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PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE 

 

 

ABSTRACT 

 He llegit a la web del Ajuntament de Mollet del Vallès (el meu 
municipi), que han aprovat el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible.  Veig 
que es una iniciativa de la Diputació de Barcelona per que tots el 
Municipis tinguin un Pla d’Acció fins a l’any 2020, on es recullen totes les 
accions a fer per la reducció de les emissions de CO2 des de les 
competències pròpies dels Ajuntaments. 

 

 - Es una iniciativa de la Unió Europea. 

- Pretén anar més enllà dels objectius de Kyoto amb la implicació 
dels governs locals. 

- “20-20-20”:   Aconseguir  per l’any 2020 un mínim d’un 20% en la 
reducció dels GEI, incrementar en un 20% l’eficiència energètica i 
assolir una contribució d’un 20% de les energies renovables. 

 

Accions apuntades per la Diputació de Barcelona: 

- implantació d’energies renovables 
- realització d’auditories energètiques 
- millora de l’eficiència energètica 
- ambientalització dels serveis de l’administració 
- impuls de la mobilitat sostenible 
- urbanisme i edificació sostenibles 
- foment de la prevenció de residus 
- mesures d’estalvi d’aigua i aprofitament de les aigües usades 

 

Els Plans d’Acció han de contenir: 

 

- Anàlisi del potencial d’estalvi energètic dels edificis municipals 
- Anàlisi de projectes i mesures locals per reduir el consum 

energètic i les emissions de CO2 
- Projectes de generació d’energia mitjançant energies renovables 
- Procés de participació: exposició pública a la web i canal de 

comunicació 
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El treball consistirà en analitzar el PAES de Mollet del Vallès, veure les 
aportacions que si poden fer amb tots els conceptes explicats al màster, 
sobretot amb els temes arquitectònics i d’urbanisme  i elaborar un 
document guia per a la elaboració d’un  Pla d’Acció Sostenible Municipal. 

Al final el PAES que he pogut obtindre es el del municipi de Granollers, a 
prop del de  Mollet del Vallès, ja que encara que estigui aprovat he tingut 
dificultats per obtenir el text que encara no ha estat publicat. 
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PRÒLEG 

 

 És interessant veure com es parla a Catalunya i a Espanya del tema de 
la sostenibilitat, la arquitectura i l' urbanisme, on fa més de 10 anys que si han 
publicat documents preparats des de les Administracions de l'Estat Central i 
des de la Generalitat de Catalunya, com son el "Llibre Verd de la sostenibilitat" i 
el programa de les Agendes 21 fetes des de la Generalitat i que s'han plasmat 
en els Plans d'Acció Sostenible que els Municipis Adherits i amb 
l'assessorament de la Diputació de Barcelona s'han dut a terme en els últims 
anys. De totes maneres els municipis del àrea del Vallès estan tot just aprovant 
en els Plens Municipals els Plans d'Acció en els últims dos anys, per tant es 
tracta de documents molt recents i es per això que crec que s'han d'analitzar i 
veure detalladament. 

 

 Els Plans d'Acció representen l'últim plantejament fet des de les  
Administracions Locals per encarar el tema de la sostenibilitat en el futur i amb 
objectius concrets de reducció d'emissions, que poden ser molt interessants,  
plantejament de projectes concrets, amb un llistat exhaustiu de propostes, però 
que cal analitzar el conjunt dels planejaments ja que pot semblar que fent això 
els municipis siguin els agents més sostenibles del món  i que tot sigui una 
estratègia política, com de fet és, i fer veure als ulls del món exterior que els 
nostres Municipis son els agents més sostenibles del món i fer servir tot aquest 
tema només amb fins electorals. 

 

 Després de una lectura superficial del document i des de la lectura de la 
presentació es desprèn que ja som els municipis més sostenibles del món 
perquè estem proposant la implantació de quatre plaques fotovoltàiques o la 
substitució de determinats elements dels edificis municipals, instal·lacions en 
general, sense un planteig exhaustiu de les actuacions per a dur a terme .  

