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1. El Pacte d’alcaldes
El dia 14 de febrer de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Roses va aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldes.
Per tal de vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució d’aquest Pla d’Acció per
a l’Energia Sostenible, l’Ajuntament ha designat l’alcaldessa com a coordinadora municipal del Pacte
d’alcaldes.
El Pacte d’alcaldes és la primera iniciativa, i la més ambiciosa, de la Comissió Europea orientada
directament a les autoritats locals i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi
climàtic.
L’estratègia del «20/20/20» de la Comissió Europea és la base del Pacte d’alcaldes (Covenant of
Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de
l'acció de govern.
Tots els signants del Pacte d’alcaldes 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’alcaldes, 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’alcaldes 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.

⋅

4

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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2. Antecedents i context
2.1. El Protocol de Kyoto i els programes europeus sobre el
canvi climàtic
L’any 1997, en el marc de la tercera Cimera del Clima, es presentava el Protocol de Kyoto1, amb
l’objectiu d’establir un protocol vinculant de reducció d’emissions de gasos d’efecte d'hivernacle
(GEH). El compromís era reduir el 5 % dels GEH emesos l’any 1990 durant el període 2008-2012. Tot
i que la Unió Europea el va signar l’any 1998 i el va ratificar el 2002, el protocol no va entrar en vigor
fins al 16 de febrer de 2005, quan es va assolir el mínim de països necessaris per sumar, junts, un
compromís de reducció de més del 55 % de les emissions de GEH del 1990. Actualment, hi ha 191
països que l’han ratificat.2
Quan la Unió Europea va signar el protocol, es va comprometre a reduir un 8 % els GEH emesos el
1990 i, per tant, va augmentar-ne l’exigència. Per tal de complir-lo va establir diverses accions i les va
basar en el Programa Europeu sobre el Canvi Climàtic (PECC) i en el règim del comerç de drets
d’emissió de gasos d’efecte d'hivernacle dins de la UE. El PECC I es va iniciar l’any 2000. En una
primera fase (2000-2001) va incloure dotze polítiques i mesures que calia dur a terme, i també va
abordar la necessitat d’augmentar esforços en la investigació climàtica. En la segona fase (20022003) va facilitar la implantació de les polítiques i mesures de la primera, va investigar la viabilitat de
mesures addicionals i va avaluar el potencial de reducció de les ja previstes. L’any 2005 s’inicia el
PECC II3 amb l’objectiu d’incorporar noves polítiques i mesures per tal d’assolir reduccions més
significatives després del 2012. També inclou grups que treballen en la captura i l'emmagatzematge
de carboni, les emissions de vehicles lleugers, les emissions de l’aviació i l’adaptació als efectes del
canvi climàtic.

2.2. L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta
Per tal de complir el Protocol de Kyoto, l’Estat espanyol va crear el Consell Nacional del Clima i
l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, així com la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi
Climàtic, per coordinar les polítiques de l’Estat amb les de les comunitats autònomes.
4

L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta (EECCEL), horitzó 2007-2012-2020,
és un instrument planificador que estableix el marc en què les administracions han d’actuar per tal
d’adoptar polítiques i mesures per mitigar el canvi climàtic, pal·liar els efectes adversos del canvi
climàtic i complir els compromisos internacionals adquirits per Espanya en matèria de canvi climàtic. A
més, també inclou mesures per aconseguir consums energètics compatibles amb el
desenvolupament sostenible. Aquesta estratègia inclou l’adopció de diverses mesures urgents, entre
les quals l’elaboració del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
5
Energética en España , que l’any 2011 va ser revisat i substituït pel Plan de Acción de Ahorro y
6
Eficiencia Energética 2011-2020 . Aquest últim, a part d’avaluar l’eficiència de les seves propostes,
estableix nous objectius per a dos horitzons: 2016 i 2020.

1)
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php>
2)
Status of Ratification of the Kyoto Protocol - United Nations Framework Convention on Climate Change.
3)
<http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm>
4)
<http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.c4833b494d44967f9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=9406bb19697d6210VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9406bb19697d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default>
5)
<http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.11>
6)
<http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle>
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2.3. Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya
Fins al març de 2011 Catalunya tenia, d'una banda, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 i,
de l’altra, el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012. Atès que ambdós plans s’han
de revisar en breu, que hi ha una estreta relació entre energia i canvi climàtic, i que la planificació
europea en matèria d'energia i clima té com a horitzó l’any 2020, el Govern de la Generalitat de
Catalunya va decidir optimitzar esforços i elaborar un únic pla: el Pla de l’Energia i del Canvi
Climàtic de Catalunya 2012-2020, els principals eixos estratègics del qual són:
⋅

Les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica seran elements clau per assegurar
l’assoliment d’un sistema energètic sostenible per a Catalunya (sobre la base del sector
transport, residencial ―domèstic i serveis― i industrial).

⋅

Les energies renovables com a opció estratègica de futur per a Catalunya.

⋅

La política energètica catalana ha de contribuir als compromisos de l’Estat espanyol de
reducció de gasos d’efecte d'hivernacle en el si de la Unió Europea.

⋅

La consolidació del sector de l’energia com a oportunitat de creixement econòmic i creació de
feina qualificada.

⋅

La millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic i el desenvolupament de
les infraestructures energètiques necessàries per assolir el nou sistema energètic de
Catalunya.

⋅

Les polítiques energètiques i ambientals catalanes han de tenir estratègies coherents per
assolir un futur sostenible per a Catalunya, i integrar el desenvolupament social, econòmic i
ambiental.

⋅

Acceleració de l’impuls a l'R+D+I de noves tecnologies en l’àmbit energètic.

⋅

L’actuació decidida de la Generalitat de Catalunya i les altres administracions públiques
catalanes envers el nou model energètic com a element exemplar i de dinamització.

⋅

2.4. Municipis gironins contra el canvi climàtic
El 26 de setembre de 2008 va tenir lloc a Lloret de Mar la jornada «Els municipis gironins contra el
canvi climàtic». L'objectiu principal va ser posar de manifest la importància que tenen els ajuntaments
en la lluita contra el canvi climàtic. D’aquesta jornada, en va sortir un manifest a través del qual els
municipis signants (seixanta-set ens locals) es comprometien a:

6

⋅

Col·laborar amb la Unió Europea per superar el «20/20/20».

⋅

Preparar un inventari de referència d’emissions i de partida.

⋅

Adaptar els municipis per emprendre les mesures necessàries contra el canvi climàtic.

⋅

Sensibilitzar la societat civil i difondre el manifest.

⋅

Compartir les experiències amb altres ens locals.

⋅

Prioritzar les accions de l’Agenda 21 que tinguin per objectiu reduir el canvi climàtic.
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3. Metodologia
La metodologia proposada per redactar el PAES de les comarques gironines ha estat elaborada per
la Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques
gironines). Aquesta metodologia s’ha realitzat a partir de la publicada per l’Oficina del Pacte
d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible.
La taula següent mostra les etapes principals del procés del PAES i els documents de referència
publicats per la Diputació de Girona i el CILMA:
Taula 3.1. Les etapes principals del procés del PAES.
Fase

Etapa

Inici

Compromís polític i signatura del Pacte
Adaptació de les estructures
administratives municipals
Obtenció del suport de les parts
interessades

Documents
resultants
+ acord de Ple
+ formulari
d’adhesió

Documents de referència
+ proposta de model
d’acord de Ple

+ IRE de l’ àmbit
Ajuntament
+ SEAP Template

Establiment de la visió: on volem anar?
Elaboració del pla: com volem
aconseguir-ho?
Aprovació i presentació del pla

+ PAES municipal

+ metodologia per a la
redacció dels PAES a les
comarques gironines

Implantació

Implantació

+ PAES municipal

+ metodologia per a la
redacció dels PAES a les
comarques gironines

Seguiment i
informació

Seguiment
Informació i presentació dels informes
d’implantació i d’acció periòdics
Revisió

+ revisió PAES
municipal
+ ISE

+ metodologia per a la
redacció dels PAES a les
comarques gironines

Promoure activitats i involucrar la
ciutadania i les parts interessades

+ PAES municipal

+ metodologia per a la
redacció dels PAES a les
comarques gironines

Organitzar activitats el Dia de l’Energia

+ informe de
resultats (breu
descripció de les
activitats
realitzades)

+ metodologia per a la
redacció dels PAES a les
comarques gironines

Planificació

Participació

-

+ formulari d’adhesió
+ full de càlcul per a la
sol·licitud de dades
+ IRE de les comarques
gironines (àmbit PAES)
+ SEAP Template (àmbit
PAES) per a cada municipi

Avaluació del marc actual, que inclou
l’informe de referència d’emissions

Termini

Al cap d’un
any

+ informe
d’implantació
(cada dos
anys)
+ informe
d’acció (cada
quatre anys)

Anual

Font: Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques gironines. Diputació de Girona i CILMA, maig de 2012.
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4. Roses: antecedents en matèria de sostenibilitat i canvi
climàtic
4.1. Presentació del municipi
Roses és un municipi gironí situat a la comarca de l’Alt Empordà, a la part nord de la Badia que porta
el mateix nom, amb una població de 19.896 habitants l’any 2012. La principal activitat econòmica del
municipi és el sector serveis, representant un 75% de la mateixa a l’any 2008.
2

El municipi té una superfície d’uns 45 Km , dels quals més del 60% estan sota protecció legislativa, ja
que disposa d’una gran àrea dins del Parc Natural de Cap de Creus i també d’una petita franja inclosa
dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
Roses, conscient de la necessitat d’implementar mesures de desenvolupament sostenible al seu
municipi, ja va aprovar la seva Agenda 21 i el corresponent Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
l’any 2003, amb el suport de la Diputació de Girona. A continuació es presenten les principals
mesures estratègiques que es van proposar al Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat en matèria
d’energia i el seu estat d’implementació a l’any 2012.
•

Moltes de les mesures estan relacionades amb la mobilitat al municipi, les quals estan
orientades a impulsar alternatives al vehicle privat en el model viari així com a potenciar el
transport públic.
També es van proposar mesures per tal de reduir els impactes generats per la mobilitat
mitjançant canvis d’hàbits en la conducció i millores en el tractament del carrer, així com per
resoldre les deficiències en els accessos i la regulació de la mobilitat en relació al litoral.

•

També son moltes les mesures incloses al PALS per tal de disminuir el creixement en la
generació de residus, i augmentar la recollida selectiva, la reutilització i el reciclatge dels
residus.

•

El PALS també incorporava mesures relatives a racionalitzar el consum energètic i
augmentar la producció d’energies renovables al municipi de Roses, així com a formació i
educació de la ciutadania.

A l’any 2012 es pot concloure que el estat d’implementació de totes aquestes mesures és baix, no
obstant, pel que fa la recollida selectiva de residus sí que es pot observar una millora notable, ja que
el percentatge de la fracció rest ha disminuït un 36% pel període 2005-2011, mentre que la resta de
fraccions ha augmentat, fet que mostra que els ratis de reciclatge al municipi han millorat.

Mes enllà de la implementació de l’Agenda 21, l’Ajuntament de Roses va signar el Manifest dels
municipis gironins contra el canvi climàtic a finals de l’any 2008, amb lo qual demostra el seu
compromís envers el canvi climàtic.

8
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POBLACIÓ7
Població (2005): 15.535 habitants
Població (2012): 19.896 habitants
Taxa de creixement: 28%

ACTIVITAT ECONÒMICA8

VAB (2001)

VAB (2008)

3,10%

6,29%

5%

8%
HABITATGES I EQUIPAMENTS
Nombre d’habitatges (2001): 22.667
Nombre d’habitatges (2011)9: 25.712
% habitatges segona residència: 59%
Nombre d’equipaments municipals: 35
CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES
Altitud: 5 m
Superfície: 45,91 km2
Graus dies de calefacció i refrigeració10: 1.611

17%

15%

71%

Agricultura

Indústria

75%

Construcció

Serveis

ESTRUCTURA DE LES REGIDORIES
L’estructura de es de 7 regidors de CIU i 3 regidors del PP, en las següents àrees: Urbanisme, Cultura i Benestar Social,
Serveis, Ensenyament i Sanitat, Carnaval i Festes, Esports i Joventut, Promoció Econòmica, Economia i Hisenda, Seguretat
Ciutadana i Medi Ambient.

7)
8)
9)
10)

IDESCAT
VAB: Valor Afegit Brut, IDESCAT
Col·legi d’Aparelladors de Girona, Construcció d’habitatges a les comarques gironines (2000 – 2012), Gener de 2012.
ICAEN (graus dia 18/18)

9

03_DUN_EX955-13_DT200515_GI13007OT Página 10 de 184

4.2. Documentació prèvia
L’Ajuntament de Roses ha realitzat diverses actuacions en matèria d'energia i de medi ambient, que
han contribuït a la disminució dels GEH a l’atmosfera.

A continuació, es llisten els estudis previs, ordenances i els plans aprovats que tenen incidència en
aquests àmbits.

Taula 4.1. Documents que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar el PAES.
Tipus de document
Nom
Pla d’Acció

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Roses

2003

Pla d’Ordenació

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

2010

Pla d’adequació

Pla d’adequació de l’enllumenat públic del municipi de Roses

2010

Auditoria Energètica

Auditories energètiques de l’Edifici Casa Cambó i Edifici Annex,
CEIP Narcís Monturiol i Edifici Casa Jordà

2010

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament.
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5. Inventari de referència d’emissions de Roses
5.1. Inventari de referència d’emissions: àmbit PAES
El 2005, el municipi de Roses va emetre 140.521,06 tn de CO2, que representen el 15,9 % del conjunt
de la comarca. Les emissions van ser de 9,05 tn CO2/càpita, superior a les emissions per càpita de la
comarca, que varen ser de 7,44 tn CO2/càpita, i a les del conjunt de les comarques gironines, que
varen ser de 6,39 tn CO2/càpita.
Figura 5.1. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Roses.

2%

15%

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)

25%

Edificis residencials
Transport urbà rodat: transport privat i comercial

39%

Ajuntament

19%

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans

Emissions generades: 140.521,06 tnCO2
Emissions per càpita: 9,05 tnCO2/capita
Factor d’emissió electricitat (2005): 0,475 tnCO2/MWh

Edificis residencials
Edificis i equipaments (no municipal)
0,00

10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00
MWh

Electricitat
GLP
Energia geotèrmica

Gas natural
Biomassa

Gasoil C
Energia solar tèrmica

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.

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)
Els edificis i equipaments del sector terciari son els responsables d’un 25% de les emissions al
municipi de Roses, lo qual representa un total de 34.442,12 tones de CO2, sent el segon sector en
percentatge d’emissions, darrere del sector del transport urbà rodat (privat i comercial).
Aquest resultat no és d’estranyar ja que al voltant del 75% de l’activitat econòmica de Roses està
associada a aquest sector.
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Edificis residencials
Els edificis residencials tenen unes emissions de CO2 associades equivalents a 26.892,90 tones, lo
qual el fa el tercer sector quant a emissions de CO2 del municipi, representant el 19% del total
d’emissions. D’aquestes, el 80% és degut al consum d’electricitat, el 12% als GLP i el 7% al gasoil C.

Transport urbà rodat: transport privat i comercial
Segons dades publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el 93% dels
desplaçaments interns del municipi es realitzaven en vehicle privat, seguint avui en dia sent la
tendència majoritària. Aspecte que es reflecteix en el fet que aquest sector representi el major
percentatge d’emissions associades al municipi, un 39%, amb unes emissions associades de
55.484,80 tones de CO2.

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans
Les emissions associades al tractament de residus eren de 21.082,73 tn CO2. El percentatge de
recollida selectiva en pes era del 7% del total de residus generats l’any 2005: el 1% era envasos; el
3% vidre, el 2% paper i cartró i el 1% matèria orgànica. El destí final de la fracció rebuig era el dipòsit
controlat de Pedret i Marzà.
Les emissions associades al tractament dels residus sòlids urbans representa un 15% de les
emissions totals del municipi de Roses.
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5.2. Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament
A l’any 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de
Roses varen consumir 6.741 MWh d’energia, que van suposar 2.618,51 tn CO2, fet que representa el
2% del total d’emissions del municipi. El consum d’energia ha augmentat un 9,87% i les emissions un
16,04% pel període considerat.
El fet de que el consum hagi augmentat en termes generals l’any 2012 respecte l’any 2005 és degut a
un augment en el consum energètic dels equipaments municipals i l’enllumenat públic. En canvi, el
consum de la flota municipal i transport urbà ha disminuït lleugerament pel període considerat.
Com es pot observar a continuació ha augmentat la contribució de l’electricitat i els GLP al consum
total energètic de l’àmbit Ajuntament, en detriment d’altres fonts d’energia com el gasoil, el gasoil C i
la gasolina.
Figura 5.2. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit Ajuntament de Roses.
Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2)

2005
21%

Consum per fonts d’energia (MWh)

2005

2012

2%
31%

15%

32%

1%

2012

1%

25%

29%

59%
1%
46%

Equipaments
Flota municipal

0,48%

4%

68%

7%

55%

Enllumenat públic
Transport públic urbà

3%

Electricitat

Gasoil C

Gas Natural

GLP

Biomassa

Energia solar tèrmica

Energia geotèrmica

Gasoil

Gasolina
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Consum
(MWh)

Emissions
(tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per capita)

2005

2012

2005

2012

2005

2012

Equipaments

1.981,30

2.086,74

824,93

882,36

0,0531

0,0443

Electricitat

1.433,66

1.563,44

680,48

751,80

0,0438

0,0378

503,45

294,18

134,42

78,55

0,0087

0,0039

-

-

-

-

-

-

44,19

229,13

10,03

52,01

0,0006

0,0026

Biomassa

-

-

-

-

-

-

Solar tèrmica

-

-

-

-

-

-

Geotèrmica

-

-

-

-

-

-

Enllumenat

2.522,57

3.443,32

1.197,33

1.655,77

0,0771

0,0832

Electricitat

2.522,57

3.443,32

1197,33

1655,77

0,0771

0,0832

Flota municipal

2.068,00

1.712,98

551,09

456,73

0,0355

0,0230

Gasoil

2.008,78

1.677,85

536,34

447,99

0,0345

0,0225

59,22

35,13

14,75

8,75

0,0009

0,0004

Transport
públic urbá

169,12

163,18

45,16

43,57

0,0029

0,0028

Gasoil

169,12

163,18

45,16

43,57

0,0029

0,0028

-

-

-

-

-

-

6.741,00

7.406,22

2.618,51

3.038,43

0,1686

0,1533

Gasoil
Gas Natural
GLP

Gassolina

Gassolina

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament.
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5.2.1. Edificis i equipaments o instal·lacions municipals
L’any 2005 hi havia un total de 32 equipaments i instal·lacions municipals, en canvi, l’any 2012 el
nombre d’equipaments ha augmentat a 35. Aquest sector, que inclou els edificis i equipaments o
instal·lacions municipals, suposa un 32% de les emissions totals de l’àmbit ajuntament l’any 2005 i un
29% de les emissions l’any 2012.
Els equipaments que no existien l’any 2005 són la Casa Anita, el Castell de la Trinitat, S.U.F., el
Refugi Aeri, el CEIP M. Vayreda i la Oficina de Català. També hi ha equipament que estaven en
funcionament l’any 2005 i ja no funcionen en la actualitat, aquests són l’Equipament Auxiliar, l’Oficina
de Recaptació i l’Oficina de Rendes.
La evolució del consum energètic dels equipaments és variable, hi ha equipaments que disminueixen
el seu consum, mentre que altres ho incrementen. És especialment notable el augment del consum
energètic a la Ciutadella, Camp de futbol la Vinyassa, Urbanisme i Benestar Social.
En termes generals el consum dels equipaments municipals augmenta lleugerament (un 5%), passant
de consumir 1.981,30 MWh l’any 2005 a consumir 2.086,74 MWh l’any 2012.
La tipologia d’equipaments que suposa un major consum són els centres socioculturals (30% de les
emissions l’any 2005 i 33% l’any 2012), seguits molt de cerca pels equipaments administratius i
educatius, (29% i 28% de les emissions l’any 2005 i 24% i 31% l’any 2012 respectivament) com es
pot observar a les gràfiques a continuació. Es pot veure com els centres educatius guanyen terreny
l’any 2012 en detriment dels centres administratius. Els equipaments esportius representen al voltant
del 12% de les emissions per ambdós anys mentre que els classificats com “altres” suposen només
un 1% de les emissions.
Tots els equipaments utilitzen energia elèctrica, i els CEIPs Narcís Monturiol i Els Grecs, el Col·legi
Vicens Vives, la Llar d’Infants el Cavallet i el Camp de Futbol la Vinyassa combinen l’ús d’energia
elèctrica amb l’ús de gasoil C i GLP. El poliesportiu i centre de benestar social consumien gasoil C
l’any 2005 però no l’any 2012, mentre que el camp de futbol-estadi combina l’ús d’energia elèctrica
amb consum de GLP.
Així, en quant a fonts d’energia, l’any 2005 l’electricitat suposava el 72% del consum d’energia de
l’Ajuntament, el gasoil C el 26% i els GLP el 2% restant. En canvi, l’any 2012 l’electricitat suposa un
75% de l’energia consumida, el gasoil C un 14% i els GLP el 11%.
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Figura 5.3. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments/instal·lacions municipals de
l’Ajuntament de Roses.
Emissions generades als edificis públics (tn CO2)
2005

