total (Figura 6). 
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Figura 6. Evolució del nombre de vivendes principals segons l’any de construcció 

 
Font: cens de població i habitatge, INE 

1.3.2.5 ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA 

Girona comptava l’any 2015 amb 97.586 habitants, dividits entre els següents grups d’edat: 17% 
entre 0 a 14 anys, 68% entre 15 i 64 anys, 12% entre 65 i 84 anys i 2,5% més de 85 anys. 
Aproximadament el 96% de la població es troba al nucli de Girona, tot i que barris com la Font de 
la Pólvora (1,9%) i Vilaroja (1,5%) també tenen un pes relatiu.  
 

Figura 7. Piràmide poblacional per grups d’edat quinquennals a la ciutat de Girona (2011) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE 

1.3.2.6 ACTIVITAT ECONÒMICA 

Segons dades de l’Idescat (2011), el principal motor econòmic de Girona, en relació als sectors 
d’ocupació, són els serveis amb el 92% de les afiliacions al règim general i d’autònoms de la 
Seguretat Social. La construcció i la indústria només representen el 3% i el 5%, respectivament. 
L’ocupació en el sector agricultura és menor a l’1%. Segons dades de l’Observatori de dades de 
l’Ajuntament Girona, dins del sector serveis destaca l’activitat de serveis personals i a les 
empreses (17,6% del total del sector), seguida de serveis de construcció i habitatge (12,6%) i de 
serveis sanitaris (11,2%). 
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La renda familiar disponible bruta per habitant a l’any 2012 (base 2010) era de 16,8 milers 
d’euros. El sector serveis i les activitats comercials representaven l’any 2015 pràcticament el 90% 
de les activitats econòmiques (Taula 5). En aquest sentit, i pel què fa al turisme, el mateix any hi 
havia registrades 36 places turístiques i 1 apartament turístic. En la última dècada s’ha donat un 
augment progressiu del nombre de turistes de diferent procedència, com es constata a la Taula 6. 
 

Taula 5. Nombre d'activitats econòmiques existents per tipus, d'acord amb la categorització del Registre 
Municipal d'Activitats. Dades extretes a 31 de desembre de l'any de referència 

2015 2014 2013 
  

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % 

Energia 8 0,14 8 0,15 8 0,14 

Producció i transformació de metalls 22 0,4 21 0,38 23 0,41 

Indústries minerals i de la construcció 10 0,18 10 0,18 10 0,18 

Indústria química 4 0,07 4 0,07 4 0,07 

Indústria tèxtil, de la pell i cuirs 2 0,04 2 0,04 2 0,04 

Indústria alimentària i del tabac 18 0,33 18 0,33 20 0,36 

Indústria de la fusta, del suro i dels mobles 9 0,16 9 0,16 10 0,18 

Gestió de Residus 5 0,09 5 0,09 4 0,07 

Activitats agroindustrials i ramaderes 4 0,07 5 0,09 4 0,07 

Activitats comercials 2135 38,57 2097 38,42 2143 38,42 

Serveis 2766 49,96 2716 49,76 2778 49,8 

Equipaments 361 6,52 367 6,72 369 6,62 

Entitats i associacions 123 2,22 132 2,42 135 2,42 

Magatzems / Locals afectes 69 1,25 64 1,17 68 1,22 

Total 5536 100 5458 100 5578 100 

Font: Ajuntament de Girona. Registre Municipal d'Activitats 

 
Taula 6. Nombre de nits que es pernocta a l'establiment hoteler de Girona segons l'àmbit de la seva 

procedència (en milers de pernoctacions) 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Turisme domèstic de Catalunya 110,1 89,2 76,5 87,3 75,4 67 52,5 52,3 

Turisme domèstic de la resta d'Espanya 61,1 69,9 65,1 60,1 69,1 61,2 40,2 36,3 

Turisme estranger 219,7 205 170,6 144 119,4 105,1 83,1 28,6 

Total 390,9 364,1 312,2 291,3 263,9 233,4 175,9 107,7 

Font: Generalitat de Catalunya. IDESCAT, a partir de l'enquesta d'ocupació hotelera de l'INE 
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1.4 CLIMA ACTUAL I PROJECCIONS CLIMÀTIQUES 
Girona té un clima càlid i temperat típicament mediterrani. La temperatura mitjana anual per al 
període 2005-2014 va ser de 15,3

o
C. La precipitació anual es situa al voltant de 729 mm.  

 
Figura 8. Diagrama ombro tèrmic del municipi de Girona (2015) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) 

 
Segons el Butlletí anual d'indicadors climàtics (BAIC-2009), la temperatura mitjana anual ha 
augmentat 0,2 graus centígrads de mitjana per dècada des del 1950. Per altra banda, s’ha 
registrat també un augment del dies amb temperatures superiors als 25ºC (+4,6 dies/dècada) 
(BAIC-2014). Per contra, els dies de fred (temperatures inferiors a 5ºC) tendeixen a disminuir (-
0,4 dies/dècada). 
 
La ciutat es troba en l’àmbit prelitoral català, el qual patiria els canvis projectats a escala anual 
més modestos en magnitud en comparació amb altres àrees d’interior i el Pirineu (escenari A2). 
Molts d’aquests canvis estarien en la forquilla del −5 al +5% de variació. Així, es projecta un 
augment notable de la temperatura mitjana anual de +4,4

o
C en 100 anys, respecte el període 

1971-2000. S’obté també una disminució de la velocitat mitjana anual del vent de 10m en 100 
anys. En canvi, per a la precipitació no es projecta cap tendència estadísticament significativa, tot 
i que sí un important augment de la seva variabilitat, tant anual com mensual. A escala estacional 
es projecta una reducció apreciable de la precipitació primaveral d’entre un 11-18%. També es 
destaca una important disminució de la precipitació d’estiu que podria ser superior al 60% per a 
finals de segle. Per contra, per a la precipitació de tardor existeixen grans incerteses sobre la seva 
evolució degut a l’oposició de resultats projectats segons l’escenari considerat i el període 
d’anàlisi. No es preveuen tampoc variacions significatives de la humitat relativa de l’aire en 
superfície, tot i que el rang de variabilitat anual es projecta que decreixi d’una manera apreciable, 
reduint-se gairebé a la meitat. 
 
Considerant els valors extrems, s’ha de comentar que per a aquesta zona es projecten els majors 
canvis en els mesos excepcionalment plujosos en relació als altres àmbits del Principat Català 
(interior i Pirineu). També seria important l’augment dels mesos secs i, en conseqüència, amb un 
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augment apreciable dels períodes de sequera. Els extrems de temperatura també patirien un fort 
canvi, amb una reducció important dels mesos molt freds i un gran augment de la freqüència dels 
mesos molt càlids. Els mesos pocs ventosos també veurien incrementada la seva probabilitat 
d’ocurrència. En la humitat relativa, els descensos en la freqüència dels mesos secs es veuria 
compensada en part per l’augment dels mesos humits en general. L’augment de les 
temperatures, tant primaverals com estiuenques, junt amb la important reducció projectada de 
la precipitació d’ambdues estacions farien augmentar la sequedat ambiental. 

1.4.1.1 RISCOS AMBIENTALS 

En l’àmbit de la comarca del Gironès, i per al període 2005-2015, es registraren un total de 263 
incendis forestals amb una àrea afectada total de 450 hectàrees. No obstant, cal destacar que 
només els incendis de l’any 2012 consumiren un total de 340 hectàrees.  
 
A més, Girona té un risc alt d’inundació, especialment vinculat al desbordament dels seus cursos 
fluvials més urbans, com seria l’Onyar. Les zones inundables a diferents punts del Ter (Devesa, 
hortes de Sta. Eugènia, Pedret), Güell i Onyar estan protegides per esculleres. També 
l’acumulació d’aigües de pluja en punts baixos de la ciutat pot ocasionar problemes d’inundació 
als baixos d’alguns edificis i talls en la xarxa viària. 
 

Figura 9. Avaluació preliminar del risc d’inundació a la conca Ter-Daró. La ciutat de Girona apareix 
encerclada en color vermell 

  
Font: Agència Catalana de l’aigua. ARPSI; Àrees de risc potencial significatiu d’inundació. 
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Figura 10. Mapa de vulnerabilitat de risc d’incendi forestal a Catalunya. La ciutat de Girona apareix 
encerclada en color vermell 

  
Font: mapa de protecció civil de Catalunya (gencat.cat) 

 
A l’apartat 1.6.3 del present document es profunditza en les vulnerabilitats i riscos del municipi 
associats al canvi climàtic.
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1.5 MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

1.5.1 GESTIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL 

L’any 2010 l’Ajuntament de Girona va optar per la implantació d’un SIE per controlar la despesa 
energètica dels equipaments i l’enllumenat públic de la ciutat, com a millora al control manual 
que ja es venia realitzant anys enrere. 
 
L’Àrea de Sostenibilitat, l’Àrea d’Urbanisme i Activitats i l’Àrea de Gestió econòmica 
s’encarreguen de dur a terme la gestió energètica del consistori. 

1.5.2 INVENTARI DE REFERÈNCIA D’EMISSIONS: ÀMBIT PACES (ANY 
2005) 

El 2005, el municipi de Girona va emetre 474.615,33 t. de CO2, que representen el 53,53 % del 
conjunt de la comarca. Les emissions van ser de 5,48 t.CO2/càpita, lleugerament superior a les 
emissions per càpita de la comarca, que varen ser de 5,36 t. CO2/càpita, i inferior al conjunt de les 
comarques gironines, que varen ser de 6,39 t. CO2/càpita. 
 
A continuació es presenten les taules de consums energètics per sectors així com les taules 
d’emissió de CO2e del municipi. 
 
Taula 7. Consum d'energia final (MWh) en edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari i edificis 

residencials (inclou ajuntament) 

 

 
Edificis i equipaments del 

sector terciari 
Edificis residencials Transport Total 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Electricitat 227.355,82 206.766,36 135.774,93 128.135,24   363.130,75 334.901,61 

Gas natural  63.963,69   61.996,84 308.838,26 226.917,20   372.801,95 288.914,04 

Gasoil 10.836,72 11.572,24 11.614,02 10.653,02   22.450,74 22.225,26 

GLP 5.156,06 6.103,90 16.585,91 21.103,30   21.741,97 27.207,20 

Biomassa  206,67  0,00    206,67 

Consum 
associat al 
transport 
municipal 

(inclou 
ajuntament) 

    712.293,48 797.091,40 712.293,48 797.091,40 

Gasolina     161.948,77 166.801,66 161.948,77 166.801,66 

Dièsel     550.344,71 630.289,74 550.344,71 630.289,74 

MWh 307.312,29 286.646,01 472.813,12 386.808,76 712.293,48 797.091,40 1.492.418,89 1.470.546,17 
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Taula 8. Emissions d’energia final en edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari i edificis 
residencials (inclou ajuntament) 

 

 
Edificis i equipaments del 

sector terciari 
Edificis residencials Transport i residus Total 

Evolució 

2005-2014 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014  

Electricitat 108.887,44 89.589,57 65.026,63 61.376,78   173.914,07 150.966,35   -13% 

Gas natural 12.920,67
5
   12.523,36 62.385,33 45.837,27   75.306,00   58.360,64   -23% 

Gasoil 2.893,40 3.089,79 3.100,94 2.844,36   5.994,34 5.934,14 -1% 

GLP 1.170,41 1.385,59 3.765,00 4.790,45   4.935,41 6.176,03 25% 

Biomassa    0,00      

Emissions 
associades al 

transport 
municipal) 

    187.267,28 209.820,97 187.267,28 209.820,97 12% 

Gasolina     40.325,24 41.533,61 40.325,24 41.533,61 3% 

Dièsel     146.942,04 168.287,36 146.942,04 168.287,36 15% 

Emissions 
associades al 

tractament 
de residus 

sòlids urbans 

    27.198,23 18.345,05 27.198,23 18.345,05   -33% 

Total (t. CO2) 125.871,92   106.588,30 134.277,90   114.848,86 214.465,51 228.166,03 474.615,33 449.603,19 -5% 

Per càpita 
2005 (tn CO2 

per càpita) 
      5,48 4,62 -16% 

 

Figura 11.  Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Girona (any 2005) 

25%

28%

39%

2%

6%
Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)

Edificis residencials

Transport urbà rodat: transport privat i comercial

Ajuntament

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans

Emissions generades 2005: 474.615,33 tnCO2 
Emissions per càpita: 5,48 t. CO2/càpita 
Factor d’emissió electricitat (2005): 0,479 t. CO2/MWh 

                                                                 
 
5 La dada de gas natural per a  Edificis i equipaments del sector terciari s’ha obtingut en base als percentatges de 
consum de gas natural per  l’any 2014, on el consum de gas natural del sector terciari suposa el 10,37% del consum global 
del sector terciari i el sector industrial. 
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Figura 12.  Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Girona (any 2014) 
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Emissions generades 2005: 449.603,19 tnCO2 
Emissions per càpita: 4,62 t. CO2/càpita 
 

Figura 13. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Girona (any 2005) 

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00

Edif icis i equipaments (no municipal)

Edif icis residencials

MWh

Electricitat Gas natural Gasoil C

GLP Biomassa Energia solar tèrmica

Energia geotèrmica

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les 

comarques gironines. Diputació de Girona i CILMA, 2012. 

 

Figura 14. Síntesi dels resultats de l’inventari 2014 del municipi de Girona (any 2014) 

0,00 50.000,00100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00400.000,00450.000,00
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1.5.2.1 EDIFICIS I EQUIPAMENTS DEL SECTOR TERCIARI (NO MUNICIPAL) 

Els edificis i equipaments del sector terciari són els responsables d’un 25% de les emissions al 
municipi de Girona, que representa un total de  117.159,97 tones de CO2, sent el tercer sector en 
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percentatge d’emissions, darrere del sector del transport urbà rodat (privat i comercial) i el 
sector residencial. 

1.5.2.2 EDIFICIS RESIDENCIALS 

Els edificis residencials tenen unes emissions de CO2 associades equivalents a 134.277,90 tones 
de CO2, segon sector pel que fa referència d’emissions de CO2 del municipi, representant el 28% 
del total. D’aquestes un 48,43% correspon al consum d’electricitat, un 46,46% al consum de gas 
natural, un 2,31% al consum de gasoil C i un 2,81% al consum de GLP. 

1.5.2.3 TRANSPORT URBÀ RODAT: TRANSPORT PRIVAT I COMERCIAL 

Segons dades publicades per l’ IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el mitjà bàsic de 
transport per desplaçaments és el cotxe, sobretot en el cas dels desplaçaments laborals. Aspecte 
que es reflecteix en el fet que aquest sector representi el major percentatge d’emissions 
associades al municipi al 2014, un 46%, amb unes emissions associades de 206.533,85 tones de 
CO2. 

1.5.2.4 EMISSIONS ASSOCIADES AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 

Les emissions associades al tractament de residus eren de 27.198,23 t. CO2. El percentatge de 
recollida selectiva en pes era del 29,8% del total de residus generats l’any 2005, sent al 2014 del 
46,14%. 
 
Fruit de la millora en la recollida selectiva del municipi, les emissions associades als residus s’han 
vist reduïdes un 33%. 

1.5.3 INVENTARI DE REFERÈNCIA D’EMISSIONS: ÀMBIT 
AJUNTAMENT (ANY 2005) 

A l’any 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de 
Girona varen consumir 27.902,88 MWh d’energia, que van suposar 10.491,97 t. CO2, fet que 
representa el 2,21% del total d’emissions del municipi.  
 
Tot i que el consum d’energia ha augmentat un 44%, les emissions s’han vist reduïdes un 52% 
entre 2005-2014, fruit de la compra d’energia verda a la totalitat dels equipaments municipals, 
l’enllumenat públic i als semàfors, suposant una reducció de 7.390,82 t. CO2  vinculades a 
electricitat en el període considerat. 
 
No obstant això, s’observa un increment de les emissions vinculades a la flota municipal i al 
transport públic urbà així com al consum de gas natural dels equipaments. 
 

Taula 9. Consums d’energia, emissions i emissions per càpita (àmbit Ajuntament) 

 

 Consum (MWh) Emissions (tn CO2) 
Emissions  

(tn CO2 per càpita) 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Equipaments 9.971,22 16.936,25 3.334,07 1.730,57 0,04 0,02 
Electricitat 4.202,40 8.808,78 2.012,95 0,00 0,02 0,00 
Gasoil C 2.397,27 2.008,76 640,07 536,34 0,01 0,01 
Gas Natural 3.371,55 5.912,04 681,05 1.194,23 0,01 0,01 
GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Biomassa 0,00 206,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
Energia solar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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tèrmica 
Energia 
geotèrmica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enllumenat públic 10.805,52 10.293,63 5.175,84 0,00 0,06 0,00 
Electricitat 10.805,52 10.293,63 5.175,84 0,00 0,06 0,00 
Semàfors 421,76 580,05 202,02 0,00 0,00 0,00 
Electricitat 421,76 580,05 202,02 0,00 0,00 0,00 
Flota municipal 3.691,59 5.851,36 975,62 1.538,76 0,01 0,02 
Electricitat 0,00 49,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gasoil 3.134,08 5.225,34 836,80 1.395,17 0,01 0,01 
Gasolina 557,51 576,70 138,82 143,60 0,00 0,00 
Transport públic 
urbà 

3.012,79 6.548,15 804,41 1.748,36 0,01 0,02 

Gasoil 3.012,79 6.548,15 804,41 1.748,36 0,01 0,02 
Gasolina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 27.902,88 40.209,43 10.491,97 5.017,69 0,12 0,05 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 

 

Figura 15. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Girona, àmbit 
Ajuntament 

 

1.5.3.1 EDIFICIS I EQUIPAMENTS O INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

A l’hora d’analitzar els consums energètics dels equipaments per tipologia d’equipaments cal 
anar amb cura, perquè la classificació dels equipaments no és equitativa. Al 2005 no es disposava 
de les dades disgregades per equipaments municipals i potser que el criteri escollit al 2005 no es 
correspongui amb el criteri escollit al 2014. 
 
No obstant això, s’observa un increment important del consum elèctric entre 2005 i 2014, del 
110%,  i més lleuger tot i que important en el cas del gas natural, del 75%. Per contra s’observa 
una reducció del gasoil C i un increment del consum energètic lligat a la biomassa.  
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Dades que reflecteixen les actuacions que ha emprès l’Ajuntament cap a combustibles menys 
contaminants en els equipaments esportius i educatius. 
 

Taula 10. Consums energètics (MWh) d’equipaments 
 

Electricitat Gasoil Gas natural Biomassa TOTAL 

Tipus 
2005 2014 2005 2014 2005 2014 

200
5 

2014 2005 2014 

Administració 333,81 1.933,82 0,00 138,45 0,00 434,59 0,00 0,00 333,81 2.506,87 

Altres 1.265,78 379,07 0,00 0,02 1.278,30 250,62 0,00 0,00 2.544,08 629,72 

Educació 646,60 1.754,01 1.830,23 1.755,38 101,21 818,60 0,00 148,65 2.578,04 4.476,65 

Esports 1.047,47 1.970,79 0,00 0,00 1.992,04 4.076,52 0,00 58,02 3.039,51 6.105,33 

Sociocultural 580,47 2.765,38 567,04 114,90 0,00 331,70 0,00 0,00 1.147,51 3.211,98 

Instal·lacions 328,27 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,27 5,71 

Total 4.202,40 8.808,78 2.397,27 2.008,76 3.371,55 5.912,04 0,00 206,67 9.971,22 16.936,25 

 
Taula 11. Emissions (t. CO2) equipaments 

 

Electricitat Gasoil Gas natural Biomassa TOTAL 
 Tipus 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Administració 159,89 0,00 0,00 36,97 0,00 87,79 0,00 0,00 159,89 124,75 

Altres 606,31 0,00 0,00 0,01 258,22 50,63 0,00 0,00 864,52 50,63 

Educació 309,72 0,00 488,67 468,69 20,44 165,36 0,00 0,00 818,84 634,04 

Esports 501,74 0,00 0,00 0,00 402,39 823,46 0,00 0,00 904,13 823,46 

Sociocultural 278,05 0,00 151,40 30,68 0,00 67,00 0,00 0,00 429,45 97,68 

Instal·lació 157,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,24 0,00 

Total 2.012,95 0,00 640,07 536,34 681,05 1.194,23 0,00 0,00 3.334,07 1.730,57 

 
A continuació es presenta l’anàlisi gràfica dels consums energètics i emissions de l’any 2014, any 
pel qual es disposa de dades energètiques disgregades, permetent fer una fotografia més real de 
la situació energètica del municipi. 
 
Si s’analitzen els consums i emissions per fonts energètiques, el consum elèctric representa el 
52% del consum energètic total dels equipaments, trobant-se per darrera el gas natural (35%) i el 
gasoil C (amb un 12%).  
 
Pel que fa les emissions, l’escenari és ben diferent, fruit que l’Ajuntament de Girona va optar a 
per comprar energia elèctrica 100% renovable, pel que el gas natural representa el 69% de les 
emissions dels equipaments i el gasoil C un 31%. 
 

Figura 16. Resultats d’equipaments per font energètica 
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Si s’analitzen els consums per tipologia d’equipaments els principals equipaments consumidors 
són els esportius, els educatius i els socioculturals, representant el 71% dels consums energètics 
dels equipaments. 
 

Figura 17 Resultats d’equipaments per tipologia d’equipament 

 

1.5.3.2 ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMÀFORS 

A continuació es presenten els consums de l’enllumenat i els semàfors en el període 2005-2014.  
 
Com es pot observar en la taula següent, els consums vinculats a l’enllumenat públic s’han vist 
reduïts un 4,74% gràcies als canvis de lluminària a tecnologies més eficients com poden ser LEDS 
mentre que els semàfors s’han vist incrementats un 37,53%. No obstant això i, de la mateixa 
manera que passava en el cas dels equipaments, fruit de la decisió del consistori de comprar 
energia verda, les emissions s’han vist reduïdes al 100%. 
 

Taula 12. Síntesi resultats enllumenat públic i semàfors 

  

Consum d’energia 
elèctrica (MWh) 

Emissions (t. CO2 ) 
Emissions  

(t. CO2/càpita) 
 
 
 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Enllumenat 10.805,52 10.293,63 5.175,84 0,00 0,0597 0,0000 

Semàfors 421,76 580,05 202,02 0,00 0,0023 0,0000 

Total 11.227,28 10.873,68 5.377,87 0,00 0,0620 0,0000 

    

1.5.3.3 FLOTA MUNICIPAL 

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l’ajuntament, el consum del  
transport associat a la gestió dels residus i el consum associat al transport urbà (dins del 
municipi). 
 
El consum de combustibles líquids al municipi de Girona l’any 2005 va ser de 6.704 MWh, amb 
unes emissions associades de 1.780  tones de CO2 i 0,0210 tones de CO2 per càpita. L’any 2014 el 
consum s’ha vist incrementat un 84% i les emissions un 84% com a conseqüència de l’increment 
de consums vinculat al transport de residus i al transport públic, fruit de les accions realitzades 
per l’Ajuntament de Girona per millorar la recollida selectiva en el municipi, que han implicat 
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incrementar el nombre de contenidors i incrementar les rutes de transport vinculades a la gestió 
de residus.   
 
No obstant, les emissions vinculades al tractament de residus s’han vist reduïdes un32% 

 
Taula 13. Síntesi resultats flota municipal 

  

Consum d’energia 
(MWh) 

Emissions (t. CO2 ) 
Emissions  

(t. CO2/càpita) 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Parc de vehicles de 
l’Ajuntament 

1.673 1.150 437 299 0,005 0,003 

Gasoil 1.134 689 303 184 0,003 0,002 

Gasolina 539 460 134 115 0,002 0,001 

Recollida de residus 2.018 4.702 539 1.240 0,006 0,013 

Energia elèctrica 0 49 0 0 0 0 

Gasoil 2.000 4.536 534 1.211 0,006 0,012 

Gasolina 18 116 5 29 0,000 0,000 

Transport públic urbà 3.013 6.548 804 1.748 0,009 0,018 

Gasoil 3.013 6.548 804 1.748 0,009 0,018 

 
Parc de vehicles propietat de l’ajuntament 
 
L’Ajuntament de Girona disposava de 147 vehicles de la seva propietat l’any 2014. El 97% del 
consum energètic correspon a gasoil A i un 2% al consum de gasolina, existint un 1% del consum 
vinculat a energia elèctrica. 
 
Transport associat a la gestió de residus 
 
Els vehicles de la flota de tractament de residus del municipi funcionen amb energia elèctrica, 
gasoil i gasolina. 
 
El consum del 2014 s’ha incrementat un 133% respecte del 2005 i les seves emissions s’han vist 
augmentades un 130%, i això es degut a la millora de la recollida selectiva que s’ha produït en el 
municipi. En  aquesta línia han augmentat les zones d’aportació de residus per tal de facilitar la 
recollida selectiva dels residus, fet que ha fet augmentar el nombre de vehicles associats a la 
gestió de residus, tenint una repercussió directa sobre les emissions d’aquest vector. 
 
Transport públic urbà 
 
La flota de transport públic urbà a la ciutat de Girona, s’ha anat incrementat en els anys de 17 
vehicles al 2001, 25 vehicles al 2005 i 32 vehicles al 2014. En conseqüència el consum de 
combustible i les emissions associades també s’han vist incrementades. 

1.5.3.4 PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA 

Producció local d’energia elèctrica  
 
El municipi de Girona disposa al 2014 de quatre instal·lacions de generació d'energia elèctrica: 
 

1. MercaGirona (60 kW) 
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2. CC Pont Major (2,5 kW) 
3. CC Ter (15,6 kW) 
4. Central Hidràulica del Molí (15,6 kW) 

 
Producció local de calefacció/refrigeració 
Al municipi de  Girona no hi ha producció local de calefacció/refrigeració que es 
vengui/distribueixi com a matèria primera als usuaris finals dins del mateix terme municipal. 
 
Instal·lacions d’energia solar tèrmica 
 

1. Pavelló Fontajau (70 kW) 
2. Piscina Palau (50,4 kW) 
3. Piscina Can Gibert del Pla (58,8 kW) 
4. Pavelló Pont Major (31,5 kW) 
5. Vestidors CMF Torres de Palau (10,5 kW) 
6. Vestidors Zona Esportiva Devesa (Tubs de buit) (18,09 kW) 
7. EB Garbí (17,5 kW) 
8. EB El Tren (17,5 kW) 
9. Escola Taialà (14 kW) 
10. Escola Annexa - Joan Puigvert (8,05 kW) 
11. Escola Domeny (21 kW) 
12. Escola Marta Mata (Tubs de buit) (3,5 kW) 
13. CC Pont Major / BB Just M Casero (9,8 kW) 

 
Instal·lacions d’energia geotèrmica 
 

1. EB L’Olivera (148,6 kW) 
 
Instal·lacions amb biomassa 
 

1. Escola Vila-Roja (150 kW) 
2. Escola Sta Eugènia (150 kW) 
3. Pavelló Montfalgars (50 kW) 

1.5.4 DIAGNOSI 

1.5.4.1 RESUM DE L’INVENTARI DE REFERÈNCIA D’EMISSIONS: CONSUMS 
D’ENERGIA I EMISSIONS GENERADES 

Les dades presentades en l’inventari constaten la bona feina que està realitzant l’Ajuntament de 
Girona en la reducció de les emissions del  municipi. 
 