 Des de les explicacions teòriques realitzades al màster. Les conferències 
des de el punt de vista urbanístic i les visites d'experiències de nous  barris, 
europeus, planejats des de la sostenibilitat com a punt de partida, realitzaré un 
anàlisi del document del Pla d'Acció sostenible, en aquest cas de la ciutat de 
Granollers. 
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INTRODUCCIÓ 
 

 

L’energia ha estat absolutament necessària per assolir el grau actual de 

desenvolupament  humà. No obstant l’abús de fonts no renovables i els efectes 

associats als GEI  (gasos d’efecte hivernacle) pot implicar un retrocés que pot 

estar entre un 5 i un 10% del PIB mundial. 

 

La lluita contra el canvi climàtic és un gran repte on la contribució dels governs 

locals, els Ajuntaments, serà fonamental ja que moltes de les seves polítiques 

tenen capacitat d’incidir en els processos que alteren la composició de 

l’atmosfera. 

 

La Diputació de Barcelona, com administració local que és, dona suport 

econòmic i tècnic als ajuntaments del seu territori. Promou l’adhesió al pacte 

dels municipis de la província, col·laborant en la redacció dels Plans Locals 

d’acció d’Energia Sostenible. 

 

Es una iniciativa de la Unió Europea. Pretén anar més enllà dels objectius de 

les conferències de Kyoto y Copenhage, amb la implicació dels governs locals. 

 

“20-20-20”: aconseguir per l’any 2020 un mínim d’un 20% en la reducció dels 

GEI ( gasos d’efecte hivernacle ), incrementar en un 20% l’eficiència energètica 

i assolir una contribució d’un 20 % de les energies renovables 

 

 

  



PLA D’ACCIÓ SOSTENIBLE 
 

VICENÇ MUTGE BARCELO Pàgina 6 
 

DADES DELS MUNICIPIS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 
 

 La província de Barcelona esta formada per 311 municipis i una població de 
més de 5,3 milions d’habitants.  La província té una elevada dependència de 
l’exterior, des de on obté el 98% de l’energia. 

 

El principal sector de consum és el transport amb un 36%, seguit de la industria 
amb un 27%. 

 

L’any 2003 es van emetre    21.741.505 Tn CO2  a l’atmosfera. 

 

Els edificis i instal·lacions municipals de la província de Barcelona consumeixen  
uns 1.500  GWh/any  d’energia elèctrica. 

 

Amb diferents mesures d’estalvi  i eficiència es poden estalviar uns  600  
GWh/any, el que suposaria deixar d’emetre unes  240.000 Tn de CO2  a l’any. 

 

 

 

 

La potencialitat de generació d’energia sostenible a edificis, instal·lacions i 
terrenys municipals supera els  700 GWh/any. 

 

 



PLA D’ACCIÓ SOSTENIBLE 
 

VICENÇ MUTGE BARCELO Pàgina 7 
 

 

ACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ D'ENERGIA SOSTENIBLE 
 

 

1 IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES 
 

2 REALITZACIÓ D’AUDITORIES ENERGÈTIQUES 
 

3 MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 

4 AMBIENTALITZACIÓ DELS SERVEIS DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

5 IMPULS DE LA MOVILITAT SOSTENIBLE 
 

6 URBANISME I EDIFICACIO SOSTENIBLES 
 

7 FOMENT DE LA PREVENCIO DE RESIDUS 
 

8 MESURES D’ESTALVI D’AIGUA I APROFITAMENT DE LES 
AIGUES USADES 
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RESUM DELS OBJECTIUS I GUIÓ DEL PLA D'ACCIÓ 
 

 

OBJECTIU DEL PAES 

Definir les accions que cada municipi ha de dur a terme  per superar els 
objectius establerts per la Unió Europea per a l’any 2020, anant més enllà de la 
reducció del 20% de les emissions de CO2 a cada municipi. 