Consum per fonts d’energia (equipaments)

2%

24%

29%

30%

2012

2005

2012

11%

26%

33%

14%
1%

1%
12%

11%

72%

31%

75%

28%

Administració

Altres

Educació

Esports

Electricitat
Gas Natural
Biomassa
Energia geotèrmica

Local sociocultural

Electricitat (MWh)

Gasoil (MWh)

GLP (MWh)

Gasoil C
GLP
Energia solar tèrmica

Total (MWh)

2005

2012

2005

2012

2005

2012

2005

2012

Administració

454,05

401,20

76,89

0,00

0,00

81,74

530,95

482,93

Altres

15,81

18,50

0,00

0,00

0,00

0,00

15,81

18,50

Educació

247,26

372,26

409,89

268,23

33,96

96,51

691,12

737,00

Esports

197,47

171,19

16,66

25,94

10,23

50,88

224,36

248,01

Sociocultural

519,07

600,30

0,00

0,00

0,00

0,00

519,07

600,30

Total

1.433,66

1.563,44

503,45

294,18

44,19

229,13

1.981,30

2.086,74

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

Durant l’elaboració del PAES s’han analitzat de forma detallada els equipaments següents: Casa
Romanyach, Casa Cambó i edifici annex, Oficina de Turisme, Teatre Municipal, CEIP Narcís
Monturiol, CEIP Montserrat Vayreda, CEIP Vicens Vives, CEIP Els Grecs, Poliesportiu Municipal i
Camp de Futbol. Els resultats de les valoracions energètiques preliminars d’edificis i
equipaments/instal·lacions municipals (VEPE) s’adjunten a l’annex II d’aquest document.

Els gràfics següents indiquen la evolució del consum de cadascun dels edificis
equipaments/instal·lacions del municipi amb consum superior a 50 MWh i inferior a 550 MWh.

16

i

03_DUN_EX955-13_DT200515_GI13007OT Página 17 de 184

Figura 5.4. Consums dels equipaments amb despesa superior a 50 MWh i inferior a 550 MWh any (2005 i 2012),
respectivament, de l’Ajuntament de Roses.
550
500
450
400

MWh

350
300
250
200
150
100
50

CIUTADELLA

BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Electricitat

TEATRE

Gasoil C

CASA CAMBÓ

Gas Natural

GLP

Biomassa

CEIP M.VAYREDA

CEIP NARCIS
MONTURIOL

Energia solar tèrmica

2012

2005

2012

2005

2012

2005

2012

2005

2012

2005

2012

2005

2012

2005

0

CEIP ELS GRECS

Energia geotèrmica

550
500
450
400

MWh

350
300
250
200
150
100
50

COL.LEGI
VICENS VIVES

LLAR D'INFANTS CAMP FUTBOL
EL CAVALLET
LA VINYASSA
Electricitat

Gasoil C

Gas Natural

POLIESPORTIU
GLP

CAMP DE
FUTBOL-ESTADI

Biomassa

CASA PUJOL

Energia solar tèrmica

BENESTAR
SOCIAL

2012

2005

2012

2005

2012

2005

2012

2005

2012

2005

2012

2005

2012

2005

2012

2005

0

POLICIA LOCAL

Energia geotèrmica

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

Com es pot observar l’equipament que major consum implica tant a l’any 2005 com al 2012 és el
Teatre Municipal, seguit pel CEIP Els Grecs l’any 2005 i pel Col·legi Vicens Vives l’any 2012. Com es
pot apreciar a la gràfica és especialment notable el consum de gasoil C per part dels centres
educatius.
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5.2.2. Enllumenat públic municipal i semàfors
L’any 2005 al municipi de Roses hi havia 86 quadres d’enllumenat, que han augmentat a 105 l’any
2012, per tant el consum en enllumenat públic a passat de 2.500.354 KWh/any a 3.422.969 kWh/any.
Segons el Pla d’Adequació de l’Enllumenat Públic de Roses de març de 2010, moment en el qual el
municipi disposava de 96 quadres de comandament i un consum de 3.545.759 kWh/any, el 37,4% de
les làmpades eren de Vapor de Mercuri (VM) i el 58,7% de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP), per
tant es pot concloure que pel període 2010-2012 s’han anat substituint les làmpades ineficients (VM)
per làmpades més eficients (VSAP). En concret, segons el Pla, les làmpades de VM de 125W es
substitueixen per VSAP de 70W, les de 250 W per làmpades de 100 o 150W i les de 400W per
làmpades de VSAP de 250W.
Al municipi de Roses hi ha tres quadres de comandament de semàfors, quin consum ha disminuït pel
període considerat.
Taula 5.1. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament de Roses.
Consum d’energia
Emissions
Emissions (tn CO2)
(tn CO2 per capita)
elèctrica (MWh)
2005

2012

2005

2012

2005

2012

Enllumenat públic

2.500,35

3.422,97

1.186,78

1.645,99

0,0764

0,0827

Semàfors

22,22

20,35

10,55

9,78

0,0007

0,0005

TOTAL

2.522,57

3.443,32

1.197,33

1.655,77

0,0771

0,0832

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

Com es pot observar a les següents gràfiques el consum ha augmentat per alguns quadres,
probablement per l’augment en el nombre de punts de llum, però es pot observar també com el
consum ha disminuït de forma molt notable pels quadres 21, 33, 36, 44, 101, 104 i 109, molt
probablement per la substitució de làmpades de VM per altres més eficients de VSAP.
En termes generals el consum derivat de l’enllumenat públic a augmentat un 37%, i el numero de
quadres d’enllumenat ho ha fet en un 22%.
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Figura 5.5. Consums per quadre d’enllumenat, comparativa 2005-2012.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament.

Durant l’elaboració del PAES no s’han analitzat de forma detallada els quadres de llum del municipi
atès que ja s’havia portat a terme un pla d’adequació l’any 2010 que s’adjunta a l’Annex III.
Al Pla d’Adequació de l’Enllumenat adjuntat es detalla l’inventari dels quadres de llum del municipi,
així com la proposta d’actuacions a realitzar i la seva programació.
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5.2.3. 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 escolar urbà (dins del
municipi).
El consum de combustibles líquids al municipi de Roses l’any 2005 va ser de 2.068,00 MWh, amb
unes emissions associades de 551,09 tones de CO2 i 0,0355 tones de CO2 per càpita. L’any 2012 el
consum s’ha vist reduït en un 17%.
Figura 5.6. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament de Roses.

2005

2012
1% 16%

17%

83%

83%

Parc de vehicles ajuntament

Transport associat a la gestió de residus
Transport escolar urbà

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

Consum
(MWh)

Emissions
(tn CO2)

Emissions
(tn CO2 per capita)

2005

2012

2005

2012

2005

2012

Parc de vehicles Ajuntament

360,91

283,51

95,30

75,06

0,0061

0,0038

Gasoil

301,69

248,38

80,55

66,32

0,0052

0,0033

59,22

35,13

14,75

8,75

0,0009

0,0004

Transport associat a gestió de residus

1.707,09

1.414,86

455,79

377,77

0,03

0,02

Rebuig

1.177,89

972,00

314,50

259,52

0,0202

0,0130

FORM

119,50

100,30

31,91

26,78

0,0021

0,0013

Envasos

136,57

113,04

36,46

30,18

0,0023

0,0015

Vidre

136,57

113,04

36,46

30,18

0,0023

0,0015

Paper i cartró

136,57

116,47

36,46

31,10

0,0023

0,0016

0,00

14,61

0,00

3,90

0,00

0,0002

2.068,00

1.712,98

551,09

456,73

0,0355

0,0230

Gasolina

Transport escolar urbà

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament.
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Parc de vehicles propietat de l’ajuntament
L’Ajuntament de Roses tenia 28 vehicles de la seva propietat l’any 2005 i 31 l’any 2012. El seu
consum en canvi disminueix un 21%, passant de consumir 360,91 MWh l’any 2005 a 283,51 MWh
l’any 2012. La majoria dels vehicles, al voltant del 85%, consumeixin gasoil com a font d’energia.

Transport associat a la gestió de residus
Pel que fa al transport dels residus al municipi de Roses, el seu consum ha disminuït un 17%, passant
de consumir 1.707,09 MWh/any l’any 2005 a consumir 1.414,86 MWh l’any 2012.

Transport escolar urbà
Al municipi de Roses no hi ha transport escolar urbà a l’any 2005. L’any 2012 si que es disposa de
dues línees, que consumeixen 14,61 MWh/any.
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5.2.4. Transport públic urbà
Al municipi de Roses es disposa d’una línea de transport públic urbá, que consumeix 169,12 MWh
l’any 2005 i 163,18 MWh l’any 2012, havent disminuït un 3,5% pel període considerat.
Les seves emissions han passat de les 45,16 tones de CO2 de l’any 2005 a 43,57 tones l’any 2012.
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5.3. Producció local d’energia
5.3.1. Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW
El municipi de Roses disposa de les següents instal·lacions de generació d'energia elèctrica de
potència inferior a 20 MW, pels anys 2005 i 2012.
Taula 5.2. Producció local d'energia elèctrica a petita escala al municipi de l’Ajuntament de Roses, 2005
Generació
Vector
Potència
Forma
local
energètic Inclosa
Any d'insUbicació estimada Propietat
part de
d'electrici- d'entrada a l'ETS11
tal·lació
(kW)
l'IRE
tat (MWh)
(MWh)
Eòlica

Parc eòlic
de Roses

590,0

Endesa

Fotovoltaica12

Cicles
Emporda

2,2

Fotovoltaica13

Estació
autobusos

Fotovoltaica14

Fotovoltaica15

-

No

Si

1992

2007

Cicles
Emporda,
S.L.

-

No

Si

2004

-

5,0

Sarfa, S.L.

-

No

Si

2004

-

Pere
Ayuso
Casals

1,0

Pere
Ayuso
Casals

-

No

Si

2004

-

Pescados
Reunidos

4,4

Pescados
Reunidos
Rosasmar

-

No

Si

2004

-

-

-

-

-

-

TOTAL
FOTOVOLTAICA

1.300

Any
tancament

16,3

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció d'energia local en règim especial de l'ICAEN (facilitades per la
Diputació de Girona) i de l'ajuntament.

FEE 2005: 0,475 tnCO2 / MWh

11)
Sistema europeu de comerç d'emissions ETS (European Trading Scheme).
12)
La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació.
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %.
12)
La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació.
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %.
12)
La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació.
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %.
12)
La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació.
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %.
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Taula 5.3. Producció local d'energia elèctrica a petita escala al municipi de l’Ajuntament de Roses, 2012
Generació
Vector
Potència
Forma
local
energètic Inclosa
Any d'insUbicació estimada Propietat
part de
d'electrici- d'entrada a l'ETS16
tal·lació
(kW)
l'IRE
tat (MWh)
(MWh)

Any
tancament

Fotovoltaica17

Cicles
Emporda

2,2

Cicles
Emporda,
S.L.

-

No

Si

2004

-

Fotovoltaica18

Estació
autobusos

5,0

Sarfa, S.L.

-

No

Si

2004

-

Fotovoltaica19

Pere Ayuso
Casals

1,0

Pere
Ayuso
Casals

-

No

Si

2004

-

Fotovoltaica20

Pescados
Reunidos

18,3

Pescados
Reunidos
Rosasmar

-

No

Si

2004

-

-

26,5

-

-

-

-

-

-

TOTAL

35,767

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció d'energia local en règim especial de l'ICAEN (facilitades per la
Diputació de Girona) i de l'ajuntament.

FEE 2012: 0,481 tnCO2 / MWh

FEE =
En què

(CTE − PEL − AEE ) × FEENE + CO 2 PLE + CO 2 AEE
CTE

FEE, factor d’emissió per a l’electricitat generada localment (tnCO2 / MWh)
CTE, consum total d’electricitat al territori del municipi (MWh). Pel 2012 s’ha estimat un consum de 127.610,67 MWh,
a partir de la dada real del consum pel 2005 i de l’increment de població
PEL, producció local d’electricitat (MWh), 35,767 MWh
AEE, compres d’electricitat verda per part de l’autoritat local (MWh), 0,00 MWh
FEE, factor d’emissió estatal o europeu per a l’electricitat de l’any de referència (tnCO2/MWh), 0,481 MWh//tnCO2
CO2PLE, emissions de CO2 degudes a la producció local d’electricitat (tnCO2), 0,00 tnCO2
CO2EEC, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat verda certificada adquirida per l’autoritat local
(tnCO2), 0,00 tnCO2

5.3.2. Producció local de calefacció/refrigeració
Al municipi de Roses no hi ha producció local de calefacció/refrigeració que es vengui/distribueixi com
a matèria primera als usuaris finals dins del mateix terme municipal.

11)
Sistema europeu de comerç d'emissions ETS (European Trading Scheme).
12)
La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació.
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %.
12)
La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació.
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %.
12)
La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació.
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %.
12)
La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació.
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %.

Es consideren 2.444 hores anuals de sol (atles solar
Es consideren 2.444 hores anuals de sol (atles solar
Es consideren 2.444 hores anuals de sol (atles solar
Es consideren 2.444 hores anuals de sol (atles solar
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6. Pla d’acció
6.1. Presentació del pla d’acció
El pla d’acció del municipi de Roses consta de 32 accions que suposen una reducció de 45.096,31 tn
CO2 per l’any 2020 i equivalen a un 32,09% de les emissions de l’any 2005.

Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques:
1. Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.
2. Disminuir les emissions associades al transport urbà.
3. Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable.
4. Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans.

El pla ordena les accions en funció dels sectors i camps d’acció següents:
Taula 6.1. Estructura de les accions en sectors i camps d’acció.
Sector
Camp d'acció
1.1. Edificis i equipaments/instal·lacions municipals
1.2. Edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari (no municipals)
1. Edificis, equipaments/instal·lacions
1.3. Edificis residencials
1.4. Enllumenat públic municipal
2.1. Flota municipal
2. Transport
2.2. Transport públic
2.3. Transport privat i comercial
3.1. Hidroelèctrica
3.2. Eòlica
3. Producció local d'energia
3.3. Fotovoltaica
3.4. Cogeneració de calor i electricitat
4.1. Cogeneració de calor i electricitat
4. Calefacció i refrigeració urbanes
4.2. Xarxa de calor
5.1. Urbanisme
5. Planejament i ordenació del territori
5.2. Planificació dels transports i la mobilitat
5.3. Normes per a la renovació i expansió urbana
6. Contractació pública de productes i 6.1. Requeriments d'eficiència energètica
serveis
6.2. Requeriments d'energies renovables
7.1. Serveis d'assessorament
7.2. Ajudes i subvencions
7. Participació ciutadana
7.3. Sensibilització i creació de xarxes locals
7.4. Formació i educació
8.1. Residus
8. Altres sectors
8.2. Altres
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea:
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010.

El pla integra les accions que s’han dut a terme durant el període 2005-2013, les quals es detallen a
l’apartat 6.3 d’aquest document.
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6.2. Objectius estratègics i quantitatius
El PAES de Roses té 5 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi d’emissions de
CO2 del 32,09%.
-

-

-

-

-

Reduir un 46% les emissions associades als equipaments i instal·lacions municipals, amb la
implementació de millores d’eficiència energètica i bones pràctiques ambientals. Això es
tradueix en una reducció de 383,40 tones de CO2, que representa un 1% de les emissions
totals que es reduiran amb la implementació del Pla d’Acció.
Reduir un 61% les emissions associades a l’enllumenat públic de Roses, mitjançant la
substitució de làmpades per altres més eficients o la telegestió dels quadres d’enllumenat per
part de l’Ajuntament. Aquesta reducció representa un 2% de les emissions totals que es
reduiran al municipi.
Reduir un 6% les emissions associades al consum dels edificis residencials i sector serveis,
amb mesures d’estalvi i eficiència energètica. Això es tradueix en una reducció de 3.678,85
tones de CO2, que representa un 8% de les emissions totals que es preveu reduir amb el
PAES.
Reduir un 49% les emissions associades al transport rodat a dins del municipi, implementant
mesures d’estalvi i eficiència en la flota municipal, i transport privat i comercial, lo qual implica
una reducció de 27.438,62 tones de CO2, que representen un 61% de les emissions totals
que es reduiran al municipi.
Reduir les emissions associades a la gestió dels residus en 12.869,70 tones, lo qual
representa un 61% de les emissions d’aquest àmbit i el 29% de les emissions totals que es
reduiran al municipi de Roses amb la implementació del Pla d’Acció.
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6.3. Accions realitzades (2005-2012)
Durant el període 2005-2012 s’han realitzat i impulsat 2 accions que han contribuït a disminuir les
emissions de GEH a l’atmosfera.

Taula 6.2. Accions per línia realitzades en el període 2005-2012
Sector

Camp d'acció

Acció

Any

1.

1.1. Edificis i
equipaments/instal·lacions
municipals

Instal·lació de plaques solars tèrmiques per Aigua
Calenta Sanitaria al camp de futbol municipal i pavelló

1.