En relació a l’àmbit PACES, destaca la feina feta pel consistori municipal en el sector residus, 
implicant la població a aconseguir uns bons resultats en recollida selectiva i esdevenint Girona un 
referent en recollida selectiva. 
 
En l’àmbit Ajuntament destaca l’acció municipal de comprar energia elèctrica 100% renovable a 
tots els serveis de l’ens municipal (equipaments, enllumenat, semàfors, etc.), permetent obtenir 
una reducció del 52% de les emissions en aquest àmbit. 
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Taula 14. Evolució de les emissions del municipi de Girona per sectors (àmbit PACES) 

  2005 2014 Variació 2005-2014  

Sector terciari 125.871,92 106.508,30 -15% 

Sector residencial 134.277,90 114.848,86 -14% 

Sector transport 187.267,28 209.820,97 12% 

Sector residus 27.198,23 18.345,05 -33% 

  474.615,33 449.603,19 -5% 

 
Taula 15. Evolució de les emissions àmbit Ajuntament 

 2005 2014 Variació 2005-2014 

Equipaments 3.334,07 1.730,57 -48% 

Enllumenat públic 5.175,84 0,00 -100% 

Semàfors 202,02 0,00 -100% 

Flota municipal 975,62 1.538,76 58% 

Transport públic urbà 804,41 1.748,36 117% 

 10.491,97 5.017,69 -52% 

1.5.4.2 PROJECCIÓ D’ESCENARIS D’EMISSIÓ DE GEH FINS AL 2020 I 2030 

Tal com es pot observar en la figura següent, el municipi de Girona ha estat impulsant polítiques 
per reduir les seves emissions. La línea blava marca com han evolucionat les emissions del 
municipi des del 2005 i la línea vermella marca com haurien de variar les emissions d’acord amb 
els objectius de reducció per a l’any 2020 i 2030. 
 
Tot i els esforços realitzats per l’ens municipal en reduir les emissions del municipi, si aquest no 
desenvolupa les accions proposades en el present document, no s’arriba als objectius del nou 
PACES (un 20% de reducció al 2020 i un 40% de reducció a l’any 2030). 
 
Seguint la tendència actual, el municipi aconseguiria una reducció al 2020 del 8 % de les 
emissions respecte l’any 2005 i un 14% al 2030. 
 

Figura 18.  Evolució d’emissions del municipi Girona, escenari actual i escenari PACES 
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1.5.4.3 OBJECTIUS ESPECÍFICS EN MATÈRIA DE MITIGACIÓ 

A banda d’assolir els objectius de reducció establerts en el PACES, el municipi de Girona és molt 
proactiu en el desenvolupament de propostes que fomentin la implantació d’energia renovable 
en el municipi. En aquest sentit, en el document del PACES destaquen les accions l’augment de 
l’ús d’energies renovables als equipaments municipals (solar fotovoltaica, implantació de 
calderes de biomassa i geotèrmia a les escoles), la modernització de les centrals hidroelèctriques 
del Molí i Marfà, la incorporació de servituds a les cobertes dels polígons industrials per a la 
generació d’energia solar fotovoltaica,  la intenció d’establir incentius econòmics per fomentar la 
inversió privada ciutadana en instal·lacions municipals d’energia renovable, la millora de 
l’eficiència de la incineradora, així com la contractació d’electricitat verda a l’àmbit municipal.  
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1.5.5 PLA D’ACCIÓ: ACCIONS DE MITIGACIÓ 

1.5.5.1 CONTINGUT DE LA FITXA 

El contingut de les fitxes de mitigació del canvi climàtic del present Pla parteix de la metodologia 
proposada per l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat en la seva “Guia per redactar els 
Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima a la província de Barcelona” (2016). No obstant, la 
present fitxa incorpora, a més, el termini d’amortització i el cost de l’actuació desglossat segons 
executat i a curt, mitjà i llarg termini 
 
A continuació es presenta una fitxa tipus i es descriuen els seus camps.  
 

Taula 16. Fitxa tipus per actuacions de mitigació. 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

Codi  
“Codi_acció” 

“Nom_de_l’acció”                                                                   

“Nom_de_lacció_en_anglès” 

Àrea d’Intervenció  
“Àrea_d’intervenció” 

Mecanisme d’acció  
“Mecanisme_d’acció” 

Descripció 
 
 
 
 
 
 

Expectativa de reducció de CO2 
eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

“Emissions_a 
_2020” 

“Reducció_de 
_CO2_tCO2any” 

“kWh_a_ 
2020” 

“Estalvis_energètics_kWh 
any” 

“kWh_produïts 
_a_2020” 

“Producció_de 
_renovables_ 

kWh any” 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

“Inici_acció” “Final_acció” 
“Font_d’energia_renovable” 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

“Cost_inversió” “Cost_periòdic_any” “Secció” 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

“Origen_de_l’acció” 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) XXX € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

  
Font: Guia per redactar els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima a la província de Barcelona, 2016. 
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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. 
 

Taula 17: Taula descriptiva de les àrees d’intervenció i els mecanismes d’acció inclosos a les fitxes. 

ÀREA D’INTERVENCIÓ MECANISME D’ACCIÓ 

A1 
Edificis: municipals, residencials i 
terciaris B1 Edificis 

A11 
A12 

 
A13 

 
A14 

 
A15 
A16 

 
A17 
A18 
A19 

Envolvent edifici 
Renovables per a climatització i aigua 
calenta 
Eficiència energètica per climatització 
i aigua calenta 
Eficiència energètica en il·luminació 
Eficiència energètica d’aparells 
elèctrics 
Acció integrada (totes les anteriors) 
Tecnologies de la informació i 
comunicació (TIC) 
Canvi d’hàbits 
Altres 

B11 
B12 
B13 
B14 
B15 
B16 
B17 
B18 
B19 

B110 
B111 
B112 

Sensibilització/Formació 
Gestió energètica 
Certificació/etiquetatge energètics 
Obligacions a subministradors d’energia 
Taxes sobre energia/emissions 
Ajuts i subvencions 
Finançament per tercers. PPP 
Compra pública 
Estàndards en edificació 
Planificació urbanística 
No aplica 
Altres 

A2 

A21 
A22 
A23 

 
A24 

Enllumenat públic 

Eficiència energètica 
Integració d’energia renovable 
Tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) 
Altres 

B2 

B21 
B22 
B23 
B24 
B25 
B26 

Enllumenat públic 

Gestió energètica 
Obligacions a subministradors d’energia 
Finançament per tercers. PPP 
Compra pública 
No aplica 
Altres 

A3 

A31 
 

A32 
A33 
A34 

 
A35 

Indústria 

Eficiència energètica en processos 
industrials 
Eficiència energètica a edificis 
Energies renovables 
Tecnologies de la informació i 
comunicació (TIC) 
Altres 

B3 

B31 
B32 
B33 
B34 
B35 
B36 

Indústria 

Sensibilització/Formació 
Gestió energètica 
Certificació/etiquetatge energètics 
Estàndards de rendiment energètic 
Taxes sobre energia/emissions 
Ajuts i subvencions 

A4 

A41 
A42 

 
A43 
A44 
A45 
A46 

 
A47 
A48 

 

Transport municipal, públic i privat 

Vehicles nets/eficients 
Vehicles elèctrics (inclòs 
infraestructures) 
Canvi modal cap al transport públic 
Canvi modal a bicicleta i anar a peu 
Compartir cotxe (“sharing/pooling”) 
Millora de logística i de transport 
urbà de mercaderies 
Optimització de la xarxa viària 
Desenvolupament d’usos mixtos i 
contenció en la dispersió urbanística 

B4 

B41 
B42 
B43 
B44 
B45 
B46 

 
B47 
B48 
B49 

B410 

Transport 

Sensibilització/Formació 
Bitllets integrats 
Ajuts i subvencions 
Tarificació viària 
Planificació urbanística 
Regulació/planificació de 
transport/mobilitat 
Compra pública 
Acords voluntaris amb agents implicats 
No aplica 
Altres 
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ÀREA D’INTERVENCIÓ MECANISME D’ACCIÓ 

A49 
 

A410 
A411 

Tecnologies de la informació i 
comunicació (TIC) 
Conducció eficient 
Altres 

A5 

A51 
A52 
A53 
A54 
A55 
A56 
A57 

Producció local d’energia 

Energia hidroelèctrica 
Energia eòlica 
Energia fotovoltaica 
Generació elèctrica amb biomassa 
Cogeneració 
Xarxes intel·ligents (“smart grids”) 
Altres 

B5 

B51 
B52 
B53 
B54 
B55 
B56 
B57 
B58 
B59 

Producció local d’energia 

Sensibilització/Formació 
Obligacions a subministradors d’energia 
Ajuts i subvencions 
Finançament per tercers. PPP 
Compra pública 
Estàndards en edificació 
Planificació urbanística 
No aplica 
Altres 

A6 

A61 
A62 
A63 

 
A64 

Producció local de calor/fred 

Cogeneració 
Plantes per a xarxes de calor/fred 
Xarxes de calor/fred (noves, 
reurbanitzacions, expansions) 
Altres 

B6 

B61 
B62 
B63 
B64 
B65 
B66 
B67 
B68 

Producció local de calor/fred 

Sensibilització/Formació 
Obligacions a subministradors d’energia 
Ajuts i subvencions 
Finançament per tercers. PPP 
Estàndards en edificació 
Planificació urbanística 
No aplica 
Altres 

A7 

A71 
A72 
A73 
A74 
A75 

Altres 

Regeneració urbana 
Gestió de residus 
Plantació d’arbres en zones urbanes 
Agricultura i gestió forestal 
Altres 

B7 

B71 
B72 
B73 
B74 

Altres 

Sensibilització/Formació 
Planificació urbanística 
No aplica 
Altres 

Font: Guia per redactar els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima a la província de Barcelona, 2016. 

 
El codi és la numeració específica de cada acció. Així l’acció A12/B16/1 serà: A12 = Àrea temàtica; 
B16 = Mecanisme d’acció; 1 = Acció núm. 1. 
  
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. 
 
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 s’han pogut quantificar les emissions a reduir, les actuacions s’han 
assignat al Pla d’acció de mitigació, i s’ha afegit una S (Sí) si també tenien potencial d’adaptació. 
En cas contrari es deixa l’espai en blanc. 
 
Area 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. 
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Mecanisme d’acció: 
D’acord amb el quadre anterior, vénen definits per la metodologia de l’Oficina del Pacte 
d’alcaldies. 
 
Descripció: 
Es desenvolupa el títol de l’acció i es defineixen els objectius que es persegueixen mitjançant una 
breu explicació que justifica l’actuació.  
 
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.  
 
Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any): a 2020 i a 2030 
Estalvi energètic associat a l’acció.  
 
Expectativa de producció energètica local (kWh/any): a 2020 i a 2030 
Producció esperada d’energia per la les mesures de producció d’energia local connectada a la 
xarxa. 
 
Període d’implementació: 
Interval de temps per al qual es preu la posada en funcionament de l’actuació.  
 
Font d’energia renovable 
Font d’energia renovable considerada a 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 serà el cost d’inversió més el cost periòdic 
multiplicat pels anys de vigència de l’acció i inclou el cost de la inversió privada i de l’Ajuntament. 
 
El cost de l’acció es presenta també d’acord al moment en que es preveu que l’acció es dugui a 
terme: 
 

- Executades 

- Curt termini, quan l’acció es preveu dur a terme entre 2017-2020 

- Mig termini, quan l’acció es preveu dur a terme entre 2020-2025 

- Llarg termini, quan l’acció es preveu dur a terme entre 2025-2030 

 
Responsable: 
Departament, àrea o càrrec tècnic que portarà a terme l’acció dins l’Ajuntament. 
 
Origen de l’acció: 
Entitat promotora de l’acció a portar a terme.  
 
Indicadors de seguiment: 
Indicadors per tal d’avaluar l’estat d’execució de l’acció i els seus resultats. 
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Termini d’amortització (anys): 
Període temporal al final del qual la inversió inicial per dur a terme l’actuació es considera 
recuperada. 
 

1.5.5.2 RESULTATS ESPERATS AMB EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS DE 
MITIGACIÓ AL MUNICIPI DE GIRONA 

 
El PACES de Girona consta de 27 accions de mitigació i planteja la reducció de 117.411 tCO2eq 
per a l’any 2020, un 25% sobre el total de les emissions de GEH de l’àmbit PACES de l’any 2005, i 
de 199.073 tCO2eq per a l’any 2030, un 42% sobre el total de les emissions de GEH de l’àmbit 
PACES de l’any 2005. 
 
Cal destacar que l’Ajuntament de Girona vol impulsar una estratègia per a la transició 
energètica, fent èmfasi en l’ús d’energies renovables als equipaments municipals i altres sectors 
del municipi, fomentant la producció in situ. Mostra d’aquesta aposta és que, si analitzem les 
accions del Pla d’Acció, un 28% de les mesures fan referència a l’ús o producció d’energies 
renovables a l’àmbit municipal. 
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1.5.5.3 ÍNDEX ACCIONS MITIGACIÓ I INDICADORS DE SEGUIMENT PROPOSATS 

 
A continuació es presenta l’índex de les accions de mitigació amb les emissions de gasos d’efecte hivernacle (tones CO2) que s’espera reduir en els escenaris 
2020 i 2030, així com el calendari d’inversions previst per aquestes accions i els indicadors de seguiment que permetran avaluar l’estat d’execució de les 
accions en el futur. L’àrea d’intervenció queda reflectit en el codi de colors adjunt. 
 

Edificis: municipals, residencials i 
terciaris 

Altres Enllumenat públic Transport municipal, públic i privat Producció local d’energia 

 
 

t. CO2 reduïdes Inversió Codi Títol acció: 

2020 2030 Executat 
Curt 

2017-2020 
Mig 

2020-2025 
Llarg 

2025-2030 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o 
privada 

Indicadors de 
seguiment 

A16/B12/1 Aplicació de la 
normativa 
d'eficiència 
energètica vigent a 
l'àmbit residencial 

6.446 20.143    102.960.000  102.960.000 

- Nombre d’habitatges 
amb certificació energètica  
A o B 
- Consum energètic 
sector domèstic 

- Producció local 
d’energia renovable 

A75/B71/2 Difusió del PACES i 
de la lluita contra el 
canvi climàtic 

- -  8.000 10.000 10.000 28.000  

- Nombre de programes 
divulgatius i campanyes 
executades (escoles, 
ciutadania i sector serveis) 
- Difusió dels continguts 
del PAES el dia de 
l’Energia 

A16/B11/1 Sensibilització de la 
ciutadania en 
matèria d'eficiència 
i estalvi energètic a 

6.953 14.489   200.000  200.000 

- Nombre de campanyes 
executades 
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t. CO2 reduïdes Inversió Codi Títol acció: 

2020 2030 Executat 
Curt 

2017-2020 
Mig 

2020-2025 
Llarg 

2025-2030 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o 
privada 

Indicadors de 
seguiment 

la llar 

A18/B11/1 Cessió temporal 
d'equips de mesura 
a habitatges 
perquè realitzin les 
seves auditories 
energètiques 

- -   12.600  12.600  

- Equips de mesura cedits 
- Consum energètic 
sector domèstic 

A21/B21/1 Canvi de làmpades 
d’incandescència 
dels semàfors per 
leds 

- -  149.655,61   149.655,61  

- Consum elèctric 
enllumenat públic 

A24/B21/1 Redacció del nou 
pla d'enllumenat 
públic 

   2.540   2.540  

- Pla d’enllumenat públic 
de Girona 
- Consum elèctric 
enllumenat públic 

A21/B21/2 Ajustar els nivells 
luxo mètrics 
d'enllumenat 
d'acord amb el que 
marca la normativa 

        

- Compliment amb la 
normativa vigent 
- Nombre de reguladors 
de flux instal•lats 
- Consum elèctric 
enllumenat públic 

A21/B21/3 Millora en 
eficiència 
energètica de 
diverses 
instal·lacions 
d’enllumenat públic 
exterior del 
municipi de Girona   

   1.119.429   1.119.429  

- Nombre de reguladors 
de flux instal•lats 
- Nombre de làmpades 
LED 
- Nombre de quadres 
telegestionats 
- Consum elèctric 
enllumenat públic 

A19/B18/1 Contractació 
d'electricitat verda 
a l'àmbit municipal 

7.391 7.391 0    0  
- Percentatge d’energia 
verda contractada 

A16/B12/1 Planificació de la   12.000    12.000  - Consum energètic 
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t. CO2 reduïdes Inversió Codi Títol acció: 

2020 2030 Executat 
Curt 

2017-2020 
Mig 

2020-2025 
Llarg 

2025-2030 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o 
privada 

Indicadors de 
seguiment 

millora de 
l'eficiència 
energètica d'edificis 
i equipaments 
municipals 

equipaments municipals 

A16/B12/2 Actuacions de 
millora energètica 
en centres escolars 

210 298 1.144.422  331.827 331.827 1.808.076  

- Nombre de centres 
escolars monitoritzats i/o 
telegestionats 
- Nombre de calderes de 
gas natural 
- Consum energètic 
escoles municipals 

A18/B11/2 Guia de consum 
responsable en les 
operacions 
municipals 

   2.000   2.000  
- Guia de consum 
responsable en les 
operacions municipals 

A16/B12/3 Reactivació de les 
accions incloses en 
les auditories 
energètiques a tots 
els  equipaments 
existents 

59,81 59,81  200.000 219.959 -  419.959  

- Accions d’estalvi 
portades a terme als 
equipaments municipals 
- Consum energètic 
equipaments municipals 

A41/B45/1 Implementació del 
pla de mobilitat 
urbana de la ciutat 
de Girona 

22.472 37.453  12.836.492   12.836.4926  

- Grau d’implementació 
de les mesures del Pla de 
mobilitat urbana de Girona 
- Emissions associades al 
transport privat municipal 

A75/B71/1 Renovació eficient 
del parc mòbil del 
municipi i 

42.324 59.827   159.195.000 477.588.000  636.783.000 

- Emissions associades al 
transport privat municipal 

                                                                 
 
6  Cost associat al PMU de Girona i exclòs del còmput total del PACES 
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t. CO2 reduïdes Inversió Codi Títol acció: 

2020 2030 Executat 
Curt 

2017-2020 
Mig 

2020-2025 
Llarg 

2025-2030 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o 
privada 

Indicadors de 
seguiment 

diversificació 
energètica del 
sector 

A19/B112/
1 

Augment de l'ús 
d'energies 
renovables (mini 
eòlica, geotèrmia, 
PV) en 
equipaments 
públics 

  7.085.936 138.924 138.924  7.363.784  

- Energia d’origen 
renovable produïda de 
forma local 

A57/B59/1 Modernització de 
les centrals 
hidroelèctriques 
del Molí i de Marfà 

719 1.508  300.000 300.000  600.000  
- Energia d’origen 
renovable produïda de 
forma local 

A57/B51/1 Difusió dels 
avantatges de 
contractació 
d'energia verda 
 

2.609 8.697  1.800 2.250 2.250 6.300  

- Percentatge de 
l’electricitat del sector 
domèstic d’origen 
renovable 

A57/B57/1 
Ordenances pel 
foment de la 
producció d'energia 
als edificis 

    Treball intern    

- Aprovació de 
l’ordenança fiscal 
corresponent 
- Energia d’origen 
renovable produïda de 
forma local 

A53/B56/1 
Fomentar l’ús de 
les cobertes dels 
polígons industrials 

     x   

- Estudi previ per fer la 
diagnosi inicial 

- Percentatge de cobertes 
disponibles per a la 
generació de fotovoltaica 

A19/B112/
2 

Aplicar l'obligació 
"zero emissions" en 
equipaments 

  x      

- Nombre d’equipaments 
municipals catalogats com 
a nZEB 
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t. CO2 reduïdes Inversió Codi Títol acció: 

2020 2030 Executat 
Curt 

2017-2020 
Mig 

2020-2025 
Llarg 

2025-2030 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o 
privada 

Indicadors de 
seguiment 

públics 

A57/B53/1 Establir incentius 
econòmics per 
fomentar la 
inversió privada 
ciutadana en 
instal·lacions 
d'energia renovable 

8.624 21.559    X   

- Nombre d’instal·lacions 
d’energies renovables 
municipals amb inversió 
privada 
- Energia d’origen 
renovable produïda de 
forma local 

A57/b59/1 

Millora de 
l’eficiència de la 
incineradora 

8.047 8.047  6.491.045 20.864.635  
 27.355.680 

- Energia produïda a la 

planta incineradora 

- Energia d’origen 
renovable produïda de 
forma local 

A72/B74/1 Valoració de nous 
sistemes de 
recollida de residus 
municipals 

7.383 7.383  163.191   163.191  

- Percentatge de residus 
recollits de forma selectiva 

A35/B39/1 Aplicació de la 
normativa 
d'eficiència 
energètica vigent a 
l'àmbit comercial i 
industrial 

3.777 11.330    30.000.000  30.000.000 

 

A35/B31/1 Estimular la 
participació de 
comerços i 
institucions en els 
programes d'estalvi 
i eficiència 
energètica 

315 629  1.800 2.250 2.250 
6.300  

- Nombre de 

campanyes/xerrades 

executades 

- Consum energètic 

sector serveis 
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t. CO2 reduïdes Inversió Codi Títol acció: 

2020 2030 Executat 
Curt 

2017-2020 
Mig 

2020-2025 
Llarg 

2025-2030 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o 
privada 

Indicadors de 
seguiment 

A75/B74/2 

Instal·lació de 
cobertes verdes en 

equipaments 
municipals 

82 259   736.071 1.596.900 
2.332.971  

- Nombre de cobertes 

verdes instal·lades 

- Consum energètic de 

les escoles 

TOTAL 117.412 199.073 8.242.358 21.414.877 182.013.516 612.491.227 14.026.806 767.298.680  
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1.5.5.4 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS. FITXA DE LES ACCIONS 

A continuació es presenten les fitxes d’accions de mitigació, abans indexades, on s’indica la 
valoració econòmica de l’acció i la reducció d’emissions que es preveu amb el desenvolupament 
de l’acció.



 

 

53 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 

 

 
 
 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A16/B12/1 

APLICACIÓ DE LA NORMATIVA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA VIGENT 
A L'ÀMBIT RESIDENCIAL 

Implementation of current energy saving regulations on residential areas 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Mecanisme d’acció  
Altres 

Descripció 
 
Per la seva dimensió, l’àmbit de l’edifici residencial és òbviament un camp prioritari on aconseguir estalvis 
energètics significatius. Un estalvi, per petit que sigui, en cadascuna de les 49.000 llars dels habitants de la 
ciutat de Girona suposaria conjuntament una reducció remarcable en les emissions de carboni de la ciutat. 
Les polítiques impulsades a tots els nivells de l’administració estan orientades en aquesta direcció i en els 
darrers anys han impulsat l’adopció de mesures dirigides a l’estalvi energètic a la llar domèstica.  
 
En aquest sentit, destaca el Decret d’eco eficiència, de l’any 2006, de la Generalitat de Catalunya, que 
introdueix criteris ambientals en la regulació dels edificis i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), promulgat 
per les corts espanyoles el mateix any i que introdueix criteris exigents en relació a l’eficiència energètica 
de nous edificis i obres de remodelació així com estímuls a la implantació de sistemes per a l’aprofitament 
de l’energia solar tèrmica. Finalment, el Reial Decret 47/2009 preveu la certificació energètica com a 
garantia del diferent grau d’eficiència energètica dels edificis. L’aplicació de les diferents provisions que 
permet la legislació garanteixen una progressiva millora en la despesa energètica a les nostres llars. 
 
Es proposa aplicar un control estricte sobre el disseny i execució de tota nova edificació o rehabilitació per 
tal de verificar el seu ple ajustament a les disposicions del CTE. D’acord amb les previsions de creixement 
de la ciutat de Girona, entre 2011 i 2020, es revisaran els plans de 8.270 habitatges que es trobaran en les 
esmentades circumstàncies. Això suposarà el control del 16% del parc d’habitatges de la ciutat l’any 2020. 
S’estima que aquesta acció permetrà reduir la demanda energètica dels edificis sobre els quals s’aplicarà 
en un percentatge d’entre el 30% i el 40% i que hi generarà 0,5 MWh anuals en cadascun d’ells a través de 
l’aprofitament de l’energia solar tèrmica. Aquest estalvi i l’aplicació dels criteris tècnics previstos al CTE 
permetria assolir a tots els habitatges implicats una certificació energètica de categoria A o B.  
 
S’ha considerat que abans de 2020 la mesura s’aplicarà al 16% del parc d’habitatges de la ciutat, mentre 
que l’any 2030, haurà arribat al 50% dels habitatges de Girona. 
 
El cost de l’acció queda internalitzat dins les feines de revisió i supervisió que ja es realitzen des de l’àrea 
d’urbanisme durant la tramitació dels projectes d’edificació i rehabilitació i durant la seva execució. El cost 
de la implementació de les mesures d’eficiència recau sobre el sector privat, que s’ha estimat en uns  
102.960.000 €. 
 
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

6.446 20.143 22.695 70.922 4.135  24.500 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2011 2030 
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Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

 102.960.000 - Llicències (Urbanisme) 

Executat   Origen de l’acció 

Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030) 102.960.000 

Ajuntament i promotors 
d’edificis 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 102.960.000 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Nombre d’habitatges amb certificació energètica  A o B 
Consum energètic sector domèstic 
Producció local d’energia renovable 

- 

 



 

 

55 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 

 

 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI 
A75/B71/2 

DIFUSIÓ DEL PACES I DE LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

Dissemination of the PACES and other actions to face climate change 

Àrea d’Intervenció 
Altres 

Àrea d’Intervenció 
Sensibilització/Formació 

Descripció 
L’objectiu d’aquesta acció s’assolirà mitjançant tres mesures: 
 
- Elaboració d’un programa educatiu per a l’àmbit escolar en el qual es posi èmfasi en aspectes relatius al canvi 

climàtic a escala global i, en menor mesura, sobre els seus efectes a la ciutat de Girona i les accions previstes 
per fer-hi front.  

- Promoció de la setmana de l’energia a les escoles.  
- Utilització de portal web girona.cat: introduir informació per adaptació al canvi climàtic, consells pràctics i 

prioritzar alertes (que surtin destacades). 
- Llançament d’un programa informatiu destinat a la ciutadania i al turisme donant especial rellevància a aquells 

aspectes relacionats amb les seves activitats i amb les possibilitats que els ofereixen les accions en relació a 
l’estalvi i l’eficiència energètica (ajuts econòmics, assessorament, contractació d’electricitat verda, adopció de 
bones pràctiques, etc.).  

- Adaptació de la pàgina web de l’ajuntament amb una secció dedicada al PAES incorporant la possibilitat de 
consulta en diversos idiomes.  