Aquestes accions es definiran pels sectors d’activitats on els organismes locals 
tenen competències. 

 

 

GUIÓ DEL PLA D'ACCIÓ SOSTENIBLE  (PAES) 

Característiques generals 

CONDICIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DEL PLA D'ACCIÓ 
PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE …………………………… 

1. Antecedents 
2. Objecte de l’encàrrec 
3. Àmbits d’actuació del PAES 
4. Procés de participació 
5. Seguiment de l’elaboració del PAES 
6. Contingut dels documents dels PAES 

6.1. DOCUMENT 1: PLA D'ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE 

6.1.1 Introducció. Marc general 
6.1.2 Avaluació d’emissions. Inventari 
6.1.3 Diagnosi i estratègia energètica 
6.1.4 Pla d’acció per l’energia sostenible: 
6.1.5 Pla de seguiment del PAES 

6.2. DOCUMENT 2: PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

6.3. DOCUMENT 3: ANNEXOS 

6.4. DOCUMENT DE DIFUSIÓ 4 
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ANNEXOS 

 

ANNEX 1.- CÀLCULS NECESSARIS PER L’AVALUACIÓ 
D’EMISSIONS DEL PAES. 

Sectors i càlculs de l’avaluació d’emissions del PAES. 

 

ANNEX 2.- FONTS D’INFORMACIÓ DE LES DIFERENTS 
VARIABLES PER LA REDACCIÓ DEL PAES. 

 

ANNEX 3.- RELACIÓ DE CONSUMS MUNICIPALS A TENIR EN 
COMPTE. 

 

ANNEX 4.- DADES MÍNIMES SOBRE L’ENLLUMENAT I ELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

   4.1. Dades enllumenat municipal. 

   4.2. Dades equipaments municipals. 

 

 

Fins aquí un resum del document de la Diputació de Barcelona preparat de 
cara a unificar el contingut dels Plans d'Acció de energia sostenible. 
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PLA D’ACCIÓ SOSTENIBLE DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS 

 
A continuació, a través del seguiment del Pla d’acció sostenible de la ciutat de 
Granollers que s’ha incorporat a través d’imatges en el document, s’analitzarà 
el contingut dels  diferents punts que composen el pla. 

 

 

Tot i ser important el fet de que s’hagin plantejat els plans d’acció sostenible, 
s’ha de mirar que no quedin en simples papers de propaganda política on 
sembli que ja ho tenim tot fet en sostenibilitat i eficiència energètica, ja que 
sovint iniciatives d’aquest tipus en mans dels polítics només serveixen per dir 
que ja està tot fet i s’utilitza per fer notar que son  més sostenibles que els 
altres municipis veïns. 

 

 

Ja que es tracte d’un document on es parla de sostenibilitat i  eficiència 
energètica a nivell municipal, que ha de durar fins a l’any 2020, ens afecta 
d’una manera molt directa a tota la població. Per tant s’han d’establir 
mecanismes de seguiment i planificació de les accions a realitzar. Tant les ja 
concretades a projectes que s’han de construir, com les mesures que 
requereixen estudis més llargs i complicitats,  més importants entre  diferents 
municipis. Cal remarcar que seria important que, a banda dels plans 
municipals, existís una proposta a nivell comarcal en el temes que impliquen a  
territoris més grans, com la mobilitat  inter- comarcal i el tractament dels residus 
que requereixen un àmbit d'actuació a nivell de territori més gran. 
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Es proposen quatre punts: 

- 1.-  Anàlisi del potencial d’estalvi energètic dels edificis municipals. 
- 2.- Anàlisi de projectes i mesures locals per reduir el consum 

energètic i   les emissions de CO2. 
- 3.- Projectes de generació d’energia mitjançant energies renovables. 
- 4.- Procés de participació:  exposició pública a la web del PAES i 

canal de comunicació. 