1.4. Enllumenat públic
municipal

Substitució de làmpades de vapor de mercuri per
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió quan s’han
hagut de substituir i instal·lació de dispositius d’estalvi
als quadres d’enllumenat públic

2012

Des de
l’any
2005

TOTAL (2005-2012)

a)
b)

28,96 (a)

135,80 (b)

164,76

L’estalvi d’emissions de CO2 ha sigut extret de l’informe tècnic relatiu a la instal·lació de plaques solars tèrmics per a
la producció d’aigua calenta sanitària per a ús de la piscina municipal i pavelló poliesportiu.
L’estalvi d’emissions degut a la instal·lació de dispositius eficients als quadres d’enllumenat públic s’han calculat a
partir dels estalvis energètic als quadres d’enllumenat que han disminuït el seu consum pel període 2005-2012.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.
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6.4. Accions planificades (2012-2020)
A partir de l’anàlisi de l’inventari d’emissions dels diversos sectors, l’anàlisi dels equipaments i de
l’enllumenat i de la participació ciutadana, pel període 2012-2020 es planifiquen 30 accions que
reduiran l’emissió de GEH a l’atmosfera en un 31,99% i que, sumades a les anteriors, permetran
assolir per a l’any 2020 una reducció del 32,11%.

1.1.1. Substitució del balast convencional dels tubs fluorescents per balast
electrònic a la Casa Romanyach, la Casa Cambó, l’Oficina de Turisme, el Teatre
Municipal, el CEIP Narcís Monturiol, el CEIP Montserrat Vayreda, el CEIP Els
Grecs, el Poliesportiu Municipal i el Camp de Futbol
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Millorar el consum i l’eficiència associada a l’enllumenat de les dependencies municipals.

Descripció

Els balasts electrònics aplicats als tubs fluorescents permeten assolir una major eficiència
energètica, obtenir un millor factor de potència i millorar àmpliament el nivell de flux lluminós.
En aquest sentit, aquests dispositius permeten un estalvi d'energia de fins a un 25% per a un
mateix nivell d'enllumenat i eliminen el sistema d’arrencada convencional format per
reactància, encebador i condensador de compensació, que permet una reducció de les
avaries i en conseqüència dels seus costos en el manteniment.
Es recomana la substitució del balast convencional dels fluorescents per balast electrònic en
totes les dependències que presentin un règim de funcionament moderat o alt, ja que en
dependències amb un règim de funcionament molt baix, el període de retorn de la inversió és
més elevat, i no es consideraran com a accions prioritàries.
Fruit de les VAES i les reunions amb el personal de l'Ajuntament es proposa dur a terme
aquesta acció a la Casa Romanyach, la Casa Cambó, l’Oficina de Turisme, el Teatre
Municipal, el CEIP Narcís Monturiol, el CEIP Montserrat Vayreda, el CEIP Els Grecs, el
Poliesportiu Municipal i el Camp de Futbol.

Cost

Prioritat

Alta
Indicadors
seguiment

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Calendari
2015-2017

54.639 €
2.665 €/tn CO2 estalviada
6,74 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

208,65 MWh/any
43,15 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-

MWh
MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Percentatge de balasts convencionals substituïts. (Consum total d’energia en edificis públics).
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Estalvi de les emissions de CO2
Tipus
energia
estalviad
a

Consum
inicial
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període
de retorn
(anys)

Casa
Romanyach

EE

13,56

2,80

1,33

3.808

4,70

Casa Cambó

EE

41,77

8,01

3,81

8.270

5,95

EE

2,35

0,49

0,23

433

5,41

EE

15,73

3,07

1,46

4.848

8,51

EE

31,58

6,32

3,00

10.245

8,07

EE

42,40

9,22

4,38

7.829

5,51

Equipament

Oficina de
Turisme
Teatre
Municipal
CEIP Narcís
Monturiol
CEIP
Montserrat
Vayreda
CEIP Els
Grecs
Poliesportiu
Municipal
Camp de
Futbol
TOTAL

EE

41,10

8,69

4,13

12.771

7,74

EE

14,92

3,43

1,63

3.484

4,84

EE

5,25

1,12

0,53

2.951

14,76

208,65

43,15

20,50

54.639

6,74

S’ha considerat la substitució de tots els balasts convencionals per balast electrònics i un preu de material
mes instal·lació de 28,10 € per balast.
S’ha considerat la substitució de 135 balasts a la Casa Romanyach, 293 a la Casa Cambó, 15 a l’Oficina de
Turisme, 168 al Teatre Municipal, 363 al CEIP Narcís Monturiol, 266 al CEIP Montserrat Vayreda, 449 al
CEIP Els Grecs, 117 al Poliesportiu Municipal i 105 al Camp de Futbol.
Factors de conversió: Tones CO2/MWh EE = 0,475.
EE = (Lsub x (Pil·lum_actual – Pil·lum_renov) x Tfunc_il·lum) * FEE2005) /1000
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Lsub, Làmpades a substituir, nº
Pil·lum_actual, Potència làmpada instal·lada actual
Pil·lum_renov, Potència làmpada renovada
Tfuncionament_il·lum, Temps de funcionament estimat il·luminació
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.
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1.1.2. Substitució de fluorescents convencionals per fluorescents d'alta
eficiència a la Casa Romanyach, la Casa Cambó, l’Oficina de Turisme, el Teatre
Municipal, el CEIP Narcís Monturiol, el CEIP Montserrat Vayreda, el CEIP Els
Grecs, el Poliesportiu Municipal i el Camp de Futbol i el CEIP Vicens Vives.
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Millorar el consum i l’eficiència associada a l’enllumenat de les dependencies municipals.

Descripció

En alguns equipaments, el consum elèctric destinat a il·luminació pot representar el 20% del
total del consum elèctric. En aquest sentit,un punt clau d'estalvi per tot equipament municipal
és dur a terme un manteniment de l'enllumenat utilitzant els últims avanços tecnològics que
apareixen en el mercat en matèria d'eficiència energètica.
Recentment s'estan comercialitzant tubs fluorescents d'alta eficiència que poden substituir de
forma directa els tubs convencionals normalment instal·lats. Aquesta substitució pot suposar
un estalvi energètic al voltant del 10 % gràcies als nous fòsfors especials que incorporen. Al
seu torn,aquests dispositius tenen, a més, altres avantatges associades: una vida útil més
elevada, un major rendiment cromàtic,un contingut mínim de mercuri i un flux lluminós similar
a un T8. Per obtenir un major estalvi es recomana instal·lar els fluorescents amb balast
electrònic.
En aquesta millora es proposa la substitució dels tubs fluorescents convencionals a la Casa
Romanyach, la Casa Cambó, l’Oficina de Turisme, el Teatre Municipal, el CEIP Narcís
Monturiol, el CEIP Montserrat Vayreda, el CEIP Els Grecs, el Poliesportiu Municipal i el Camp
de Futbol i el CEIP Vicens Vives.

Cost

Prioritat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

10.100 €
962 €/tn CO2 estalviada
2,58 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

194,74 MWh/any
22,09 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-

MWh
MWh

Alta

Calendari
2015-2017

Responsable

Indicadors
seguiment

Percentatge de fluorescents convencionals substituïts per fluorescents d’alta eficiència. (Consum total
d’energia en edificis públics).

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

31

03_DUN_EX955-13_DT200515_GI13007OT Página 32 de 184

Estalvi de les emissions de CO2
Tipus
energia
estalviad
a

Consum
inicial
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període
de retorn
(anys)

Casa
Romanyach

EE

10,76

1,21

0,57

468

1,40

Casa Cambó

EE

33,76

4,03

1,91

1.214

1,84

EE

1,86

0,21

0,10

76

2,30

EE

12,66

1,49

0,71

940

3,59

EE

22,76

2,53

1,20

1.125

2,35

EE

33,18

3,69

1,75

1.640

3,08

EE

32,40

3,66

1,74

1.823

2,77

Equipament

Oficina de
Turisme
Teatre
Municipal
CEIP Narcís
Monturiol
CEIP
Montserrat
Vayreda
CEIP Els
Grecs
Poliesportiu
Municipal
Camp de
Futbol
CEIP Vicens
Vives
TOTAL

EE

11,49

1,28

0,61

701

2,77

EE

4,13

0,48

0,23

374

4,68

EE

31,74

3,53

1,68

1.739

2,79

194,74

22,09

10,50

10.100

2,58

S’ha considerat la substitució de tots els fluorescents convencionals per fluorescents d’alta eficiència,
considerant la diferència de preu entre un fluorescent convencional i un fluorescent d’alta eficiència, en el
moment de la seva substitució.
S’ha considerat la substitució de 145 fluorescents a la Casa Romanyach, 319 a la Casa Cambó, 23 a
l’Oficina de Turisme, 259 al Teatre Municipal, 356 al CEIP Narcís Monturiol, 519 al CEIP Montserrat
Vayreda, 559 al CEIP Els Grecs, 217 al Poliesportiu Municipal, 105 al Camp de Futbol i 550 al CEIP Vicens
Vices.
Factors de conversió: Tones CO2/MWh EE = 0,475.
EE = (Lsub x (Pil·lum_actual – Pil·lum_renov) x Tfunc_il·lum) * FEE2005) /1000
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Lsub, Làmpades a substituir, nº
Pil·lum_actual, Potència làmpada instal·lada actual
Pil·lum_renov, Potència làmpada renovada
Tfuncionament_il·lum, Temps de funcionament estimat il·luminació
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.
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1.1.3. Substitució d'halògenes dicroiques de 50W per làmpades LED de 10W
a la Casa Romanyach, la Casa Cambó i l’Oficina de Turisme
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis
residencials i el sector terciari.

Objectiu

Millorar el consum i l’eficiència associada a l’enllumenat de les dependencies municipals.

Descripció

La proposta inclou la substitució de les làmpades actuals per altres de major rendiment.
En referència a les làmpades halògenes dicroiques es poden substituir les convencionals
de 50W per làmpades LED de 10W.
Fruit de les VEPES i de les auditories energètiques de què disposa l'ens municipal es
proposa dur a terme l'acció a la Casa Romanyach, la Casa Cambó i l’Oficina de Turisme.

Cost

Prioritat

Mitjana
Indicadors
seguiment

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Calendari
2017-2018

3.672 €
883 €/tn CO2 estalviada
2,36 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

10,95 MWh/any
8,78 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Número de làmpades instal·lades i consum d’energia.

Estalvi de les emissions de CO2
Tipus
energia
estalviad
a

Consum
inicial
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Oficina de
Turisme

EE

4,76

3,82

1,81

1.598

2,61

Casa Cambó

EE

4,98

3,98

1,89

1.666

2,50

EE

1,22

0,98

0,46

408

1,49

10,95

8,78

4,16

3.672

2,36

Equipament

Casa
Romanyach
TOTAL

Període
de retorn
(anys)

4,16

tn CO2 /any
S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis i
equipaments/instal·laci
ons municipals

S’ha considerat la substitució de 108 lluminàries (12 a la Casa Romanyach, 49 a la Casa Cambó i 47 a l’Oficina de Turisme),
amb un preu de 33.99 €.
Factors de conversió: Tones CO2/MWh EE = 0,475.
EE = (Lsub x (Pil·lum_actual – Pil·lum_renov) x Tfunc_il·lum) * FEE2005) /1000
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Lsub, Làmpades a substituir, nº
Pil·lum_actual, Potència làmpada instal·lada actual
Pil·lum_renov, Potència làmpada renovada
Tfuncionament_il·lum, Temps de funcionament estimat il·luminació
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.
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1.1.4. Instal·lació de dispositius d’aturada automàtica de l’enllumenat dels
equipaments
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Millorar el consum i l’eficiència associada a l’enllumenat de les dependencies municipals.

Descripció

Un sistema ideal de regulació d'enllumenat és aquell que proporciona suficient il·luminació
perquè la tasca es realitzi amb confort, comoditat i seguretat durant el seu temps d'execució i
està desconnectada la resta de temps. L’ instal·lació de dispositius d'aturada automàtica
basats en temporitzadors permet limitar la durada de la il·luminació a les zones de circulació o
zones d'ocupació intermitent.
Al mercat existeixen diferents tipus de dispositius: reguladors de l'enllumenat, cèl·lules
fotoelèctriques i detectors de presència o dispositius temporitzats. En funció de cada
dependència serà convenient instal·lar un mecanisme o un altre. Perquè el sistema funcioni
és molt important dissenyar la instal·lació correctament. L'estalvi derivat de la instal·lació
d'aquests dispositius, pot arribar fins al 40% o 60%.
L'objectiu prioritari d'aquesta acció és fomentar que el règim de funcionament de les
instal·lacions estigui adaptat a l'ús real de les mateixes. Es proposa instal·lar aquests
dispositius als lavabos i als llocs de pas de les següents dependències municipals: Oficina de
Turisme, Teatre Municipal, CEIP Narcís Monturiol, CEIP Montserrat Vayreda, CEIP Els Grecs,
Camp de Futbol i CEIP Vicens Vives.

Cost

Prioritat

Baixa
Indicadors
seguiment

34

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Calendari
2019-2020

16.500 €
4.220 €/tn CO2 estalviada
11,70 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

52,09 MWh/any
8,24 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-

MWh
MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Percentatge de dispositius d’aturada automàtica instal·lats. (Consum total d’energia en edificis públics).
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Estalvi de les emissions de CO2

Equipament
Oficina de
Turisme
Teatre
municipal
CEIP Narcís
Monturiol
CEIP
Montserrat
Vayreda
CEIP Vicens
Vives
CEIP Els
Grecs
Camp de
Futbol
TOTAL

Tipus
energia
estalviada

Consum
inicial
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període
de
retorn
(anys)

EE

5,63

1,13

0,54

700

3,95

EE

21,74

2,17

1,03

4.200

10,97

EE

6,01

1,20

0,57

3.000

13,22

EE

5,94

1,19

0,56

1.600

9,36

EE

5,04

1,01

0,48

2.500

14,04

EE

5,83

1,17

0,55

3.500

16,67

EE

1,90

0,38

0,18

1.000

15,63

3,91

tn CO2 /any

S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis i
S’ha considerat la instal·lació de 115 dispositius d’aturada automàtica als equipaments municipals, amb un equipaments/instal·laci
estalvi d’un 20% del consum de l’enllumenat associat als espais controlats:
ons municipals
-

-

-

52,09

8,24

3,91

16.500

11,70

61 dispositius temporitzats amb polsador amb un cost final de 88€ (10 als lavabos deL Teatre
Municipal, 11 als lavabos del CEIP Narcís Monturiol, 18 als lavabos del CEIP Montserrat
Vayreda, 12 als lavabos del CEIP els Grecs i 10 als lavabos del CEIP Vicenc Vives)
50 sensors de presencia amb un cost final de 162€ (20 als passadissos i escales del Teatre
Municipal, 11 als passadissos del CEIP Narcís Monturiol, 15 als passadissos del CEIP Els Grecs,
i 4 al Camp de Futbol)
4 sensors de llum natural amb un cost de 162 € a l’Oficina de Turisme.

Factors de conversió: Tones CO2/MWh EE = 0,475.
EE = ∑(RC_enllum*Cenllum*FEE2005)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
RC_enllum, Reducció del consum enllumenat, 20%
Cenllum Consum de l’enllumenat
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005
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1.1.5. Optimització del rendiment de combustió de les calderes
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Millorar el consum i l’eficiència associada a les calderes de combustió dels equipaments
municipals.

Descripció

L’optimització del rendiment de combustió en les calderes d’aigua calenta, en principi, és una
de les millores que no suposen una inversió gaire elevada. Es proposa realitzar un control
amb analitzador electrònic de combustió, revisió, neteja i posada a punt dels cremadors de les
calderes dels equipaments municipals. Amb aquesta mesura es poden assolir estalvis fins al
2%.
Actualment, l’empresa de manteniment de l’Ajuntament de Roses, porta a terme aquest
anàlisis per la millora del rendiment de les calderes un cop a l’any. El cost d'aquesta millora
està inclòs en el manteniment de la caldera.

Cost

Prioritat

Alta
Indicadors
seguiment

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Calendari
2015-2016

-€
- €/tn CO2 estalviada
- anys

Consum

Consum actual
Estalvi

- MWh/any
- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-

MWh
MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Registre de control anual de les calderes dels equipaments municipals.

Estalvi de les emissions de CO2

-

tn CO2 /any

No s’han portat a terme els càlculs d’estalvi d’emissions associats a aquesta mesura,
ja que és una acció que ja està inclosa en els protocols de manteniment de S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
l’Ajuntament, i es considera que els seus beneficis ja queden reflectits en els consums
A: Edificis i
actuals de les calderes de les dependències municipals.
equipaments/instal·laci
ons municipals
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1.1.6. Millora del control de la temperatura interior (vàlvules tres vies i termòstat
en radiadors) a la Casa del Mar, la Llar d’Infants i el CEIP Els Grecs
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Millorar el consum i l’eficiència associada a les calderes de combustió dels equipaments
municipals.

Descripció

Un sistema de calefacció centralitzat comú és el format per un generador de calor, que utilitza
combustibles com gasoil, gas natural, gas propà..., i que alimenta els radiadors d’un
establiment mitjançant un o varis circuits d’aigua calenta.
En general, els sistemes de control de la temperatura en una instal·lació amb radiadors com a
emissors finals no permet un control específic en cada espai a climatitzar. Depenent dels
casos, es pot disposar d’un o varis termòstats generals o bé d’una sonda de temperatura i
una centraleta de control del circuit de calefacció sense un control directe sobre cada emissor
final. No obstant, existeixen solucions que permeten ajustar la temperatura en cada espai en
funció de la demanda tèrmica.
El sistema que es proposa consisteixi en l’ instal·lació de vàlvules termostàtiques en els
radiadors. El principi de funcionament d'una vàlvula termostàtica és molt senzill ja que es
tracta de regular la temperatura ambient desitjada a partir del cabal d'aigua circulant pel
radiador afectat. Per mantenir constant aquesta temperatura, la vàlvula termostàtica redueix
automàticament el cabal d'aigua del radiador quan hi ha la temperatura desitjada. En el
moment en que la temperatura ambient baixa, la vàlvula termostàtica augmenta el pas de
l'aigua del radiador. Amb aquestes vàlvules es controla l'emissió de cada un dels radiadors
tancant el pas a aquells que es trobin situats a les zones de major radiació solar i obrint el pas
als que estiguin situats a les zones nord o d’ombra de l’edifici, aprofitant d'aquesta manera el
calor del sol d'una manera senzilla.
La incorporació d’aquest sistema en una instal·lació de calefacció comporta un augment
considerable del nivell de confort, així com un estalvi d'energia ja que els radiadors només
proporcionen la calor que realment es necessita a la sala. L'estalvi energètic assolible
instal·lant aquests elements és del 6% amb vàlvules termostàtiques.
Es proposa dur a terme aquesta acció en la Casa del Mar, la Llar d’Infants i el CEIP Els
Grecs. (Actualment la resta de les escoles de l’Ajuntament de Roses ja disposen d’aquests
dispositius a les seves aules).

Cost

Prioritat

Alta

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Calendari
2015-2016

16.200 €
2.340 €/tn CO2 estalviada
4,62 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

187,92 MWh/any
28,9 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-

MWh
MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient
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Indicadors
seguiment

Percentatge de dispositius instal·lats respecte el número de radiadors. (Consum total d’energia en
edificis públics).