- Disseny i desplegament constant de campanyes (com per exemple el programa d’Eco auditories) de 
conscienciació per a l’estalvi energètic, l’eficiència i el foment de les renovables a la llar, els comerços i les 
institucions. 

 
No s’ha considerat cap estalvi energètic ni d’emissions associades a aquesta acció, ja que es considera 
que estan incloses a les accions descrites més endavant i es tracta d’una acció de suport. 

Expectativa de reducció de CO2 
eq (t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - - - - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2011 2030 
- 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

28.000  2.000 Oficina de La Caseta 

Executat   Origen de l’acció 

Curt termini (2017-2020) 8.000 

Mitjà termini (2020-2025) 10.000 

Llarg termini (2025-2030) 10.000 

Ajuntament 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 28.000 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Nombre de programes divulgatius i campanyes executades (escoles, 
ciutadania i sector serveis) 
Difusió dels continguts del PAES el dia de l’Energia 
Continguts publicats al portal web girona.cat 

- 
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ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A16/B11/1 

SENSIBILITZACIÓ DE LA CIUTADANIA EN MATÈRIA D'EFICIÈNCIA I 
ESTALVI ENERGÈTIC A LA LLAR  

Promotion of awareness campaign regarding energy saving and efficiency at the household level 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Àrea d’Intervenció 
Sensibilització/Formació 

Descripció 
 
Per tal que les mesures d’estalvi energètic a les llars siguin fructíferes cal comptar amb la complicitat de la 
ciutadania que, en darrera instància, les aplicarà. En aquest sentit, també raons de tipus econòmic juguen 
a favor, demostrant a la ciutadania que l’estalvi energètic i la introducció de mesures d’eficiència 
energètica ajuden a l’estalvi econòmic i que les inversions solen amortitzar-se a mig termini.    
 
Caldrà tenir en compte l’anàlisi habitacional i l’estructura demogràfica alhora de programar les accions de 
sensibilització i formació a la ciutadania. 
 
Es proposa realitzar campanyes periòdiques d’estalvi i eficiència energètica dirigides a la població en 
general, en les que s’informi a la ciutadania sobre bones pràctiques en l’ús de l’energia a les seves llars, en 
els següents àmbits: 
 

- Il·luminació: substitució de l’enllumenat per un altre de major rendiment, bones pràctiques o 
aprofitament de la llum natural.  

- Calefacció i climatització: utilització d’un sistema de calefacció eficient, regulació de les 
temperatures dels equips de calefacció i ACS i apagada dels equips en períodes d’absència o 
pautes pel bon manteniment de les instal·lacions energètiques.   

- Electrodomèstics i aparells electrònics: substitució dels electrodomèstics o aparells electrònics 
per altres més eficients (de classe A o superior, Energy Star, etc.), apagada total dels 
electrodomèstics i equips connectats quan no s’utilitzen, etc. 

- Sistemes d’estalvi passius: millora dels aïllaments, proteccions solars exteriors, etc. 
- Beneficis de les energies renovables i promoció la contractació del subministrament elèctric a 

comercialitzadores d’electricitat verda entre els particulars i serveis del municipi.   
- Etc. 

 
Per tant, mitjançant aquestes campanyes, es promouria des de l’Ajuntament que els habitants del 
municipi adquireixin costums més responsables davant de l’ús d’energia 
 
Algunes de les propostes per sensibilitzar a la ciutadania en matèria d’eficiència energètica són:  
 

- Promoure “l’Oficina de l’habitatge” per assessorar la ciutadania. 
- Informar personalment sobre la conveniència de promocionar l'estalvi i millorar l'eficiència 

energètica de les llars per tal de disminuir el consum d'energia i l'impacte ambiental que se'n 
deriva. 

- Assessorar tota la ciutadania que mostri interès en l'adopció de bones pràctiques energètiques i 
en la instal·lació de tecnologies d'estalvi energètic sobre les seves possibilitats, avantatges, 
inconvenients i costos. 

- Promocionar programes de suport i ajut econòmic per a l'adopció de mesures orientades a la 
millora de l'eficiència energètica dels habitatges, dels equips de climatització i electrodomèstics, 
siguin impulsats des de l'ajuntament o des d'altres organismes i institucions, per exemple: ICAEB, 
IDAE, etc. 
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Estalvi considerat per l’acció: S’ha considerat un estalvi del 5,9% del consum elèctric i d’un 4,5% del 
consum tèrmic de les llars del municipi d’aquí a l’any 2020, basat en les premisses que es detallen a 
continuació. 

- Un 70% de les llars faran una substitució de les seves làmpades per altres més eficients, amb un 
estalvi del 7% del consum elèctric dels sector; per tant el sector domèstic reduirà el seu consum 
en un 4,9%. 

- El canvi d’una caldera convencional per una caldera eficient pot representar un estalvi energètic 
del 10 al 20%, i es pot estimar que un 20% de les llars faran el canvi. Per tant l'estalvi és del 3% 
del consum tèrmic de les llars del municipi.  

- Un 20% de les llars renovaran els seus electrodomèstics, amb un estalvi del 5% sobre el consum 
elèctric; per tant el sector domèstic reduirà el seu consum en un 1%. 

- Un 5% de les llars portaran a terme millores en el seu aïllament tèrmic, que  pot comportar un 
estalvi del 30% en l’energia emprada per a la climatització d’una llar. Per tant s'estalvia un 1,5% 
del consum tèrmic del sector. 

 
Pel període 2020-2030 s’han fet les següents assumpcions: 

- Un 30% addicional de les llars faran la substitució de les seves làmpades per altres més eficients. 
- Un 20% addicional de les llars faran el canvi de caldera per altre més eficient. 
- Un 30% addicional de les llars renovaran els seus electrodomèstics. 
- Un 15% addicional de les llars portaran a terme millores en el seu aïllament tèrmic.  

 
Per tant, pel període 2020-2030 el sector experimentarà una reducció addicional del 3,6% del consum 
elèctric i d’un 7,5% del consum tèrmic.  
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

6.953 14.489 23.177 53.343 - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2011 2030 
- 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament   

- 200.000  
Serveis Urbans (energia, aigua i 
residus) 

Executat   Origen de l’acció 

Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025) 

Llarg termini (2025-2030) 
200.000 

 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 200.000€ 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Nombre de campanyes executades 
Consum energètic sector domèstic 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A18/B11/1 

CESSIÓ TEMPORAL D'EQUIPS DE MESURA A HABITATGES PERQUÈ 
REALITZIN LES SEVES AUDITORIES ENERGÈTIQUES 

Temporary loan of measuring devices to perform self energy audits on private houses 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Mecanisme d’acció  
Sensibilització/Formació 

Descripció 
Per tal de reduir el consum energètic a les llars del municipi es proposa la realització d’auditories 
energètiques als habitatges que desitgin reduir el seu consum energètic i augmentar la seva eficiència. 
 
Els domicilis que així ho desitgin seran visitats per personal tècnic qualificat, que els assessorarà de forma 
personalitzada sobre com utilitzar els equips de mesura als habitatges per tal que realitzin la seva pròpia 
auditoria energètica i així poder reduir el seu consum i despesa que en suposa aquest, ja que amb la 
realització de les  mesures pertinents es detectaran ineficiències i es podran proposar mesures correctores 
adaptades a cada cas particular.  
 
Es proposa que aquesta mesura es coordini conjuntament amb el departament de serveis socials, per tal 
de donar prioritat a aquells domicilis amb risc de pobresa energètica, en els quals s’implementin mesures 
d’estalvi i eficiència és especialment rellevant.  
L’ajuntament intentarà arribar com a mínim a un 30% de les llars del municipi. 
 
Estalvi considerat per l’acció: es considera que es poden assolir estalvis de fins el 10% a les llars 
participants en la proposta. No obstant això, no s’ha considerat cap estalvi addicional, ja que es considera 
que aquesta acció reforçarà els estalvis assolits amb les mesures anteriors: 

- Aplicació de la normativa d'eficiència energètica vigent a l'àmbit residencial 
- Difusió del PAES i de la lluita contra el canvi climàtic 
- Sensibilització de la ciutadania en matèria d'eficiència i estalvi energètic a la llar 

 
Es preveu disposar de 20 equips que tenen un preu mig de 30 euros/unitat i la contractació 1-2 
tècnics/tècniques. Caldrà tenir en compte l’anàlisi  habitacional i l’estructura demogràfica alhora de 
realitzar la cessió temporal d’equips de mesura a habitatges. 
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - - - - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2016 2030 
- 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

12.600  - Serveis socials, Serveis urbans 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025) 12.600 

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament 
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Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 12.600 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Equips de mesura cedits 
Consum energètic sector domèstic 

- 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A21/B21/1 

CANVI DE LÀMPADES D’INCANDESCÈNCIA DELS SEMÀFORS PER 
LEDS 

Changing incandescent lamps to LED lights 

Àrea d’Intervenció 
Enllumenat públic 

Mecanisme d’acció  
Gestió energètica 

Descripció 
 
Tradicionalment, els semàfors s’han basat en la il·luminació de bombetes incandescents. Aquetes, a més 
de consumir més energia que les bombetes modernes, tenen una vida útil d’unes 4.000 hores i quan 
arriben al final d’aquesta suposa un mal funcionament del semàfor. Aquesta circumstància ha obligat a 
reforçar molts punts semafòrics amb un segon semàfor de seguretat, més petit, però que suma al consum 
elèctric de la instal·lació. Noves tecnologies com la bombeta LED permeten un estalvi d’ aproximadament 
el 30% d’energia consumida, tenen una vida útil molt més prolongada (fins 100.000 hores) i en cas de 
fallada d’una de les moltes bombetes que componen la làmpada l’impacte sobre el funcionament del 
dispositiu és negligible, fent innecessari l’ús d’un segon semàfor de seguretat. Finalment, la lluminària LED 
ofereix un major contrast que la llum convencional, fent-la molt més visible en condicions adverses (sota 
insolació directa). 
 
Les actuacions en la direcció d’aquesta acció ja es van iniciar el 2008. D’una banda, els nous semàfors de la 
ciutat ja s’han instal·lat amb tecnologia LED. De l’altra, amb el suport de l’Institut per a la diversificació i 
l’estalvi energètic (IDAE) i del Fons estatal d’inversió local (FEIL) ja s’ha modernitzat un 50% dels punts 
semafòrics. L’acció preveu la substitució progressiva dels semàfors que resten amb la tecnologia antiga 
per nous semàfors LED. D’ara al 2020 es preveu la substitució de 1.239 òptiques incandescents de les 
òptiques dels semàfors de diversos carrers del municipi per noves lluminàries de tecnologia LED, 
corresponent a 26 cruïlles de semàfors. Aquesta actuació es portarà a terme en 5 fases, des de l’any 2016 
fins l’any 2020.  
 
No s’ha considerat una reducció de les emissions de GEH per aquesta mesura, ja que l’Ajuntament de 
Girona fa compra d’energia verda (veure mesura A19/B18/1), i per tant, les emissions dels semàfors seran 
nul·les. L’estalvi energètic serà de 368,722 MWh, des de l’any 2016 fins l’any 2020.  

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - 369 369 - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2008 2020 
 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

149.655,61   
Urbanisme (Oficina tècnica 
d’enginyeria) 

Executat   Origen de l’acció 

Curt termini (2017-2020) 149.655,61 

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 149.655,61 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Consum elèctric enllumenat públic 3 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A24/B21/1 

REDACCIÓ DEL NOU PLA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 

Drafting of the new “Public Lighting Plan” 

Àrea d’Intervenció 
Enllumenat públic 

Mecanisme d’acció  
Gestió energètica 

Descripció 
 
L’objectiu d’aquesta mesura és que el municipi disposi d’un document tècnic que faci una anàlisi de la 
situació actual de l’enllumenat i marqui el camí a seguir per aconseguir, d’una banda, un enllumenat 
adequat a les exigències del Reglament de Contaminació Llumínica, i d’altra banda, un enllumenat més 
eficient. El Pla Director d’enllumenat ha de ser per tant una estratègia i full de ruta, que tindrà com 
objectius els següents: 

- Aconseguir una reducció de la contaminació lluminosa 
- Definir les característiques de l’enllumenat públic en relació al tipus de lluminària, nivells 

lumínics, dispositius estalviadors d’energia, etc. 
- Millorar les condicions de seguretat i qualitat dels ciutadans 
- Allargar la vida útil de les instal·lacions 

Optimitzar els consums energètics i la despesa econòmica, en base a les necessitats del municipi.   
Per definir el Pla Director caldrà fer una diagnosi de la situació existent i desenvolupar les següents fases: 

- Actualització / realització de l’inventari de tots els elements de la xarxa 
- Anàlisi de la situació actual i diagnosi de la problemàtica 
- Definir les propostes d’actuació per resoldre la problemàtica existent, establint la prioritat, 

pressupost i calendari de les accions d’adequació.   
 

Cal destacar que a dia d’avui només queden 10 quadres per inspeccionar, 5 dels quals estan en condicions 
força dolentes. Es preveu que aquests quadres s’analitzin durant el mes d’octubre l’any 2016 per poder 
preveure inversions futures. 
 
Estalvi considerat per l’acció: no es considera cap estalvi associat a aquesta mesura, ja que l’estalvi 
dependrà de la proposta d’accions que es derivin del Pla. 
 
Inversió considerada: S’ha considerat una inversió de 2.540 €.  
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - - - - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2010 2017 
- 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

2.540   
Urbanisme (Oficina tècnica 
d’enginyeria) 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) 2.540 Ajuntament 

Mitjà termini (2020-2025)   

Llarg termini (2025-2030)   
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Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 2.540 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Pla d’enllumenat públic de Girona 
Consum elèctric enllumenat públic 

- 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A21/B21/2 

AJUSTAR ELS NIVELLS LUXOMÈTRICS D'ENLLUMENAT D'ACORD 
AMB EL QUE MARCA LA NORMATIVA 

Setting up photometric levels of public lighting in accordance to current regulations 

Àrea d’Intervenció 
Enllumenat públic 

Mecanisme d’acció  
Gestió energètica 

Descripció 
 
L’any 2001 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn (Llei 6/2001 de 31 de maig, DOGC núm. 3407 del 12/06/2001 i Decret 
190/2015 de 25 d’agost pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, DOGC núm. 
4378 del 05/05/2005). 
 
Per altra banda, a nivell estatal existeix el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions 
Tècniques complementàries EA-01 a EA-07. Aquest Reial Decret estableix la idoneïtat de la integració de 
sistemes que permetin regular el nivell lluminós amb la finalitat d’estalviar energia.  
 
Al 13 de març de 2015 es va publicar al DOGC número 6830 la Llei 3/2015, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, que en el seu article 79 modifica la llei 6/2001 de 31 de maig, pel que fa a la disposició 
transitòria primera, que estableix la tipologia de les instal·lacions d’enllumenat existents que es 
consideren obsoletes o inadequades: 

- Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió. 
- Làmpades ubicades en zones E1 que no són vapor de sodi o altres tecnologies de característiques 

espectrals similars. 
- Llums que tenen un flux d’hemisferi superior instal·lat superior al 50%. 

 
Aquestes instal·lacions han de deixar de funcionar en una data determinada segons la seva titularitat i 
ubicació: 

- Si es tracta d’instal·lacions ubicades en un punt de referència o a la seva àrea d’influència, el 
termini venç el 31/03/2016. 

- Si es tracta d’instal·lacions de titularitat pública, el termini venç el 31/12/2016. 
- Si es tracta d’instal·lacions de titularitat privada, el termini venç el 31/12/2018. 

 
A aquests efectes normatius, s’ha establert una classificació de les diferents zones en funció de la seva 
protecció contra la contaminació lluminosa segons el tipus d’activitat a desenvolupar a cadascuna d’elles. 
 
Cal destacar que l’Ajuntament de Girona ja disposa de reguladors de flux a 76 dels seus quadres i ha 
demanat una subvenció dels fons FEDER per instalar reguladors a 24 quadres més abans de l’any 2020.  
 
No s’ha considerat cap estalvi ni inversió asociada a aquesta acció, ja que es comptabilitzen a la mesura 
següent “millora en eficiència energètica de diverses instal·lacions d’enllumenat públic exterior del 
municipi de Girona”. 
 
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - - - - - 



 
 

 

64 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2005 2020 
 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

- - 
Urbanisme (Oficina tècnica 
d’enginyeria) 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) - € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Compliment amb la normativa vigent 
Nombre de reguladors de flux instal·lats 
Consum elèctric enllumenat públic 

- 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A21/B21/3 

MILLORA EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE DIVERSES 
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI 
DE GIRONA   

Energy efficiency improvement of several outdoor public lighting facilities of the Girona municipality 

Àrea d’Intervenció 
Enllumenat públic 

Mecanisme d’acció  
Gestió energètica 

Descripció 
 
El RD 1890/2008 d’Eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior estableix la idoneïtat de la 
integració de sistemes que permetin regular el nivell lluminós amb la finalitat d’estalviar energia. Algunes 
de les mesures incorporades o que es volen incorporar es descriuen a continuació:  
 
Incorporació de reductors de flux en capçalera en diversos quadres d'enllumenat públic exterior, tal i 
com s’ha descrit a la mesura anterior.  
Els reguladors de flux en capçalera són equips que permeten regular la tensió de la línea de 
subministrament de les làmpades. Amb la seva instal·lació es pretén reduir el flux lluminós i el consum 
d’energia en un conjunt de punts de llum en la franja horària de menys exigències lumíniques, sense 
perjudicar el comportament de les làmpades pel que fa a l’estabilitat del seu funcionament, període de 
engegat, eficiència lumínica, etc. 
 
Aquests dispositius actuen sobre la instal·lació, generalment per variació de la tensió de subministrament 
mitjançant transformadors estàtics o dinàmics, reduint el flux lluminós fins al 50% i arribant a estalvis 
energètics de entre el 25% i 35% dependent del tipus de làmpada utilitzada durant les hores amb 
funcionament reduït, a més d’augmentar la vida útil de les làmpades i equips auxiliars. 
 
Els reguladors de flux en capçalera presenten, per tant, diversos beneficis: 

- Allargament de la vida útil de les làmpades mitjançant l’estabilització de la tensió nominal de 
servei davant de sobretensions puntuals o caigudes de tensió.  

- Disminució del flux lumínic progressiu i per tant una reducció del consum energètic del conjunt 
de punts de llum.  

- Possibilitat de telegestió dels principals paràmetres des del centre de comandament. Facilitat 
d’incorporació en instal·lacions existents.  

 
Pel càlcul de l’estalvi energètic s’ha considerat la instal·lació de 100 reguladors de flux abans de l’any 
2020, 76 dels quals ja estan instal·lats. Aquest estalvi energètic és de 480,065 MWh i la inversió associada 
és de 237.055,33 €. 

 
Substitució de 720 lluminàries del servei d'enllumenat públic exterior per làmpades de tecnologia LED o 
altres per tal de millorar l’eficiència energètica, seguint amb la tendència dels darrers anys, en que 
canvien un 25% de les luminàries per altres més eficients de forma anual.  
 
Amb aquesta mesura es preveu una reducció del consum energètic de 396,716 MWh amb una inversió 
associada de  438.243,62 €. 
 
Telegestió dels quadres d’enllumenat.  
Un control centralitzat de l'enllumenat es pot definir com un sistema capaç d'adquirir una sèrie de dades 
referents a l'estat i al funcionament dels elements que formen les instal·lacions d'enllumenat i trametre-
les a un centre de control, on s'analitzen i es gestionen ordres per millorar la gestió, i assolir un bon 
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funcionament de les instal·lacions i del consum elèctric associat.  
 
Entre les avantatges que suposa la instal·lació de sistemes de telecomandament i control en els quadres 
d'enllumenat es destaquen els següents aspectes: 
 

- Estalvia energia ja que ajusta els temps de funcionament de les instal·lacions a ple rendiment i en 
règim de reducció de flux. 

- Possibilita la gestió d’enceses i apagades especials. 
- Permet el control de les apagades parcials i la regulació de flux. 
- Detecta immediatament les desviacions de consum (energia reactiva, derivacions, etc.). 
- Permet un control continu i en temps real dels consums d’energia. 
- Millora la seguretat ja que genera alarmes quan es detecta l'existència de llums apagats durant 

l'horari de funcionament.  
- Fa que augmenti la qualitat del servei ja que informa ràpidament de les avaries a les 

instal·lacions. 
- Disminueix els recorreguts d’inspecció i, per tant, un millor aprofitament del personal de 

manteniment. 
- S’aconsegueix una atenció a la totalitat dels quadres en temps reals, amb la qual cosa també es 

millora la seguretat de les instal·lacions. 
- S’eliminen les avaries prolongades i la repercussió que tenen en les instal·lacions. El fet de 

reparar ràpidament les avaries també permetrà donar un millor servei d’enllumenat. 
- S’obté una informació completa i elaborada de la vida útil dels equips, de les anomalies i les 

correccions, que permeten una gestió informatitzada del manteniment i permeten realitzar 
manteniments preventius. 
 

Es considera que amb la instal·lació de sistemes de telecomandament i control es poden assolir estalvis 
del 8%. Actualment són 102 els quadres telegestionats, associats al Centre de dinàmica de gestió, amb 
control d’alarmes diari. Amb aquesta mesura ja s’ha asolit un estalvi de 512 MWh des de l’any 2005, i es 
considera que s’assolirà un estalvi adicional de 506 MWh amb la implementació de la mesura als 164 
quadres restants abans de 2030. S’ha considerat una inverssió associada de 444.130 €. 
 
No s’ha considerat una reducció de les emissions de GEH per aquesta mesura, ja que l’Ajuntament de 
Girona fa compra d’energia verda (veure mesura A19/B18/1), i per tant, les emissions dels semàfors seran 
nul·les. 
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - 1.389 1.895 - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2005 2020 

Urbanisme (Oficina tècnica 
d’enginyeria) 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

1.119.429  -  

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) 1.119.429 Ajuntament 

Mitjà termini (2020-2025)   

Llarg termini (2025-2030)   
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Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 1.119.429 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Nombre de reguladors de flux instal·lats 
Nombre de làmpades LED 
Nombre de quadres telegestionats 
Consum elèctric enllumenat públic 

2,74 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A19/B18/1 

CONTRACTACIÓ D'ELECTRICITAT VERDA A L'ÀMBIT MUNICIPAL 

Hiring “green electricity” at the municipal level 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Mecanisme d’acció  
Compra pública 

Descripció 
 
A mesura que les energies renovables s’incorporen al mix energètic amb percentatges significatius i que la 
societat en va augmentant la demanda, les companyies elèctriques, obligades a competir en un mercat 
liberalitzat, s’esforcen per oferir productes competitius amb la certificació d’origen renovable de la Comissió 
Nacional de l’Energia. Així, administracions i persones particulars tenen opció de contractar serveis de 
subministrament d’electricitat amb la garantia que aquesta ha estat produïda per fonts renovables com 
l’eòlica, la solar o la hidroelèctrica. La combinació d’un consum d’energia generada localment amb 
l’adquisició d’energia provinent de renovables assegura un consum elèctric neutre en termes de carboni i per 
tant de baix impacte ambiental i climàtic.  
 
L’any 2010 es van revisar les condicions de les pòlisses de subministrament elèctric per assegurar que la 
meitat de l’energia elèctrica consumida per l’acció municipal fos d’origen renovable. Aquesta acció portarà 
aquesta proporció fins al 100% mitjançant la revisió de les condicions de les pòlisses restants. Aquesta acció 
permetrà que el consum realitzat als edificis i equipaments propietat o gestionats per l’ajuntament, així com 
tot el consum elèctric de la flota municipal i el de l’enllumenat públic i els semàfors tingui origen en fonts 
d’energia renovable, minimitzant el seu impacte d’emissions de CO2. Addicionalment, el pas des de fonts no 
renovables a renovables en el consum d’electricitat contribuirà al creixement d’aquest segon sector, 
contribuint a l’expansió del mercat, afavorint la continua millora en la competitivitat de les seves tarifes i 
impulsant la recerca de noves tecnologies que permetin un aprofitament encara millor d’energies com 
l’eòlica i la solar. La compra d’energia verda que es porta a terme des de mitjans del 2012 no ha suposat cap 
cost al servei. 
 
Aquesta mesura no comporta, per si mateixa, cap estalvi energètic associat ni inversió associada.  
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

7.391 7.391 - - - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2011 2030 
 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

0  - 
Serveis urbans i gestió 
econòmica) 

Executat  (any 2012) 0 Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 0 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Percentatge d’energia verda contractada - 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A16/B12/1 

PLANIFICACIÓ DE LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
D'EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Planning improvements for energy efficiency of buildings and municipal facilities 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Mecanisme d’acció  
Gestió energètica 

Descripció 
 
Actualment els edificis de titularitat i ús municipal representen el 34% de les emissions de l’àmbit 
Ajuntament. L’Ajuntament de Girona vol ser pioner en l’aplicació de mesures que permetin assolir els 
màxims estàndards d’eficiència per poder exercir un rol exemplificador que il·lustri el seu compromís ferm 
en la lluita contra el canvi climàtic per una banda i reduir el seu consum i despesa energètica per una altre.  
 
Per tal de assolir millores d’eficiència energètica, l’Ajuntament hauria de: 

- Dur a terme un inventari de l’estat dels seus equipaments en matèria energètica: auditories fetes, 
mesures proposades i portades a terme, evolució dels consums, etc. 

- Prioritzar actuacions i establir un calendari d’execució  
- Establir un protocol de seguiment i avaluació continua per a la implementació de les mesures, 

redefinició de mesures quan sigui necessari i proposta de noves actuacions 
- Sensibilitzar i formar el personal municipal en matèria d’estalvi energètic 

 
Per tant, el primer pas serà realitzar l’inventari de les característiques d’eficiència energètica d’edificis i 
equipaments gestionats pel municipi així com de les seves instal·lacions energètiques (climatització, i 
il·luminació), per després prioritzar les intervencions als diferents equipaments municipals.   
 
L’inventari i posterior seguiment de l’execució de les mesures i evolució del consum estarà dirigit per 
distintes àrees o serveis: escoles, equipaments esportius, equipaments culturals i administratius, etc.  
 
La millora de l’eficiència dels edificis i equipaments gestionats per l’ajuntament es pot aconseguir 
mitjançant la combinació de diverses accions: actuacions estructurals, sobre la climatització, sobre la 
il·luminació, bones pràctiques per part dels seus usuaris, etc. 
 
La priorització d’actuacions a realitzar en aquesta acció vindrà fortament determinada pels resultats 
aportats per l’inventari i la seva actualització, així com dels resultats del monitoratge dels equipaments 
municipals. 
 
Per una altra banda, tot el personal municipal ha d’estar sensibilitzat i motivat per a l’estalvi energètic, per 
tant, es planificaran sessions informatives amb el personal treballador de les diferents àrees municipals, 
que es convenient repetir periòdicament per corregir hàbits o actituds no adequats, així com informar 
sobre noves directrius per l’ús o gestió dels equipaments o instal·lacions. També es proposa la publicació 
d’un manual de bones pràctiques disponible en línia, així com també es posarà un èmfasi especial en la 
conscienciació i formació del personal directament responsable de la gestió in situ dels edificis i 
equipaments, generalment els conserges i personal de manteniment.  
 