 

 

 1.- Per fer una avaluació del potencial d'estalvi energètic dels edificis 
municipals cal realitzar un treball meticulós que inclogui:  

 

Un inventari complet de tots els edificis municipals amb els consums energètics 
realitzats al menys durant els últims cinc anys. S’ha d’especificar el tipus de 
construcció, sistemes d’instal·lacions de (calor , fred, ventilació i il·luminació). 

  Balanç energètic actual i estudi de les solucions a adoptar per 
millorar les pèrdues energètiques. Veure la reducció de consums que es pot 
assolir i avaluar la reducció d’emissions de CO2. 

  Aquest tema va molt lligat a la rehabilitació d’edificis. L’Ajuntament 
com a primera empresa local ha de ser pionera en la rehabilitació integral dels 
seus edificis per fer veure la importància que té l’eficiència energètica als 
edificis i fer de motor per que la resta d’agents de la construcció, promotors i 
particulars si sumin. No ni ha prou amb la reducció d’emissions als edificis 
municipals també  s’ha de fomentar des de l’Ajuntament  la rehabilitació de tot 
el parc d’habitatges privats dels municipis. 
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Punts a tenir en compte en una rehabilitació: 

 

- 1.-FAÇANES -   Millora de l’aïllament tèrmic. 

El valor de les pèrdues energètiques a través de les façanes està 
directament relacionat amb el gruix del material aïllant utilitzat. Millora del 
coeficient de transmitància tèrmica U. 

 

- 2.-COBERTES -  Millora de l’aïllament tèrmic. 

Aquí també s'ha de millorar l'aïllament tèrmic i la impermeabilització de 
les cobertes. 

Les cambres d'aire ventilades entre l'aïllament i el material de acabat de 
la coberta son una bona solució. 

Les cobertes enjardinades son una bona solució tèrmica i a part 
restitueixen el verd a la zona de implantació de l'edifici. 

 

- 3.-TERRES - Millora de l’aïllament tèrmic. 

 

Es important millorar les pèrdues d’energia a través de tota la pell dels 
edificis. Des de la part que està en contacte am el terreny, la coberta i 
les façanes.  

Depenen del sistema constructiu de cada edifici es poden donar 
solucions integrals per tal de reduir les pèrdues, inclús per sobre dels 
valors mínims obligats per complir el CTE. La inversió que es fa a la pell 
del edifici es per sempre i l'estalvi amb energia també.  

 
 

- 4.-FORATS DE FAÇANA -(FINESTRES I PORTES)  Millora del 
coeficient de transmitància tèrmica i millora de la permeabilitat a les 
infiltracions d'aire. 
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En general les portes i finestres fins ara no s'han tingut molt amb compte 
a l'estalvi d'energia en la construcció. Pels forats de façana es on hi han 
més pèrdues de transmissió i infiltració d'aire, les solucions son més 
cares i complicades, de totes maneres es molt important millorar el 
comportament tèrmic dels forats. 

Controlar la relació entre massís i forats als edificis. 

 

- 5.-INFILTRACIÓ I VENTILACIÓ - Millora de la qualitat de unions 
entre la fusteria i les parts massisses de les façanes. Segellar per 
millorar la permeabilitat a l'aire.  

- Dissenyar sistemes correctes de ventilació dels edificis amb les 
renovacions d'aire necessàries i instal·lant recuperadors de calor. 

 

- 6.-CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA - Producció 
d'aigua calenta sanitària amb energia solar tèrmica. Incorporar 
sistemes passius a la climatització dels edificis. 

Els sistemes de climatització han de ser eficients. 

Tenir un bon sistema de regulació i està dissenyats en funció de les 
necessitats dels ocupants. 

S'han de minimitzat les pèrdues, primer, de la pell dels espais a 
climatitzar. 

Incorporar en els sistemes de regulació l'automatització del control. 

 

- 7.-ILUMINACIÓ - El criteri en aquest cas es senzill. Substitució 
de les llums amb bombetes incandescents per llums de baix consum. 

També s'ha d'aprofitar la llum natural al màxim. Utilització de 
fotosensors, mecanismes que s'encarreguen d'apagar el llum artificial 
quan el nivell de la llum natural es suficient. 