Estalvi de les emissions de CO2

Equipament

Tipus
energia
estalviada

Consum
inicial
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període
de
retorn
(anys)

Casa del Mar

BUTÀ

81,74

12,26

2,73

7.360

5,48

Llar d'infants

GO

25,24

3,79

1,00

2.600

5,05

GO

80,94

12,14

3,20

6.240

3,78

187,92

28,19

6,92

16.200

4,62

CEIP Els
Grecs
TOTAL

6,92

tn CO2 /any

S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
S’ha considerat la instal·lació d’una vàlvula i un termòstat per aula. (24 aules al CEIP Els Grecs i 10 aules a
A: Edificis i
la Llar d’Infants. Els càlculs associats a la Casa del Mar s’han fet en base als altres dos equipaments). Preu equipaments/instal·laci
per vàlvula: 160 € i preu per termòstat: 100 €.
ons municipals
Factors de conversió: Tones CO2/MWh Gasoil = 0,267, Tones CO2/MWh Butà = 0,223.
EE = ∑( RCt*Cc*FEC)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
RCt, Reducció del consum tèrmic, 15%
Cc Consum de calefacció, MWh
FEC, Factor d’emissió del combustible
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1.1.7. Instal·lació d'un interruptor d’apagada automàtica pels equips de
climatització per les hores de no funcionament a la Casa Cambó i el CEIP
Narcís Monturiol
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Reduir el consum energètic associat a climatització de les dependències municipals.

Descripció

Fruit de la visita realitzada al CEIP Narcís Monturiol es proposa la instal·lació d’un dispositiu
d’aturada automàtica pels equips de climatització de l’edifici, ja que aquets equips romanen
encesos tota la nit de forma molt habitual. Per una altre banda, el personal tècnic de
l’Ajuntament també considera la necessitat d’implementar aquesta mesura e la Casa Cambó.
Amb aquesta mesura es considera que es pot assoli un estalvi del ordre del 15% sobra la
despesa en climatització i calefacció.
Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Cost

Prioritat

Baixa
Indicadors
seguiment

1.200 €
122 €/tn CO2 estalviada
0,32 anys

Calendari
2015-2016

Consum

Consum actual
Estalvi

159,54 MWh/any
23,93 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-

MWh
MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Consum energètic de l’equipament

Estalvi de les emissions de CO2

Equipament

Tipus
energia
estalviada

Consum
inicial
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

GO

48,88

7,33

1,93

600

0,60

EE

110,66

16,60

7,88

600

0,22

159,54

23,93

9,81

1.200

0,32

CEIP Narcís
Monturiol
Casa
Cambó
TOTAL

Període
de retorn
(anys)

9,81

tn CO2 /any
S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis i
equipaments/instal·laci
ons municipals

S’ha considerat un preu de 600€ per la instal·lació dels temporitzadors programables.
Factors de conversió: Tones CO2/MWh EE = 0,475.
EE = ∑( RCt*Cc*FEC)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
RCt, Reducció del consum tèrmic, 15%
Cc Consum de calefacció, MWh
FEC, Factor d’emissió del combustible
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1.1.8. Canvi de bombes de calor per bombes de calor d’alta eficiència a la Casa
Cambó
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Reduir el consum energètic associat a climatització de les dependències municipals.

Descripció

Es proposa la substitució de les bombes de calor de la casa Cambó per bombes de calor
d’alta eficiència.
Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Cost

Prioritat

Alta
Indicadors
seguiment

Calendari
2015-2016

28.000 €
2.753 €/tn CO2 estalviada
7,96 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

110,66 MWh/any
21,42 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-

MWh
MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Consum energètic de l’equipament

Estalvi de les emissions de CO2

Equipament
Casa
Cambó
TOTAL

Tipus
energia
estalviada

Consum
inicial
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

EE

110,66

21,42

10,17

28.000

7,96

110,66

21,42

10,17

28.000

7,96

Període
de retorn
(anys)

10,17

tn CO2 /any
S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis i
equipaments/instal·laci
ons municipals

S’ha considerat la substitució de les bombes de calor actuals (amb un COP de 2,5) per bombes de calor d’alta eficiència, (amb
COP de 3,1) i amb un cost unitari de 28.000 €.
Factors de conversió: Tones CO2/MWh EE = 0,475.
EE = ∑( RCt*Cc* FEE2005)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
RCt, Reducció del consum tèrmic, 19%
Cc Consum de calefacció, MWh
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005
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1.1.9. Substitució de vidres simples per vidres dobles a l’escola Vicens Vives
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Millorar el consum i minimitzar les pèrdues energètiques a l’ajuntament del municipi.

Descripció

El consum associat a la climatització depèn del disseny de l’edifici, de l’aïllament de l’evolvent,
de l’estanqueïtat de les finestres, dels hàbits dels usuaris i dels sistemes de control de la
instal·lació. L’aïllant tèrmic té com a funció principal reduir la transferència de calor entre dos
ambients. La seva propietat més important és la baixa conductivitat tèrmica, mesurada per un
coeficient que s'expressa en Wh/mºC o kcal/h mºC. Aquest coeficient depèn, entre altres
factors, de la densitat del material, la qual depèn, a la vegada, del contingut de forats de la
seva estructura interna. És l'aire contingut en aquests intersticis la causa de la baixa
conductivitat dels materials aïllants.
D'altra banda, cal recordar que la despesa per calefacció serveix per compensar les pèrdues
tèrmiques a través de les superfícies que formen el tancament. Per aquest motiu és molt
necessari que els nivells d'aïllament siguin suficientment estudiats. Per determinar la despesa
per calefacció d'un edifici o dependència, cal calcular la càrrega tèrmica, en la qual,
bàsicament s'inclouen les pèrdues tèrmiques per transmissió a través de les superfícies que
formen el tancament i les infiltracions paràsites d'aire exterior. La present proposta es centra
en les pèrdues per transmissió a través de les superfícies de les finestres.
Aquesta mesura ja s’està implementant a l’escola Vicens Vives des de l’any 2012.
En aquesta proposta la inversió correspon a la sobre inversió de la instal·lació de tancaments
dobles enlloc de tancaments simples.

Cost

Prioritat

Mitjana
Indicadors
seguiment

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Calendari
2017-2018

10.050 €
7.500 €/tn CO2 estalviada
14,50 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

112,27 MWh/any
5,10 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-

MWh
MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Percentatge de vidre simple substituït i consum energètic. (Consum total d’energia en edificis públics).
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Estalvi de les emissions de CO2

Equipament

Tipus
energia
estalviada

Consum
inicial
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

GO

112,27

5,10

1,34

10.050

14,50

112,27

5,10

1.34

10.050

14,50

CEIP Vicens
Vives
TOTAL

Període
de retorn
(anys)

En els càlculs s’ha considerat el següent:
Superfície de substitució aproximada de 134 m2, amb un preu de 75 € el m2.
Amb una conductivitat tèrmica inicial dels tancaments de 5,0 kcal/m2 ºC i una conductivitat
tèrmica de la proposta de 2,8 kcal/m2 ºC h, es considera un estalvi en el consum del 4,5%
Factors de conversió: Tones CO2/MWh Gasoil = 0,267
EE = ∑( RCt*Cc* FEGO)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
RCt, Reducció del consum tèrmic, 4,5%
Cc Consum de calefacció, MWh
FEGO, Factor d’emissió gasoil
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1,34

tn CO2 /any
S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis i
equipaments/instal·laci
ons municipals
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1.1.10. Implantació d’un sistema de gestió energètica municipal i creació de la
figura del gestor energètic
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Reduir el consum energètic associat a climatització de les dependències municipals.

Descripció

Un sistema de gestió eficaç dels recursos és un aspecte clau per incrementar la competitivitat
i fer un bon ús dels recursos. Per aconseguir aquest propòsit és necessari adoptar una
sistemàtica de gestió que estableixi una estratègia per orientar els recursos tècnics i humans
cap a la consecució dels objectius establerts.
Per a facilitar la gestió energètica, l’Ajuntament de Roses ja disposa d’un SIE (Sistema
d’Informació i Gestió Energètica) a les seves dependències municipals, en que s’incorpora la
informació dels subministres energètics en referència a la contractació, els consums i les
despeses. El seguiment i control de la informació energètica dels diferents punts de consum
permetrà una millor planificació de l’ús de l’energia, un ús més racional i la promoció de
programes d’estalvi energètic.
Es recomana definir indicadors de seguiment per poder portar un major control sobre la
despesa energètica i establir mesures d’estalvi energètic en conseqüència. Com a mesura
addicional, es recomana implementar una eina de gestió i control remot dels consums
energètics derivats dels equipaments municipals.
També es considera indispensable disposar d’una figura interna encarregada d’impulsar les
accions pràctiques d’estalvi energètic en els diferents centres municipals, així com de
conèixer i transmetre les dades energètiques, i coordinar i gestionar el programa d’accions
establertes en el PAES, que anomenarem gestor energètic municipal.
La creació de la figura d'un gestor energètic en els equipaments respon a la necessitat de dur
un major control de l'ús dels equipaments i les instal·lacions consumidores d'energia per tal
de fomentar al màxim l'estalvi energètic. Els responsables energètics seran els encarregats
de controlar el funcionament dels equips consumidors en el dia a dia, d'acord amb les
necessitats reals fruit de la seva utilització, i encarregar-se d'aplicar accions d'estalvi i
reducció de consums on consideri que es pot actuar. Per al desenvolupament efectiu de la
seva tasca tot responsable energètic d'un equipament caldrà realitzar la formació necessària
en matèria d'estalvi i eficiència energètica.
El gestor energètic municipal serà el responsable de:
•
•
•

Portar a terme el seguiment i control de les pòlisses d’electricitat, potència
contractada, energia reactiva, consums energètics i costos
Definir protocols d’ús de les instal·lacions energètiques dels equipaments i ajustar
l’horari de funcionament dels equips a l’ús real de les instal·lacions
Adaptar el manual de bones pràctiques a les instal·lacions i fer-ho arribar als
treballadors i usuaris del centre
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En aquesta proposta es proposa la creació de la figura del gestor energètic dins de
l’estructura municipal i dotar-lo de competències clares a tots els àmbits de gestió energètica
a escala municipal.
Per una altre banda, també és recomanable l'assignació de responsables energètics en
aquells equipaments amb majors consums energètics: com ara les escoles municipals, on
podria incorporar-se aquesta funció en la definició de tasques dels conserges. Per altres
equipaments identificats amb un consum energètic elevat també es podria considerar definir
un responsable pel edifici.
Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Cost

Prioritat

0,00 €
0,00 €/tn CO2 estalviada
- anys

Consum

Consum actual
Estalvi

2.087 MWh/any
83,47 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-

MWh
MWh

Mitjana

Calendari
2015-2016

Responsable

Indicadors
seguiment

Existència de responsable energètic municipal i per equipament i implantació de sistema de control.
(Consum total d’energia en edificis públics).

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Estalvi de les emissions de CO2seguiment

Equipament
Tots,
sistema de
gestió
energètica
Tots, gestor
energètic
municipal
TOTAL

Tipus
energia
estalviada

Consum
inicial
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període
de retorn
(anys)

34,93

tn CO2 /any
varies

2.087

62,60

26,20

0

-

varies

2.087

20,87

8,73

0

-

2.087

83,47

34,93

0

-

S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis i
equipaments/instal·laci
ons municipals

En la mesura no es considera inversió ja que les tasques es realitzaran per personal ja contractat en l’Ajuntament i per tant no
suposa cap inversió addicional.
S’ha considerat que l’estalvi energètic associat a la implementació d’un sistema de gestió energètica municipal pot assolir el 3%.
Per una altre banda, la assignació de la figura de gestor energètic municipal pot suposar un 1% d’estalvi addicional.
Factors d’emissió: Tones CO2/MWh CL = 0,267, Tones CO2/MWh GLP = 0,227, Tones CO2/MWh Gas Natural= 0,202, Tones
CO2/MWh EE = 0,475.
EE = RCe*(Cee* FEE2005 + Cgn*FEGN + Cglp*FEGLP + Cgo*FEGO)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
RCe, Reducció del consum energètic, 4%
Cee Consum elèctric, MWh
Cgn Consum gas natural, MWh
Cglp Consum gasos liquats del petroli, MWh
Cgo Consum gasoil, MWh
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005
FEGN, Factor d’emissió gas natural
FEGLP Factor d’emissió GLP
FEGO Factor d’emissió gasoil
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1.1.11. Elaboració d'un manual de bones pràctiques ambientals
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Sensibilitzar la plantilla de l’Ajuntament en matèria d’eficiència i estalvi energètic.

Descripció

Es proposa l'elaboració d'un manual de bones pràctiques en el qual es destaqui la
importància d'aquells hàbits i comportaments que permetin un estalvi energètic en els
diferents equipaments, destacant la utilització de l'enllumenat únicament quan sigui necessari
i la correcta regulació de la temperatura interior, ja que variant un únic grau es pot obtenir un
estalvi important. El manual també ha de contenir les directrius pel control i regulació del
funcionament dels equips informàtics, així com dels dispositius d'aturada automàtics o el pas
a inactivitat dels equips. Per altra banda, les bones pràctiques també han d'incorporar entre
d'altres aspectes en els criteris generals en la compra de material i estratègies per minimitzar
el consum dels recursos (aigua, paper,...). En aquest sentit el manual haurà de ser amè,
gràfic i entenedor, de manera que pugui ser fàcilment consultable per el conjunt dels
treballadors. Cal tenir en compte que realitzant accions senzilles es pot assolir fins a un 1%
d'estalvi dels consums energètics d'un edifici.
Els responsables energètics dels equipaments hauran de disposar un exemplar del manual i
conèixer el seu contingut. Per tal de garantir l'èxit en el seguiment el manual és recomanable
que els responsables intervinguin en el procés d'elaboració i ajustar-lo als requeriments reals
dels equipaments municipals. Així mateix, és necessari dur a terme la sensibilització de la
plantilla de l'ens municipal a través de plafons divulgatius a l'abast del personal de
l'Ajuntament, amb l’objectiu de fomentar les conductes estalviadores.
De forma complementaria a aquesta acció, un cop elaborat el manual i realitzada la
campanya senyalística a les diferents dependències municipals es proposa dur a terme una
difusió periòdica dels resultats energètics en els diferents equipaments municipals així com la
seva evolució en el temps. Aquesta acció es planteja de forma mensual a través d’un correu
electrònic als treballadors de l’ens municipal on s’incideixi de forma impactant i gràfica dels
resultats energètics dels diferents serveis en el període.

Cost

Prioritat

Mitjana
Indicadors
seguiment

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Calendari
2015-2016

2.000 €
229 €/tn CO2 estalviada
0,64 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

2.087 MWh/any
20,87 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Any d’elaboració del manual i consum dels equipaments. (Consum total d’energia en edificis públics).
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Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètic
ao
sector

Consum
inicial
MWh

Estalvi
considerat
%

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

EE

1.563,44

1%

15,63

7,43

GN

0,00

1%

0,00

0,00

CL

294,18

1%

2,94

0,79

GLP

229,13

1%

2,29

0,52

TOTAL

2.087

1%

20,87

8,73

Inversió
aproximada
(€)

Període
de retorn
(anys)

2.000

0,64

2.000

0,64

Se ha considerat que amb un bon ús de l’energia es por arribar fins a un 1% de reducció en el
consum.
Factors d’emissió: Tones CO2/MWh CL = 0,267, Tones CO2/MWh GLP = 0,227, Tones CO2/MWh
Gas Natural= 0,202, Tones CO2/MWh EE = 0,475.
EE = RCe*(Cee* FEE2005 + Cgn*FEGN + Cglp*FEGLP + Cgo*FEGO)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
RCe, Reducció del consum energètic, 1%
Cee Consum elèctric, MWh
Cgn Consum gas natural, MWh
Cglp Consum gasos liquats del petroli, MWh
Cgo Consum gasoil, MWh
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005
FEGN, Factor d’emissió gas natural
FEGLP Factor d’emissió GLP
FEGO Factor d’emissió gasoil
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8,73

tn CO2 /any
S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis i
equipaments/instal·laci
ons municipals
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1.1.12. Regular la temperatura de consigna dels edificis municipals a
21 º C a l'hivern i 25 º C a l'estiu
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Reduir el consum energètic associat a climatització de les dependències municipals.

Descripció

Relacionada amb la mesura anterior, es considera que regular la temperatura de consigna
dels edificis municipals és una acció prioritària pel que fa a les bones pràctiques als
equipaments de titularitat pùblica.
La climatització dels locals és un punt crític del consum energètic d'una instal·lació. Un
aspecte a incidir molt important és la temperatura interior del local tant a l'hivern com a l'estiu.
En aquest sentit cal fomentar l'ús responsable dels aparells de climatització, de manera que el
termòstat sempre es posi a una temperatura adequada que generi benestar i, al mateix
temps, estalviï energia.
Establir unes temperatures de consigna interiors, tant a l'hivern com a l'estiu, pot representar
una mesura de control i estalvi energètic molt important. Cal considerar que incrementar la
temperatura de calefacció a l'hivern en 1 grau significa un increment del 7% del consum. De la
mateixa manera, cal considerar que reduir la temperatura de refrigeració a l'estiu en 1 grau,
significa un increment del 10% del consum.
El Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, estableix, per a usos administratius,
comercials i pública concurrència els següents valors de temperatures en espais interiors:
- Temperatura de calefacció a l'hivern: 21 º C
- Temperatura de refrigeració a l'estiu: 26 º C
Per tant, es proposa com a mesura de reducció del consum associat a la climatització dels
equipaments municipals regular la temperatura de calefacció a 21ºC a l’hivern i a 25ºC a
l’estiu.

Cost

Prioritat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

0€
0 €/tn CO2 estalviada
0 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

1.118,76 MWh/any
78,31 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-

MWh
MWh

Alta

Calendari
2015-2016

Responsable

Indicadors
seguiment

Percentatge de equipaments on es reguli la temperatura de consigna. (Consum total d’energia en
edificis públics).

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient
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Estalvi de les emissions de CO2
Tipus
energia
estalv.

Consum
inicial
calefaccio
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

TOTS

EE

719,18

50,34

23,91

0

-

TOTS

GN

0,00

0,00

0,00

0

-

TOTS

CL

294,18

20,59

5,50

0

-

TOTS

GLP

105,40

7,38

1,67

0

-

1.118,76

78,31

31,09

0

-

Equipament

TOTAL

Període
de retorn
(anys)

31,09

tn CO2 /any

En els càlculs s'ha considerat un estalvi del 7% del consum en calefacció fruit de reduir un grau la
temperatura, segons el document "L'energia a la llar", publicat per l'EVE. Per calcular el consum inicial s'ha S:Edificis, equipaments
considerat que la calefacció suposa el 46% del consum energètic dels equipaments municipals en consums
/ instal·lacions
de EE i GLP i el 100% del consum de gasoil.
A: Edificis i
equipaments/instal·laci
Factors d’emissió: Tones CO2/MWh CL = 0,267, Tones CO2/MWh GLP = 0,227, Tones CO2/MWh Gas
ons municipals
Natural= 0,202, Tones CO2/MWh EE = 0,475.
EE = RCe*(Cee* Percentatge_calefacció *FEE2005 + Cglp*Percentatge_calefacció*FEGLP + Cgo*FEGO)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
RCe, Reducció del consum energètic, 7%
Cee Consum elèctric, MWh
Cglp Consum gasos liquats del petroli, MWh
Cgo Consum gasoil, MWh
Percentatge_calefacció: 46%
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005
FEGLP Factor d’emissió GLP
FEGO Factor d’emissió gasoil
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1.1.13. Campanya de sensibilització on-line en totes les dependències
municipals per a fomentar i consolidar les bones pràctiques ambientals
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Sensibilitzar la plantilla de l’Ajuntament i a la ciutadania en general en matèria d’eficiència i
estalvi energètic.