Estalvi considerat: no s’han fet consideracions d’estalvi energètic associat a aquesta mesura donat que 
aquest vindrà determinat per la proposta d’accions que se’n derivin de l’inventari de l’estat dels 
equipaments i la priorització de necessitats.  
 
La inversió associada a la creació i gestió de l’inventari d’equipaments municipals (SIE) és de 12.000 €.  
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Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - - - - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2016 2030 
 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

12.000   Serveis urbans 

Executat  12.000 Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020)  Ajuntament 

Mitjà termini (2020-2025)   

Llarg termini (2025-2030)   

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 12.000 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Consum energètic equipaments municipals - 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A16/B12/2 

ACTUACIONS DE MILLORA ENERGÈTICA EN CENTRES ESCOLARS 

Promotion of actions for energy enhancement in  schools 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Mecanisme d’acció  
Gestió energètica 

Descripció 
Els centres escolars, per la seva quantitat i dimensions, constitueixen un dels grups amb més demanda 
energètica d’entre tots els edificis i equipaments municipals, en concret d’un 26% per ambdós anys: 2005 i 
2014.  
Aquesta mesura es desenvoluparà en tres subaccions: 
 

1. Projecte de promoció de l’eficiència energètica a les escoles 
Des de fa uns anys l’Ajuntament de Girona ja està impulsant una millora tècnica a les escoles dirigida a 
millorar-ne l’eficiència a través de tres actuacions: la sectorització (que permet ajustar la temperatura a 
cada espai en funció de la demanda qui hi ha), automatització (que permet un millor control de la 
temperatura en tot moment) i el monitoratge (que informa sobre les característiques de confort en temps 
real i permet fer els ajustaments convenients). 
La telegestió ha demostrat ser una eina de gestió i estalvi molt eficaç. Amb el nou sistema instal·lat és 
possible controlar l’estat de les instal·lacions a distància i recuperar les informacions del funcionament 
dels diferents centres per tal d’establir patrons de comportament i estalvi energètic que es poden aplicar 
globalment a totes les escoles. El sistema genera de forma automatitzada indicadors de seguiment que 
permeten avaluar de forma permanent el funcionament de la instal·lació a nivell tècnic, de confort i de 
consum. Aquestes dades disposades en informes i gràfics permet de forma simple seguir el comportament 
de la instal·lació i ajustar-ne el funcionament. 
Segons l’informe  “Anàlisi de la implantació d’un sistema de gestió energètic integral a les escoles de 
Girona”, dels 24 centres educatius municipals pels quals es disposa de dades, l’any 2012 hi ha 16 
instal·lacions telegestionades i 8 sense telegestió. Altres mesures que van ser implementades a les escoles 
avaluades han estat la instal·lació de vàlvules termostàtiques i el canvi de tancaments.   
 
Segons l’estudi, l’estalvi mitjà assolit amb la implementació amb aquestes mesures ha estat del 27% del 
consum energètic i de 751 tones de CO2eq. La inversió ha estat de 1.144.422 €.   
 
Amb aquesta mesura es planteja la instal·lació de sistemes de telegestió al sistema de calefacció de les 
escoles Vila-roja i l’edifici annex de l’escola Dalmau Carles abans de l’any 2020, amb un estalvi previst de 
36,597 MWh/any i de 5 tones de CO2. La inversió prevista és de 23.884,94 €.  
 
També està previst portar a terme aquesta mesura a les escoles Marta Mata i Domeny, a llarg termini. En 
aquest cas s’ha considerat un estalvi del 20% en el consum energètic sobre la calefacció i no s’ha valorat la 
inversió prevista.  
 

2. Substitució de les calderes de gasoil a gas natural o biomassa en centres escolars 
La majoria de les escoles municipals tenien un sistema de calefacció basat en la combustió de gasoil, que 
en estar basat en els combustibles fòssils, tenien unes emissions de carboni significatives. L’Ajuntament 
planteja la seva substitució per noves tecnologies basades en la biomassa i l’energia geotèrmica.  
 
En l’actualitat hi ha instal·lades dues calderes de biomassa en centres escolars Santa Eugènia i Vila-roja i 
l’escola bressol La Olivera ha instal·lat equips de geotèrmia per a la climatització del centre. A més, 10 
escoles disposen de calderes de gas natural que han substituït a les antigues calderes de gasoil.  
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Actualment, les escoles que fan ús del gasoil com a combustible són: escola Migdia, escola Cassia Costal , 
escola Dalmau Carles, escola Mare de Deu del Mont, escola Pla de Girona, escola Font de la Pólvora, CEE 
font de l'abella, escola Joan Bruguera, escola Verd, CEE Palau, escola Taialà, escola annexa-Joan Puigbert, 
escola Montfalgars i escola Carme Auguet.   
 
Amb aquesta mesura es planteja la substitució de les calderes de gasoil de l’escola Joan Bruguera, 
l’escola Migdia, l’escola Pla de Girona i l’Escola Verd per calderes de gas natural abans de 2020, ja que 
es consideren prioritàries. Abans de 2030 està prevista també la substitució de les calderes de les 
escoles Dalmau Carles i Mare de Deu del Mont. 
 
Aquesta acció suposa un estalvi energètic d’un 10% pel fet de substituir les calderes existents per altres de 
major rendiment. L’estalvi d’emissions de GEH és d’un 25% del consum tèrmic dels edificis que facin el 
canvi cap a gas natural.  Així, amb aquesta mesura s’assolirà un estalvi de 28 tones de CO2 abans de 2020 i 
de 38 abans de 2030. 
 
Els centres escolars que faran el canvi cap a la biomassa, també abans de 2020, són el centre d’educació 
especial Font Abella, l’escola Carme Auguet,l’escola Montfalgars i l’escola Font de la Pólvora, ja que es 
consideren prioritàries. Més a llarg termini (abans de 2030) es preveu que també es pugui fer el canvi a 
biomassa pels centres CEE Palau i l’escola annexa Joan Puigbert. 
 
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 han estat absorbides 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. 
 
Aquesta actuació no suposa un estalvi energètic més enllà del que es pugui derivar de l’augment de 
rendiment de les calderes substituïdes (de l’ordre d’un 10%) tot i que si comporta una disminució de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, equivalent a les emissions resultants del combustible substituït. 
Així, amb aquesta mesura s’assolirà un estalvi de 132 tones de CO2 abans de 2020 i de 195 abans de 2030.  
 

3. Pla d’adequació dels centres escolars 
També es plantegen actuacions d’aïllament energètic als centres escolars, es detallen a continuació: 

- Substitució de portes i finestres a l’escola Taialà, escola annexa Joan Puigbert, escola Migdia i 
escola Mare de Déu del Mon. 

- Injecció d’aïllament a les cambres d’aire dels tancaments de les escoles Carme Auguet, Santa 
Eugènia, Vila-roja, Font de la Pólvora, Montfalgars i Dalmau Carles. 

- Col·locació d’aïllament tèrmic a les cobertes de les escoles Santa Eugènia, Dalmau Carles i 
Montjuic. 
 

Amb aquestes actuacions es preveu un estalvi energètic de 189,808 MWh/any i  45 tones de CO2 
equivalent, amb una inversió associada de 639.769,37 €. 
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

210 298 329 446 - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable 

Inici  Final  

2009 2020 
Biomassa 
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Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

1.808.076   Serveis urbans 

Executat  1.144.422 Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025) 331.827 

Llarg termini (2025-2030) 331.827 

Ajuntament 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió 1.808.076,31 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Nombre de centres escolars monitoritzats i/o telegestionats 
Nombre de calderes de gas natural 
Consum energètic escoles municipals 

21 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A18/B11/2 

GUIA DE CONSUM RESPONSABLE EN LES OPERACIONS 
MUNICIPALS 

Development of a responsible consumer guide for municipal operations 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Mecanisme d’acció  
Sensibilització/Formació 

Descripció 
 
Aquesta mesura planteja, en primer lloc, estudiar quines són les necessitats actuals a les diferents àrees 
de l’administració municipal de productes, serveis i operacions que poden estar subjectes a l’aplicació de 
criteris de consum responsable. El balanç en termes de carboni d’aquests elements incorporarà per 
primera vegada un criteri de distància recorreguda pels productes durant la seva distribució. D’aquesta 
fase resultarà una base de dades fàcilment actualitzable amb totes les dades recollides.  
 
La guia es contempla com un catàleg de béns, serveis i pràctiques que el personal de l’administració pot 
adquirir o realitzar, amb informació detallada explícitament de les seves característiques i propietats, 
incloses les ambientals.  
 
El document es reeditarà amb l’actualització dels seus continguts d’acord amb les novetats aparegudes al 
mercat de la compra verda i sobre consum responsable. Es realitzen sessions informatives i formatives al 
personal i responsables de les diverses àrees i serveis municipals. A més, es posaran a disposició pública 
els resultats i avantatges de la transició cap a un model de consum responsable. 
 
No s’han fet els càlculs d’estalvis associats a aquesta mesura, ja que es desconeix la procedència dels bens 
adquirits per l’Ajuntament i en quina mesura es veuran reduïdes amb la implementació de la mesura.  
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - - - - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2011 2030 
- 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any)  Responsable ajuntament  

2.000   Sostenibilitat 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) 2.000 Ajuntament 

Mitjà termini (2020-2025)   

Llarg termini (2025-2030)   

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 2.000 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Guia de consum responsable en les operacions municipals  
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A16/B12/3 

REACTIVACIÓ DE LES ACCIONS INCLOSES EN LES AUDITORIES 
ENERGÈTIQUES A TOTS ELS  EQUIPAMENTS EXISTENTS  

Reactivation of actions included in the energy audits of municipal facilities (updating that from 2006) 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Mecanisme d’acció  
Gestió energètica 

Descripció 
 
Amb la proposta es pretén establir un programa d’activació de les accions mostrades a les auditories 
energètiques de tots els equipaments. Es prioritzarà la realització  de les accions d’aquelles auditories dels 
equipaments municipals que tenen majors consums energètics.  
 
En una primera fase, es prioritzaran les dels següents edificis: centre Cultural de la Mercè, Ajuntament, 
edifici Estadi Montilivi i el mercat de Lleó.  
 
Les accions que s’han determinat en les auditories dels 4 equipaments són:  
 

- Millora i canvis de tancaments o substitució dels mateixos del Centre Cultural de la Mercè  i 
l’Ajuntament.  
 

- Instal·lació de detectors o sensors de presencia al centre Cultural de la Mercè, Edifici Estadi 
Montivili i l’Ajuntament. 

 
- Millores en l'eficiència de l'enllumenat del equipaments al Centre Cultural de la Mercè, Mercat de 

Lleó, edifici Estadi Montivili, l’Ajuntament, la piscina de Can Gilbert i el pavelló esportiu de 
Fontgrau.  
 

- Implementació de sistemes de monitorització i gestió energètica al Centre Cultural de la Mercè, el 
mercat de Lleó, l’edifici estadi Montivili, l’Ajuntament, la piscina Can Gilbert i el pavelló esportiu 
de Fontgrau. 
 

Els estalvis energètics i d’emissions previstos així com la inversió prevista es deriven de les auditories 
energètiques dels edificis. Cal destacar però que no s’ha tingut en compte l’estalvi d’emissions associat al 
consum elèctric, ja que l’Ajuntament de Girona fa compra d’energia verda (mesura A19/B18/1), i per tant 
les emissions seran nul·les.  
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

59,81 59,81 494,14 494,14 - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2017 2020 
- 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

419.959  Serveis urbans 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) 200.000 

Mitjà termini (2020-2025) 219.959 

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament 
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Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió 419.959 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Accions d’estalvi portades a terme als equipaments municipals 
Consum energètic equipaments municipals 

6 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A41/B45/1 

IMPLEMENTACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT 
DE GIRONA 

Implementation of the “Urban Mobility Plan” of the city of Girona 

Àrea d’Intervenció 
Transport municipal, públic i privat 

Mecanisme d’acció  
Planificació urbanística 

Descripció 
 
L’1 d’octubre de 2012 es va iniciar la redacció del Pla de mobilitat urbana de Girona (PMU). El Pla de és 
l’instrument essencial per definir el model de mobilitat que encaixi amb la resta d’objectius estratègics de 
la ciutat i els objectius i les directrius en matèria de mobilitat i ambientals de Catalunya. 
 
Durant el primer semestre de 2014 s’han debatut les propostes d’actuacions del Pla de Mobilitat 
Urbana i el 9 de juny de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar inicialment el Pla de 
mobilitat urbana de la ciutat de Girona i l'informe de sostenibilitat ambiental. 
 
La missió del sistema de mobilitat és contribuir a assolir els objectius globals de la ciutat i que les persones 
usin els modes de transport més sostenibles possibles per cada desplaçament per contribuir a la qualitat 
del medi ambient del nostre entorn.  
Per assolir aquesta missió durant els anys de vigència del PMU es seguiran les següents línies 
estratègiques:  
 
1) Afavorir els desplaçaments a peu, fent els itineraris i espais d’estada amples, còmodes, atractius, 
segurs, adaptats i ràpids a totes les necessitats de les persones. Les accions que s’han de desenvolupar a 
partir del 2016 són:  
    - Ampliar les voreres de la xarxa de vianants: 
    - Supressió de totes les barreres arquitectòniques de la xarxa bàsica de vianants   
    - Enllaçar els eixos comercials 
    - Estudis de millora de les seccions dels carrers de barris 
    - Pla de camins segurs a les escoles  
    - Xarxa d’itineraris Salut lleure 
    - Mapa municipal dels desplaçaments a peu  
 
2) Dotar a la ciutat de les infraestructures per a circulació i estacionament segurs en bicicleta sense 
detriment d’altres modes de mobilitat sostenible.  
     - Aprovació de la xarxa bàsica ciclable  
     - Disseny i construcció i senyalització de 10,9 km de la xarxa ciclable  
     - Ampliació de la xarxa d’estacionaments de la girocleta i la bicicleta privada 
     - Plànol d’estacionaments i itineraris recomanats per bicicletes 
     - Potenciar el repartiment de mercaderies amb bicicleta 
     - Campanyes per al foment de la bicicleta “Per Girona amb la meva bici” 
 
3) Garantir la fiabilitat, velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència del transport públic que 
constitueixi una alternativa “guanyadora” al vehicle privat.  
     - Millora de les línees de transport urbà 
     - Creació de punts de connexió 
     - Pla de comunicació 
     - Política tarifaria 
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     - Servei Aparcaments dissuasoris 
     - Millora de les infraestructures i els autobusos 
     - Millora de les parades de transport públic  
     - Transport interurbà 
     - Taxis 
     - Normativa i legislació  
     - Implantar els criteris de gestió de la xarxa viaria jerarquitzada 
 
4) Fomentar l’ús de vehicles elèctrics i de combustible menys contaminants.  
     - Implantació dels criteris de gestió de la xarxa viaria jerarquitzada 
     - Equilibri de fluxos motoritzats a l'Eixample 
     - Pacificació del trànsit 
     - Pla d’impuls del vehicle elèctric 
     - Pla d’incentivació de l’ús del cotxe compartit 
     - Modelització de la xarxa d'intensitat i origen–destinació 
 
5) Oferir l’aparcament per a vehicles adient per dinamitzar els diferents sectors treball, comercial, d’oci i 
culturals. Apostar per els aparcaments dissuasius.  
     - Disminució de places d’aparcament a la via pública  
     - Pla d’aparcaments  
     - Aparcaments per a càrrega i descàrrega  
     - Aparcaments per a usos específics  
     - Millorar la informació dels aparcaments per disminuir el trànsit d'agitació 
     - Elaborar reglament per a aparcaments públics en concessió municipal 
     - Aparcaments per a famílies amb criatures als sectors comercials  
 
6) Regular una distribució urbana de mercaderies amb un mínim impacte i que garanteixi el ple 
desenvolupament de les activitats econòmiques.  
 
7) Implementar el Pla local de seguretat viària de Girona incidint de manera especial en la disminució de la 
velocitat de circulació dels vehicles.  
 
8) Mesurar i donar a conèixer i conscienciar a la ciutadania de la despesa energètica i l’impacte ambiental 
que provoquem quan ens movem especialment en la salut pública i el canvi climàtic. 
     - Xarxa de vigilància soroll via pública 
     - Actualització del Mapa de Soroll de la ciutat  
     - Xarxa semi-permanent de control qualitat aire  
     - Xarxa de vigilància automàtica de la qualitat de l’aire 
    - Revisar i actualitzar els programes d'educació en mobilitat de l'Ajuntament MS-2  
     - Campanyes per al foment de la bicicleta 
 
 9) Treballar conjuntament amb els altres municipis i administracions a favor d’una millor mobilitat 
intermunicipal.  
    - Potenciar la relacions amb els gestors de mobilitat dels principals generadors de mobilitat  
    - Estudi per millorar el transport sostenible als polígons industrials 
    - Reunions periòdiques amb els Ajuntaments propers per tractar la mobilitat de forma conjunta 
 
10) Utilitzar les noves tecnologies en el sistema de mobilitat donant la màxima informació a les persones 
usuàries per prendre les seves decisions. 
      - Informació de transport públic, mobilitat i estacionaments mitjançant smartphone  
      - MI-2 Pagament de l'estacionament regulat en superfície i del transport públic mitjançant smartphone   
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      - MI-3 Recull de dades de circulació i estacionament de vehicles 
      - MI-4 Control dels vehicles (accés, semàfors, ITV, assegurances) mitjançant càmeres de lectura de  
      - MI-5 Control de velocitat mitjançant sistemes de detecció 
 
Amb el present Pla de Mobilitat Urbana es preveu una reducció del 20% pel període 2012-2018, un 3,33% 
anual. Els càlculs s’han fet en base a les dades d’inventari de l’any 2005, i es considera que les mesures 
s’aplicaran fins l’any 2030, per tant la reducció considerada és d’un 0,8% anual per període 2005-2030. 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

22.472 37.453 85.475 142.459 - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2012 2018 
 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió €/any)  Responsable ajuntament  

12.836.492*   

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) 12.836.492* 

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 12.836.492 €* 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Grau d’implementació de les mesures del Pla de mobilitat urbana de 
Girona 
Emissions associades al transport privat municipal 

- 

 
* Cost associat al PMU de Girona i exclòs del còmput total del PACES. 
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ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A75/B71/1 

RENOVACIÓ EFICIENT DEL PARC MÒBIL DEL MUNICIPI I 
DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA DEL SECTOR 

Municipal fleet renewal with more efficient vehicles and diversification of the municipality's transport 

sector 

Àrea d’Intervenció 
Transport municipal, públic i privat 

Mecanisme d’acció  
Sensibilització/formació 

Descripció 
 
El parc mòbil de vehicles del municipi es caracteritza per fer un ús majoritari de combustibles fòssils i amb 
un valor d'emissió mig de 207,71 g CO2/km per l’any 2005. Aquesta situació es veurà substancialment 
modificada en els pròxims anys, fruit de la creació d'un marc favorable a la incorporació d'energies no 
convencionals en el sector del transport (vehicles híbrids, elèctrics, gas natural liquat, hidrogen, etc) i de la 
millora en l'eficiència energètica dels motors dels vehicles del mercat, que faran que el parc mòbil es 
renovi per vehicles accionats per sistemes 100% renovables (elèctrics-solar, hidrogen, etc), híbrids o 
vehicles de combustió fòssil altament eficient amb valors d'emissió per sota els 120 g CO2/km.  
 
D'aquesta manera, aquesta tendència que seguirà el parc mòbil del municipi farà disminuir dràsticament 
les emissions de GEH globals del municipi. Segons les dades obtingudes amb l’eina AMBIMOB-U de la 
Generalitat de Catalunya, es considera que al 2020 aproximadament el 10% del parc mòbil privat serà de 
baixes emissions: Bio10: 2,9%; GLP: 3,2%; Híbrid: 1,5%; GN: 4,6% i Elèctric: 1,0%. 
 
Davant d'aquest escenari, s'ha definit un escenari moderat i realista del futur parc mòbil del municipi i 
s'han estimat les seves emissions, en base a l’evolució en pes de cada tecnologia en el parc de turismes de 
la Regió Metropolitana de Barcelona per l’any 2018, definides al Pla Director de Mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 2013-2018. Amb aquest escenari moderat, s’ha obtingut un valor d’emissió 
mig de 140,5 g CO2/Km.    
 
En aquest sentit, per fomentar aquesta renovació del parc mòbil des de l’Ajuntament es poden incorporar 
clàusules als contractes de serveis externalitats, com per exemple la instal·lació de punts de 
subministrament elèctric als pàrkings municipals per tal que es produeixi aquesta tendència o la utilització 
d’aquest tipus de vehicles per part de determinats serveis municipals, així com oferir bonificacions fiscals 
per als vehicles de baixes emissions (elèctrics, híbrids etc.). En aquest sentit l’estacionament en zona blava 
ja és gratuït per a vehicles elèctrics. Aquestes mesures també es poden reforçar amb campanyes 
informatives que es poden fer coincidir amb el dia de la Mobilitat o de l’Energia.  
 
Estalvi considerat: amb l’escenari definit, es considera que es pot assolir un estalvi del 32,6% en les 
emissions del parc de turismes dels municipis abans de 2020. 
 
Més enllà d’això, la Declaració de París sobre la mobilitat elèctrica i el canvi climàtic, fa una crida per 
prendre mesures conjuntes d’electrificació del transport sostenible. Entre els objectius de la Declaració 
s’estableix que al menys un 20% dels vehicles de carretera operin amb energia elèctrica en 2030, lo qual 
suposaria un valor mig d’emissions de 112 g CO2/Km, considerant que els vehicles elèctrics es carregaran 
amb energia d’origen renovable.   
 
Amb aquest nou escenari, es considera que es pot assolir un estalvi del 46% en les emissions del parc de 
turismes del municipi abans de 2030, respecte als valors de 2005. 
 
Inversió considerada: Aquesta es tracta d'una acció indirecta i per tant els costos no recauen directament 
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sobre els pressupostos municipals. 
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

42.324 59.827 158.518 214.484 - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2005 2030 
 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

- 636.783.000 - - 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025) 159.195.000 

Llarg termini (2025-2030) 477.588.000 

Sector privat 
Ajuntament  
 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 636.783.000 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Emissions associades al transport privat municipal - 
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ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A19/B112/1 

AUGMENT DE L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES (MINIEÒLICA, 
GEOTÈRMIA, PV) EN EQUIPAMENTS PÚBLICS 

Increase of the use of renewable energy (mini-wind power, geothermy, PV) in public facilities 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Mecanisme d’acció  
Altres 

Descripció 
 
Aquesta mesura està englobada en l’estratègia per a la transició energètica que vol impulsar l’Ajuntament 
de Girona, i pretén impulsar l’ús d’energies renovables als equipaments municipals produïdes in situ. 
 
Es divideix en diferents sub-accions, que són:  
 

- Foment de sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar als equipaments municipals.  En 
l’àmbit de gestió municipal, actualment ja es disposa de tres instal·lacions de producció elèctrica 
solar fotovoltaica amb una potència total d’uns 80 kW i que generen uns 117 MWh anuals 
estalviant l’emissió d’unes 40 tones de CO2 a l’atmosfera. Són al centre cívic Pont Major, al 
centre cívic del Ter i a MercaGirona.  
 
També es disposa d’un estudi preliminar sobre l’adequació de diverses cobertes d’edificis 
municipals per a la instal·lació de més panells solars. En diferent grau, és viable la implantació de 
la tecnologia als següents espais: instal·lacions esportives de Santa Eugènia, Palau, Vila-roja, Can 
Gibert del Pla, Pont Major, Fontajau i la biblioteca Ernest Lluch. El ple desenvolupament 
d’aquests equips suposaria una producció de més de 2.000 MWh anuals.  
 
També hi ha instal·lats més de 450 m2 de plaques per a la producció d’energia solar tèrmica als 
equipaments municipals, amb una potència total de 330,64 kW. Aquestes instal·lacions estan 
ubicades a 6 centres esportius, 2 escoles bressol, 5 escoles i un centre cívic.  
 

- Impulsar la substitució dels combustibles fòssils dels centres escolars i del Centre Cultural de La 
Mercè per biomassa. Els centres escolars considerats són: CEE Font Abella, Escola Carme Auguet, 
Escola Montfalgars, Font De La Pólvora.   
 
Cal destacar que ja hi ha 2 escoles amb instal·lació de biomassa, que són CEIP Vila-roja i CEIP 
Santa Eugènia i el pavelló esportiu Montfalgars, amb una potència total instal·lada de 300 kW. 
 

- Instal·lació de geotèrmia a l’escola Bressol l’Olivera i producció de electricitat a la central 
hidroelèctrica del Molí. 
 
En aqueta mesura no s’han comptabilitzat els estalvis associats a la substitució de les calderes de 
les escoles, donat que ja han estat calculats a la mesura A16/B12/2. Tampoc s’ha comptabilitzat 
l’estalvi associat a la producció d’electricitat a la central hidroelèctrica del molí, que està inclòs a 
la mesura A57/B59/1.  
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - - - 117 2.117 
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Període d’implementació  
Font d’energia renovable  
 

Inici  Final  

2005 2030 

Solar fotovoltaica 
Solar tèrmica 
Biomassa 
Geotèrmia 
Hidroelèctrica 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió €/any) Responsable ajuntament  

7.363.783   Serveis urbans 

Executat  7.085.936 Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) 138.924 Ajuntament 

Mitjà termini (2020-2025) 138.924  

Llarg termini (2025-2030)   

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 7.363.783 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Energia d’origen renovable produïda de forma local - 
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ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A57/B59/1 

MODERNITZACIÓ DE LES CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES DEL MOLÍ 
I DE MARFÀ 

Modernization of hydroelectric power plants of the “Molí de la Marfà” 

Àrea d’Intervenció 
Producció local d’energia 

Mecanisme d’acció  
Altres 

Descripció 
 
L’energia hidroelèctrica prové de l’aprofitament de l’energia potencial alliberada en un salt d’aigua. Girona 
disposava de dues centrals hidroelèctriques que convertien aquesta energia en electricitat per bolcar a la 
xarxa. Actualment ambdues centrals estan en desús, però una modernització de les seves instal·lacions 
permetria un aprofitament òptim de l’energia hidroelèctrica local. 
 
L’Ajuntament proposa, en una primera fase, estudiar amb detall la viabilitat del projecte de restauració i 
modernització de les instal·lacions, mesura dirigida des dels serveis d’arquitectura de l’àrea d’urbanisme. 
Si el resultat és satisfactori i en una segona fase l’acció s’executa en ambdues instal·lacions, s’estima una 
producció anual conjunta de més de 3.000 MWh, que quedaria reduïda a la meitat en cas que només es 
dugués a terme una de les actuacions. L’estimació del cost de l’acció s’ha fet en base al període 
d’amortització. Les característiques finals del projecte de modernització poden fer variar substancialment 
les estimacions aquí presentades. 
 