La substitució de bombetes incandescents per bombetes de baix 
consum estalvia fins a un 80% d'energia i duren vuit vegades més. 
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- 8.-ACCESORIS - ELECTRODOMÈSTICS - Els 
electrodomèstics ja venen classificats per la seva eficiència 
energètica. Per tant s'han de utilitzar els més eficients. 

 

- 9.-RENOVABLES - Un cop s'han utilitzat totes les mesures 
bàsiques d'eficiència energètica, s'han de tenir en compte les 
energies renovables per reduir les emissions de CO2. 
 

- Incrementar la energia solar tèrmica per aigua calenta sanitària i 
calefacció. 

- Utilitzar sistemes de plaques fotovoltaiques. 
- Utilitzar calderes de biomassa i bombes de calor geotèrmiques 

millora considerablement la eficiència energètica. 
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ANÀLISI DEL QUE S'HAURIA D'INCORPORAR A UN PLA D'ACCIÓ 
SOSTENIBLE PENSANT AMB LES EINES DE GESTIÓ MUNICIPAL 

Crec que no es fa referència a un del temes més importants on cal que els 
ajuntaments es posin a treballar de ferm des de ara en el futur. Tal com es diu 
al document  l’àmbit d’actuació  es en aquelles mesures que son d’àmbit de 
l’administració local, per tant l’ordenació territorial i l' urbanisme a través de la 
definició dels Plans Generals d’Ordenació, son l’eina principal per a la 
planificació amb criteris mediambientals dels municipis. Tot i que en aquests 
últims deu anys hem viscut la revisió de molts Planejaments, la incorporació de 
criteris mediambientals es molt petita. 

Extracte del seminari “Planejament i sostenibilitat, i els Plans d’Acció 
Mediambiental i planejament urbanístic”,  desembre de 1999, al Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya.  Es tracte doncs dels plantejaments que es feien 
ara fa deu anys. 

 

L’ordenació territorial i l' urbanisme intervenen en el funcionament del nostre 
entorn en la mesura que assignen, defineixen i regulen els usos del sòl, i en la 
mesura que sovint són origen i causa de la seva forma. 

Els reptes ambientals que tenim plantejats tenen una relació directa o indirecta 
amb la forma i amb l’ús que fem del territori. 

D’aquí la importància de potenciar (espavilant-nos-hi una mica) models 
d’ordenació territorial i urbana que incorporin els emergents criteris ambientals. 

A finals del segle XX, el concepte de desenvolupament ha estat 
inexcusablement lligat a la cultura del creixement, a l’ús i el consum creixents 
de sòl, recursos naturals, temps de les persones i energia. 

Sens dubte, el segle que hem començat – també inexcusablement – haurem 
d’adoptar nous enfocaments per a la planificació, organització i gestió del 
territori, i haurem de conrear sistemes de desenvolupament basats en la re-
urbanització i en l’administració intel·ligent dels recursos no renovables, les 
infraestructures de què disposem, la informació i la comunicació. 
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Any 2006 Ministeri de Medi Ambient “Estratègies de Medi ambient Urbà”. 

 

Objectius per a un urbanisme sostenible: 

 

El plantejament del urbanisme des de la sostenibilitat implica incorporar nous 
valors socials respecte el medi ambient, nous drets de la pròpia societat a les 
oportunitats de la societat del coneixement i als propis processos del urbanisme 
com a camp de coneixement. Per això s’ha d'avançar en els objectius 
següents: 

• Crear ciutat,  no urbanització. 
• Ordenar l’expansió urbana, reciclant teixits urbans i vinculant la 

nova urbanització a la ciutat existent. 
• Augmentar la complexitat urbana en els teixits existents. Crear 

noves àrees de centralitat, potenciant  la barreja d’usos i la 
proximitat com a  base de l’accessibilitat. 