Descripció

Per tal de donar suport a la implementació de les bones pràctiques definides al Manual de
Bones Pràctiques que surti com a resultat de la mesura 1.1.13, es proposa la implementació
d’una campanya de sensibilització on-line, adreçada als treballadors municipals.
Aquesta campanya on-line comptarà amb comunicats sobre estalvi energètic i eficiència,
metes assolides, bones pràctiques implementades, evolució de certs indicadors, etc. així com
links a noticies d’interès i informació rellevant sobre temes ambientals, tot acompanyat d’una
imatge gràfica que sigui atractiva i doni continuïtat al manual de bones pràctiques.
Això vol dir posar mitjans per fomentar les conductes estalviadores i donar a conèixer els
resultats obtinguts, valorar-los i constatar l’evolució d’ aquests resultats. Les actituds
adquirides gràcies a tot el procés de formació i conscienciació respecte a l’estalvi energètic,
han de poder transformar-se de mica en mica en hàbits.

Cost

Prioritat

Alta
Indicadors
seguiment

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Calendari
2015-2016

6.000 €
- €/tn CO2 estalviada
- anys

Consum

Consum actual
Estalvi

533,02 MWh/any
5,33 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Campanyes implementades. (Consum total d’energia en edificis públics).

Estalvi de les emissions de CO2
No s’ha considerat estalvi d’emissions associat a aquesta mesura, ja que es considera que es
tracta d’una mesura de suport a la 1.1.13 i l’estalvi energètic i d’emissions ja es comptabilitza
en aquella mesura.

-

tn CO2 /any
S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis i
equipaments/instal·laci
ons municipals

49

03_DUN_EX955-13_DT200515_GI13007OT Página 50 de 184

1.3.1. Fomentar la substitució de l'enllumenat actual per un altre més eficient
als edificis residencials
Línia.

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica als edificis residencials.

Descripció

A partir de setembre de 2012 deixen de tenir presència en el mercat europeu les bombetes
incandescents (tot i que algunes ja s’han anat fent desaparèixer de forma gradual des de l’any
2009). Les lluminàries existents, donada la facilitat de canvi, generalment es veuran
substituïdes per bombetes de baix consum. Aquest tipus de lluminàries presenten una valor
mitjà d’estalvi energètic de l’ordre del 70-80% respecte les d’incandescència, tenen una vida
útil de fins a 8 -10 vegades superior i el seu cost s’amortitza ràpidament. Per tant, el sector
domèstic i el sector serveis del municipi veuran com a partir de l’any 2012 i sent efectiu molt
abans del 2020 el consum energètic associat a il·luminació (10% aproximadament) es veurà
substancialment reduït, de l’ordre d’un 70%.
Així mateix, recentment s’estan comercialitzant tubs fluorescents d’alta eficiència que poden
substituir de forma directa els tubs convencionals normalment instal·lats. Aquesta substitució
pot suposar un estalvi energètic entorn del 10% gràcies als nous fòsfors especials que
incorporen.
Per últim les làmpades halògenes dicroiques convencionals de 50W es poden substituir per
làmpades de 35W d’alt rendiment amb un 67% més de vida i un estalvi d’energia del 24%.
Per tant, es proposa realitzar campanyes periòdiques d’estalvi i eficiència energètica dirigides
a la població en general, en les que s’informi als ciutadans sobre bones pràctiques en l’ús de
l’energia a les seves llars, en l’ àmbits de la il·luminació: substitució de l’enllumenat per altre
de major rendiment, bones pràctiques o aprofitament de la llum natural.
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. Aquestes
campanyes haurien d’anar acompanyades d’accions actives com per exemple:
- Creació de material divulgatiu: decàlegs d’eficiència o tríptics que es poden enviar a
les llars.
- Xerrades o tallers sobre estalvi, eficiència energètica i ús d’energies renovables.
- Punts informatius i/o exposicions sobre bones pràctiques a les llars i les seves
implicacions.
- Entrega de “kits d’equips d’eficiència a la llar” (regletes, làmpades de baix consum,
etc.)
- Cessió d’aparells de mesura dels consums energètics domèstics.
- Campanyes on-line mitjançant la web municipal, twiter, facebook, etc.
- Difusió d’ajuts i subvencions en matèria d’eficiència energètica que afecten
directament als ciutadans, com els Plans Renove de bombetes, calderes o finestres,
oferides des de l’Administració.
- Llançament de concursos d’estalvi entre les llars dels municipi, amb assessorament
en mesures d’estalvi.
S’ha considerat que l’ajuntament farà una xerrada informatives a la ciutadania per a
minimitzar el consum energètic a la llar i explicar les mesures preses per part de l’Ajuntament.
S’ha considerat que aquesta acció tindrà influència sobre el 65% de les llars del municipi.
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Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

1.146.978 €
- €/tn CO2 estalviada
- anys

Consum

Consum actual
Estalvi

4.963,80 MWh/any
2.688,23 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

Llarg termini

Sector domèstic

Indicadors
seguiment

Consum total d’electricitat en edificis residencials.

Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

Consum
inicial
(MWh)

Estalvi considerat amb la
substitució de làmpades (%)
82%

EE

4.963,80

11%
30%

TOTAL

Bombetes de 60W per
11W
Fluorescents
convencionals de 36W
per fluorescents de
32W
HD 50w pe HD Alt
rendiment de 35W

4.963,80

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Estalvi energètic
previst
(MWh/any)

1.276,91

2.688,23

1.276,91

2.688,23

Factors de conversió: Tones CO2/MWh EE = 0,475
Pel càlcul de la mesura es considera la substitució de:
-

7 bombetes incandescents de 60W per fluorescents compactes de baix consum de
11W
2 fluorescents convencionals de 36W per fluorescents d’alta eficiència de 32W
7 halògena dicroica de 50W per un halògena dicroica d’alt rendiment de 35W

1.276,91
tn CO2 /any

S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis residencials

En el 65% de les vivendes d’aquí al 2020. (9.967 vivendes)
En els càlculs s’ha considerat un règim de funcionament de 910 h/any (4h/dia, 365 dies/any pel
50% de les vivendes i 4h/dia, 90 dies/any pel 50% restant de les vivendes).
Es tracta d’una acció indirecta, ja que la inversió de 1.146.528 € per fer la substitució de
l’enllumenat no recau directament sobre els pressupostos municipals. S’ha considerat un cost
de 450 € per una xerrada informativa a la ciutadania d’1,5 hores, amb recursos educatius /
demostratius per a minimitzar el consum energètic a la llar i explicar les mesures preses per part
de l’Ajuntament.
*Vida útil de les làmpades segons catàlegs de fabricants:
-

Incandescent: 1.000 hores
Fluorescent convencional: 12.000 hores

-

Halògena dicroica: 3.000 hores

EE = ∑(Lsub x (Pil·lum_actual – Pil·lum_renov) x Tfunc_il·lum) * FEE2005)/1000
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Lsub, Làmpades a substituir, nº
Pil·lum_actual, Potència làmpada instal·lada actual
Pil·lum_renov, Potència làmpada renovada
Tfuncionament_il·lum, Temps de funcionament estimat il·luminació
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.
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1.3.2. Fomentar la substitució d’electrodomèstics per altres energèticament
més eficients al sector domèstic
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica als edificis residencials.

Descripció

La normativa de la Unió Europea (Directiva 95/12 de la CE) obliga que els electrodomèstics
comercialitzats a partir del 28 de maig de 1995 hagin de portar l’anomenada «etiqueta
d’energia» per a la seva venda, basant-se en un sistema de test homologat comparatiu.
Aquest etiquetatge permet fer-nos una idea bastant aproximada de l’eficiència i la qualitat de
l’aparell que anem a comprar i s’aplica obligatòriament a frigorífics, congeladors, combis,
rentadores, rentaplats, calderes, sistemes de climatització, etc.
La directiva 2010/30/UE actualitza la normativa anterior i inclou electrodomèstics de classe
A+++.
Per tant, es proposa realitzar campanyes periòdiques d’estalvi i eficiència energètica dirigides
a la població en general, en les que s’informi als ciutadans sobre bones pràctiques en l’ús de
l’energia a les seves llars, en l’ àmbits dels 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.
També es poden aprofitar per tractar altres temes com sistemes d’estalvi passius: millora dels
aïllaments, proteccions solars exteriors, etc., beneficis de les energies renovables, etc.
Mitjançant aquestes campanyes, es promouria des de l’Ajuntament que els habitants del
municipi adquireixin costums més responsables davant de l’ús d’energia. Aquestes
campanyes haurien d’anar acompanyades d’accions actives com per exemple:
- Creació de material divulgatiu: decàlegs d’eficiència o tríptics que es poden enviar a
les llars.
- Xerrades o tallers sobre estalvi, eficiència energètica i ús d’energies renovables.
- Punts informatius i/o exposicions sobre bones pràctiques a les llars i les seves
implicacions.
- Entrega de “kits d’equips d’eficiència a la llar” (regletes, làmpades de baix consum,
etc.)
- Cessió d’aparells de mesura dels consums energètics domèstics.
- Campanyes on-line mitjançant la web municipal, twiter, facebook, etc.
- Difusió d’ajuts i subvencions en matèria d’eficiència energètica que afecten
directament als ciutadans, com els Plans Renove de bombetes, calderes o finestres,
oferides des de l’Administració.
- Llançament de concursos d’estalvi entre les llars dels municipi, amb assessorament
en mesures d’estalvi.
S’ha considerat que l’ajuntament farà una xerrada informatives a la ciutadania per a
minimitzar el consum energètic a la llar i explicar les mesures preses per part de l’Ajuntament.
S’ha considerat que aquesta acció tindrà influència sobre el 40% de les llars del municipi.

Cost
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Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

5.980.410 €
€/tn CO2 estalviada
anys

Consum

Consum actual
Estalvi

14.587,40 MWh/any
4.923,25 MWh/any
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Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

Llarg termini

Sector domèstic

Indicadors
seguiment

Nombre d’electrodomèstics substituïts a les llars del municipi. (Consum total d’electricitat en edificis
residencials).

Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètic
ao
sector

Consum inicial
electrodomèstics
en el 40% de les
vivendes
(MWh)

Estalvi
consider
at

Estalvi
emissions
previst

Inversió
aproximad
a

(%)

Estalvi
energètic
previst
(MWh/any

(t CO2/any)

(€)

Període
de retorn
(anys)

EE

14.587,40

34%

4.923,25

2.338,54

2788,54

-

TOTAL

14.587,40

34%

4.923,25

2.338,54

2788,54

-

En els càlculs s’ha considerat que el consum energètic dels electrodomèstics suposa el 32% de
l’energia elèctrica de la llar, d’acord amb la guia de l’IDAE, i que es pot arribar fins a un 34%
com a conseqüència a la substitució d’un electrodomèstic de classe D classe A. S’assumeix que
un 40% de les 9.967 vivendes es substituiran 3 electrodomèstics fins al 2020.
Es tracta d’una acció indirecta, ja que la inversió de 5.979.960 € per fer la substitució dels
electrodomèstics no recau directament sobre els pressupostos municipals. S’ha considerat un
cost de 450 € per una xerrada informativa a la ciutadania d’1,5 hores, amb recursos educatius /
demostratius per a minimitzar el consum energètic a la llar i explicar les mesures preses per part
de l’Ajuntament.

2.338,54
tn CO2 /any

S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis residencials

EE = RCe * Cee * Percentatge_electrodomèstics * FEE2005 * % vivendes
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
RCe, Reducció del consum energètic, 34%
Cee Consum elèctric, MWh
Percentatge_electrodomèstics: percentatge que representa el consum dels electrodomèstic
sobre el consum elèctric32%
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005 (0.475 tn CO2/MWh)
% vivendes: vivendes que fan la substitució d’electrodomèstics vells per altres eficients
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1.4.1. Substitució de les làmpades actuals de vapor de mercuri i halogenurs
metàl·lics per làmpades de vapor de sodi d'alta pressió
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Disminuir el consum associat a l’enllumenat públic del municipi.

Descripció

En l’enllumenat públic es pot utilitzar, i de fet s’utilitza, tot tipus de làmpades. Actualment,
quasi la totalitat de les noves instal·lacions es dissenyen amb làmpades de vapor de sodi
d’alta pressió (VSAP), amb un major rendiment davant d’altres tipus de làmpades.
Actualment, al municipi de Roses, ja s’està substituint progressivament làmpades de vapor
de mercuri (VM) i Halogenurs metàl·lics (HM) per VSAP. De fet el 61,79% de les lluminàries
són VSAP, i el 1,05% làmpades LED.
Amb aquesta mesura es planteja la substitució progressiva dels HM, que representen el
8,36% de les làmpades, i de les làmpades de vapor de mercuri (VM) de 125W i 250W, (un
28,27 % de les làmpades actuals) per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió de 70W,
150W i 250W.
Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Cost

Prioritat

Alta
Indicadors
seguiment

Calendari
2015-2020

272.254 €
1.025 €/tn CO2 estalviada
3,74 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

1.339 MWh/any
559,25 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

% de làmpades substituïdes. (Consum electricitat enllumenat públic).

Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

Consum
inicial
MWh

Estalvi energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període de
retorn
(anys)

EE

1.339

559,25

265,64

272.254

3,74

TOTAL

1.339

559,25

265,64

272.254

3,74

Per al càlcul de l’estalvi i la inversió s’ha considerat que es substitueixen 923 làmpades de VM
de 125W a 70W, 772 làmpades de VM de 250W a 150W, 28 làmpades de HM de 150W a 70W,
6 de 250W a 150W i 6 de 400W a 250W, i un règim de funcionament mitjà de 4.220 hores. En la
inversió es considera el material i la instal·lació.
EE = ∑(Lsub x (Pil·lum_actual – Pil·lum_renov) x Tfunc_il·lum) * FEE2005)/1000
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Lsub, Làmpades a substituir, nº
Pil·lum_actual, Potència làmpada instal·lada actual, kW
Pil·lum_renov, Potència làmpada renovadada, kW
Tfuncionament_il·lum, Temps de funcionament estimat il·luminació
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.(0,475 tn CO2/MWh)
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265,64
tn CO2 /any

S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Enllumenat públic
municipal
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1.4.2. Instal·lació de regulació de flux en capçalera
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Disminuir el consum associat a l’enllumenat públic del municipi.

Descripció

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 consum
d’energia en un conjunt de punts de llum, 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 al 60%
i arribant a estalvis energètics de entre el 25% i 35% dependent del tipus de làmpada
utilitzada.
A l’Ajuntament de Roses s’han instal·lat reguladors de flux a 31 quadres d’enllumenat públic
dels 96 que té en l’actualitat, i amb aquesta mesura es recomana la instal·lació de reguladors
de flux en capçalera a 61 quadres d’enllumenat addicionals.
Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Cost

Prioritat

Mitjana
Indicadors
seguiment

248.830 €
1.154 €/tn CO2 estalviada
4,22 anys

Calendari
2015-2020

Consum

Consum actual
Estalvi

1.588 MWh/any
453,93 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Nombre de reguladors de flux en capçalera instal·lats. (Consum electricitat enllumenat públic).

Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

Consum
inicial
MWh

Estalvi energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període de
retorn
(anys)

EE

1.588,76

453,93

215,62

248.830

4,22

TOTAL

1.588,76

453,93

215,62

248.830

4,22

Per al càlcul de l’estalvi i la inversió s’ha considerat que s’instal·laran 61 reguladors de flux en
capçalera, i que la instal·lació d’aquests dispositius representen un estalvi del 29%.
En la inversió es considera el material i la instal·lació.

215,62
tn CO2 /any

S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Enllumenat públic
municipal

EE = ∑(Ceqe * RCe * FEE2005)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Ceqe, Consum elèctric dels quadres d’enllumenat, MWh (26,045 MWh)
RCe, Reducció en el consum elèctric, 29%
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.(0,475 tn CO2/MWh)
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1.4.3. Instal·lació de rellotges astronòmics en els quadres d’enllumenat
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Disminuir el consum associat a l’enllumenat públic del municipi.

Descripció

Els horaris de funcionament de les instal·lacions d’enllumenat públic han d’adaptar-se al cicle
d’il·luminació natural per tal que no hi hagi períodes de penombra i no estigui connectat l’enllumenat
artificial i alhora que no hi hagi períodes amb una il·luminació natural suficient i les instal·lacions
enceses. Per a aconseguir aquesta adaptació adequada dels cicles de funcionament per a l’enllumenat
públic, hi ha diversos dispositius que permeten programar les maniobres segons les característiques
específiques de cada ús. Aquests dispositius són els següents:
-

Cèl·lules fotoelèctriques: generen les ordres d’encesa i apagada segons la lluminositat
ambiental.
Rellotges astronòmics: transmet les ordres de maniobra d’encesa i apagada a unes hores
predeterminades. Generalment, s’acostumen a instal·lar rellotges astronòmics degut a la seva
precisió, baix cost en manteniment i facilitat de programació.

Des de l’any 2005 s’han instal·lat 86 rellotges astronòmics en els quadres d’enllumenat públic del
municipi (que en l’actualitat són 96). Amb aquesta mesura es proposa la instal·lació de 10 rellotges
astronòmics addicionals.
Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Cost

Prioritat

Mitjana
Indicadors
seguiment

3.300 €
652 €/tn CO2 estalviada
2,38 anys

Calendari
2015-2017

Consum

Consum actual
Estalvi

2.500 MWh/any
10,65 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Nombre de rellotges astronòmics instal·lats. (Consum electricitat enllumenat públic).

Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

Consum
inicial
MWh

Estalvi energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període de
retorn
(anys)

EE

2.500,35

10,65

5,06

3.300

2,38

TOTAL

2.500,35

10,65

5,06

3.300

2,38

Per al càlcul de l’estalvi i la inversió s’ha considerat que s’instal·laran 10 rellotges astronòmics
addicionals als quadres d’enllumenat. En la inversió es considera el material i la instal·lació.
EE = ∑(Ceqe * RCe * FEE2005)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Ceqe, Consum elèctric dels quadres d’enllumenat, MWh (26,045 MWh)
RCe, Reducció en el consum elèctric, 4%
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.(0,475 tn CO2/MWh)
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5,06

tn CO2 /any
S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Enllumenat públic
municipal
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1.4.4. Implantació d'un sistema de telegestió energètica en els quadres
d'enllumenat
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i el sector
terciari.

Objectiu

Disminuir el consum associat a l’enllumenat públic del municipi.

Descripció

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 trametreles a un centre de control, on s'analitzen i es gestionen ordres per millorar la gestió.
Entre les avantatges que suposa la instal·lació de sistemes de telecomandament i control en els quadres
d'enllumenat 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.

Cost

Prioritat

Mitjana
Indicadors
seguiment

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Calendari
2018-2020

264.270 €
2.781 €/tn CO2 estalviada
10,16 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

2.500 MWh/any
200,03 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Responsable

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Nombre de quadres d’enllumenat telegestionats. (Consum electricitat enllumenat públic).
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Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

Consum
inicial
MWh

Estalvi energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període de
retorn
(anys)

EE

2.500,35

200,03

95,01

264.270

10,16

TOTAL

2.500,35

200,03

95,01

264.270

10,16

Per al càlcul de l’estalvi i la inversió s’ha considerat que s’instal·laran sistemes de
telecomandament i control a 96 quadres d’enllumenat, amb un estalvi associat del 8%.
En la inversió es considera el material i la instal·lació.
EE = ∑(Ceqe * RCe * FEE2005)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Ceqe, Consum elèctric dels quadres d’enllumenat, MWh (26,045 MWh)
RCe, Reducció en el consum elèctric, 8%
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.(0,475 tn CO2/MWh)
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95,01

tn CO2 /any
S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Enllumenat públic
municipal
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1.4.5. Substitució dels projectors de VSAP de la Ciutadella per projectors LED
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i el sector
terciari.