S’ha considerat que l’any 2020 estaria en funcionament només una de les instal·lacions (Molí) i l’any 2030 
ja funcionaríem ambdues centrals: El Molí i Marfà.  

Aquesta mesura està englobada en l’estratègia per a la transició energètica que vol impulsar l’Ajuntament 
de Girona.  

S’ha considerat una inversió de 300.000 € per a la modernització de la central del Molí, dels quals un 70% 
seria subvencionat i el 30% recauria sobre els pressupostos municipals. La inversió associada a la 
modernització de la central de Marfà és de 300.000 €.  

 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

719 1.508 - - 1.500 3.149 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2017 2030 
Hidroelèctrica 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

600.000   Serveis urbans 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) 300.000 

Mitjà termini (2020-2025) 300.000 

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 600.000 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Energia d’origen renovable produïda de forma local - 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A57/B51/1 

DIFUSIÓ DELS AVANTATGES DE CONTRACTACIÓ D'ENERGIA VERDA 

Dissemination of the advantages of hiring “green energy” 

Àrea d’Intervenció 
Producció local d’energia 

Mecanisme d’acció  
Sensibilització/Formació 

Descripció 
A mesura que les energies renovables s’incorporen al mix energètic amb percentatges significatius i que la 
societat en va augmentant la demanda, les companyies elèctriques, obligades a competir en un mercat 
liberalitzat, s’esforcen per oferir productes competitius amb la certificació d’origen renovable de la 
Comissió Nacional de l’Energia. Així, administracions i persones particulars tenen opció de contractar 
serveis de subministrament d’electricitat amb la garantia que aquesta ha estat produïda per fonts 
renovables com l’eòlica, la solar o la hidroelèctrica. La combinació d’un consum d’energia generada 
localment amb l’adquisició d’energia provinent de renovables assegura un consum elèctric neutre en 
termes de carboni i per tant de baix impacte ambiental i climàtic.  
 
L’ajuntament crearà campanyes per promocionar la contractació del subministrament elèctric a 
comercialitzadores d’energia verda entre persones particulars i serveis del municipi. Caldrà tenir en 
compte l’anàlisi habitacional i l’estructura demogràfica alhora de programar les accions de sensibilització a 
la ciutadania. 
 
Estalvi considerat: aquesta mesura no comporta un estalvi energètic, però si de les emissions associades al 
consum de electricitat. S’ha assumit que amb la implementació de la mesura, l’any 2030 un 5% de les llars 
hauran contractat una empresa comercialitzadora d’energia verda, així com un 5% dels negocis del sector 
terciari. (S’ha considerat que l’any 2020 s’haurà assolit un 30% de l’objectiu de la mesura). 
 
S’ha considerat una inversió de 6.300 € per desenvolupar una campanya anualment, amb un preu de 450 
€ pel desenvolupament de la xerrada informativa i la seva difusió. En aquest sentit, en el període 2017-
2020, amb una durada de 4 anys s’han multiplicat els 450 euros per els 4 anys. Aquesta mesura està 
englobada en l’estratègia per a la transició energètica que vol impulsar l’Ajuntament de Girona.  

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

2.609 8.697 - - - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2017 2030 
 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

- 450 € Sostenibilitat 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) 1.800 € Ajuntament 

Mitjà termini (2020-2025) 2.250 €  

Llarg termini (2025-2030) 2.250 €  

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 6.300 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Percentatge de l’electricitat del sector domèstic d’origen renovable - 
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ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A57/B57/1 

ORDENANCES PEL FOMENT DE LA PRODUCCIÓ D'ENERGIA ALS 
EDIFICIS 

Approval of ordinances for the promotion of energy production in buildings 

Àrea d’Intervenció 
Producció local d’energia 

Mecanisme d’acció  
Planificació urbana 

Descripció 
 
Per tal de promoure un desenvolupament sostenible, l’ajuntament planteja la possibilitat d’incentivar 
l’eficiència energètica en el edificis mitjançant l’aplicació de bonificacions fiscals. Així, amb aquesta 
mesura es proposa aplicar bonificacions sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), per a 
aquells habitatges o locals que implantin millores amb la finalitat d’augmentar l’eficiència energètica i la 
producció d’energia local (millora d’aïllaments, energies renovables, etc.), ja que es poden aplicar 
estàndards de certificació energètica més enllà del que obliga la llei en matèria d’arquitectura i 
construcció dels edificis, assolint estalvis energètics importants als edificis que els incorporen.  
 
Per tal que aquestes bonificacions tinguin efecte, cal que estiguin recollides de manera explícita en 
l’ordenança fiscal de l’any corresponent. 
 
Cal destacar també que la millora dels aïllaments i l’auto abastament energètic pot servir per afrontar 
situacions meteorològiques extremes que es puguin derivar del canvi climàtic i problemes en el 
subministrament derivats. 
 
No s’ha considerat cap estalvi ni inversió associada a aquesta mesura. 
Aquesta mesura està englobada en l’estratègia per a la transició energètica que vol impulsar l’Ajuntament 
de Girona. 

 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - - - - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2017 2030 
 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

- - - Gestió tributària i sostenibilitat 

Executat  - Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) - 

Mitjà termini (2020-2025) Treball intern 

Llarg termini (2025-2030) - 

Ajuntament  

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 0 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Aprovació de l’ordenança fiscal corresponent 
Energia d’origen renovable produïda de forma local 

- 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A53/B56/1 

FOMENTAR L’ÚS DE LES COBERTES DELS POLÍGONS INDUSTRIALS 

Promote the use of roofs of industrial estates 

Àrea d’Intervenció 
Energia fotovoltaica 

Mecanisme d’acció  
Estàndards d’edificació 

Descripció 
 
Des de l’Ajuntament es proposa incorporar servitud a les cobertes dels polígons  industrials per a la 
instal·lació de panells fotovoltaics.  
 
El primer pas seria obtenir, a partir de dades meteorològiques i del territori, un mapa que simuli la 
radiació incident sobre les cobertes existents per poder conèixer el seu potencial de generació d’energia 
solar i conèixer els millors emplaçaments per a la captació solar, en funció de les seves dimensions i 
inclinació, orientació, així com materials constructius i resistència de càrregues.  
 
Després caldria fer una primera diagnosi de demandes i a partir d’un estudi de viabilitat es podria impulsar 
el projecte de generació d’energia solar fotovoltaica a les cobertes dels polígons del municipi, com una 
estratègia més cap a la transició energètica del municipi de Girona.  
 
No s’ha considerat cap estalvi associat a aquesta mesura, ja que no es podrà fer una valoració real fins que 
es disposi d’un estudi previ. 
 
Aquesta mesura està englobada en l’estratègia per a la transició energètica que vol impulsar l’Ajuntament 
de Girona.  
 
Aquesta acció es podria fer de forma coordinada amb la Cambra de Comerç i la UdG. 
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - - - - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2025 2030 
Fotovoltaica 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

- - - Serveis urbans 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030) x 

Ajuntament  

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) - € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Estudi previ per fer la diagnosi inicial 
Percentatge de cobertes disponibles per a la generació de fotovoltaica 

- 
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ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A19/B112/2 

APLICAR L'OBLIGACIÓ "ZERO EMISSIONS" EN EQUIPAMENTS 
PÚBLICS 

Applying the obligation of “zero emissions” in public facilities 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Mecanisme d’acció  
Altres 

Descripció 
A partir del 31 de desembre del 2020, tots els edificis nous hauran de tenir un consum d'energia quasi 
zero (nZEB), un objectiu que, per als edificis nous que estiguin ocupats i siguin propietat d'autoritats 
públiques, s'avança a finals del 2018. Aquest és un dels reptes que planteja la Directiva 2010/31/UE, del 
19 de maig, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, i que constitueix una refosa de la directiva 
2002/91/CE. 
 
Aquesta Directiva estableix que un edifici de consum d’energia casi nul és un edifici amb un nivell 
d’eficiència molt alt, i que la quantitat casi nul·la o molt baixa d’energia haurà d’estar coberta, en un 
percentatge molt alt, per energia procedent de fonts renovables, ja sigui in situ o a l’entorn.   
 
Cal desenvolupar, des de l’Ajuntament, mecanismes eficaços per assegurar que tots els equipaments 
públics de nova construcció tinguin en compte aquestes premisses.  
 
Una de les estratègies que es proposen per fomentar l’estalvi energètic i la producció d’energies 
renovables és la redacció dels certificats energètics pel conjunt d’edificis municipals. La certificació 
energètica dels edificis proporciona informació útil sobre les característiques energètiques dels immobles, 
permetent conèixer si l’edifici  té les característiques energètiques adients i la despesa energètica 
aproximada que representarà al cap de l’any. A banda de l'estalvi energètic i econòmic que suposa la 
certificació obtinguda per un edifici, cada lletra superior implica també una major qualitat de vida amb 
la disminució del soroll i l'augment del confort i de la qualitat dels materials de l'habitatge o edifici. 
 
Així mateix el certificat va acompanyat d’un document de recomanacions sobre les millores que es poden 
fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort i per tant reduir 
la despesa energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades. 
 
No s’ha fet cap càlcul associat a aquesta mesura donat que aplicarà sobre edificis que encara no estan en 
funcionament al municipi.  
 
Aquesta mesura està englobada en l’estratègia per a la transició energètica que vol impulsar l’Ajuntament 
de Girona. 

 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

- - - - - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2018 2030 
 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

-  - Urbanisme 

Executat   Origen de l’acció  
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Curt termini (2017-2020) x 

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) - € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Nombre d’equipaments municipals catalogats com a nZEB - 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A57/B53/1 

ESTABLIR INCENTIUS ECONÒMICS PER FOMENTAR LA INVERSIÓ 
PRIVADA CIUTADANA EN INSTAL·LACIONS  D’ENERGIA 
RENOVABLE 

Creation of incentives to encourage private investment for sustainable energy 

Àrea d’Intervenció 
Producció local d’energia 

Mecanisme d’acció  
Ajuts i subvencions 

Descripció 
 
Des de l’Ajuntament de Girona s’ha manifestat la intenció de establir incentius econòmics per fomentar la 
inversió ciutadana en instal·lacions municipals d’energia renovable. Així s’aconseguiria augmentar la 
producció d’energies renovables al municipi, alhora que la ciutadania es consciencia sobre la seva 
importància, recupera el control sobre aquest bé bàsic i es promou el consum responsable i sostenible de 
l’energia. 
 
Mesures d’aquest tipus es centren en el poder dels ciutadans i ciutadanes per accelerar la transició cap a 
un sistema energètic net, segur i eficient. L’apoderament de qui consumeix permetrà, tant a la ciutadania 
com a les autoritats locals posar en marxa instal·lacions d’energies renovables invertint junts, de manera 
que la seva implicació en una economia més intel·ligent i sostenible sigui directa.  
 
L’apoderament de qui consumeix es basa en la inversió compartida, la implicació ciutadana i la posada en 
marxa de models de finançament i un mercat innovadors.  
 
Per tant, el primer pas serà estudiar i desenvolupar models de col·laboració i línies de suport econòmic i 
fiscal entre l’Ajuntament i la ciutadania per facilitar la inversió i la gestió col·lectiva de les instal·lacions 
municipals de generació d’energia renovable.  Caldrà tenir en compte l’anàlisi habitacional i l’estructura 
demogràfica. 
 
S’ha considerat que amb aquesta mesura, un 10% dels habitatges i establiments del sector terciari hauran 
fet la substitució dels combustibles (gas natural, gasoil C i GLP) per energia elèctrica o tèrmica d’origen 
solar o renovable, i aquest percentatge serà del 25% l’any 2030. 

Aquesta mesura està englobada en l’estratègia per a la transició energètica que vol impulsar l’Ajuntament 
de Girona. 
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

8.624 21.559 - - 41.699 104.249 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2025 2030 
- 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

-  - 
Serveis Urbans i Gestió 
Econòmica o Tresoreria 

Executat   Origen de l’acció 
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Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030) X 

 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) - € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Nombre d’instal·lacions d’energies renovables municipals amb inversió 
privada 
Energia d’origen renovable produïda de forma local 

- 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A57/B59/1 

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE LA INCINERADORA  

Improvement of the efficiency of the municipal incinerator (turn it into an energy recovery center) 

Àrea d’Intervenció 
Producció local d’energia 

Mecanisme d’acció  
Altres 

Descripció 
A la planta incineradora de Campdorà, gestionada per TRARGISA, es gestiona la fracció resta dels residus 
aportats pels ajuntaments titulars de la planta: Girona, Salt i Sarrià de Ter, i el procés d’incineració genera 
electricitat i subproductes.  
 
El mes de març de 2014 va finalitzar la redacció de l’estudi d’alternatives d’actuació a l’actual planta 
d’incineració, per poder recuperar energia amb plenes garanties mediambientals. L’estudi va analitzar i 
valorar diferents escenaris i l’alternativa escollida, amb un pressupost global de 27.355.680 €, engloba les 
següents actuacions: 

• Adequació i millora dels actuals forns 

• Substitució completa de caldera i cicle tèrmic 

• Substitució completa del turbogenerador 

• Conjunt d’actuacions considerades com a prioritàries: optimització dels forns, enderroc de la 
xemeneia, substitució d’analitzadors, etc. 

La proposta de viabilitat del centre de recuperació d’energia – incineradora de Campdorà – ja va ser 
aprovada per Ple municipal l’any 2014.  
 
L’Agència de Residus de Catalunya ja ha destinat una subvenció de 6.491.045 € per començar a 
executar el conjunt d’actuacions prioritàries. La resta del pressupost està pendent de subvenció per poder 
ser executat.  
 
Segons el Pla de Mitigació del Canvi Climàtic a Girona, la nova planta incineradora i la planta de biogàs 
previstes poden produir potencialment uns 173.000 MWh d’energia anualment, repartits en 131.000 
MWh de calor i 42.000 MWh d’electricitat. L’electricitat s’abocarà a la xarxa elèctrica, malgrat una part de 
la seva producció permetrà cobrir les necessitats elèctriques de funcionament de tot el complex, els 
consums elèctrics d’edificis municipals, d’enllumenat públic, de la flota de vehicles municipals elèctrics i la 
resta d’instal·lacions de l’ajuntament, restant encara entre el 40% de l’energia per a usos comunitaris. 
 
Es preveu que la fracció d’energia calorífica serà consumida localment a través de l’acció A63/B68/1. Per 
tant, l’expectativa de producció només es refereix a la generació d’energia elèctrica. Pel que fa l’estalvi 
d’emissions, de les 20.118 tones estalviades només s’ha considerat el 40% que es destinarà a usos 
comunitaris.  
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

8.047 8.047 - - 42.000 42.000 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2017 2030 

Valorització energètica de 
residus 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  
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 27.355.680 - Serveis tècnics de medi ambient 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) 6.491.045 

Mitjà termini (2020-2025) 20.864.635 

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament 
TRARGISA 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 27.355.680 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Energia produïda a la planta incineradora 
Energia d’origen renovable produïda de forma local 

- 
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ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A72/B74/1 

VALORACIÓ DE NOUS SISTEMES DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPALS 

Assessment of new municipal waste collection systems 

Àrea d’Intervenció 
Altres 

Mecanisme d’acció  
Altres 

Descripció 
 
Els resultats de la recollida selectiva del municipi han anat millorant al llarg dels anys, fruit dels esforços 
dels ciutadans i les campanyes de sensibilització realitzades per part de l’Ajuntament de Girona. 
Tanmateix cal continuar en aquesta línia i aconseguir els percentatges de recollida selectiva que marca el 
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), que té l’horitzó 
posat a 2020.  
Així, el nou PRECAT20 integra els anteriors programes de gestió de residus de Catalunya formulats en base 
a l’origen de generació (municipals, industrials i de la construcció), en un nou programa de caràcter 
general basat en els fluxos materials de residus. 
 
Els objectius estratègics que vehicularan la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya fins a 2020, són 
els següents:  

1. Potenciar la visió dels residus com a recursos.  
2. Contribuir, des d’una perspectiva de cicle de vida, i en el marc de la política energètica, a la lluita 

contra el canvi climàtic i altres impactes associats a la gestió de residus i a l’ús de recursos. 
3. Protegir el sòl com a medi bàsic i recurs de caràcter no renovable. 
4. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització. 
5. Fomentar la preparació per a la reutilització de residus. 
6. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material, des 

d’una òptica de l’economia circular i baixa en carboni. 
7. Suprimir progressivament la disposició de residus valoritzables. 
8. Impulsar el sector català dels residus com un referent tècnic, econòmic i legal. 
9. Disposar d’una xarxa d’infraestructures de gestió de residus adaptada a les necessitats 

territorials, econòmiques i tècniques de Catalunya. 
10. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus. 

 
Els objectius específics respecte als residus de procedència municipal per a l’any 2020 són els següents:  

- Incrementar la recollida selectiva bruta dels residus municipals fins un nivell mínim del 60% 
respecte els residus generats. 

- Assolir, en conjunt, com a mínim el 55% en pes de residus domèstics i comercials destinats a 
preparació per a la reutilització i el reciclatge per a les fraccions paper, metalls, vidre, plàstic, bio 
residus i altres fraccions reciclables. 

- Assolir uns nivells mínims de valorització global (material i energètica) l’any 2020 d’un 70% dels 
residus municipals generats a Catalunya. 

 
Així, els objectius en matèria de recollida selectiva i valorització per flux material són els següents: 

- L’any 2020, com a mínim el 60% en pes dels residus de paper-cartró generats a Catalunya seran 
valoritzats. 

- L’any 2020, com a mínim el 60% en pes dels residus de vidre generats a Catalunya seran 
valoritzats. 

- L’any 2020, com a mínim el 60% en pes dels residus orgànics biodegradables generats a Catalunya 
seran valoritzats. 

- L’any 2020, com a mínim un 75% en pes dels envasos generats seran valoritzats. 
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L’empresa mixta Girona+Neta, constituïda per Fomento de Construcciones i Contratas S.A. i l’Ajuntament 
de Girona fa el servei de neteja viària, recollida de residus i deixalleria. L’objectiu d’aquesta contracta ha 
estat intensificar la migració de residus de la fracció resta cap a la 
recollida selectiva d’orgànica, paper, envasos i vidre. Algunes de les accions que ha portat a terme per fer 
possibles els bons resultats obtinguts al municipi han estat:   
 

- Reduir la xarxa de contenidors de recollida de resta 
- Introduir la recollida selectiva de residus al Barri Vell i Mercadal, mitjançant la recollida manual 

diària de les fraccions resta i orgànica i una fracció selectiva de forma alterna. Aquest sistema de 
cubells en àrees d’aportació “de posar i treure” ha anat acompanyat d’una campanya informativa 
als habitatges i comerços. 

- Implantació dels contenidors de càrrega lateral a la ciutat, que ha comportat un increment del 
nombre de contenidors de recollida selectiva. 

 
Fruit de totes aquestes actuacions el percentatge de recollida selectiva sobre el total s’ha incrementat un 
26,63% amb relació a les dades de 2013, amb un augment notable de la recollida de la fracció orgànica i 
del servei de deixalleria. 
 
Per tal de continuar millorant els resultats de la gestió dels residus municipals, l’Ajuntament i l’empresa 
encomanada de la seva gestió continuaran fent seguiment dels resultats de la recollida selectiva, i en base 
als mateixos es desenvolupin actuacions concretes per a seguir 
millorant la recollida. Algunes de les accions proposades són: 
 

- Ampliació de la recollida de la matèria orgànica als comerços del Barri Vell, prevista pel primer 
trimestre  2017 (amb un pressupost destinat de 122.000 €). 

- Avaluació de la implantació del sistema de recollida porta a porta en un sector de la ciutat, com a 
prova pilot durant el primer trimestre de 2017. 

- Reorganització dels cubells d’acord amb les capacitats per evitar desbordaments de residus. 
- Continuar amb les campanyes de sensibilització periòdiques. Algunes de les que estan previstes a 

curt termini són: 
o Conscienciació de l'abocament controlat de residus voluminosos, que es realitzarà a 

partir d’una subvenció de l’ARC de 22.143 €. 
o Recollida de paper i cartró comercial 
o Recollida de matèria orgànica comercial 
o Recollida d'oli domèstic, amb un pressupost destinat de 17.000 € 
o Promoció del compostatge (està previst adquirir 20 compostadors i es disposa d’un 

pressupost de 2.048 €) 
 
Amb totes aquestes actuacions es considera un estalvi de 7.383 tones de CO2, considerant que l’any 2020 
el municipi assolirà els objectius de reciclatge establerts al PRECAT20. 
 
 
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

7.383 7.383 - - - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2016 2030 
- 
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Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

163.191   Serveis Urbans 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) 163.191 

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 163.191 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Percentatge de residus recollits de forma selectiva - 

 



 

 

97 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 

 

 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A35/B39/1 

APLICACIÓ DE LA NORMATIVA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA VIGENT 
A L'ÀMBIT COMERCIAL I INDUSTRIAL 

Implementation of current energy efficiency regulations in the commercial and industrial sector 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Mecanisme d’acció  
Altres 

Descripció 
 
Girona és, en l’actualitat, una ciutat de serveis que atrau gent i activitat econòmica de totes les comarques 
gironines. Aquesta realitat ha fet que la ciutat tingui un sector comercial molt desenvolupat i actiu. Al 
mateix temps la industria, tot i que ha anat abandonant la ciutat, encara té presència al municipi. El 
consum energètic d’aquests dos sectors és, doncs, significatiu, amb aproximadament el 45% del consum 
elèctric de Girona. Tota acció orientada a disminuir aquest consum, sigui a través de l’estalvi o la 
incorporació de criteris més estrictes d’eficiència energètica, també tindrà un impacte positiu significatiu 
sobre les emissions de carboni. Les disposicions referents a eficiència energètica i aprofitament d’energia 
solar tèrmica recollides al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), al Decret d’eco eficiència i normativa similar 
són un excel·lent inici en la consecució d’aquest propòsit. 
 
S’aplicarà un control estricte sobre el disseny i execució de tot nou establiment comercial, corporatiu o 
rehabilitació per tal de verificar el seu ple ajustament a les disposicions del CTE. D’acord amb les 
previsions de creixement de la ciutat de Girona, entre 2011 i 2020, es revisaran els plans de 637 comerços 
i institucions i de 159 indústries que es trobaran en les esmentades circumstàncies. Això suposarà el 
control del 10% d’establiments comercials de la ciutat l’any 2020. S’estima que aquesta acció permetrà 
reduir entre el 30% i el 40% de la demanda energètica dels edificis sobre els quals s’aplicarà i que es 
generarà 0,5 MWh anuals en cadascun d’ells a través de l’aprofitament de l’energia solar tèrmica. Aquest 
estalvi i l’aplicació dels criteris tècnics previstos al CTE permetria assolir a tots els establiments implicats 
una certificació energètica de categoria A o B.  
 
S’ha considerat que abans de 2020 la mesura s’aplicarà al 10% dels establiments comercials del municipi, 
mentre que l’any 2030, s’haurà arribat al 30%.   
 
El cost de l’acció queda internalitzat dins les feines de revisió i supervisió que ja es realitzen des de l’àrea 
d’urbanisme durant la tramitació dels projectes d’edificació i rehabilitació i durant la seva execució. El cost 
de la implementació de les mesures d’eficiència recau sobre el sector privat, que s’ha estimat en uns 
30.000.000 €.  
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

3.777 11.330 9.219 27.658 318 955 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2011 2030 
Solar tèrmica 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

 30.000.000€  
Urbanisme (departament 
d’obres i llicències) 

Executat   Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020)  Ajuntament 
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Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030) 30.000.000 

Establiments comercials 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 30.000.000€ 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

 - 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A35/B31/1 

ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓ DE COMERÇOS I INSTITUCIONS EN 
ELS PROGRAMES D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

To encourage businesses’ participation in the energy saving and efficiency programs 

Àrea d’Intervenció 
Edificis: municipals, residencials i terciaris 

Mecanisme d’acció  
Sensibilització/Formació 

Descripció 
 
Des de l’Ajuntament de Girona es proposa realitzar campanyes periòdiques d’estalvi i eficiència energètica 
dirigides als comerços i institucions del municipi, així com al sector hoteler, de restauració i serveis, amb 
un paper important a nivell municipal.  
 
Per sensibilitzar els comerços institucions i industries en temes d’estalvi energètic, les àrees de promoció 
econòmica i de medi ambient de l’ajuntament de Girona portaran a terme les següents tasques: 
 

- Difondre entre les activitats econòmiques que es desenvolupen en l’àmbit comercial i també 
industrial les possibilitats d’estalvi energètic i millora de l’eficiència energètica en les quals poden 
invertir.  

- Proporcionar assessorament a tot aquell empresariat que vulgui impulsar mesures i tecnologies 
orientades a l’eficiència als seus negocis.  

- Vetllar per a fer conèixer i complir les disposicions referents a il·luminació del comerç recollides a 
les ordenances municipals. 

- Explorar, d’acord amb l’establert a la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats, les 
vies disponibles per optimitzar la despesa energètica dels establiments nous en el moment de la 
seva tramitació administrativa.  

- Optimitzar la despesa energètica dels establiments nous en el moment de la seva tramitació 
administrativa. 

- Cercar l’adopció d’acords voluntaris de reducció d’emissions amb gremis professionals i grans 
establiments.  

- Estimular la participació de comerços i institucions en els programes d’estalvi i eficiència 
energètica endegats des de l’ajuntament o altres administracions i organismes (per exemple: 
ICAEN).  

 
Una estratègia per fomentar l’estalvi energètic podria ser premiar a aquelles entitats que prenguin 
mesures per reduir les seves emissions, ja sigui mitjançant bonificacions fiscals o atorgament d’un distintiu 
de responsabilitat ambiental que desenvolupi el propi ajuntament, amb uns criteris d’estalvi energètic 
predeterminats.  
 
S’ha considerat que aquesta acció suposa un estalvi energètic d’un 5% a les entitats que incorporin 
mesures d’eficiència i estalvi energètic (exemple: campanya de Nadal). S’ha considerat que un 5% dels 
establiments del sector incorporaran mesures d’aquí al 2020 i un 5% addicional ho faran abans de 2030.  
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

315 629 768 1.537 - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable  

Inici  Final  

2017 2030 
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Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

  450 € Serveis Urbans 

Executat  - Origen de l’acció  

Curt termini (2017-2020) 1.800 

Mitjà termini (2020-2025) 2.250 

Llarg termini (2025-2030) 2.250 

Ajuntament 
 

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 6.300 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Nombre de campanyes/xerrades executades 
Consum energètic sector serveis 

- 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS DE MITIGACIÓ 

CODI  
A75/B74/2 

INSTAL·LACIÓ DE COBERTES VERDES EN EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 

Installation of green roofs in municipal facilities 

Àrea d’Intervenció 
Altres 

Mecanisme d’acció  
Altres  

Descripció 
 
La mesura pretén instal·lar cobertes verdes de tipus extensiva en centres educatius. Les cobertes verdes 
extensives es caracteritzen per tenir un gruix total d’entre 8 i 15 cm, suportar una vegetació que requereix 
poc manteniment i poca aigua per a sobreviure, i ser lleugeres i no transitables. 
 