• Barreja de rentes i cultures en el mateix teixit. 
• Reduir el procés urbanitzador així com els seus impactes. 
• Augmentar la qualitat urbana, en especial la xarxa d’equipaments 

públics. 
• Vincular la nova urbanització i els nous equipaments al foment del 

desplaçament amb transport públic, a peu i en bicicleta.. 

 

Objectius per a una mobilitat sostenible 

• Reduir la dependència del cotxe. 
• Incrementar les oportunitats dels mitjans de transport alternatiu, 

potenciant  les condicions que permetin als ciutadans poder caminar, 
pedalejar o utilitzar el transport col·lectiu en condicions adequades de 
comoditat i seguretat. 

• Reduir el impacte dels desplaçaments motoritzats, reduint els consums 
locals i globals, convivint amb els altres usuaris dels carrers en 
condicions de seguretat acceptables. 

• Evitar  la expansió del espai depenent del automòbil, frenant la expansió 
del urbanisme depenent d'aquest. 

• Reconstruir la proximitat com valor urbà, recreant les condicions per 
realitzar la vida quotidiana sense desplaçaments de llarga distancia.  

• Recuperar l'espai públic com a lloc de convivència.  
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Objectius per a una edificació sostenible 

 

• Garantir el dret a un allotjament digne i adequat per a tots. 
• Garantir l'accés als serveis essencials. 
• Promoure un ús eficient del patrimoni immobiliari construït, incentivant la 

rehabilitació i reutilització en front a la nova construcció. 
• Disminuir la necessitat de noves edificacions. 
• Disminuir al mínim el impacte dels recursos necessaris per a la 

edificació. 
• Contribuir a la integració del espai urbà en el medi natural. 
• Generar espais urbans basats en un espai públic de qualitat. 
• Disposar de edificacions que integrin activitats complementàries. 
• Oferir habitatges adequats als diferents i canviants modus de vida. 
• Transformar la edificació en el primer node de connexió a la xarxa de la 

societat de la informació. 

 

Noves relacions Camp-Ciutat 

 

• Fomentar les relacions entre els territoris rurals i urbans fomentant la 
cooperació tècnica i política. 

• Establir instruments de intercanvi de Bones Pràctiques i elements de 
aprenentatge per a la cooperació Comarcal i Regional. 

• Utilitzar la planificació com instrument integrador de les Estratègies 
Territorials, comarcals i la ordenació a nivell local. 

• Integració de la oferta de productes i la prestació de serveis rurals 
públics i privats. 

• Impulsar la formació de xarxes i fomentar el treball amb xarxa. 
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Objectius per a una gestió urbana i participativa que busqui la sostenibilitat 
sense perdre complexitat i cohesió social 

 

• Desenvolupar models urbans més sostenibles dotant de intenció la 
gestió urbana i dirigir-la cap a la sostenibilitat. 

• Cooperar Administracions i Municipis per articular la diversitat amb 
mecanismes de coordinació e integració. 

• Incorporar capital social: transversalitat, participació i col·laboració amb 
xarxa. 

• Aprendre en valors i democràcia participativa: educar es crear ciutadania 
i generar implicació en la esfera pública, i es fonamental de cara a la 
gestió sostenible del medi ambient urbà.  

• Establir estratègies de acció i mecanismes de seguretat i evolució dels 
canvis en el sistema urbà: Es prioritari realitzar Plans de Acció per a la 
Sostenibilitat i un panell de indicadors urbans.  
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Per tant seria bo incloure als planejaments totes aquestes reflexions ja fetes 
però de veritat.  

UNIFICAR MEDI AMBIENT I URBANISME I PLANEJAR  PROJECTES 
AVANÇATS . 

 

 

• 1.- Anàlisi del planejament actual des de el punt de vista 
mediambiental. 
 

• 2.- Incloure a la planificació l’estudi dels recorreguts solars i projecció 
d’ombres, sobretot els d’hivern, a tots els carrers existents i 
l’obligatorietat de realitzar-los als nous polígons d’actuació del 
planejament. 