Objectiu

Disminuir el consum associat a l’enllumenat públic del municipi.

Descripció

Amb aquesta mesura es proposa la substitució de les làmpades de Vapor de Sodi del jaciment
arqueològic de la Ciutadella per làmpades LED, amb el conseqüent estalvi energètic que impliquen
aquest tipus de lluminàries, en línea amb la mesura 1.4.1.
En concret es planteja la substitució dels projectors de VSAP de 400 W per projectors LED de 253 W i la
dels projectors de VSAP de 250W per projectors LED de 120W.
Cal destacar però que en els dos casos el flux lluminós és inferior, però el fet de canviar a llum blanca
implica que permetria baixar els nivells lumínics actuals.
Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Cost

19.400 €
2.253 €/tn CO2 estalviada
8,23 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

38,82 MWh/any
18,13 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitjana

2015-2016

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Indicadors
seguiment

Nombre de projectors VSAP substituïts per projectors LED. (Consum electricitat enllumenat públic).

Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

Consum
inicial
MWh

Estalvi energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període de
retorn
(anys)

EE

38,82

18,13

8,61

19.400

8,23

TOTAL

38,82

18,13

8,61

19.400

8,23

Per al càlcul de l’estalvi i la inversió s’ha considerat que es substituiran 8 làmpades de VSAP de
400W per 8 projectors LED de 253W amb un preu 1.180 € i 24 làmpades de VSAP de 250W per
projectors LED de 120W amb un preu de 415 €. El règim de funcionament considerat ha estat
4.220 hores.
EE = ∑(Lsub x (Pil·lum_actual – Pil·lum_renov) x Tfunc_il·lum) * FEE2005)/1000

8,61

tn CO2 /any
S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Enllumenat públic
municipal

En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Lsub, Làmpades a substituir, nº
Pil·lum_actual, Potència làmpada instal·lada actual, kW
Pil·lum_renov, Potència làmpada renovadada, kW
Tfuncionament_il·lum, Temps de funcionament estimat il·luminació
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.(0,475 tn CO2/MWh)
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2.1.1. Projecte de substitució de vehicles municipals accionats amb
combustibles fòssils per vehicles elèctrics/híbrids en general
Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà.

Objectiu

Reduir les emissions associades al transport municipal.

Descripció

La mobilitat de persones i de mercaderies està lligada a forts impactes com ara la congestió i
les emissions de gasos contaminants. La combustió de la gasolina i del gasoil, combustibles
dels que el transport terrestre en depèn gairebé en la totalitat, són gran emissors de GEI.
Aquesta realitat, també associada als desplaçaments del personal de l’Ajuntament, genera la
necessitat de definir i actuar en estratègies que ens permetin reduir l’impacte de la mobilitat
creixent.
Amb aquesta mesura es proposa la substitució dels vehicles de propietat municipal de gasoil
per vehicles elèctrics.
En concret es proposa la substitució de 4 vehicles amb gasoil per 4 vehicles elèctrics (2
motos i 2 cotxes). Es recomana però fer una substitució progressiva del tots els vehicles
municipals antics, prioritzant aquells més vells i amb un major consum.
Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Cost

42.000 €
5.633 €/tn CO2 estalviada
21,97 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

283,51 MWh/any
27,93 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2020

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient, Urbanisme, Policia
Local

Indicadors
seguiment

Percentatge de vehicles municipals renovats.

Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

Consum
inicial
MWh

Estalvi energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període
de retorn
(anys)

CL

33,59

5,66

7,46

42.000

21,97

TOTAL

33,59

5,66

7,46

42.000

21,97

Pels càlculs s’ha considerat la substitució de 2 motos i 2 vehicles a gasoil per vehicles elèctrics, amb unes
emissions de 50,40 g CO2/Km, segons dades de l’IDAE. S’ha considerat que aquests vehicles substituïts
fan una mitjana de 15.000 Km anuals.
Factors de conversió: Tones CO2/MWh Gasoil = 0,267 i emissions de vehicle elèctric = 50,40 g CO2/Km.
EE = Ci * FEGO – Km recorreguts* Eve / 1000000
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Ci, Consum inicial (33,59 MWh)
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7,46

tn CO2 /any
S:Transport
A: Transport privat i
comercial
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FEGO, factor d’emissió dièsel (0,267 tn CO2/MWh)
Km recorreguts, 30.000
Eve, Emissions vehicle elèctric (50,40 g CO2/Km)
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2.3.1. Renovació eficient del parc mòbil de turismes del municipi i diversificació
energètica del sector
Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà.

Objectiu

Reduir les emissions associades al transport privat i comercial.

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. Aquesta situació en els pròxims
anys es veurà substancialment modificada, 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, aspecte que serà valorat en un futur a l'ITV, 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.
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, tenint en compte que cada vehicle farà una
mitjana anual de 20.000 km i el parc mòbil estarà compost per: 10% híbrids amb un valor mig
d'emissió de 80 g CO2/km, 5% elèctrics amb un valor mig d'emissió de 50,40 g CO2/km, 35%
combustibles fòssils amb un valor mig d'emissió de 120 g CO2/km i 30% combustibles fòssils
amb un valor mig d'emissió de 150 g CO2/km i un 20% de combustibles fòssils amb un valor
mitjà d’emissió de 100 g CO2/km, d’acord amb els objectius europeus.
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.
Aquesta es tracta d'una acció indirecta i per tant els costos no recauen directament sobre els
pressupostos municipals. S’ha considerat un sobrecost de 3.000 € per la substitució dels
vehicles convencionals per altres híbrids i elèctrics (15% dels vehicles privats municipals).
L’inversió de l’ajuntament serà per a la realització d’una xerrada informativa, fent-la coincidir
amb la setmana de l’energia o de la mobilitat sostenible.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

5.575.950 €
0,00 €/tn CO2 estalviada
0 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

212.792,60 MWh/any
104.319,51 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

Llarg termini

Sector transport privat i comercial

Indicadors
seguiment

Percentatge de vehicles renovats.
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Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

CL

TOTAL

Parc
mòbil
municipi
(unitats)

12.390

% de tipologies de
vehicles en escenari
tendencial

t. CO2 per
vehicle
considerant
20.000 km
anuals

Emissions
parc mòbil en
l’escenari
considerat
(t. CO2)

Híbrids

10%

1,60

1982,40

150 g. CO2

30%

3,00

11.151,00

120 g. CO2

35%

2,40

10.407,60

100 g. CO2

20%

2,00

4.956,00

Electric

5%

1,01

624,46

12.390

29.121,46

Estalvi
d’emissions
(t. CO2)

26.914,43

26.914,43

Les emissions actuals del parc mòbil de turismes del municipi són de 56.036 t CO2 amb un mix mitjà
d’emissió de 207,71 g CO2/km. Es proposa un escenari per obtenir un mix d’emissió per a l’any 2020 de
117,52 g CO2/km. Es considera un parc mòbil de 12.390 vehicles.

26.914,43
tn CO2 /any

S:Transport
A: Transport privat i
comercial

Aquesta mesura comportarà una inversió de 5.575.400 € per part del sector privat (associada al sobrecost
que implica la substitució d’un vehicle convencional per altre més eficient: híbrid o elèctric, valorada en
3.000 € per vehicle substituït).
L’ajuntament farà una xerrada informativa sobre la mobilitat sostenible, ajuts i beneficis dels vehicles
eficients, etc. amb un cost de 450 €.
EE = Emissions parc mòbil – Emissions parc mòbil en escenari considerat
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Emissions parc mòbil, 56.036 tn CO2
Emissions parc mòbil en escenari considerat, segons taula
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2.3.2. Planificació i promoció de la mobilitat a peu i ús de la bicicleta
Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà.

Objectiu

Reduir les emissions associades al transport privat i comercial.

Descripció

El transport en bicicleta o a peu és una modalitat de transport 100% sostenible que no
comporta emissions de contaminants a l’atmosfera durant els desplaçaments. Per aquest
motiu és important afavorir aquests tipus de desplaçaments per part de l’Ajuntament.
El municipi de Roses considera la integració de la bicicleta i la mobilitat a peu una de les
línees estratègiques de la mobilitat del futur i de les polítiques de sostenibilitat urbana, tal i
com queda reflectit al seu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Per una banda es considera imprescindible comptar amb una xarxa d’itineraris ciclistes que
faciliti als nous usuaris la confiança en la bicicleta per fer una part important dels seus viatges
habituals. Així com disposar d’una xarxa de vianants còmoda i segura.
Per tal de promocionar aquests tipus de modalitats de transport des de l’Ajuntament de Roses
es proposa portar a terme accions que incentivin l’ús de la bicicleta per part dels habitants i
turistes del municipi, així com el transport a peu. Algunes iniciatives podrien ser:

Cost

•

Adhesió a la Red de Ciudades por la Bicicleta, que te com a finalitat facilitar, fer mes
segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes.

•

Creació d’un Fòrum de la Bicicleta i/o Fòrum del Vianant , a la web de l’Ajuntament,
on es pugui penjar informació rellevant sobre aquestes modalitats de transport,
noticies d’interès i on fins i tot els usuaris de la bicicleta o vianants puguin compartir
les seves experiències i manifestar les seves necessitats.

•

Creació d’una campanya que impliqui als establiments comercial, hotels, etc. de tal
forma que puguin ser “establiments amics de la bici i del vianant”, i ofereixin
descomptes als usuaris que arribin a peu o en bicicleta.

•

Aprofitar el Dia de l’Energia per fer una campanya de promoció de l’ús de la bicicleta.

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

1.450,00 €
0,00 €/tn CO2 estalviada
0 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

212.792,60 MWh/any
773,89 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitjana

2018-2020

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Indicadors
seguiment

Percentatge d’usuaris de la bicicleta i desplaçaments a peu i mesures encaminades a la seva promoció.
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Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

Consum
inicial
MWh

Estalvi energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període
de retorn
(anys)

CL

212.792,60

773,89

206,63

1.450

-

TOTAL

212.792,60

773,89

206,63

1.450

-

Pel càlcul de l’acció s’ha considerat que les mesures encaminades a la promoció de l’ús de la bicicleta i els
transports a peu afectaran a un 5% de la població, i que aquestes persones evitaran fer 5 Km en un vehicle
motoritzat 200 dies a l’any.
S’ha considerat una inversió de 1.450 € per part de l’Ajuntament, per dissenyar la campanya i fer promoció
entre la ciutadania i els comerços, així com fer una xerrada informativa el dia de l’energia.

206,63
tn CO2 /any

S:Transport
A: Transport privat i
comercial

EE = Nº habitants * Percentatge afectat * Km evitats en vehicle privat * dies/any * FEvehicles2005
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Nº habitants, 19.896
Percentatge afectat, 5%
Km evitats en vehicle privat, 5
dies/any, 200
FEvehicles2005, 207,71 g CO2/Km
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2.3.3. Implantació d’un pla de camins escolars segurs

Línia

Disminuir les emissions associades al transport urbà.

Objectiu

Reduir les emissions associades al transport privat i comercial.

Descripció

L'objectiu d’aquesta proposta és millorar l'accessibilitat a les escoles, a la vegada que es
redueixen els problemes de seguretat existents.
Els camins escolars són itineraris segurs, escollits entre els recorreguts que fan la majoria
dels alumnes del centre, i de traçat senzill que permeten el desplaçament a peu dels nens i
nenes. A cada recorregut segur hi ha una persona adulta que serà la responsable de cada
grup.
La implantació de camins escolars segurs en el municipi permet fomentar i potenciar la
mobilitat sostenible en el municipi entre els més petits, fer més segurs els desplaçaments i
afavorir un entorn acollidor i formatiu als escolars que circulen i, per extensió, a totes les
persones que es desplacen.
Aquests camins escolars es plantegen per a utilitzar-los en el recorregut de casa a l’escola, a
les 9 h del matí, i de l’escola a casa, a les 5 de la tarda.
Cada camí escolar és diferent, ja que les característiques de cada centre escolar i municipi
són úniques. Les diferents variables han de ser estudiades amb deteniment a l’hora de
dissenyar els camins escolars, quin èxit dependrà en gran mesura de la col·laboració entre
pares i mares o tutors, personal del centre escolar, associacions de veïns i comerciants,
administració local i els nens i nenes.
El funcionament d’un camí escolar s’estructura de la següent manera:
•
•
•
•

Estudi de les rutes més freqüentades per les famílies i més segures.
Establiment de parades de recollida dels nens al llarg del camí.
Les famílies, monitors o responsables assignats s’organitzen en torns, per
acompanyar als escolars.
Es treballa la mesura al pla educatiu a les escoles.

L'acció porta associada la implantació de diferents mesures :
•
•

•
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Senyalització vertical de les parades amb indicació del nom del projecte i del
recorregut.
Senyalització a les voreres amb algun sistema adhesiu o de pintura que permeti als
nens i nenes seguir el recorregut amb seguretat. (Valorar si pintar el logotip del
projecte, passes de diferents colors segons el recorregut o escola, etc...)
Senyalització vertical en els trams més perillosos i en el creuament de vies que
indiqui que aquell és un pas del camí escolar i que cal extremar les precaucions de
circulació.
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Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Cost

10.000 €
155 €/tn CO2 estalviada
- anys

Consum

Consum actual
Estalvi

, MWh/any
241,69 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2017-2018

Departament d’Ensenyament

Indicadors
seguiment

Nombre d’usuaris dels camins escolars segurs.

Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

Estalvi energètic
previst
MWh/any

Estalvi emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període de retorn
(anys)

CL

241,69

64,53

10.000

-

TOTAL

241,69

64,53

10.000

-

Per als càlculs associats a aquesta acció s'ha considerat que un 10% dels alumnes de les escoles del
municipi (en total 2.414) utilitzaran els camins escolars segurs.
Es considera que fan una mitjana de 2 km al dia (anada i tornada) i que es deixessin de fer els
desplaçaments en vehicle privat i autobús.
EE = Nº alumnes * Percentatge afectat * Km evitats en vehicle privat * dies/any * 0,8 FEvehicles * 0,2
FEautobús

64,53

tn CO2 /any
S:Transport
A: Transport privat i
comercial

En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Nº alumnes, 2.414
Percentatge afectat, 10%
Km evitats en vehicle privat o autobús, 2
dies/any, 220
FEvehicles2005, 207,71 g CO2/Km
FEautobús, 2211,94 g CO2/Km
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4.2.1 Xarxa de distribució de calor (District Heating) mitjançant una central
tèrmica de biomassa
Línia

Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable.

Objectiu

Millorar el consum i minimitzar les pèrdues energètiques a l’ajuntament del municipi.

Descripció

La Calefacció Urbana, o District Heating, és un sistema emprat per distribuir la calor generada
en una central de producció de calor, per tal de cobrir les necessitats que es produeixen en
els edificis connectats a la xarxa de distribució de calor. De forma resumida, les parts
fonamentats son les següents:
•
•
•

Central energètica
Xarxa de distribució
Bescanviadors de calor usuaris (Subestacions)

Des de la central de producció, es distribueix aigua calenta, per mitjança canonades aïllades
tèrmicament, fins els edificis on per mitja d’un bescanviador de calor, es prepara l’aigua a
unes determinades característiques de temperatura i pressió per tal d’escalfar l’aigua calenta
de l’interior de l’edifici, ja sigui emprada per calefacció o per ACS.
Els beneficis d’una xarxa de distribució de calor són, entre altres, la millora de la “marca de
ciutat”, l’augment de la qualitat i el valor de l’espai urbà, l’ús d’aparells eficients que redueixen
l’impacte ambiental i el consum del recurs energètic, la gestió i manteniment centralitzats que
redueixen el risc sanitari (legionel·losi) i control d’emissions i, en general, control d’impacte
ambiental més eficient. També ofereix la possibilitat d’ús d’energies renovables i residuals i
locals que, d’altra manera, es malbaratarien i es redueix l’efecte d’illa de calor urbana. Per
una altre banda també implica la reducció de les despeses globals (energia, manteniment i
inversió).
Amb aquesta mesura es contempla l’obtenció de la calor mitjançant una central tèrmica de
biomassa i es desenvoluparà en dues fases. En una primera fase es preveu que doni servei
als següents edificis públics de titularitat municipal:
•
•
•
•
•

Llar d'infants municipal “El Franquet”
CEIP “Vicens Vives”
Piscina municipal coberta
Pavelló poliesportiu municipal
Estadi municipal “Mas Oliva”

En la segona fase els edificis que es preveu incloure a la xarxa de distribució serien:
•
•
•

CEIP “Montserrat Vayreda” (en projecte)
El Camp municipal “La Vinyassa”
CEIP “Els Grecs”

També es preveu connectar a la xarxa altres edificis públics: IES “Illa de Rodes”, la
comissaria dels mossos d'esquadra, IES “Cap Norfeu”, la residència geriàtrica “Nova Vida” i el
centre escolar Empordà.
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Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

Cost

782.250 €
3.921 €/tn CO2 estalviada
14,17 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

914,11 MWh/any
45,71 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

-

MWh
MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitjana

2018-2020

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Indicadors
seguiment

Percentatge d’edificis adherits a la Xarxa de Distribució de Calor amb central tèrmica de biomassa.
(Consum total d’energia en edificis públics).

Estalvi de les emissions de CO2

Equipament
Llar d'infants
municipal El
Franquet"
CEIP Vicens
Vives
Piscina
Municipal
Pavelló
poliesportiu
municipal
Estadi municipal
Mas Oliva"
CEIP
Montserrat
Vayreda" (en
projecte)
El Camp
municipal La
Vinyassa"
CEIP Els Grecs"
TOTAL

Tipus
energia
estalviad
a

Consum
inicial
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

BUTÀ

29,86

1,49

6,65

GO

112,27

5,61

29,98

GN

639,65

31,98

129,21

GN

0,00

GN

25,44

Inversió
aproximada
(€)

Període
de retorn
(anys)

782.250

14,17

0,00
1,27

5,14

-

199,52
GO

25,94

1,30

6,93

GO

80,94

4,05

21,61

914,11

45,71

199,52

tn CO2 /any

782.250

14,17

En els càlculs s’ha considerat el següent:
Estalvi energètic d’un 5%, amb la xarxa de calor centralitzada
Preu de la biomassa: 0,031 €/kWh i Tones CO2/MWh Biomassa=0
Potència instal·lada considerada per la central tèrmica de 1.043 kW, (un 70% de la potència
instal·lada actual als diferents equipaments), amb un preu d’instal·lació de 750 €/kW, segons
informe de la FEMP Informe sobre la Climatización Urbana en las Ciudades Españolas i dades
de projectes propis.