Els principals avantatges que proporciona una coberta verda són la reducció de l’efecte illa de calor, millor 
gestió de les aigües pluvials, reducció de les emissions de CO2, millora de l’aïllament acústic de 
l’equipament, i reducció de consum energètic i conseqüentment un estalvi econòmic. 
 
Actualment, només l’Escola Bressol la Devesa de l’Ajuntament de Girona té instal·lada una coberta verda, 
la qual va ser instal·lada en la fase d’execució de l’edifici. La resta de centres educatius no disposa de cap 
coberta verda, i les característiques de cada coberta són especials per a cada cas.  
 
L’informe “Estudi d’instal·lació de cobertes verdes a centres educatius” recull les especificacions tècniques 
del projecte a desenvolupar. Com a resultat de l’estudi preliminar, els centres que s’han considerat 
prioritaris per analitzar-los més detalladament són: Pla de Girona, Cassià costal, Taialà (parvulari), 
Montjuic i Dalmau Carles.  
 
L’estalvi de consum energètic i emissions associades per l’any 2020 corresponen als 5 centres considerats 
com a prioritaris i per l’any 2030 es consideren també la resta de centres escolars de l’estudi, que són un 
total de 24.  
 

Expectativa de reducció de CO2 eq 
(t/any) 

Expectativa d’estalvi energètic 
(MWh/any) 

Expectativa de producció 
energètica local (MWh/any) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

82 259 127 388 - - 

Període d’implementació  Font d’energia renovable 

Inici  Final  

2016 2030 
 

Cost inversió 
Ajuntament(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (€/any) Responsable ajuntament  

2.332.971    

Executat   Origen de l’acció 

Curt termini (2017-2020)   

Mitjà termini (2020-2025) 736.071  

Llarg termini (2025-2030) 1.596.900  

Cost acció 2016 – 2030 = Cost periòdic (€/any)+Inversió (€) 2.332.971 € 

Indicadors de seguiment  Termini d’amortització (anys) 

Nombre de cobertes verdes instal·lades 
Consum energètic de les escoles 

8 
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1.6 ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

1.6.1 ORGANITZACIÓ MUNICIPAL I RECURSOS DISPONIBLES 

A les següents seccions es descriuen els efectius de què disposa el municipi per fer front a 
possibles emergències generades com a conseqüència del canvi climàtic, i les seves 
característiques. Fer facilitar la presentació de la informació, aquesta es classifica en organització 
de l’ajuntament, serveis d’emergència i protecció civil i serveis de salut. 

1.6.1.1 ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT 

L’organització de l’Ajuntament de Girona s’estructura en Òrgans de Govern, Òrgans 
complementaris i òrgans de desconcentració i de participació. Els Òrgans de Govern són els 
encarregats de dirigir el govern i l’administració del municipi. A continuació es presenten els 
àmbits de gestió municipal: 

• Àrea d’Alcaldia 

• Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball i Seguretat 

• Àrea de Sostenibilitat i Hàbitat Urbà 

• Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme 

• Àrea d’Hisenda i Règim Interior 

• Àrea de Ciutadania 

• Àrea d’Urbanisme, Mobilitat i Via Pública 

• Àrea de Cultura 



 

 

103 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 

 

 
Figura 19. Organigrama funcional de l’Ajuntament de Girona (Maig 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Ajuntament de Girona  
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1.6.1.2 SERVEIS D’EMERGÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL 

Les competències de seguretat ciutadana, protecció civil i plans d’emergència pertanyen a la 
Comissió Informativa d’Igualtat, Drets Socials, Treball Joventut i Seguretat. A més, el municipi 
queda inclòs dins de la Regió d’Emergència de Girona, que compta amb els següents parcs de 
bombers:  
 

• Parcs de bombers funcionaris (19): Amer, Banyoles, Calonge, Cassà de la Selva, Figueres, 
Girona, Hostalric/Sant Feliu, la Jonquera, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, 
Olot, Palafrugell, la Pera, Ripoll, Roses, Santa Coloma de Farners, Torroella de Montgrí, 
Vall d'Aro. 

 

• Parcs de bombers voluntaris (9): Arbúcies, Cadaqués, Camprodon, l'Escala, Portbou, 
Ribes de Freser, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm, Tossa de Mar. 

 
A més, el municipi també està inclòs a la Regió Sanitària de Girona, la qual disposa d’un total de 
60 recursos mòbils del SEM per fer front a possibles emergències mèdiques.  
 
Pel què fa a protecció civil, el servei s’incorpora a l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball i 
Seguretat. A més, compta amb la col·laboració de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
tant en situacions d’emergències com realitzant tasques operatives i de suport en dispositius 
preventius d’esdeveniments que suposin un risc per a la població. 
 
Finalment, la Policia Local de Girona compta amb 152 funcionaris a la seva plantilla, dels quals la 
majoria són agents (115), caporals (13) i agents cívics (10). 

1.6.1.3 SERVEIS DE SALUT 

El municipi de Girona està inclòs en la Regió Sanitària de Girona que incorpora un total de set 
comarques. En el terme municipal s’ubiquen 2 centres d’atenció continuada, 5 centres d’atenció 
primària, 3 hospitals, 2 centres de salut mental i 4 centres sociosanitaris. L’any 2004 Girona 
comptava amb 31.942 llits hospitalaris (4,69 llits/1000 habitants) i 0,44 farmàcies per cada 1000 
habitants. 

1.6.2 CAPACITAT D’ADAPTACIÓ: PLANS MUNICIPALS 

La capacitat d'adaptació és 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. En aquest sentit, la capacitat d'adaptació del 
municipi davant el canvi climàtic depèn en gran mesura d'aquells plans municipals redactats els 
quals determinin com actuar en cas de rebre un impacte climàtic, com ara els plans de protecció 
civil o els Plans d’Actuació Municipal (PAM d’ara en endavant). 
 
En el cas de Girona, la planificació local en aquest sentit és alta, de manera que el present 
document esdevindrà una eina a tenir en compte a l’hora de treballar en el sentit de l’adaptació 
al canvi climàtic.   
 
La taula següent mostra els plans municipals desenvolupats que tenen relació amb l'adaptació 
del municipi al canvi climàtic. La seva consulta, permet identificar les mesures planificades en 
matèria d'adaptació i el seu grau d'implantació actual. 
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Taula 18. Plans municipals relacionats amb l'adaptació al canvi climàtic 

Tipus de document Nom Any 

Font: SAM 

PAM INUNCAT Girona 2013 

PAM INFOCAT Girona 2013 

PAM NEUCAT Girona 2011 

PAM SISMICAT Girona 2011 

PAM TRANSCAT Girona 2015 

PAM AEROCAT Girona 2015 

PAM PLASEQCAT Girona 2011 

Pla d’Actuació Municipal 

PAM RADCAT Girona 2015 

Pla Bàsic d’Emergència 
Municipal 

PBEM Girona 2011 

Font: Ajuntament de Girona 

Pla d'Acció d'Energia 
Sostenible 

PAES Girona 2011 

Pla Local d’Adaptació al 
Canvi Climàtic 

PACC Girona 2013 

Pla “Girona és Aigua” Pla “Girona és Aigua” 2015 

Pla de Mobilitat Urbana Pla de Mobilitat Urbana de Girona 2014 

Font: elaboració pròpia. 
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1.6.3 AVALUACIÓ DE LES VULNERABILITATS I RISCOS ALS IMPACTES 
DEL CANVI CLIMÀTIC 

Una anàlisi bàsica sobre la vulnerabilitat i risc del municipi davant el canvi climàtic implica 
analitzar les característiques bàsiques del municipi en funció de tres paràmetres, que són: 
 
la sensibilitat (S); 
l'exposició (E); i 
la capacitat d'adaptació (C). 
 

Figura 20. Relació entre la vulnerabilitat, l'exposició i la capacitat d'adaptació
7
 

 
Font: IPCC. Cambio Climático 2014. Resumen para  responsables de políticas. 

 
L'avaluació experta d'aquests tres paràmetres ofereix d'una banda, el grau de vulnerabilitat del 
municipi davant els impactes del canvi climàtic, ja que segons l'informe de l'IPCC de l'any 2007, la 
vulnerabilitat d'un sistema i/o sectors es manifesta com la sensibilitat d'aquest sistema i/o sector 
vers l'esdeveniment climàtic en funció del grau d'exposició. 
 
D'altra banda, aquesta avaluació permet determinar els principals riscos del municipi davant el 
canvi climàtic. L'Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (ESCACC) considera el risc d'un 
determinat esdeveniment climàtic com la funció composta de la probabilitat de succés de 

                                                                 
 
7
  Es substitueix el paràmetre "perills" de la figura original pel de *capacitat d'adaptació, seguint la 

metodologia establerta al territori català. 
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l'esdeveniment climàtic i de la vulnerabilitat del sistema per patir-ne els efectes. A continuació 
s'analitzen cadascun dels tres paràmetres de forma individualitzada. 
 
Segons l'ESCACC, l'exposició és la presència de persones, mitjans de subsistència, béns i serveis 
ambientals, infraestructures i d'actius econòmics, socials o culturals situats en indrets que 
podrien veure's afectats negativament pels impactes del canvi climàtic. Per tal d'avaluar el grau 
d'exposició cal considerar les característiques climàtiques actuals i les projeccions climàtiques 
futures.  La Taula 19 mostra els indicadors d’exposició considerats en el present estudi. 
 

Taula 19: Indicadors d’exposició 

E01 Projeccions d'increment de la temperatura a l'estiu 

E02 Projeccions d'increment de la temperatura mitjana anual 

E03 Projecció de canvi de la precipitació a l'estiu 

Font: elaboració pròpia 

 
La sensibilitat és el grau en què un sistema o sector és afectat per estímuls relacionats amb el 
clima. La sensibilitat d'un municipi davant el canvi climàtic ve determinada per les 
característiques que el conformen. La Taula 20 detalla els indicadors de sensibilitat que s’han 
considerat en l’anàlisi de vulnerabilitat. Sempre que sigui possible es calcularan els indicadors de 
sensibilitat per sexe (per a homes, per a dones i per a població total). 
 

Taula 20: Indicadors de sensibilitat 

S01 Superfície regada respecte el total del municipi  

S02 
Terreny forestal respecte superfície agrària total del municipi combinat amb el grau de 
perill d'incendi forestal  

S03 Terres llaurades respecte el total de superfície agrària útil 

S04 Nombre d'espècies en funció del perill d’incendi 

S05 Variació de la població estacional (ETCA) respecte a la població resident 

S06 Consum d’aigua per habitant i dia 

S07 
Percentatge de personal treballador en indústria i serveis combinat amb el consum 
energètic del sector terciari 

S08 
Grau de perill d'incendi forestal del municipi combinat amb els Quilòmetres de xarxa viària 
bàsica que discorre pel terme municipal 

S09 
Relació entre la població d’infants (0-14 anys) i majors de 65 anys respecte la població 
total 

S10 Densitat de població en el nucli urbà del municipi 
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S11 Consum energètic municipal total per habitant 

S12 
Grau de perill d'incendi forestal del municipi turístic combinat amb places d’allotjament 
turístic 

S13 Relació de la superfície de zones verdes del municipi respecte al sòl urbà 

S14 Sensibilitat de les espècies forestals als incendis 

S15 Sensibilitat de les espècies forestals a la sequera 

Font: elaboració pròpia 

 
Com s’ha comentat, la capacitat d'adaptació és la habilitat d’un sistema per ajustar-se i fer front 
al canvi climàtic per tal de mitigar danys potencials o aprofitar oportunitats. En bona mesura la 
capacitat d’adaptació d’un municipi depèn de les estratègies i accions incloses en els plans 
municipals, però també de la presència d’elements que afavoreixen l’adaptació als canvis 
climàtics. A la Taula 21 s’inclouen els indicadors utilitzats com a mesura d’adaptació. 
 

Taula 21: Indicadors de capacitat d’adaptació 

A01 Superfície agrícola de secà respecte a la superfície agrícola total 

A02 Disponibilitat de mesures d’actuació municipal en cas d'incendi forestal  

A03 Variabilitat dels conreus herbacis i llenyosos cultivats al municipi 

A04 Nombre de places en allotjaments turístics per 100 habitants 

A05 Accessibilitat a l’aigua 

A06 
Producció energètica local municipal combinat amb la proximitat a subestacions 
elèctriques 

A07 Disponibilitat d’eines i infraestructures per a la gestió forestal i prevenció d’incendis  

A08 Nombre de recursos sanitaris per cada 1.000 habitants del municipi 

A09 Superfície de zones verdes urbanes respecte el sòl urbà 

A10 
Superfície de zones verdes urbanes respecte el sòl urbà combinat amb l’estat de 
conservació dels habitatges 

A11 Consum d’aigua per habitant i dia 

A12 Disponibilitat d’instruments d’ordenació forestal aprovats i d’avisos d’actuació 

Font: elaboració pròpia 

 
El concepte de vulnerabilitat inclou que un municipi és més vulnerable si té una major exposició i 
una major sensibilitat al canvi. Aquesta vulnerabilitat es pot fer menor en tant que el municipi 
disposi d’una capacitat adaptativa major. Per això, es transcriu en la següent fórmula: 
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 + 2 

Els valors per a cadascuna d’aquestes variables van ser obtinguts del document “Grau de 
vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic  (2016)”, elaborat per 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Tenint en compte que els valors de tots els indicadors 
d’exposició, sensibilitat i capacitat adaptativa han estat reclassificats a una escala de 1-2-3, 
l’índex de vulnerabilitat oscil·la entre 0 i 10, de poc vulnerable a molt vulnerable. La Taula 22 
presenta els 18 indicadors de vulnerabilitat considerats.  
 

Taula 22: Indicadors de vulnerabilitat del municipi de Girona 

INDICADORS DE VULNERABILITAT CÁLCUL VALOR 

Increment de les necessitats de reg en l'agricultura i ramaderia (E01 x S01) - A01 +2 4 

Major risc d'incendi en el sector agrari (E01 x S02) - A02 +2 5 

Canvis en els cultius (E02 x S03) - A03 +2 3 

Major risc d'incendi per a la biodiversitat (E01 x S04) - A02 +2 3 

Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l’aigua (E01 x S05) - A04 +2 5 

Disminució de la disponibilitat d'aigua en la gestió de l’aigua (E01 x S06) - A05 +2 6 

Major risc d’incendi en l’àmbit de la gestió forestal  (E01 x S14) - A02 +2 3 

Disminució de la disponibilitat d’aigua en l’àmbit de la gestió forestal (impacte 
climàtic: increment de la temperatura) 

(E01 x S15) - A12 +2 1 

Disminució de la disponibilitat d’aigua en l’àmbit de la gestió forestal (impacte 
climàtic: sequera) 

(E03 x S15) - A12 +2 2 

Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit de la indústria, els 
serveis i el comerç 

(E01 x S07) - A06 +2 5 

Risc d’incendi en la mobilitat i infraestructures de transport (E01 x S08) - A07 +2 5 

Increment de la mortalitat associada a la calor (E01 x S09) - A08 +2 2 

Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d’illa de calor) 
sobre la salut 

(E01 x S10) - A09 +2 5 

Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit del sector energètic (E01 x S11) - A06 +2 5 

Canvis en el patró de demanda turística en el turisme (E02 x S05) - A04 +2 5 

Major risc d’incendi que afecti al sector turístic (E01 x S12) - A02 +2 3 

Empitjorament del confort climàtic en l’àmbit d’urbanisme i habitatge (E01 x S10) - A10 +2 6 

Increment de les necessitats de reg sobre l’urbanisme i l’habitatge (E01 x S13) - A11 +2 6 

Font: elaboració pròpia 

 
Com a resultat, s’obtenen 3 indicadors amb vulnerabilitat alta(≥6), 8 amb vulnerabilitat mitjana  
(<6 i ≥4), i 7 amb vulnerabilitat baixa (<4). 

1.6.4 OBJECTIUS ESPECÍFICS EN MATÈRIA D’ADAPTACIÓ 

D’acord amb l’enfocament realitzat per l’ESCACC, per tal de realitzar una adequada adaptació a 
les condicions generades pel canvi climàtic, és necessari en primer lloc realitzar una diagnosi 
acurada sobre la situació actual i els escenaris previstos en un marc temporal definit i, en segon 
lloc, definir els objectius que es pretenen assolir per tal d’esdevenir menys vulnerables als 
impactes del canvi climàtic. 
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Figura 21. Diagrama de les línies estratègiques prioritàries per a fer front al canvi climàtic 

 
Font: Ajuntament de Girona 

 

Per tal de fer front a aquests impactes, es plantegen el següents objectius per a cadascun dels 
àmbits d’actuació:  
 

1. Cicle de l’aigua 

• Millora en la gestió, ús i conservació dels recursos hídrics, en previsió 
d’inundacions i períodes de sequera. 

2. Verd i biodiversitat 

• Millora en la gestió, ús i conservació de la superfície forestal i el verd urbà. 

• Protecció i foment de la biodiversitat. 
3. Salut 

• Millora en la gestió i comunicació d’episodis de caràcter extrem. 

• Millorar la resiliència de la ciutat per fer front als impactes del canvi climàtic en 
la salut. 

1.6.5 PLA D’ACCIÓ: ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

1.6.5.1 CONTINGUT DE LA FITXA 

Igual que en el cas de les accions de mitigació, el contingut de la fitxes d’adaptació del canvi 
climàtic del present Pla parteix de la metodologia proposada per l’Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat en la seva “Guia per redactar els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el 
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Clima a la província de Barcelona” (2016). No obstant, la present fitxa incorpora, a més, el cost de 
l’actuació desglossat segons executat i a curt, mitjà i llarg termini 
 
A continuació es presenta una fitxa tipus i es descriuen els seus camps.  
 

Taula 23: Fitxa tipus per actuacions d’adaptació. 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 
NOM DE 
L’ACTUACIÓ  

Nom actuació en anglès 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-núm. acció    

Risc o vulnerabilitat afectat: Sector: 
  

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

  

Descripció: 
 
 
 
 
 
 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
 

Cost 
inversió 
Ajuntament
(€) 

Cost 
inversió 
extern 
(€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

    

Executat  Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

 

Període d’actuació: 
 

Font: Guia per redactar els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima a la província de Barcelona, 2016. 

 
Nom acció (català): 
Nom de l’acció en català 
 
Nom acció (anglès): 
Nom de l’acció en anglès 
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Número acció: 
Número de l’acció 
 
Tipus d’acció: 
Especifica si és una acció que l’Ajuntament executa directament (directa); si l’Ajuntament les 
promou o indueix (indirecta); o bé si l’executa un altre ens (altres). 
 
Sector: 
Indica el sector prioritari que se’n veu afectat segons la classificació de sectors del present Pla. 
 
Acció mitigació: 
Indica si l’actuació és també una mesura de mitigació (Sí). 
 
Acció clau: 
Indica si és una acció clau. 
 
Risc de vulnerabilitat: 
Riscos o vulnerabilitats als quals es fa front amb l’actuació. 
 
Impactes evitats: 
Descripció dels impactes que es preveu evitar gràcies a la implementació de la mesura. 
 
Estat de l’acció: 
Estat d’execució de l’actuació: No iniciada, en curs, en estudi, executada, cancel·lada, etc. 
 
Descripció: 
Objectius i característiques de l’actuació considerada 
 
Relació amb altres plans: 
Definició dels plans amb els qual la mesura es troba relacionada. 
 
Cobeneficis: 
Beneficis indirectes derivats de la implementació de la mesura. 
 
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 serà el cost d’inversió més el cost periòdic 
multiplicat pels anys de vigència de l’acció. 
 
Responsable:  
Àrea o departament responsables dins l’Ajuntament 
 
Agents implicats: 
Determinació dels actors involucrats en la posada en funcionament de les actuacions. 
 
Període d’actuació: 
Termini per al qual es preveu que s’apliqui l’actuació considerada. 
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1.6.5.2 ÍNDEX ACCIONS ADAPTACIÓ 

A continuació es presenten indexades les accions incloses en el Pla d’Adaptació del municipi de Girona, on es detallen, a més dels riscos i vulnerabilitats 
afectades amb els impactes evitats, la temporització de la inversió prevista. L’àmbit de cada actuació queda reflectit en el codi de colors adjunt. 
 

CICLE DE L’AIGUA PROTECCIÓ CIVIL SALUT/ SERVEIS SOCIALS VERD URBÀ 

 
 

Inversió (€) 

Codi Títol acció: Riscos Impactes evitats 
Executat 

Curt  
(2017–2020) 

Mig 
(2020–2025) 

Llarg 
(2025–2030) 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o 
privada 

ADAPT-
01 

Posada en funcionament del pla “Girona és aigua” 
SEQUERA 
ESTIATGE  

CALOR 

AIGUA 
FONTS 

REG 
ESTRÉS HÍDRIC  

  5.358.000  5.358.000  

ADAPT-
02 

Promoció de millores en la gestió dels pous urbans 
SEQUERA 

VERD URBÀ  

AIGUA 
FONTS 

REG 
ESTRÉS HÍDRIC 

 97.000   97.000  

ADAPT-
03 

Formalitzar criteris de gestió i manteniment de la sèquia 
Monar 

RIUADA 
SEQUERA 
ESTIATGE 

PAISATGE 
FAUNA 

REG  
      

ADAPT-
04 

Implementar polítiques actives d’informació a les persones 
usuàries de la xarxa 

SEQUERA 
ARIDESA 

AIGUA 
 

      

ADAPT-
05 

Ampliar l’abast de les analítiques de contaminació en fonts 
potables 

Z. HUMIDES 
MALALTIES 

SALUT 
INFECCIOSES 

 16.000 12.500 12.500 41.000  

ADAPT-
06 

Redacció del pla director del clavegueram 

RIUADA 

IN. ESPAI PÚBLIC 
IN. EDIFICIS 

DANYS EDIFICIS 
DRENATE 

      

ADAPT-
07 

Aprovació de l’ordenança d’estalvi d’aigua SEQUERA 
ARIDESA 

AIGUA 
FONTS 
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Inversió (€) 

Codi Títol acció: Riscos Impactes evitats 
Executat 

Curt  
(2017–2020) 

Mig 
(2020–2025) 

Llarg 
(2025–2030) 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o 
privada 

REG 
ESTRÉS HÍDRIC 

ADAPT-
08 

Aprofitament d’elements alternatius en cas de sequera 
        

ADAPT-
09 

Augment de la resiliència de la ciutat davant d’inundacions8 

INUNDACIÓ 
RIUADA 

TEMPERATURA 

EMERGÈNCIA 
DRENATGE 

IN. ESPAI PÚBLIC 
IN. EDIFICIS  

DANYS EDIFICIS 
CONTAMINACIÓ 

AQUÀTICS 

   7.000.000 7.000.000  

ADAPT-
10 

Sol·licitar els plans d’emergència o informes tècnics 
actualitzats associats al buidatge de l’embassament de 
Susqueda 

RIUADA 

EMERGÈNCIA 
IN. ESPAI PÚBLIC 

IN. EDIFICIS 
DANYS EDIFICIS 

      

ADAPT-
11 

Definició d'actuacions de lluita contra la pobresa energètica CALOR 
ENERGIA 

INFRAESTRUCTURES 

SALUT CALOR 
CONFORT 

      

ADAPT-
12 

Actualitzar i sistematitzar el pla d'onada de calor des de les 
àrees de protecció civil i salut en coordinació amb caps i 
serveis socials 

SEQUERA 
ILLA CALOR 

SALUT 
EMERGÈNCIA 
NO-MOTOR 

COL·LECTIUS SENSIBLES 

      

ADAPT-
13 

Formalitzar els processos de seguiment i alerta per ozó 
troposfèric i al·lèrgens 

POL·LEN 
AL·LÈRGIA 

RESPIRATÒRIES  
COL·LECTIUS SENSIBLES 

DESP NO MOTO 
      

ADAPT-
14 

Redacció i aplicació del pla de verd 

VERD URB 
S. HUMIDES 

SP. URBANES 

REG 
PAISATGE 

FAUNA 
ESTRÉS HÍDRIC 

EXÒTIQUES 
PLAGUES 

4.200 20.000 20.000 18.000 62.200  

ADAPT- Gestió forestal per a la prevenció del risc d'incendi i INCENDI PÈRDUA FORESTAL 15.971    15.971  

                                                                 
 
8 Acció a realitzar per protecció civil 



 

 

115 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 

 

Inversió (€) 

Codi Títol acció: Riscos Impactes evitats 
Executat 

Curt  
(2017–2020) 

Mig 
(2020–2025) 

Llarg 
(2025–2030) 

Inversió 
Ajuntament 

Inversió Altres 
admin. o 
privada 

15 preservació de la biodiversitat SP. FORESTALS EMERGÈNCIES 
PLAGUES  

BIODIVERSITAT 

ADAPT-
16 

Elaboració d’estudis per fer protocols d’actuació en cas 
d’incidències en els rius, sèquies i altres masses d'aigua 
urbanes 

ESTIATGE 
Z.HUMIDES 
SEQUERA 

TEMPESTA 

BIODIVERSITAT 
AQUÀTICA 

 12.000 6.000  18.000  

ADAPT-
17 

Construcció d'escales de peixos al riu ter ESTIATGE 
Z.HUMIDES 
SEQUERA 

BIODIVERSITAT 908 15.000 40.000 40.000 
95.908  

   21.079 160.000 5.436.500 7.070.500 12.688.079  
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CODIS RISCOS :  
 

Nom del risc CODI RISCOS 

Augment del risc d'inundacions INUNDACIÓ 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) SEQUERA 

Augment del risc de riuades RIUADA 

Major durada de l'estiatge de rius i rieres ESTIATGE 

Major intensitat de les tempestes TEMPESTA 

Vulnerabilitat de les espècies forestals a malalties i plagues SP. FORESTALS 

Major risc d'incendi INCENDI 

Assecatge/transformació zones humides Z. HUMIDES 

Augment de desertització o aridesa ARIDESA 

Augment de la intensitat dels efectes de la calor CALOR 

Major vulnerabilitat del verd urbà VERD URBÀ 

Aparició de noves malalties MALALTIES 

Canvis en els patrons de demanda energètica ENERGIA 

Efectes en infraestructures INFRAESTRUCTURES 

Augment de l'efecte illa de calor ILLA CALOR 

Canvis en els patrons de pol·linització POL·LEN 

Augment de les al·lèrgies AL·LÈRGIA 

Canvis en les espècies urbanes SP. URBANES 

 

 
CODIS IMPACTES EVITATS: 
 

Nom de l’impacte CODI IMPACTE EVITAT 

Manca de capacitat de subministrament d’aigua en edificis AIGUA 

Afectacions derivades del tall de funcionament de les fonts 
públiques 

FONTS 

Afectacions a la disponibilitat i demanda d’aigua de reg  REG 

Afectació a les espècies per l’augment de l’estrès hídric   ESTRÉS HÍDRIC 

Pèrdua de qualitat paisatgística dels ecosistemes aquàtics PAISATGE 

Afectacions a la fauna més vulnerable FAUNA 

Impactes negatius en la salut de la població SALUT 

Increment de malalties infeccioses portades en l’aigua, 
especialment en cas de sequera i menor dilució de contaminants 