 
• 3.- Estudi del trànsit amb les premisses de: 

reduir la circulació del cotxe a dintre la ciutat i en els desplaçaments 
interurbans.  

prioritzar el transport públic urbà e interurbà. 

estudi de la connexió interurbana amb tramvia entre poblacions. 

implantació del desplaçament prioritari de la bicicleta sobre el vehicle. 

peatonalització de grans àrees, restringint al màxim la circulació 
ràpida de vehicles a dintre les ciutats. Implantació de les grans illes 
peatonals. 

• 4.- Quantificar la quantitat d’energia que es pot generar als diferents 
barris de la ciutat amb energies renovables, amb l’estudi 
d’implantació als edificis existents, als espais públics i als edificis 
municipals. 

Aquest estudi s'ha de diferenciar entre els edificis públics i privats, 
quantificant les fites a on s'ha de arribar en cada sector. 

• 5  Estudi detallat de la quantitat de zones verdes i pavimentades a la 
ciutat.  
En la actualitat la majoria dels carrers estan pavimentats totalment, 
amb la plantació en alguns d'ells només d'arbres, on la única terra al 
descobert es al voltant de l'arbre.  
El verd com a medi de curar malalties. Tenim la cultura del parc i la 
plaça però no el verd generalitzat a tota la ciutat. Carrers verds, 
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teulades verdes. Fa falta molta més presència del verd a les nostres 
poblacions, l'entorn habitable s'ha de deslliurar del cotxe i convertir 
els carrers en llocs agradables per al passeig, la tranquil·litat i la 
contemplació de la natura. Totes aquestes mesures afavoririen la 
disminució de malalties relacionades amb l'estrès, el soroll, la 
contaminació del aire etc. 
 

• 6 Implantar l'estudi del cicle de l'aigua a nivell municipal i comarcal. 
S'ha de tornar l'aigua a la superfície, afavorint la seva presència i 
acumulació al casc urbà, a través de petits estanys i recorregut 
superficial de la seva recollida. 

Implantar la xarxa separativa de recollida d'aigües grises i aigües de 
pluja, amb una estratègia de superficialitat de la recollida i 
acumulació del aigua de pluja. 

 
• 7 Gestionar definitivament la recollida de escombraries a nivell com 

a mínim comarcal amb la construcció dels ecoparcs necessaris per al 
seu tractament i reutilització. 

Implantar el servei de recollida neumàtica de les escombraries com el 
servei de més eficiència a nivell global de impacte ambiental. 

 

• 8 Promoure la renovació integral del barris existents a la ciutat 
aplicant tots els criteris de sostenibilitat comentats. 
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ANALISI I EVOLUCIO DELS CONSUMS I EMISSIONS DEL MUNICIPI 
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ANALISI DE  LES DADES DE LES EMISSSIONS I EL REPTA DE REDUCCIO 

 

 El consum d'energia com es veu a les dades va augmentant del ordre de 
un 4% anual. Com que estem en una societat de consum, aquest ha de 
augmentar any rere any per tal de que el sistema sigui sostenible des de el 
punt de vista econòmic.  

Hi ha un gran desfase entre les necessitats d'un model sostenible de 
desenvolupament de la societat del confort i el de un model de 
desenvolupament sostenible econòmic. 

El primer necessita una reducció de tots els factors de consum que 
generen emissions a l'atmosfera. 

 En aquest moment no hi han Dades que marquin consums màxim per 
municipi ni per número d'habitants.  

 

Anàlisi de les dades: 

De les emissions totals del municipi les emissions que corresponen a 
l'administració municipal son 31.753 TN CO2 que son només un 8,96% del 
total. 

 

EMISSIONS TOTALS DE GRANOLLERS 354.226 TN CO2 

REDUCCIO DE 6.350 TN  CO2 

20% REDUCCIO  SOBRE  31.753 TN CO2 SON 6.350 TN CO2 

 

QUEDEN UNES EMISSIONS DE 347.000 TN CO2 SOBRE 
LES QUE NO S'ACTUA    
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Quan es parla de macro xifres el control sobre aquestes es molt difícil  i fer-les 
coincidir amb interessos determinats es fàcilment manipulable. Per tant s’ha 
d’establir un protocol exigent amb totes les estratègies a realitzar. 