S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis i
equipaments/instal·laci
ons municipals

Cal tenir en compte que els càlculs associats a aquesta mesura són una estimació, i els resultats pel que fa
a estalvis, inversió i períodes d’amortització estan condicionats a la redacció d’un Projecte Tècnic.
L'execució d'aquesta acció queda condicionada a un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i legal i a la
disposició de les vies de finançament necessari.
EE = ∑(CBU * FEBU + CGO * FEGO + CGN * FEGN)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
CBU, Consum butà
CGO, Consum gasoil
CGN, Consum gas natural
FEBU, Factor d’emissió butà (0,223 tn CO2/MWh)
FEGO, Factor d’emissió gasoil (0,267 tn CO2/MWh)
FEGN, Factor d’emissió gas natural (0,202 tn CO2/MWh)
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6.1.1. Elaboració i implementació d’un manual de compra verda
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Sensibilitzar la plantilla de l’Ajuntament i a la ciutadania en general sobre la compra de
productes mes eficients i menys nocius pel medi ambient.

Descripció

No tots els productes generen el mateix impacte sobre el medi ambient. La compra de
productes amb eco etiquetes o certificacions ambientals assegura que els productes són
menys nocius amb al medi ambient pel que fa al procés de producció i l’ús de matèries
primeres. Per tant, es fa necessari desenvolupar un manual de compra verda, dirigit a tots els
responsables de compres de l'ens municipal amb l'objectiu d'integrar els criteris ambientals en
les compres.
L'objectiu final és arribar a disposar d’un llistat de tots els productes i serveis adquirits i
contractats amb les característiques de sostenibilitat a complir, i a la vegada, d’un check-list
de criteris a tenir en compte a l’hora de valorar nous productes o serveis que puguin ser
sol·licitats pel personal.
En aquest sentit, també es proposa una formació continua en aquell personal de l'Ajuntament
responsable de compres.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

3.000 €
- €/tn CO2 estalviada
- anys

Consum

Consum actual
Estalvi

- MWh/any
- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Mitjana

2015-2016

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient i Contractació

Indicadors
seguiment

Manual de Compra Verda y definició dels criteris. (% de productes comprats amb criteris de
sostenibilitat).

Estalvi de les emissions de CO2
No s’han quantificat estalvis, ja que seran indirectes i difícilment quantificables.
La inversió correspon a l’assistència externa per donar suport a la redacció del manual. En cas
de que aquest sigui desenvolupat per part de l’Ajuntament els costos seran tècnics i
organitzatius.
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-

tn CO2 /any
S: Contractació pública
de productes i serveis
A: Requeriments
d'eficiència energètica
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6.1.2. Incorporació de clàusules energètiques en els plecs de prescripcions
tècniques de serveis externalitzats
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Definir procediments als serveis externalitzats per reduir el seu impacte ambiental i
sensibilitzar a la plantilla.

Descripció

L’objectiu de la proposta es definir el conjunt de procediments i prescripcions tècniques a
exigir als serveis externalitzats de l’Ajuntament, com ara el servei de neteja, la recollida de
residus municipals o la explotació dels pàrkings públics del municipi.
Per exemple, durant el servei de neteja dels edificis municipals es pot reduir l’impacte
ambiental durant l’activitat habitual. En el plec es podria incidir en els següents aspectes:
-

Gestió selectiva dels residus generats

-

Utilització de productes amb etiqueta ecològica oficial

-

Criteris d’estalvi d’energia durant el desenvolupament de l’activitat contractada, per
exemple: el desenvolupament de les tasques de neteja durant l’horari dels
treballadors de l’edifici municipal

Amb una bona organització dels horaris de neteja es pot aconseguir un estalvi aproximat del
5% sobre el consum en il·luminació dels equipaments municipals.
Per una altre banda, també es poden incorporar aquest tipus de clàusules a altres contractes
municipals, per exemple al contracte de l’empresa de neteja viaria, on es pot exigit la
incorporació de vehicles de compleixin amb els criteris ambientals més exigents pel que fa a
emissions i consum energètic.
En últim lloc, amb l’objectiu de fomentar la compra de vehicles elèctrics i híbrids entre la
ciutadania així com en el propi Ajuntament des de l’ens municipal es pot impulsar i fomentar la
instal·lació de punts de subministrament elèctric solar.
La instal·lació d’aquests punts de subministrament elèctric es recomana principalment en
aparcaments, on els vehicles estan durant períodes de temps relativament llargs. Per tant, es
pot contemplar als plecs de contractació de les empreses explotadores dels pàrkings
públics de Roses aquesta millora com un criteri més a tenir en compte als concursos pùblics.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

0,00 €
0 00 €/tn CO2 estalviada
0 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

218.858,38 MWh/any
929,74 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Prioritat

Calendari

Responsable

Baixa

2015-2016

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient i Contractació

71

03_DUN_EX955-13_DT200515_GI13007OT Página 72 de 184

Indicadors
seguiment

Percentatge de plecs amb clàusules energètiques.

Estalvi de les emissions de CO2
Servei
Externalitzat
S. Neteja
equipaments
S. Recollida
residus
S. Explotació
del pàrking
públic
TOTAL
-

Consum inicial
MWh

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

Inversió
aproximada
(€)

Període
de retorn
(anys)

250,15

10,01

4,75

0

-

1.414,86

194,40

51,90

0

-

217.193,37

725,34

193,66

0

-

218.858,38

929,74

250.32

0

-

Pels càlculs relacionats amb el Servei de Neteja dels equipaments municipals es considera
que la il·luminació suposa el 16% del consum elèctric dels equipaments municipals.
Considerem un règim de funcionament mig dels equipaments de 2.200 hores i que es
redueixen un 88 hores anuals, 2 hores a la setmana en el servei de neteja.
EE = ∑(Cequip * Percentatge_ilum * RCe * FEE2005)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Cequip, Consum elèctric dels equipaments, 1.563,44
Percentatge_ilum, 16%
RCe, Reducció en el consum elèctric, 4%
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.(0,475 tn CO2/MWh)

-

Pels càlculs relacionats amb el Servei de Recollida de Residus s’ha considerat la
substitució d’un camió de recollida de residus per un vehicle híbrid, amb un estalvi del 20%
del combustible per any.
EE = CGOcamió * RCGO * FconversGO * FEGO
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
CGOcamió, Consum de gasoil pel camió de recollida, en litres (97.200)
RCGO, Reducció en el consum, 20%
FconversGO, 0,01 MWh/litre de gasoil
FEGO, Factor d’emissió gasoil (0,267 tn CO2/MWh)

-

Pels càlculs relacionats amb la instal·lació de punts de recarrega elèctrica als pàrkings
municipals per part de les empreses concessionàries, s’ha considerat que gràcies a
aquesta mesura un 3% dels vehicles municipals seran vehicles elèctrics.
EE = vehicles elèctrics * Km recorreguts * Eve/1000000
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
Vehicles elèctrics (256)
Km recorreguts (15.000)
Eve, emissions vehicle elèctric (50,40 g CO2/Km)

No es considera inversió, sinó que els costos seran tècnics i organitzatius del propi Ajuntament.
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250,32
tn CO2 /any

S: Contractació pública
de productes i serveis
A: Requeriments
d'eficiència energètica
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7.4.1 Realitzar campanyes de sensibilització per minimitzar el consum d’energia
del sector domèstic i serveis (petites activitats econòmiques i sector hoteler)
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis residencials i el sector
terciari.

Objectiu

Sensibilitzar a la ciutadania en general sobre l’ús eficient de l’energia.

Descripció

Es proposa realitzar una campanya d’estalvi i eficiència energètica dirigida tant a la població
en general com a activitats econòmiques, amb la celebració del Dia de l’Energia. Es pot
realitzar una única campanya destinada a ambdós sectors elaborant un decàleg d’eficiència
energètica amb els conceptes bàsics per a la reducció d’energia en referència a:
-

Substitució de l’enllumenat per altre de major rendiment
Aprofitament de la llum natural
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
Substitució dels electrodomèstics per altres de classe A o superior
Bon manteniment de les instal·lacions energètiques
Apagada total dels electrodomèstics i equips connectats quan no s’utilitzen
Millora dels aïllaments
Beneficis de les energies renovables
Ajudes i subvencions

Una altre opció seria fer dos campanyes independents, una per a cada sector, que implicaria
millors resultats pel que fa l’estalvi energètic:
Campanya dirigida a les petites activitats econòmiques i sector hoteler. Des de
l’Ajuntament es fomentaria l’adhesió dels establiments a la campanya perquè es comprometin
a no incrementar els consums energètics l’any següent, i fins i tot a reduir-los amb la
implementació de mesures d’eficiència. Els establiments adherits notificarien els seus
consums energètics anuals (consum anual d’energia elèctrica, gas natural i altres
combustibles (si procedeix) a través d’una fitxa on a més caldria notificar la superfície del
local i els seus usuaris anuals. La campanya podria culminar amb un segell de responsabilitat
ambiental en cas de que el consum energètic es veiés reduït com a conseqüència de la
implementació de mesures d’estalvi.
Campanya dirigida al sector domèstic. Des de l’Ajuntament es promouria que els habitants
del municipi adquireixin costums més responsables davant de l’ús d’energia. Aquesta
campanya hauria d’anar acompanyada d’accions actives com l’entrega d’un kit d’equips
d’eficiència a la llar, com làmpades de baix consum per afavorir la substitució de làmpades
incandescents i /o amb un decàleg d’eficiència energètica.

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

12.000 €
189 €/tn CO2 estalviada
- anys

Consum

Consum actual
Estalvi

163.052 MWh/any
163,05 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh
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Prioritat

Calendari

Responsable

Mitjana

2017-2018

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Indicadors
seguiment

Número de campanyes i esdeveniments afins. (Nombre de ciutadans que assisteixen a activitats sobre
eficiència energètica i energia renovable).

Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

Consum
inicial
MWh

Estalvi
consider
at
%

Estalvi
energètic
previst
MWh/any

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)

EE

99.639,72

1‰

99,64

47,33

GN

0,00

1‰

0,00

0,00

CL

41.735,21

1‰

41,74

11,14

GLP

21.677,12

1‰

21,68

4,92

TOTAL

163.052

1‰

163,05

63,39

Inversió
aproximada
(€)

Període
de retorn
(anys)

12.000

-

12.000

-

63,39

El consum inicial és el consum del sector domèstic i el sector serveis. S’ha considerat que es
poden assolir estalvis del 1‰ amb la implementació d’aquest tipus de campanyes.

tn CO2 /any

Si por el contrari les campanyes fossin independents, una per sector, els estalvis assolits serien
superiors, podent arribar a estalvis de fins el 1% del consum energètic.

S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis residencials

No es considera període de retorn, ja que els estalvis econòmic no recauran sobre l’Ajuntament.
EE = RCe * ∑(CEE * FEEENE2005 + CCL * FECL + CGLP* FEGLP)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
RCe, Reducció en el consum energètic, 1‰
CEE, Consum energia elèctrica
CCL, Consum combustibles lìquids
CGLP, Consum gasos liquats del petroli
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.(0,475 tn CO2/MWh)
FECL, Factor d’emissió combustibles lìquids (0,267 tn CO2/MWh)
FEGLP, Factor d’emissió gasos liquats del petroli (0,227 tn CO2/MWh)
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7.4.2. Definir un programa d'educació energètica i mobilitat en els centres
educatius
Línia

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i
el sector terciari.

Objectiu

Sensibilitzar als centres escolars sobre l’ús eficient de l’energia.

Descripció

Els centres educatius són grans consumidors d’energia, en concret a l’Ajuntament de Roses,
el seu consum representa un 35% del consum energètic dels equipaments municipals pels
anys 2005 i 2012. Per tant, definir programes encaminats a reduir el consum energètic
d’aquest tipus d’equipaments es considera prioritari per part de l’Ajuntament.
Es proposa realitzar una campanya d’estalvi i eficiència energètica i mobilitat dirigida a les
escoles, involucrant tant a alumnes i personal del centre com a pares i mares, que desprès
traslladaran els nous hàbits adquirits a les seves llars i llocs de treball.
Existeixen moltes tipologies de campanyes, el projecte Euronet 50/50, per exemple, ha estat
treballant durant tres anys (2009-2012) per adherir escoles a la XARXA 50/50 d’arreu
d’Europa amb l’objectiu d’estalviar energia, reduir emissions de CO2 i abordar la lluita contra
el canvi climàtic. Amb el 50/50 tothom hi guanya: les escoles tenen un incentiu per estalviar
energia aconseguint més diners per les seves activitats i els gestors dels equipaments
(normalment els ajuntaments) disminueixen els costos energètics, ja que els beneficis
aconseguits amb els estalvis energètic es reparteixen entre tots. Aquesta iniciativa s’ha
continuat ara amb el projecte Euronet 50/50 max.
També es podrien fer campanyes d’estalvi energètic, a les aules o interactives, fent un
concurs entre les escoles participants a nivell d’Ajuntament, i fer així que les diferents escoles
del municipi competeixin amb un objectiu comú, assolir el màxim estalvi energètic a les seves
instal·lacions.
Es considera que amb mesures d’aquest tipus es poden assolir estalvis de l’ordre del 3% a
les escoles, amb la implicació dels alumnes i tot el personal del centre.

Cost

Prioritat

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

6.000 €
740 €/tn CO2 estalviada
2,12 anys

Consum

Consum actual
Estalvi

737 MWh/any
22,11 MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica
Elèctrica

- MWh
- MWh

Calendari

Responsable

Alta

2017-2018

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient i Departament
d’Educació

Indicadors
seguiment

Número de campanyes i esdeveniments afins. (Nombre de ciutadans que assisteixen a activitats sobre
eficiència energètica i energia renovable).
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Estalvi de les emissions de CO2

372,26

Estalvi
consider
at
%
3%

Estalvi
energètic
previst
MWh/any
11,17

Estalvi
emissions
previst
(t CO2/any)
5,30

268,23

3%

8,05

2,15

GLP

96,51

3%

2,90

0,66

TOTAL

737,00

3%

22,11

8,11

Font
energètica
o sector

Consum
inicial
MWh

EE
CL

Inversió
aproximada
(€)

Període
de retorn
(anys)

6.000

2,12

6.000

2,12

Factors de conversió: Tones CO2/MWh EE = 0,475, Tones CO2/MWh CL = 0,267, Tones
CO2/MWh GLP = 0,227
EE = RCe * ∑(CEE * FEEENE2005 + CCL * FECL + CGLP* FEGLP)
En què,
EE, estalvi emissions estimat, tnCO2
RCe, Reducció en el consum energètic, 3%
CEE, Consum energia elèctrica
CCL, Consum combustibles lìquids
CGLP, Consum gasos liquats del petroli
FEE2005, Factor d’emissió d’electricitat Roses, 2005.(0,475 tn CO2/MWh)
FECL, Factor d’emissió combustibles lìquids (0,267 tn CO2/MWh)
FEGLP, Factor d’emissió gasos liquats del petroli (0,227 tn CO2/MWh)
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8,11

tn CO2 /any
S:Edificis, equipaments
/ instal·lacions
A: Edificis residencials
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8.1.1. Millora de la recollida selectiva de residus i implantació de la recollida de
la fracció orgànica
Línia

Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans.

Objectiu

Millorar la recollida selectiva de residus al municipi de Roses.

Descripció

Els resultats de la recollida selectiva del municipi han anat millorant a lo llarg dels anys al
municipi. Tanmateix cal continuar en aquesta línia i aconseguir els percentatges de recollida
selectiva que marca el Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya
(PROGREMIC), que son: un 75% del paper i cartró generat en el municipi, un 55% de la
matèria orgànica generada , un 75% del vidre generat i un 25% dels envasos generats al
municipi.
No obstant això, i fruit de la nova llei estatal de residus “Llei 22/2011, del 28 de juliol, residus i
sòls contaminats” que estableix que al 2020 els residus recollits selectivament superin el 50%
en pes total recollit en el municipi, caldrà pensar en incrementar aquests percentatges
marcats en el PROGREMIC.
Es proposa que l'Ajuntament continuï fent el seguiment dels resultats de la recollida selectiva
de residus, i en base als mateixos es desenvolupin actuacions concretes per a seguir
millorant la recollida. Com a exemples d’actuacions es proposa:
- Incorporar la recollida de la fracció orgànica
- Incrementar el número de contenidors que facilitin la recollida selectiva (cartró,
envasos, paper i vidre) en aquells llocs on es consideri necessari
- Modificació de l’horari de recollida de la fracció rebuig, passant a un dia setmanal, el
que afavorirà una major eficiència de la recollida de les demés fraccions
- Realització d'auditories de qualitat i compliment del contracte del servei de recollida
de residus.
- Seguir millorant la planificació del servei
- Fomentar la recollida de residus de petit format tals com CD, piles, telèfons mòbils,
cartutxos d’impressora o carregadors de mòbils entre altres
- Fomentar la recollida d'oli vegetal.
A més, anualment es proposa desenvolupar una campanya per a reforçar la recollida
selectiva de residus amb els següents objectius:
- Ampliar el coneixement i recordar la implantació de la recollida selectiva de residus
- Aconseguir un increment de la quantitat de residus recollits
- Disminuir el percentatge d’impropis en les diferents fraccions
- Conscienciar a la població de la importància de fer la recollida selectiva
- Informar a la població de les millores ambientals que s'assoleixen amb el reciclatge
dels residus

Cost

Cost acció:
Cost abatiment:
Amortització

79.584 €
6 €/tn CO2 estalviada
-anys

Consum

Consum actual
Estalvi

- MWh/any
- MWh/any

Producció
local
d’energia

Tèrmica

- MWh

Elèctrica

- MWh
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Prioritat

Calendari

Responsable

Alta

2017-2018

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics i Medi Ambient

Indicadors
seguiment

% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions.

Estalvi de les emissions de CO2
Font
energètica
o sector

Residus
generats per
fracció segons
bossa tipus

% de
recollida
assolits al
municipi

%
necessaris
per assolir
els objectius
de recollida

Emissions
municipi si
assoleix
objectius de
recollida

Orgànica

6.645,33

2%

53%

-657,89

Paper i
cartró

3.322,67

13%

62%

-7.513,38

Vidre

1.292,15

38%

37%

-242,28

Envasos

2.215,11

6%

19%

-1.434,64

tn CO2 /any

Rebuig

4.984,00

41%

-

7.947,20

TOTAL

18.459,26

100%

S: Altres sectors
A: Gestió de residus

-1.900,98

Estalvi
d’emissions
previst
(t. CO2)

Inversió
(euros/a
ny)

12.869,70

79.584

12.869,70

79.584

Per la inversió es considera una campanya inicial de recollida de la matèria orgànica de 4 € per habitant.
EE = ∑ (Tones que manquen per complir els percentatges del PROGREMIC * f actor d’emissió del
residu corresponent)
FEMO, Factor d’emissió matèria orgànica, -0,180 tn CO2/tn
FEPC, Factor d’emissió paper i cartró, -3,015 tn CO2/tn
FEV, Factor d’emissió vidre, -0,250 tn CO2/tn
FEEn, factor d’emissió envasos, -2,808 tn CO2/tn
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12.869,70

Edificis i equipaments/
instal·lacions municipals

Accions

3.672

16.500

-

Àrea
d'Infraestructures i
2017-2018
Serveis Públics i
Medi Ambient
Àrea
d'Infraestructures i
2019-2020
Serveis Públics i
Medi Ambient
Àrea
d'Infraestructures i
2015-2016
Serveis Públics i
Medi Ambient

1.1.3. Substitució d'halògenes dicroiques de 50W per
làmpades LED de 10W a la Casa Romanyach, la Casa
Cambó i l’Oficina de Turisme

1.1.4. Instal·lació de dispositius d’aturada automàtica de
l’enllumenat dels equipaments

1.1.5. Optimització del rendiment de combustió de les
calderes

10.100

Cost (€)

1.1.2. Substitució de fluorescents convencionals per
fluorescents d'alta eficiència a la Casa Romanyach, la Casa Àrea
Cambó, l’Oficina de Turisme, el Teatre Municipal, el CEIP d'Infraestructures i
2015-2017
Narcís Monturiol, el CEIP Montserrat Vayreda, el CEIP Els Serveis Públics i
Grecs, el Poliesportiu Municipal i el Camp de Futbol i el
Medi Ambient
CEIP Vicens Vives.