INFECCIOSES 

Inundacions  a l’espai públic degudes a les precipitacions torrencials  IN. ESPAI PÚBLIC 

Inundacions als edificis  IN. EDIFICIS 

Danys o debilitaments de les estructures dels edificis DANYS EDIFICIS 

Falta de capacitat de drenatge en clavegueram i desaigües DRENATGE 

Afectació als ecosistemes aquàtics per la contaminació derivada del 
col·lapse dels sistemes de depuració d’aigua 

AQUÀTICS 

Augment del risc de contaminació de les aigües per aportacions 
d’escorrentia o saturació/mal funcionament de les xarxes de 
sanejament 

CONTAMINACIÓ 

Augment dels episodis d’emergència  EMERGÈNCIA 

Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a 
les onades de calor 

SALUT CALOR 

Disminució del confort en vivendes amb pitjors condicions 
d’habitabilitat 

CONFORT 
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Nom de l’impacte CODI IMPACTE EVITAT 

Risc pels col·lectius més sensibles (infants, gent gran..) i per a les 
persones que efectuen treballs a l’aire lliure  

COL·LECTIUS 

Afectacions a persones que efectuen desplaçaments no motoritzats 
i que impliquen esforç físic (vianants i bicicleta)  

NO-MOTOR 

Impactes negatius en la salut de la població, com malalties 
respiratòries 

RESPIRATÒRIES 

Afavoriment per a l’establiment d’espècies exòtiques 
(tropicalització)  

EXÒTIQUES 

Augment de la vulnerabilitat dels espais verds urbans a les plagues PLAGUES 

Pèrdua de massa forestal PÈRDUA FORESTAL 

Afectacions sobre la biodiversitat i regressió de comunitats existents BIODIVERSITAT 

1.6.5.3 DESCRIPCIÓ D’ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

A continuació es presenta la descripció de les accions indexades en l’apartat anterior. 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

POSADA EN FUNCIONAMENT DEL PLA “GIRONA ÉS AIGUA” 

Approval and implementation of the “Girona és Aigua” plan 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-01 Directa No  Sí 

Risc o vulnerabilitat afectat 

Sector: 
Cicle de l’aigua 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i 
intensitat) 
Major durada de l’estiatge de rius i rieres 
Augment de la intensitat dels efectes de la calor 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Manca de capacitat de subministrament d’aigua en edificis 
Afectacions derivades del tall de funcionament de les fonts públiques 
Afectacions a la disponibilitat d’aigua pel reg  
Afectació a les espècies per l’augment de l’estrès hídric   

En execució 

Descripció: 
 
La finalitat del “Pla Girona és Aigua” és definir el full de ruta que permeti posicionar Girona com a ciutat 
referent en la gestió del cicle urbà de l’aigua. S’han marcat tres objectius globals amb la visió del que s’espera 
assolir el 2025: i) reforçar l'excel·lència en la gestió del cicle urbà de l'aigua, ii) impulsar la participació de la 
quàdruple hèlix i, iii) posicionar Girona com a referent en l'ús, gestió i integració de l'aigua a la ciutat. A 
cadascun d’aquest tres objectius s’han definit unes prioritats que inclouen les actuacions estratègiques del pla 
de treball: 

• Disposar de recursos hídrics alternatius que garanteixin el subministrament d’aigua en cas de sequera  

• Disposar d’unes infraestructures optimitzades i sostenibles  

• Disposar de sistemes de recuperació i reutilització  

• Disposar d’eines/instruments de predicció, gestió i control que permetin determinar les necessitats i 
prioritzar les actuacions  

• Gestionar el cicle de l’aigua de manera integral amb tots els agents públics i privats del sistema  

• Participació i conscienciació ciutadana sobre els recursos hídrics  

• Participar en projectes col·laboratius de R+D+I  

• Participació activa a plataformes de referència  

• Obtenir la certificació màxima sobre bones pràctiques hídriques  

• Posicionament de la marca “Girona és aigua” a nivell nacional i internacional  
 
Caldrà tenir en compte l’estructura demogràfica i les diferències d’aquesta per sexe, a l’hora de planificar la 
participació i conscienciació de la ciutadania sobre recursos hídrics. 
 

Relació amb altres plans: 

Pla Girona és Aigua 

Cobeneficis: 

 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

5.358.000  - Àrea de Medi Ambient 
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Executat  - Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) - 

Mitjà termini (2020-2025) 5.358.000 

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament de Girona 

Període d’actuació: 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

PROMOCIÓ DE MILLORES EN LA GESTIÓ DELS POUS URBANS 

Promotion of improvements for the management of urban wells 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-02 Directa  No  

Risc o vulnerabilitat afectat: 
Sector: 
Cicle de l’aigua 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i 
intensitat) 
Major vulnerabilitat del verd urbà 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Manca de capacitat de subministrament d’aigua en edificis 
Afectacions derivades del tall de funcionament de les fonts públiques 
Afectacions a la disponibilitat d’aigua pel reg  
Afectació a les espècies per l’augment de l’estrès hídric   

En execució 

Descripció: 
 
En línia amb l’objectiu previst al “Pla Girona és Aigua” d’augmentar l’ús de recursos hídrics alternatius, es 
preveu augmentar el nombre de pous i optimitzar-ne la seva gestió per tal de garantir el subministrament hídric 
en cas d’emergència o en episodis de sequera. Les actuacions concretes que es plantegen són: 

• Elaboració d’un cens de pous complert, conjuntament amb l’ACA, per tal de donar pautes en cas de 
sequera i alhora afavorir el control de qualitat de l'aigua i la optimització de la seva gestió. 

• Gestió dels pous de gran profunditat del pla de Salt i previsió del manteniment en cas d'emergència per 
proveir la demanda de Girona. 

• Reparació de la instal·lació del pou de gran profunditat del pla de Salt amb problemes (79.000€).  

• Realització d'estudi d'aforament de l'aigua dels pous Montserrat-Devesa per aprofitar l’aigua freàtica 
per a reg. En la mateixa línia, s’apunta a la recuperació d’antics pous en desús a la Devesa també per a 
reg (18.000€).  

• Planificació de pous al parc central per a reg. 

• Elaboració d’un llistat de gent que fa servir pous d'aigua d’ús domèstic per preveure casos de 
contaminació en cas d'inundacions i trencaments 
 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
Millores sobre la salut de les persones i ecosistemes aquàtics 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

97.000   - Àrea de Medi Ambient 

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) 97.000 

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament de Girona 
Ajuntament de Bescanó 
Ajuntament de Salt 
Ajuntament de Sarrià de Ter 
ACA 

Període d’actuació: 
2017-2020 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

FORMALITZAR CRITERIS DE GESTIÓ INTEGRADA I MANTENIMENT DE LA SÈQUIA MONAR  

Setting up the criteria for the integrated management and maintenance of the “Sèquia Monar” 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-03 Directa No  

Risc o vulnerabilitat afectat: 

Sector: 
Cicle de l’aigua 

Augment del risc de riuades 
Augment de les sequeres (durada, freqüència i 
intensitat) 
Major durada de l'estiatge de rius i rieres 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Pèrdua de qualitat paisatgística dels ecosistemes aquàtics 
Afectacions a la fauna més vulnerable 
Afectacions a la disponibilitat d’aigua pel reg 

Pendent 

Descripció: 
 
La Sèquia Monar és un canal de formigó armat que s'inicia a la resclosa de la Pilastra, a Montfullà, passa al nord del 
nucli de Salt i de Santa Eugènia i desguassa a l'Onyar, dins la ciutat de Girona.  Així doncs, la Sèquia discorre pels 
municipis de Girona, Salt i Bescanó, els quals han signat un conveni de col·laboració que també inclou altres parts 
implicades i que està pendent de ser formalitzat per la comissió gestora.  
 
L’objectiu del conveni és impulsar i preparar la constitució de la Comunitat d’usuaris de la Sèquia Monar, així com la 
regulació de les actuacions necessàries per a mantenir la Sèquia Monar transitòriament fins a la constitució de la 
Comunitat d’Usuaris de la Sèquia Monar.  
 
L’acció proposada pretén donar llum verda a la planificació per acabar disposant d’una gestió integrada. 
 
Actualment la sèquia té cinc salts d'aigua que s'aprofiten per produir energia hidroelèctrica. A més, la seva aigua 
s’utilitza també en diverses indústries i per a reg. Tota la xarxa hídrica ha experimentat una continuada 
transformació per la mà de l'home, i tot i que es tracta d’un entorn divers, es troba, en alguns trams urbans, bruta i 
descuidada. 
 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

Els costos de 
les accions es 
definiran 
posteriorment 

 - Àrea de Medi Ambient 

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) x 

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament de Salt, Girona i Bescanó 
Comunitat de regants de les hortes 
Empreses de concessió de centrals 
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hidroelèctriques 
ACA 

Període d’actuació: 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

IMPLEMENTAR POLÍTIQUES ACTIVES D’INFORMACIÓ A LES PERSONES USUÀRIES DE LA XARXA 
D’AIGUA 

Implementation of active policies to inform users of the water service 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-04 Directa  Sí  

Risc o vulnerabilitat afectat: 
Sector: 
Cicle de l’aigua 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i 
intensitat) 
Augment de desertització o aridesa 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Manca de capacitat de subministrament d’aigua en edificis   En estudi 

Descripció: 
El consum d'aigua implica un consum energètic associat a la potabilització, transport i tractament de les aigües 
residuals.  En aquest sentit, qualsevol actuació que impliqui un estalvi d'aigua implicarà també un estalvi energètic 
en el municipi, i en definitiva, en la reducció de les emissions associades.  
 
La present actuació forma part de les campanyes comunicatives per informar a la ciutadania sobre bones pràctiques 
per estalviar aigua a les seves llars. La campanya facilitaria informació pel què fa a: 

• Mesures d’estalvi de consum. 
o Instal·lació d'airejadors a les aixetes. 
o Instal·lació de bosses de reducció del volum de les cisternes. 
o En el  moment de reposició, instal·lació de polsadors enlloc d'aixetes. 
o Etc. 

• Estadístiques de consum. 

• Posicionament de la persona abonada respecte la mitjana. 
 
La ciutadania normalment desconeix el volum d'aigua que es consumeix en el municipi i, per aquest motiu, es 
considera molt important incidir en aquest aspecte per tal que la campanya sigui el més efectiva possible. Per dur a 
terme la campanya de sensibilització es recomana adequar diferents espais d'informació ja sigui a través de mitjans 
de comunicació disponibles: escrits (cartes, anuncis en el butlletí municipal, tríptics, cartells,...) com orals (ràdio, 
televisió local,...), així com el canal permanent d'informació ambiental a la web municipal. En aquest últim es 
proposa crear un espai de participació en què la ciutadania pogués aportar noves idees i donar a conèixer les seves 
iniciatives per a un estalvi real d'aigua. 
 
Caldrà tenir en compte la dimensió de gènere i l’estructura habitacional per a dur a terme aquesta acció. 
 
El cost de la inversió variarà en funció del tipus de campanya i s’integra dins del servei de la concessió. 
 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
Estalvi energètic associat a l’estalvi en el consum d’aigua 
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Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

0  - Àrea de Medi Ambient 

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) x 

Mitjà termini (2020-2025) x 

Llarg termini (2025-2030) x 

Ajuntament de Girona 

Període d’actuació: 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 

 

 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

GARANTIR LA QUALITAT DE L’AIGUA DE L’AQÜÍFER QUE ABASTEIX LES FONTS NATURALS 

Ensuring water quality of the aquifer supplying natural springs 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-05 Directa No  

Risc o vulnerabilitat afectat: 
Sector: 
Cicle de l’aigua Assecatge/transformació zones humides 

Aparició de noves malalties 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Impactes negatius en la salut de la població 
Increment de malalties infeccioses portades en l’aigua, especialment en cas de 
sequera i menor dilució de contaminants  

Pendent 

Descripció: 
 
L'Ajuntament s'encarrega d'efectuar una vigilància sistemàtica de les fonts naturals de Girona de forma trimestral 
(2.500 €/any). Les analítiques determinen paràmetres fisicoquímics (pH, conductivitat, nitrits, nitrats, amoni i 
clorurs) i microbiològics (coliforms totals i fecals) d'aquestes fonts i qualifica les seves aigües. Algunes de les 
activitats concretes que es desenvolupen són:  

• Cens i georeferenciació de les fonts. 

• Inspecció. 

• Recollida de mostres. 

• Anàlisi i diagnòstic de la qualitat. 

• Establiment de mesures correctores. 

• Campanya de comunicació. 
 
L’actuació també planteja estendre la freqüència de la vigilància en determinants moments de l’any en què per 
augment de la demanda o per episodis de contaminació es consideri oportú. 
 
A més, hi ha una campanya d’inspecció i diagnosi de les fosses sèptiques dels habitatges de la Vall de Sant Daniel 
amb l’objectiu de detectar punts negres i, en base a aquests resultats, fer els corresponents requeriments (6.000 €). 
 
Caldrà comunicar/sol·licitar l’aprofitament d’aigua de les fonts en medi natural a l’ACA. 
 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
Millores sobre la salut de les persones i ecosistemes aquàtics 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

41.000  - Serveis urbans i Protecció de la Salut  

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) 16.000 

Mitjà termini (2020-2025) 12.500 

Llarg termini (2025-2030) 12.500  

Ajuntament de Girona 

Període d’actuació: 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL CLAVEGUERAM 

Drafting of the “Pla director del clavegueram” 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-06 Directa  No  

Risc o vulnerabilitat afectat: Sector: 
Cicle de l’aigua Augment del risc de riuades 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Inundacions  a l’espai públic degudes a les precipitacions torrencials  
Inundacions als edificis  
Danys o debilitaments de les estructures dels edificis 
Falta de capacitat de drenatge en clavegueram i desaigües  

Pendent 

Descripció: 
Des de l’Ajuntament de Girona es va manifestar la necessitat de portar a terme un Pla Director del Clavegueram, per 
tal d’adaptar la xarxa al creixement demogràfic de certes àrees de la ciutat on no està ben dimensionat, així com a 
l’increment important de superfície urbanitzada que ocasiona alguns problemes de retorns.  
 
El Pla Director del Clavegueram hauria de tenir com principal objectiu l’anàlisi de les deficiències actuals, funcionals 
i/o estructurals, del clavegueram del municipi per tal de proposar les actuacions pertinents per a solucionar els 
problemes detectats i garantir el correcte funcionament de la xarxa.  
 
Aquest Pla hauria d’estar molt lligat a la concessió del servei, que té vigència fins l’any 2020, i hauria de 
desenvolupar mesures d’inversió i reposició que permetin adaptar l’actual xarxa a la nova realitat del municipi de 
Girona.  
 
També es reclama la reinversió del 100% de la taxa del clavegueram en la pròpia xarxa, tant per les mesures de 
manteniment necessàries com per futures inversions que siguin identificades com a prioritàries.  
 

Relació amb altres plans: 
Pla Girona és Aigua 

Cobeneficis: 
Major seguretat viària 
Reducció de danys als edificis i mobiliari urbà 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

0  - Serveis urbans 

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020)  Ajuntament de Girona 

Mitjà termini (2020-2025) x  

Llarg termini (2025-2030)   

Període d’actuació: 
2020-2030 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA D’ESTALVI D’AIGUA 

Approval of the ordinance on water saving 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-07 Directa  Sí  

Risc o vulnerabilitat afectat: 
Sector: 
Cicle de l’aigua 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i 
intensitat) 
Augment de desertització o aridesa 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Manca de capacitat de subministrament d’aigua en edificis  
Afectacions derivades del tall de funcionament de les fonts públiques 
Afectacions a la disponibilitat d’aigua pel reg 
Afectació a les espècies per l’augment de l’estrès hídric  

Pendent 

Descripció: 
 
Actualment Girona disposa de l’ordenança municipal reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema públic 
de sanejament, aprovada l’any 2004. La present proposta d’ordenança complementarà l’anterior amb l’objectiu de 
regular tant la incorporació com la utilització de sistemes d’estalvi d’aigua als edificis, les construccions, les zones 
verdes i l’agricultura, així com també adequar la qualitat de l’aigua a l’ús que se’n faci. 

 

Relació amb altres plans: 
Pla Girona és Aigua 
 

Cobeneficis: 
Estalvi energètic associat a l’estalvi en el consum d’aigua 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

0  - Àrea de Medi Ambient i Urbanisme 

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) x 

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament de Girona 

Període d’actuació: 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

APROFITAMENT D’ELEMENTS ALTERNATIUS EN CAS DE SEQUERA 

Alternative use of different elements during drought episodes 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-08 Directa  Sí  

Risc o vulnerabilitat afectat: 
Sector: 
Cicle de l’aigua 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i 
intensitat) 
Augment de desertització o aridesa 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Manca de capacitat de subministrament d’aigua en edificis  
Afectacions derivades del tall de funcionament de les fonts públiques 
Afectacions a la disponibilitat d’aigua pel reg 
Afectació a les espècies per l’augment de l’estrès hídric  

Pendent 

Descripció: 
 
L’actuació planteja les següents subaccions per tal de disposar de més recursos hídrics per a determinats usos 
durant períodes de sequera: 

• Promoure, per a rec de zones verdes, la construcció o recuperació de pous. 

• Recollir l'aigua de bombeig del freàtic de privats a dipòsits o abocament/connexió a xarxa de pluvials per 
posterior aprofitament per a reg o neteja. 

• Optimitzar el manteniment de les fonts, brolladors i estanys artificials actuals per evitar consums d'aigua 
innecessaris. 

• Connectar xarxa de plujanes al medi (amb prioritat  al carrer del Carme i passeig General Mendoza).  

• Incorporar, en la fase de planejament derivat, criteris d'estalvi d'aigua i els costos de manteniment dels 
diferents aspectes de gestió de l'aigua de les zones verdes, estanys artificials, urbanització de carrers, etc.  
 

Relació amb altres plans: 
Pla Girona és Aigua 
 

Cobeneficis: 
Estalvi energètic associat a l’estalvi en el consum d’aigua 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

0  - Àrea de Medi Ambient i Urbanisme 

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) x 

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament de Girona 

Període d’actuació: 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

AUGMENT DE LA RESILIÈNCIA DE LA CIUTAT DAVANT D’INUNDACIONS 

Increasing the resilience to flood of the city  

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-09 Directa i indirecta No Sí 

Risc o vulnerabilitat afectat: 
Sector: 
Cicle de l’aigua 

Augment del risc d'inundacions 
Augment del risc de riuades 
Major intensitat de les tempestes 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Augment dels episodis d’emergència  
Falta de capacitat de drenatge en clavegueram i desaigües 
Inundacions  a l’espai públic degudes a les precipitacions torrencials  
Inundacions als edificis 
Danys o debilitaments de les estructures dels edificis 
Afectació als ecosistemes aquàtics per la contaminació derivada del col·lapse dels 
sistemes de depuració d’aigua 
Augment del risc de contaminació de les aigües per aportacions d’escorrentia o 
saturació/mal funcionament de les xarxes de sanejament  

Pendent 

Descripció: 
 
La resiliència pot definir-se com la capacitat d'un sistema (en aquest cas el municipi de Girona) per reaccionar i 
recuperar-se dels efectes nocius d'un perill. L’augment de la intensitat i la freqüència de les pluges torrencials pot 
fer que se sobrepassi la capacitat de càrrega de les depuradores i augmenti el perill d’inundacions. Així doncs, és 
imprescindible dotar a la ciutat dels mecanismes adequats per a la identificació i l'avaluació anticipada d’aquest risc 
i millorar-ne la seva capacitat de resposta. 
 
Algunes de les actuacions necessàries per donar resposta a la necessitat d’augmentar la resiliència de la ciutat 
davant les inundacions són:  

• Elaboració d'estudis d'inundabilitat de les lleres urbanes encara no modelitzades, (que són Güell, Marroc, 
Galligans i Bullidors), i establir els seus usos en funció dels resultats per evitar efectes no desitjats.  

• Millora de la capacitat hídrica dels colls d'ampolla, que són l’Onyar, la Plaça dels Països Catalans i el carrer 
del Carme. Actualment aquests colls d’ampolla ja estan identificats i s’han fet estudis en profunditat 
d’alguns d’ells, pel que caldria portar a terme actuacions que permetin augmentar la seva capacitat hídrica 
i reduir per tant el risc d’inundació associat cadascú d’ells. 

• Reducció dels cabals punta del riu Onyar aigües amunt, fent les gestions oportunes a nivell supramunicipal. 

• Accés a la informació per part de la ciutadania 

• Continuar i accelerar la implantació de la xarxa separativa de pluvials a tota la ciutat, especialment per 
afrontar possibles inundacions i crescudes en els rius i rieres urbanes. 

• Implantació de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUD’s). 

• Instal·lació de reixes de desbast als sobreeixidors. 

• Tractament de les primeres aigües d'escorrentia superficial (First-flush). 

• Construcció de tancs tempesta, donant prioritat als de Albí i Cardener (per afectacions als veïns i seguretat 
vial), i als de la Plaça dels Països Catalans i el de la planta depuradora, per evitar sobreeixements i complir 
amb el decret d’aigües residuals. 

• També es planteja la possibilitat d’estudiar altres mesures a nivell normatiu, com podria ser la obligació a 
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compensar l’impacte hidrològic associat a la urbanització d’un àrea amb mesures correctores, 
especialment en zones més vulnerables o que facin augmentar els cabals punta. Algunes de les mesures 
correctores podrien ser sostres verds, sistemes de drenatge urbà, dipòsits per recollir aigua de pluja, etc.  
 

Relació amb altres plans: 
Pla Girona és Aigua 
 

Cobeneficis: 
Millora de la qualitat de l’aigua dels rius i per tant la salut dels ecosistemes fluvials 
Reducció de l’efecte illa de calor   

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

7.000.000  - 
Àrea de Medi Ambient, Àrea d’Urbanisme, 
Protecció Civil, ACA  

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020)  Ajuntament de Girona 

Mitjà termini (2020-2025)   

Llarg termini (2025-2030) 7.000.000  

Període d’actuació: 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

SOL·LICITAR ELS PLANS D’EMERGÈNCIA O INFORMES TÈCNICS ACTUALITZATS ASSOCIATS AL 
BUIDATGE DE L’EMBASSAMENT DE SUSQUEDA 

To request emergency plans or updated technical reports associated to the Susqueda reservoir emptying 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-10 Directa  No  

Risc o vulnerabilitat afectat: Sector: 
Salut/Protecció civil Augment del risc de riuades 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Augment dels episodis d’emergència  
Inundacions  a l’espai públic degudes a les precipitacions torrencials  
Inundacions als edificis 
Danys o debilitaments de les estructures dels edificis 

En execució 

Descripció: 
 
L’embassament de Susqueda es troba aigües amunt al riu Ter en el municipi d’Osor. És l’últim en el temps i el més 
important del sistema d’aprofitament hidrogràfic del Ter (Sau-Susqueda-El Pasteral). 
 
Per tal de predir els efectes sobre la població situada aigües avall que podria tenir el trencament o buidatge massiu 
de la presa de Susqueda, és imprescindible disposar dels Plans d’Emergència o informes tècnics emesos pels 
responsables de les infraestructures hidràuliques del Ter. En aquest sentit, es proposa seguir sol·licitant de forma 
reiterada aquesta informació per tal d’incorporar-la als plans de protecció civil i al mapa de risc d’inundació ja 
existent i elaborar una previsió d’actuacions. 
 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

0   Protecció Civil, Àrea de Medi Ambient 

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) x Ajuntament de Girona 

Mitjà termini (2020-2025)   

Llarg termini (2025-2030)   

Període d’actuació: 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

DEFINICIÓ D'ACTUACIONS DE LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 

Definition of actions against “energy poverty” 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-11 Directa  Sí  

Risc o vulnerabilitat afectat: 
Sector: 
Salut 

Augment de la intensitat dels efectes de la calor 
Canvis en els patrons de demanda energètica 
Efectes en infraestructures 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a les onades de calor 
Disminució del confort en vivendes amb pitjors condicions d’habitabilitat  

Pendent 

Descripció: 
 
La pobresa energètica és la dificultat o la incapacitat de mantenir l'habitatge en unes condicions adequades de 
temperatura a un preu just. A nivell català, la llei 24/2015 aprovada pel Parlament de Catalunya fa un pas endavant 
en la defensa dels drets de les persones i l'atenció específica de la pobresa energètica, alhora que planteja diversos 
reptes per la seva aplicació, tant a nivell organitzatiu com a nivell de competències dels diversos agents implicats.  
 
És per això que l'Ajuntament de Girona està posant en marxa una oficina d'atenció a la pobresa energètica que 
pugui funcionar com a finestreta única i facilitar les gestions a les famílies que tinguin qualsevol problema per pagar 
els subministraments de la llar.  Aquest nou servei ha de permetre resoldre amb major rapidesa i facilitat la 
problemàtica de certes famílies per pagar el gas o la llum, ja que amb l'aigua, en ser una empresa mixta amb 
participació municipal, ja s'actua d'ofici davant la detecció de determinats casos. 
 
Per tal de donar continuïtat a aquesta política, es creu necessari potenciar les següents actuacions:  

• Constitució d’una taula de treball vinculant altres sectors: professionals, acadèmics, ciutadans, etc. 

• Millora dels protocols. 

• Implicar a les polítiques d’habitatge. 

• Coneixement exhaustiu de la realitat de les llars. 
 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
Reducció del consum energètic de les llars 
 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

0   Àrea de Medi Ambient, Àrea de Serveis socials 

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) x 

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament de Girona 

Període d’actuació: 
2014 - 2030 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

ACTUALITZAR I SISTEMATITZAR EL PLA D'ONADA DE CALOR DES DE LES ÀREES DE PROTECCIÓ CIVIL 
I SALUT EN COORDINACIÓ AMB CAPS I SERVEIS SOCIALS 

Updating and systematizing of the “heat wave plan” from the civil protection and health areas and in coordination 

with the Centres of Primary Attention (CAPs) 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-12 Directa No  

Risc o vulnerabilitat afectat: 
Sector: 
Salut 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i 
intensitat) 
Augment de l'efecte illa de calor 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a les onades de calor 
Risc pels col·lectius més sensibles (infants, gent gran..) i per a les persones que 
efectuen treballs a l’aire lliure  
Afectacions a persones que efectuen desplaçaments no motoritzats i que impliquen 
esforç físic (vianants i bicicleta)  
Risc de col·lapse de serveis d’emergència 

Pendent 

Descripció: 
 
Des de fa anys, s’han descrit els efectes negatius de les variacions tèrmiques sobre la salut. La calor excessiva i 
sostinguda comporta un augment de la mortalitat, especialment en la gent gran i les persones que tenen patologies 
cròniques intercurrents. Se sap que una calor elevada i sostinguda durant uns dies provoca un excés de mortalitat 
que varia entre el 12% i el 40% als països desenvolupats. 
 