 

Quan mires a prop aquestes xifres te n'adones que en realitat quasi bé no 
estem fen res. Només amb el augment del consum de energia del 4,19% anual 
que representen 2,27% de augment de emissions i  6.600 TN CO2 anuals. 

 

Això vol dir que en un sol any ja es supera tot l'estalvi de emissions que es 
volen aconseguir en els propers 10 anys.  

 

CONSUMS PER HABITANT 

 

18,54 MWh/hab any   5,59 TN/hab  CO2   
   

Aquestes dades per comparació entre diferents municipis poden donar la 
situació exacte de cada municipi en quan a consums energètic i emissions i fer 
un estudi  detallat de la situació de les diferents zones geogràfiques de 
Catalunya.. 

   

De totes maneres les xifres son molt preocupants i demostren que encara no 
s'ha aturat el creixement desaforat del consum energètic i que no existeixen ni 
mecanismes ni estudis ni ningú que controli de forma global aquest tema. Les 
iniciatives com aquesta del plans d'acció son un inici però no son la solució al 
greu problema de reducció que s'ha de emprendre a nivell global. 

 

S'ha de tendir cap a una regulació on es fixin el paràmetres de consum 
energètic i les emissions de CO2 a l'atmosfera per preservar el nostre entorn. 
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LLISTAT DE PROJECTES 
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CONCLUSIONS 

 

 El llistat de projectes a realitzar comprèn una bona llista de bones 
pràctiques de cara a la sostenibilitat ja que es un llistat força exhaustiu. 

 

De totes maneres crec que falta una mica de ordre i es veu com hi ha molts 
camps d'actuació. Això serveix per introduir la figura del Gestor Energètic. 

 

Per gestionar el funcionament dels edificis,  controlar els consums i fer el 
manteniment de instal·lacions, cal crear empreses especialitzades. Amb la 
responsabilitat de que es compleixin les previsions de consums. En l'estalvi 
energètic hi hauria el benefici d'aquestes empreses. Millorar la qualificació 
energètica de edificis, fer-ne el seguiment i publicació de resultats. 

 

Avui ja s'ha implantat la qualificació energètica. Aquesta però sense un bon 
control de funcionament i de consums i sense un reglament a complir i 
seguiment es quedarà amb la insígnia a la façana i prou. 

 

Amb la implantació de aquestes empreses, es podria anar fomentant la cultura 
del estalvi energètic a través de la comparació de dades de resultats de 
funcionament del diferents edificis i implantar una certa competència en l'estalvi 
energètic. 

 

Amb la aplicació de les noves tecnologies i el ús de Internet es poden tenir 
sistematitzats el comparatiu de consums d'una població, registres de 
comparació de edificis amb el mateix ús, el consum de edificis públics etc.  Els 
edificis no només mostrarien els seus consums sinó també les seves 
estratègies de construcció, sistemes passius, etc. 
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Es important fer de domini públic les dades del consum energètic tan en els 
mateixos edificis com a la xarxa, i anar conscienciant a la gent en la reducció 
de emissions ja que hi guanyarem tots.  

 

També es pot aplicar això a les instal·lacions de generació de energies 
renovables, per tal de que cada població tingui l'objectiu de generar una certa 
quantitat mínima de energia. S'han de fixar objectius depenent del número de 
habitants de cada població. 

 

Els Plans d'Acció per a les Energies Sostenibles, son un plantejament de inici 
per poder abordar el tema de la reducció de emissions en el futur a nivell 
municipal, però faran falta moltes més accions i més generals, implicant a més 
agents de la societat per poder obtenir un resultats que es notin a nivell de 
territori i es redueixin per fi les emissions. 
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