Des de l’Ajuntament de Girona es planteja sistematitzar el Pla d’Onada de Calor des de les àrees de Protecció Civil i 
Salut i en coordinació amb els CAPs i altres entintats vinculades als serveis socials de la ciutat. Entre d’altres 
funcions, el Pla ha de permetre predir amb la màxima anticipació situacions meteorològiques de perill per calor i 
generar avisos de temperatura màxima i onada de calor. A més, ha de donar indicacions per minimitzar els efectes 
negatius de les onades de calor sobre la salut de les persones i coordinar mesures i recursos per fer-hi front. 
 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

0   Protecció Civil, Àrea de Serveis socials  

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) x Ajuntament de Girona 

Mitjà termini (2020-2025)   

Llarg termini (2025-2030)   

Període d’actuació: 
2015 -  
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

Nom de 
l’actuació 

FORMALITZAR ELS PROCESSOS DE SEGUIMENT I ALERTA PER OZÒ TROPOSFÈRIC I AL·LÈRGENS 

Setting up the monitoring and alerting processes of ozone and allergens 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-13 Directa  No   

Risc o vulnerabilitat afectat: 
Sector: 
Salut Canvis en els patrons de pol·linització 

Augment de les al·lèrgies 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Impactes negatius en la salut de la població, com malalties respiratòries 

Risc pels col·lectius més sensibles (infants, gent gran..) i per a les persones que 
efectuen treballs a l’aire lliure  

Afectacions a persones que efectuen desplaçaments no motoritzats i que impliquen 
esforç físic (vianants i bicicleta)  

Pendent 

Descripció: 

L'ozó és un gas molt reactiu que pot tenir efectes corrosius sobre els materials i, a certes concentracions, efectes 
irritants sobre les mucoses dels éssers vius. En funció de la concentració i durada dels episodis de contaminació per 
ozó, aquest pot causar diferents efectes no desitjats: tos, irritacions a la faringe, irritacions al coll, irritacions als ulls, 
dificultats respiratòries ("gola seca"), disminució del rendiment, empitjorament de la funció pulmonar, símptomes 
de malestar general: cansament, mal de cap, decaiguda, etc, entre d’altres. 

Per altra banda, es calcula que a Catalunya, un milió i mig de persones pateixen alguna patologia al·lèrgica, 
provocada pels pol·lens en un 40% dels casos. Els pol·lens estan considerats com la primera causa de rinitis i la 
segona causa d’asma. Per tant, la quantificació dels grans de pol·len és important per prevenir els pacients 
d’exposicions elevades als al·lèrgens. 

Ambdues problemàtiques es poden veure acusades en un context de canvi climàtic, i és per aquest motiu que es 
planteja formalitzar els processos de seguiment d’alerta d’ozó troposfèric i d’al·lèrgens a escala municipal. 
Prèviament l’actuació inclouria una definició de tasques i distribució de responsabilitats. La informació resultat serà 
incorporada als Plans de Protecció Civil. 

Els serveis i seccions municipals responsables de dur a terme aquestes accions, hauran de comunicar-les a la web 
municipal en compliment de la normativa de transparència i protecció de la salut pública. 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

0   Àrea de Medi Ambient 

Executat  x Agents implicats: 
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Curt termini (2017-2020) x Ajuntament de Girona 

Mitjà termini (2020-2025)   

Llarg termini (2025-2030)   

Període d’actuació: 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

REDACCIÓ I APLICACIÓ DEL PLA DE VERD 

Drafting and application of the “Pla de Verd” 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-14 Directa No  

Risc o vulnerabilitat afectat: 
Sector: 
Verd i biodiversitat 

Major vulnerabilitat del verd urbà 
Assecatge/transformació zones humides 
Canvis en les espècies urbanes 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Augment de la demanda d’aigua per necessitats de reg  
Pèrdua de qualitat paisatgística de les zones verdes per estrès hídric  
Afectació a la fauna més vulnerable als episodis de calor intensa  
Afectació a les espècies per l’augment de l’estrès hídric  
Afavoriment per a l’establiment d’espècies exòtiques (tropicalització)  
Augment de la vulnerabilitat dels espais verds urbans a les plagues 

En execució 

Descripció: 
 
El Pla del verd constituirà un instrument estratègic per concretar el compromís municipal en la conservació del verd 
i de la biodiversitat. Alhora, promourà la relació entre la població i el patrimoni natural fent que la infraestructura 
verda i blava ofereixi el màxim de serveis ambientals. El Pla inclourà també des de criteris de jardineria fins a models 
de gestió (ús de fitosanitaris, selecció d’espècies, sistemes de reg, etc.) i els efectes del verd urbà sobre la població. 
 
Algunes de les subactuacions derivades d’aquesta mesura són: 

• Redacció del Pla d’Exòtiques, que ja està redactat i conté diverses actuacions que s’implementaran de 
forma anual en un període de 5 anys  (4.200€). 

• Formalització de criteris de vegetació a complir en els projectes d'urbanització, tenint en compte els 
diferents usos i situacions (nivells d'ocupació, desenvolupament escalonat, proximitat a zones naturals, 
consideració d’al·lèrgens i altres elements de salut en la redacció dels criteris de vegetació a complir en els 
projectes, etc) (40.000 €). 

• Establir una gestió integral del reg urbà públic i elaborar una eina cartogràfica digital que permeti localitzar 
amb precisió tots els elements (18.000€). 

 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
Reducció de l’efecte illa de calor 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

62.200   Paisatge i biodiversitat 

Executat  4.200 Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) 20.000 

Mitjà termini (2020-2025) 20.000 

Llarg termini (2025-2030) 18.000 

Ajuntament de Girona 

Període d’actuació: 
2017-2030 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

GESTIÓ FORESTAL PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC D'INCENDI I PRESERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT 

Forest management for fire risk prevention and biodiversity conservation 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-15 Directa  No  

Risc o vulnerabilitat afectat: 
Sector: 
Verd i biodiversitat 

Major risc d'incendi 
Vulnerabilitat de les espècies forestals a malalties i 
plagues 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Pèrdua de massa forestal 
Augment dels episodis d’emergència  
Augment de la vulnerabilitat dels espais verds urbans a les plagues  
Afectacions sobre la biodiversitat i regressió de comunitats existents  

Algunes subaccions ja 
realitzades 

Descripció: 
 
Atès que el 42,5% de la superfície de Girona és zona forestal, cal dur a terme la implantació d’una gestió forestal 
sostenible. Les actuacions s’han de centrar principalment en el sector est del municipi, corresponent al massís de les 
Gavarres. Aquestes han d’incloure principalment: 

• Revisió del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals amb l’ADF de Girona i identificació de zones tallafoc. 
(5868,50€). La durada del Pla és de 5 anys 

• Redacció del Pla de Franges (9.922€): 
o Determinar la primera actuació i el manteniment de les franges de protecció i seguretat de les 

urbanitzacions, zones urbanitzades, edificacions aïllades, i de les línies elèctriques de l’enllumenat 
públic per tal que sigui anual. 

o Elaborar un plànol de delimitació d’urbanitzacions, zones urbanitzades i edificacions aïllades. 
 
Entre altres mesures, la gestió forestal ha de permetre: 

• Redactar plans d’ordenació forestal de finques públiques. Ja està redactat i en fase d’aprovació per part de 
la Generalitat 

• Elaborar un catàleg de camins públics 

• Realitzar el manteniment i la senyalització dels camins de la xarxa viària bàsica d’incendis per facilitar accés 
de maquinària contra incendis i evacuació de veïns i visitants 

• Construir un centre d’acopi de biomassa generada en les tasques municipals per assecar la fusta i 
transformar-la en estella  

• Promocionar, en la mesura del possible, el manteniment del sotabosc amb les pastures 

• Promocionar reforestacions 

• Promocionar rompudes i estassades arreu per recuperar els camps agrícoles 
 
Per una altra banda, s’ha de dur a terme una tasca de comprovació del manteniment de la zona de seguretat a 
l’entorn de les línies elèctriques de baixa i mitja tensió que correspon a les companyies subministradores 
d’electricitat, i en cas que s’observin zones amb necessitat de manteniment, comunicar-ho a la companyia elèctrica. 
Cal, a més, realitzar acords amb els propietaris per tal de dur a terme aquestes accions de manteniment. 
 
S’ha de mantenir la realització de campanyes de prevenció d’incendis forestals durant les èpoques de l’any amb 
més risc (del 15 de març al 15 d’octubre). A aquests efectes, cal mantenir les reunions de coordinació entre els 
tècnics de la gestió forestal, el tècnic de protecció civil, l’àrea de comunicació i premsa de l’Ajuntament i els 
responsables de l’ADF i bombers. 
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Les actuacions de gestió forestal han de incloure criteris de preservació de la biodiversitat i promoure’n la seva 
conservació. 
 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

15.791 (els 
costos de les 
accions 
vindran 
definits per 
els diferents 
plans que es 
redactin) 

  
Àrea de Medi Ambient, Patrimoni i Protecció 
Civil 

Executat  15.791 Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020)  

Mitjà termini (2020-2025)  

Llarg termini (2025-2030)  

Ajuntament de Girona i ADF Girona 

Període d’actuació: 
2013- en  execució 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

ELABORACIÓ D’ESTUDIS PER FER PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN CAS D’INCIDÈNCIES EN ELS RIUS, 
SÉQUIES I ALTRES MASSES D'AIGUA URBANES 

Preparation of studies to establish action protocols in case of incidents to the rivers, canals and other water bodies 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-16 Directa No  

Risc o vulnerabilitat afectat: 

Sector: 
Verd i biodiversitat 

Major durada de l'estiatge de rius i rieres 
Assecatge/transformació zones humides  
Augment de les sequeres (durada, freqüència i 
intensitat) 
Major intensitat de les tempestes 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Afectacions sobre la biodiversitat i regressió de comunitats existents  
Afectació als ecosistemes aquàtics per la contaminació derivada del col·lapse dels 
sistemes de depuració d’aigua.  

Pendent 

Descripció: 
 
El procés del canvi climàtic pot comportar un augment de riscos greus per a les masses d’aigua continentals com ara 
un major nombre d’inundacions, increment dels períodes llargs de sequera, augment de la contaminació o la 
dispersió d’espècies exòtiques invasores.  
 
Per tal de fer front aquesta problemàtica, cal que els ens públics desenvolupin protocols d’actuació concrets per 
pal·liar els possibles efectes negatius sobre els ecosistemes. Ara bé, per tal de garantir l’aplicabilitat d’aquests 
protocols cal que, en primera instància, s’elaborin anàlisis de caracterització de les masses d’aigua així com estudis 
de les repercussions de les activitats humanes sobre el seu estat. De forma concreta, es plantegen els següents 
estudis: 

• Estudi sobre l’estat de conservació de la fauna aquàtica al riu Ter (necessari per establir protocols en cas de 
sequera) (8.500€). 

• Estudi de restauració, neteja i millora dels hàbitats aquàtics (3.500€). 

• Estudi per establir protocols pel rescat de la fauna i protocol de seguiment d’inspecció i prevenció (6.000€). 
 
L’actuació inclou establir convenis amb centres de R+D+I per promocionar el desenvolupament dels estudis. 
 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

18.000   Paisatge i biodiversitat 

Executat   Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) 12.000 Ajuntament de Girona 

Mitjà termini (2020-2025) 6.000  

Llarg termini (2025-2030)   

Període d’actuació: 
2017 - 2025 
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PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ 

NOM DE 
L’ACTUACIÓ 

CONSTRUCCIÓ D'ESCALES DE PEIXOS AL RIU TER 

Construction of fish ladders in the Ter river 

Núm. Acció: Tipus d’acció: Acció mitigació: Acció clau: 

ADAPT-17 Directa  No   

Risc o vulnerabilitat afectat: 

Sector: 
Verd i biodiversitat 

Major durada de l'estiatge de rius i rieres 
Assecatge/transformació zones humides  
Augment de les sequeres (durada, freqüència i 
intensitat) 

Impacte/s evitat/s: Estat de l’acció: 

Afectacions sobre la biodiversitat i regressió de comunitats existents En execució 

Descripció: 
 
La solució a la discontinuïtat fluvial del curs del riu Ter és la creació de passos de fauna que permetin tant el pas de 
peixos com de fauna terrestre i semi-aquàtica. Per al pas de peixos es solen utilitzar les anomenades “escales de 
peixos” i que són sistemes d'estanys successius que redueix amb el salt total a diversos salts petits superables per 
l'espècie de disseny, juntament amb estanys d'aigua entre salts on els individus poden descansar per superar el 
desnivell. 
 
Per tal d’establir els criteris de disseny, s’han determinat les espècies de peixos existents a la zona d’estudi i el seu 
grau de protecció. En aquest sentit,  cal tenir en compte que hi ha diferents tipologies d'escales de peixos, depenent 
de les característiques de les espècies, i que no tots els passos de peixos permeten el pas simultani de totes les 
espècies ictícoles. Un cop determinades les espècies presents, s'ha d'establir l'”espècie limitant”, és a dir, l'espècie o 
espècies per a les quals es dissenya l'escala de peixos. 
 
En línia amb l’explicació anterior, la present mesura planteja, primer, la redacció d’un estudi, el qual ja s’ha realitzat  
(907,50 €) per a la construcció d’escales de peixos al riu Ter i el seus afluents al seu pas per Girona, i segon, la 
construcció d’escales en els punts crítics detectats en la fase anterior i que garanteixin la persistència de les 
diferents espècies de peixos protegides. Actualment es considera que existeixen 5 punts crítics en el municipi. 
 

Relació amb altres plans: 
 

Cobeneficis: 
 

Cost inversió 
Ajuntam.(€) 

Cost inversió 
extern (€) 

Cost periòdic (inversió 
€/any): 

Responsable a l’Ajuntament: 

59.908   Paisatge i biodiversitat 

Executat  907,50 Agents implicats: 

Curt termini (2017-2020) 
15.000 (escala de pont de 
Pedret) 

Mitjà termini (2020-2025) 40.000 euros (2 escales) 

Llarg termini (2025-2030) 40.000 euros (2 escales) 

Ajuntament de Girona 
ACA 

Període d’actuació: 
2013-2030 
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ANNEX. FACTORS D’EMISSIÓ EMPRATS EN ELS 
CÀLCULS I PREUS MITJANS DELS COMBUSTIBLES 
 

Taula 24. Factors d’emissió utilitzats en els càlculs del PACES de Girona 

  Unitats Font 

Energia elèctrica 0,479 t. CO2/MWh IPCC 2006 

Gas natural 0,202 t. CO2/MWh IPCC 2006 

Gasoil C 0,267 t. CO2/MWh IPCC 2006 

Propà 0,227 t. CO2/MWh IPCC 2006 

Butà 0,227 t. CO2/MWh IPCC 2006 

GLP 0,227 t. CO2/MWh IPCC 2006 

Gasoil 0,267 t. CO2/MWh IPCC 2006 

Gasolina 0,249 t. CO2/MWh IPCC 2006 

Fueloil 0,279 t. CO2/MWh IPCC 2006 

Bio diesel 0,187 t. CO2/MWh IPCC 2006 

Dipòsit controlat 0,745 t. CO2/ t. RM OCCC (metodologia DIPTA) 

Incineració 1,069 t. CO2/ t. RM OCCC (metodologia DIPTA) 

Compostatge 0,1097 t. CO2/ t. RM OCCC (metodologia DIPTA) 

Metanització 0,4400 t. CO2/ t. RM OCCC (metodologia DIPTA) 

Paper/cartró 0,0629 t. CO2/ t. RM OCCC (metodologia DIPTA) 

Vidre 0,0364 t. CO2/ t. RM OCCC (metodologia DIPTA) 

Envasos lleugers 0,1266 t. CO2/ t. RM OCCC (metodologia DIPTA) 

 
 
 

Taula 2. Preus mitjans dels combustibles emprats en els càlculs del PACES de Girona 

  Unitats Font 

EE equipaments  0,1900 €/kWh Dades facilitades per Ajuntament de Girona 

EE enllumenat 0,1479 €/kWh Dades facilitades per Ajuntament de Girona 

Gas natural 0,0603 €/kWh Dades facilitades per Ajuntament de Girona 

Gasoil C 0,0547 €/kWh Dades facilitades per Ajuntament de Girona 

 
 

Taula 2.  Factors de conversió utilitzats 

De /a kWh 

TEP 0,000086 

 
 

De /a  MWh/litre Font: 

Gasoil 0,01 SEAP Guidelines 

Gasolina 0,0092 SEAP Guidelines 



 
 

 

ANNEX. PLA D’INVERSIONS DEL PACES DE GIRONA 

1. ACCIONS DEFINIDES A CURT TERMINI O JA EXECUTADES 
 

ACCIONS DE MITIGACIÓ DEFINIDES EN EL PACES 

Codi Títol acció: t. CO2 reduïdes 

Prioritat 
d’actuació 

(Curt, mig o 
llarg termini) 

Cost abatiment  
(€ ajuntament/ 
t.CO2 reduïdes) 

Amortització 
(anys) 

Aportació 
Ajuntament 

Aportació Altres 
administracions 

o privada 
Cost total 

A75/B71/2 
Difusió del PAES i de 
la lluita contra el canvi 
climàtic 

 Curt - - 28.000 - 28.000 

A21/B21/1 
Canvi de làmpades 
d’incandescència dels 
semàfors per leds 

 Curt  - 3 149.655,61 - 149.655,61 

A24/B21/1 
Redacció del nou pla 
d'enllumenat públic 

 Curt - - 2.540 - 2.540 

A21/B21/2 

Ajustar els nivells luxo 
mètrics d'enllumenat 
d'acord amb el que 
marca la normativa 

  - - - - - 

A21/B21/3 

Millora en eficiència 
energètica de diverses 
instal·lacions 
d’enllumenat públic 
exterior del municipi 
de Girona 

 Curt - 2,74 1.119.429  1.119.429 

A19/B18/1 
Contractació 
d'electricitat verda a 
l'àmbit municipal 

7.391  - 0 0 - 0 

A16/B12/1 Planificació de la  Curt - - 12.000 - 12.000 



 

 

PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE DE GIRONA 

 

ACCIONS DE MITIGACIÓ DEFINIDES EN EL PACES 

Codi Títol acció: t. CO2 reduïdes 

Prioritat 
d’actuació 

(Curt, mig o 
llarg termini) 

Cost abatiment  
(€ ajuntament/ 
t.CO2 reduïdes) 

Amortització 
(anys) 

Aportació 
Ajuntament 

Aportació Altres 
administracions 

o privada 
Cost total 

millora de l'eficiència 
energètica d'edificis i 
equipaments 
municipals 

A18/B11/2 
Guia de consum 
responsable en les 
operacions municipals 

 Curt - - 2.000 - 2.000 

A16/B12/3 

Reactivació de les 
accions incloses en les 
auditories 
energètiques a tots 
els  equipaments 
existents 

59,81 Curt / Mig 7.021,55 6 419.959 - 419.959 

A41/B45/1 
Implementació del pla 
de mobilitat urbana 
de la ciutat de Girona 

37.453 Curt 342,74 - 12.836.492 - 12.836.492 

A19/B112/1 

Augment de l'ús 
d'energies renovables 
(mini eòlica, 
geotèrmia, PV) en 
equipaments públics 

 Curt / Mig - - 7.363.784 - 7.363.784 

A57/B59/1 

Modernització de les 
centrals 
hidroelèctriques del 
Molí i de Marfà 

1.508 Curt / Mig 397,88 - 600.000 - 600.000 

A57/B51/1 

Difusió dels 
avantatges de 
contractació d'energia 
verda 
 

8.697 
Curt/ Mig / 

Llarg 
0,72 - 6.300 - 6.300 



 
 

 

ACCIONS DE MITIGACIÓ DEFINIDES EN EL PACES 

Codi Títol acció: t. CO2 reduïdes 

Prioritat 
d’actuació 

(Curt, mig o 
llarg termini) 

Cost abatiment  
(€ ajuntament/ 
t.CO2 reduïdes) 

Amortització 
(anys) 

Aportació 
Ajuntament 

Aportació Altres 
administracions 

o privada 
Cost total 

A57/B57/1 

Ordenances pel 
foment de la 
producció d'energia 
als edificis 

  - - - - - 

A53/B56/1 

Incorporar servitud a 
les cobertes dels 
polígons industrials 
per a la generació 
fotovoltaica 

  - - - - - 

A19/B112/2 
Aplicar l'obligació 
"zero emissions" en 
equipaments públics 

  - - - - - 

A57/b59/1 
Millora de l’eficiència 
de la incineradora 

8.047 Curt / Mig - -  27.355.680 27.355.680 

A72/B74/1 
Valoració de nous 
sistemes de recollida 
de residus municipals 

7.383 Curt 22,10 - 163.191 - 163.191 

A35/B31/1 

Estimular la 
participació de 
comerços i 
institucions en els 
programes d'estalvi i 
eficiència energètica 

629 
Curt/ Mig / 

Llarg 
10,02 - 6.300 - 6.300 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ DEFINIDES EN EL PACES 

Codi Títol acció: 
Prioritat d’actuació 

(Curt, mig o llarg 
termini) 

Aportació Ajuntament 
Aportació altres 

administracions o 
privada 

Cost total 

ADAPT-02 Promoció de millores en la gestió dels 
pous urbans Curt 97.000 - 97.000 

ADAPT-03 Formalitzar criteris de gestió i 
manteniment de la sèquia Monar 

- - - - 

ADAPT-04 Implementar polítiques actives 
d’informació a les persones usuàries de la 
xarxa 

- - - - 

ADAPT-05 Ampliar l’abast de les analítiques de 
contaminació en fonts potables 

Curt / Mig / Llarg 41.000 - 41.000 

ADAPT-06 Redacció del pla director del clavegueram - - - - 

ADAPT-07 Aprovació de l’ordenança d’estalvi d’aigua - - - - 

ADAPT-08 Aprofitament d’elements alternatius en 
cas de sequera 

- - - - 

ADAPT-10 Sol·licitar els plans d’emergència o 
informes tècnics actualitzats associats al 
buidatge de l’embassament de Susqueda 

-    

ADAPT-11 Definició d'actuacions de lluita contra la 
pobresa energètica 

-    

ADAPT-12 Actualitzar i sistematitzar el pla d'onada 
de calor des de les àrees de protecció civil 
i salut en coordinació amb caps i serveis 
socials 

- - - - 

ADAPT-13 Formalitzar els processos de seguiment i 
alerta per ozó troposfèric i al·lèrgens 

- - - - 

ADAPT-14 Redacció i aplicació del pla de verd Curt / Mig / Llarg 62.200 - 62.200 

ADAPT-15 Gestió forestal per a la prevenció del risc 
d'incendi i preservació de la biodiversitat 

Executat 15.971 - 15.971 



 
 

 

ACCIONS D’ADAPTACIÓ DEFINIDES EN EL PACES 

Codi Títol acció: 
Prioritat d’actuació 

(Curt, mig o llarg 
termini) 

Aportació Ajuntament 
Aportació altres 

administracions o 
privada 

Cost total 

ADAPT-16 Elaboració d’estudis per fer protocols 
d’actuació en cas d’incidències en els rius, 
sèquies i altres masses d'aigua urbanes 

Curt / Mig 18.000 - 18.000 

ADAPT-17 Construcció d'escales de peixos al riu ter Curt / Mig / Llarg 95.908 - 95.908 

 

2. ACCIONS DEFINIDES A MIG TERMINI 
 
 

ACCIONS DE MITIGACIÓ DEFINIDES EN EL PACES 

Codi Títol acció: t. CO2 reduïdes 

Prioritat 
d’actuació 

(Curt, mig o 
llarg termini) 

Cost abatiment  
(€ ajuntament/ 
t.CO2 reduïdes) 

Amortització 
(anys) 

Aportació 
Ajuntament 

Aportació Altres 
administracions 

privada 
Cost total 

A16/B11/1 

Sensibilització de la 
ciutadania en matèria 
d'eficiència i estalvi 
energètic a la llar 

14.489 Mig / Llarg - - - 200.000 200.000 

A18/B11/1 

Cessió temporal 
d'equips de mesura a 
habitatges perquè 
realitzin les seves 
auditories 
energètiques 

 Mig  - - 12.600 - 12.600 

A16/B12/2 
Actuacions de millora 
energètica en centres 
escolars 

298 Mig / Llarg 6.076,36 21 1.808.076 - 1.808.076 

A75/B71/1 Renovació eficient del 59.827 Mig / Llarg - - - 636.783.000 636.783.000 
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ACCIONS DE MITIGACIÓ DEFINIDES EN EL PACES 

Codi Títol acció: t. CO2 reduïdes 

Prioritat 
d’actuació 

(Curt, mig o 
llarg termini) 

Cost abatiment  
(€ ajuntament/ 
t.CO2 reduïdes) 

Amortització 
(anys) 

Aportació 
Ajuntament 

Aportació Altres 
administracions 

privada 
Cost total 

parc mòbil del 
municipi i 
diversificació 
energètica del sector 

A75/B74/2 

Instal·lació de 
cobertes verdes en 
equipaments 
municipals 

259 Mig / Llarg 9.007,61 8 2.332.971 - 2.332.971 

 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ DEFINIDES EN EL PACES 

Codi Títol acció: 
Prioritat d’actuació 

(Curt, mig o llarg 
termini) 

Aportació Ajuntament 
Aportació Altres 

administracions  o 
privada 

Cost total 

ADAPT-01 Aprovació i posada en funcionament del 
pla “Girona és aigua” 

Mig 5.358.000 - 5.358.000 

 



 
 

 

 

3. ACCIONS DEFINIDES A LLARG TERMINI 
 

ACCIONS DE MITIGACIÓ DEFINIDES EN EL PACES 

Codi Títol acció: t. CO2 reduïdes 

Prioritat 
d’actuació 

(Curt, mig o 
llarg termini) 

Cost abatiment  
(€ ajuntament/ 
t.CO2 reduïdes) 

Amortització 
(anys) 

Aportació 
Ajuntament 

Aportació 
Altres 

administracions 
o privada 

Cost total 

A16/B12/1 

Aplicació de la 
normativa d'eficiència 
energètica vigent a 
l'àmbit residencial 

20.143 Llarg - - - 102.960.000 102.960.000 

A35/B39/1 

Aplicació de la 
normativa d'eficiència 
energètica vigent a 
l'àmbit comercial i 
industrial 

11.330 Llarg - - - 30.000.000 30.000.000 

A57/B53/1 

Establir incentius 
econòmics per 
fomentar la inversió 
privada ciutadana en 
instal·lacions 
municipals d'energia 
renovable 

21.559 Llarg - - - - - 
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ DEFINIDES EN EL PACES 

Codi Títol acció: 
Prioritat d’actuació 

(Curt, mig o llarg 
termini) 

Aportació Ajuntament 
Aportació Altres 
administracions 

 o privada 
Cost total 

ADAPT-09 Augment de la resiliència de la ciutat 
davant d’inundacions 

Llarg 7.000.000 - 7.000.000 
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