Calendari

54.639

Responsable

Àrea
d'Infraestructures i
2015-2017
Serveis Públics i
Medi Ambient

1.1.1. Substitució del balast convencional dels tubs
fluorescents per balast electrònic a la Casa Romanyach, la
Casa Cambó, l’Oficina de Turisme, el Teatre Municipal, el
CEIP Narcís Monturiol, el CEIP Montserrat Vayreda, el
CEIP Els Grecs, el Poliesportiu Municipal i el Camp de
Futbol

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS

Sectors
i camps d’acció

6.5. Taula resum

-

8,24

8,78

22,09

43,15

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

-

-

-

-

-

-

3,91

4,16

10,50

20,50
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Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[MWh/any]
[tnCO2/any]
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80

Sectors
i camps d’acció
Calendari

10.050

-

2.000

-

Àrea
d'Infraestructures i
2017-2018
Serveis Públics i
Medi Ambient
Àrea
d'Infraestructures i
2015-2016
Serveis Públics i
Medi Ambient
Àrea
d'Infraestructures i
2015-2016
Serveis Públics i
Medi Ambient
Àrea
d'Infraestructures i
2015-2016
Serveis Públics i
Medi Ambient

1.1.9. Substitució de vidres simples per vidres dobles a
l’escola Vicens Vives

1.1.10. Implantació d’un sistema de gestió energètica
municipal i creació de la figura del gestor energètic

1.1.11. Elaboració d'un manual de bones pràctiques
ambientals

1.1.12. Regular la temperatura de consigna dels edificis
municipals a 21 º C a l'hivern i 25 º C a l'estiu

1.200

28.000

Àrea
d'Infraestructures i
2015-2016
Serveis Públics i
Medi Ambient

16.200

Cost (€)

Àrea
1.1.8. Canvi de bombes de calor per bombes de calor d’alta d'Infraestructures i
2015-2016
eficiència a la Casa Cambó
Serveis Públics i
Medi Ambient

1.1.7. Instal•lació d'un interruptor d’apagada automàtica
pels equips de climatització per les hores de no
funcionament a la Casa Cambó i el CEIP Narcís Monturiol

Àrea
1.1.6. Millora del control de la temperatura interior (vàlvules
d'Infraestructures i
tres vies i termòstat en radiadors) a la Casa del Mar, la Llar
2015-2016
Serveis Públics i
d’Infants i el CEIP Els Grecs
Medi Ambient

Accions

Responsable

78,31

20,87

83,47

5,10

21,42

23,93

28,90

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

-

-

-

-

-

-

-

31,09

8,73

34,93

1,34

10,17

9,81

6,92

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[MWh/any]
[tnCO2/any]
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Enllumenat públic

Edificis residencials

Edificis i equipaments/
instal·lacions sector
terciari (no municipals)

Sectors
i camps d’acció
Calendari

3.300

Àrea
d'Infraestructures i
2015-2017
Serveis Públics i
Medi Ambient

1.4.2. Instal·lació de regulació de flux en capçalera

1.4.3. Instal·lació de rellotges astronòmics en els quadres
d’enllumenat

264.270

248.830

Àrea
d'Infraestructures i
2015-2020
Serveis Públics i
Medi Ambient

Àrea
1.4.4. Implantació d'un sistema de telegestió energètica en d'Infraestructures i
2018-2020
els quadres d'enllumenat
Serveis Públics i
Medi Ambient

272.254

5.980.410

Àrea
d'Infraestructures i
2015-2020
Serveis Públics i
Medi Ambient

2015-2020

1.146.978

6.000

Cost (€)

1.4.1. Substitució de les làmpades actuals de vapor de
mercuri i halogenurs metàl·lics per làmpades de vapor de
sodi d'alta pressió

1.3.2. Fomentar la substitució d’electrodomèstics per altres
Sector domèstic
energèticament més eficients al sector domèstic

2015-2020

Àrea
d'Infraestructures i
2015-2016
Serveis Públics i
Medi Ambient

1.3.1. Fomentar la substitució de l'enllumenat actual per un
Sector domèstic
altre més eficient als edificis residencials

1.1.13. Campanya de sensibilització on-line en totes les
dependències municipals per a fomentar i consolidar les
bones pràctiques ambientals

Accions

Responsable

200,03

10,65

453,93

559,25

4.923,25

2.688,23

5,33

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

-

-

-

-

-

-

-

95,01

5,06

215,62

265,64

2.338,54

1.276,91

-
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Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[MWh/any]
[tnCO2/any]
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Fotovoltaica

Eòlica

Hidroelèctrica

Accions

Responsable

Calendari

Sector Transport
privat i comercial
2015-2020

Àrea
d'Infraestructures i
Serveis Públics i
2015-2020
Medi Ambient,
Urbanisme, Policia
Local

2.3.3. Implantació d’un pla de camins escolars segurs

Departament
d’Ensenyament

2017-2018

Àrea
2.3.2. Planificació i promoció de la mobilitat a peu i ús de la d'Infraestructures i
2018-2020
bicicleta
Serveis Públics i
Medi Ambient

2.3.1. Renovació eficient del parc mòbil de turismes del
municipi i diversificació energètica del sector

2.1.1. Projecte de substitució de vehicles municipals
accionats amb combustibles fòssils per vehicles
elèctrics/híbrids en general

Àrea
1.4.5. Substitució dels projectors de VASP de la Ciutadella d'Infraestructures i
2015-2016
per projectors LED
Serveis Públics i
Medi Ambient

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT

Transport privat i
comercial

Transport públic

Flota municipal

TRANSPORT

Sectors
i camps d’acció

10.000

1.450

5.575.850

42.000

19.400

Cost (€)

241,69

773,89

104.319,51

27,93

18,13

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

-

-

-

-

-

64,53

206,63

26.914,43

7,46

8,61

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[MWh/any]
[tnCO2/any]
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4.2.1 Xarxa de distribució de calor (District Heating)
mitjançant una central tèrmica de biomassa

Accions

Requeriments d’eficiència
energètica

Calendari

Àrea
d'Infraestructures i
Serveis Públics i 2015-2016
Medi Ambient i
Contractació

6.1.1. Elaboració i implementació d’un manual de compra verda

6.1.2. Incorporació de clàusules energètiques en els plecs de
prescripcions tècniques de serveis externalitzats

Àrea
d'Infraestructures i
2018-2020
Serveis Públics i
Medi Ambient

Responsable

Àrea
d'Infraestructures i
Serveis Públics i 2015-2016
Medi Ambient i
Contractació

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS

Normes per a la renovació
i expansió urbana

Planificació dels transports
i la mobilitat

Urbanisme

PLANEJAMENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Xarxa de calor

Cogeneració de calor i
electricitat

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ URBANA

Cogeneració de calor i
electricitat

Sectors
i camps d’acció

-

3.000

782.250

Cost (€)

929,74

-

45,71

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

-

-

914,11

250,32

-

199,52
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Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[MWh/any]
[tnCO2/any]
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Residus

ALTRES SECTORS

Formació i educació

Sensibilització i creació de
xarxes locals

Ajudes i subvencions

Serveis d’assessorament

8.1.1. Millora de la recollida selectiva de residus i
implantació de la recollida de la fracció orgànica

Àrea
d'Infraestructures i
2017-2018
Serveis Públics i
Medi Ambient

79.584

6.000

Cost (€)

Àrea
d'Infraestructures i
7.4.2. Definir un programa d'educació energètica i mobilitat Serveis Públics i
2017-2018
en els centres educatius
Medi Ambient i
Departament
d’Educació

Calendari

12.000

Accions

Responsable

Àrea
7.4.1 Realitzar campanyes de sensibilització per minimitzar
d'Infraestructures i
2017-2018
el consum d’energia del sector domèstic i serveis (petites
Serveis Públics i
activitats econòmiques i sector hoteler)
Medi Ambient

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Requeriments d’energies
renovables

Sectors
i camps d’acció

-

22,11

163,05

Estalvi
d’energia
estimat
[MWh/any]

-

-

-

12.869,70

8,11

63,39

Producció
Estalvi d’emissions
d’energia estimada
de CO2 estimat
[MWh/any]
[tnCO2/any]
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7. Pla de participació i comunicació
7.1. Actors implicats
El conjunt de la societat té un paper rellevant per fer front al canvi climàtic. La participació de la
societat i dels actors directament relacionats en el procés d’elaboració del PAES és necessària per
poder proposar les accions i dur-les a terme.
La taula següent identifica els possibles actors que s’han implicat en el procés d’elaboració del PAES
del municipi de Roses:
Taula 7.1. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAES.
Tipologia de
persones i/o
organismes

Actors

Convocat
al taller

Participació
al taller

Alcaldessa de Roses
Tècnics de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics
Cap de l’Àrea d’Urbanisme
Tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica
Ajuntament

Inspector en cap de la Policia Local
Cap del Departament d’Informàtica
Cap del Departament d’Esports
Tècnic del Departament de premsa
Tècnica del Departament de Turisme

x

Tècnica del Departament d’Ensenyament i de Sanitat

x

Consell sectorial d’Esports
Representants de Consell sectorial de la Gent Gran
la societat civil
Consell sectorial de Turisme i Territori
Consell sectorial de Cultura i Festes
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea:
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010.

7.2. Taller de participació – Planificació
El taller de participació es va realitzar el dia 21 de gener de 2015 al Teatre municipal de Roses, sota
la presidència de la senyora Montserrat Mindan Cortada.
Es varen convocar, a través de l’Ajuntament, tots els actors indicats anteriorment: Consells sectorials
d’Esports, de la Gent Gran, de Turisme i Territori i de Cultura i Festes.
Al taller, hi varen assistir 33 persones, que es detallen a l’acta de la sessió de presentació pública del
PAES a l’annex IV.
A continuació, es presenten les propostes d’accions identificades al taller i que s’han incorporat al
PAES. En cas que l’acció no s’hagi incorporat al pla d’acció, s’indica la justificació tècnica. Les
accions es divideixen en funció de l’àmbit d’actuació: Ajuntament o PAES.
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Taula 7.2. Proposta d’accions inicials àmbit ajuntament.
Incorporació al
PAES?

Proposta
Potenciar l’ús de la bicicleta al municipi

Sí

Ús de la bicicleta per part de la policia

No

Justificació

Ja s’ha intentat i no
ha funcionat

Font: Elaboració pròpia.
Taula 7.3. Proposta d’accions inicials àmbit PAES
Incorporació al
PAES?

Proposta
Xarxa de transport públic interurbà

No

Justificació
No és competència
de l’Ajuntament.

Font: Elaboració pròpia.

Posteriorment a la sessió de participació, es va posar a disposició del públic d'una bústia electrònica
paes@roses.cat, des d'on es canalitzaran totes les opinions i aportacions ciutadanes entorn al Pla
d’Acció del municipi.

7.3. Comunicació
La taula següent indica les accions de comunicació que s’han dut a terme durant el procés
d’elaboració dels PAES en la fase inicial i de planificació.
Taula 7.4. Instruments de participació i comunicació durant la fase d’inici i planificació del PAES.
FASE

ETAPA

GRAU
IMPLICACIÓ

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ/COMUNICACIÓ
Instrument
Nota de premsa 1

Compromís polític i signatura
del Pacte

Inici

Adaptació de les estructures
administratives
municipals

Espai a Internet
d’informació i
participació del PAES
Alt

Objectiu
Informar la ciutadania de la signatura
del Pacte d‘alcaldes i de l’inici dels
treballs.

Informar els treballadors municipals i
responsables polítics de la signatura
del Pacte d’alcaldes, dels
Espai a Internet
compromisos adquirits, afavorir la
d’informació i
recollida de dades, guanyar legitimitat
participació del PAES i involucrar les persones amb poder de
decisió.
Reunió inicial

Aconseguir el suport de les
parts interessades

Nota de premsa 2
Alt

Planificació

Avaluació del marc actual,
que inclou l’informe de
referència d’emissions

Nota de premsa 2
Alt

86

Presentar els resultats de l’IRE a la
Espai a Internet
ciutadania.
d’informació i
participació del PAES

Sessió de participació
interna
Presentar els resultats de l’IRE als
actors implicats.
Espai a Internet
d’informació i
participació del PAES
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FASE

ETAPA

GRAU
IMPLICACIÓ

Establiment de la visió: on
volem anar?
Elaboració del pla: com
volem aconseguir-ho?

Alt

Aprovació i presentació del
pla

Alt

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ/COMUNICACIÓ
Instrument

Objectiu

Sessió de participació
interna
Espai a Internet
d’informació i
participació del PAES

Informar la ciutadania i validar les
accions. Implicar els responsables de
la gestió energètica dels equipaments
municipals en la presa de decisions.
Guanyar legitimitat i suport polític.

Nota de premsa 3
Sessió de participació
pública

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea:
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010.

A l’annex IV d’aquest document s’inclou una còpia dels instruments de comunicació.
Cal destacar que, un cop aprovat el PAES per Ple, caldrà fer difusió de les actuacions que
l’ajuntament desenvolupi. Per tal de donar visibilitat als projectes executats en l’àmbit de totes les
comarques gironines, caldrà informar la Diputació de Girona i el CILMA de les actuacions. A més,
l’ajuntament també haurà de fer difusió de les actuacions i dels resultats a través dels seus canals de
difusió habituals.
L’Ajuntament de Roses, com a signatari del Pacte d’alcaldes, es compromet a organitzar cada any
accions pel Dia de l’Energia, i a promoure activitats i involucrar-hi la ciutadania i les parts
interessades.
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8. Pla de seguiment
Els signataris del Pacte d’alcaldes es comprometen a presentar:
1) Un informe d’implantació del PAES cada dos anys.
Aquest informe inclourà informació quantitativa sobre les accions implantades i el seu
impacte sobre el consum d’energia i les emissions de CO2. També inclourà una anàlisi del
procés d’implantació del PAES que faci referència a les mesures correctores i preventives
quan sigui necessari. Es preveu que la Comissió Europea subministri una plantilla
específica per poder elaborar aquest informe.
2) Un informe d’acció del PAES cada quatre anys.
Aquest informe contindrà la informació indicada per a l’informe d’implantació del PAES i
l’inventari de seguiment d’emissions (ISE). Es preveu que la Comissió Europea
subministri una plantilla específica per a cada tipus d’informe.
Per tal d’avaluar el progrés i els resultats del PAES s’han identificat els indicadors següents per a
cada sector.
Taula 8.1. Proposta d’indicadors.
Sector

Transport

Edificis, equipaments/instal·lacions

88

Indicador
Nombre de passatgers a l’any que utilitzen el transport públic
Km de carril bici
Km de vies per a vianants / km de vies municipals
*Percentatge d’usuaris de la bicicleta i desplaçaments a peu i mesures
encaminades a la seva promoció.
Consum total d’energia del parc de vehicles propietat de l’ajuntament
* Percentatge de vehicles municipals renovats.
Nombre de vehicles que passen per un punt fix a l’any/mes (agafar un
punt o carrer representatiu)
Consum total d’energia en forma de combustibles renovables per part
de les flotes de l’Administració pública
% de població que viu dins d’un radi inferior a 400 m d’una parada
d’autobús
Tones de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts en una
selecció d’estacions de servei representatives
* Percentatge de vehicles renovats
* Nombre d’usuaris dels camins escolars segurs.
% de llars amb la qualificació energètica A/B/C
Consum total d’energia dels edificis públics
* Percentatge de balasts convencionals substituïts.
*Percentatge de fluorescents convencionals substituïts per
fluorescents d’alta eficiència.
* Número de làmpades instal·lades i consum d’energia
*Percentatge de dispositius d’aturada automàtica instal·lats.
* Registre de control anual de les calderes dels equipaments
municipals.
*Percentatge de dispositius instal·lats respecte el número de
radiadors.
* Percentatge de vidre simple substituït i consum energètic.
* Existència de responsable energètic municipal i per
equipament i implantació de sistema de control.
* Any d’elaboració del manual i consum dels equipaments.
* Percentatge de equipaments on es reguli la temperatura
de consigna.
* Campanyes implementades
Consum total d’electricitat en edificis residencials
Consum total de combustibles fòssils en edificis residencials
Consum total d’electricitat en edificis del sector terciari
Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari
*Consum total d’electricitat de l’enllumenat públic
*% de làmpades substituïdes
* Nombre de reguladors de flux en capçalera instal·lats.
* Nombre de rellotges astronòmics instal·lats.
* Nombre de quadres d’enllumenat telegestionats.
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Sector
Producció local d’energia
Calefacció i refrigeració urbanes
Contractació pública de productes i serveis
Participació ciutadana
Altres (residus)

Indicador
* Nombre de projectors VSAP substituïts per projectors LED.
Electricitat produïda en instal·lacions locals
Nombre d’edificis residencials que utilitzen xarxa de calor
Nombre d’edificis del sector terciari que utilitzen xarxa de calor
% d’electricitat ecològica comprada per l’Administració pública
* Manual de Compra Verda y definició dels criteris. (% de productes
comprats amb criteris de sostenibilitat).
* Percentatge de plecs amb clàusules energètiques.
Nombre de ciutadans que assisteixen a activitats sobre eficiència
energètica i energia renovable
% de recollida de la FORM i de les diferents fraccions
* Número de campanyes i esdeveniments afins. (Nombre de ciutadans
que assisteixen a activitats sobre eficiència energètica i energia
renovable).

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea:
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010.

Aquests indicadors s’hauran de definir i descriure amb més detall un cop la Comissió Europea hagi
publicat la guia específica sobre el seguiment i la presentació dels informes.
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9. Proposta de pla d’inversions
Aquest pla d’inversions identifica, pel període 2014-2020, les accions que caldrà dur a terme per tal d’assolir l’objectiu i el cost
associat. Les accions es divideixen en dos períodes: curt termini (2014-2017) i llarg termini (2017-2020). L’informe
d’implantació del PAES haurà d’actualitzar aquest pla d’inversions.
La taula següent recull les accions identificades pel PAES en funció de la previsió del seu període d’implantació.
Taula 9.1. Síntesi del pla d’inversions.
Termini

Nombre
d’accions

Cost inversió
privada (€)

Cost
Ajuntament (€)

Cost total (€)

Curt termini (2014-2017)

13

0

143.839

143.839

Llarg termini (2017- 2020)

17

12.701.888

1.750.210

14.452.098

Font: Elaboració pròpia.
Per a cada acció s’indiquen els aspectes clau següents:
Cost total (IVA inclòs)
Cost d’abatiment de l’acció
Període d’amortització
Cost de la inversió privada (IVA inclòs)
Cost de l’ajuntament (IVA inclòs)
Possibles vies de finançament per fer front al cost de l’acció/inversió

Curt termini (2014-2017)

Acció

Cost
d’abatiment
(€/tn CO2
estalviada)

Període
Possibles
d’amortització
vies de
(any)
finançament

Cost inversió
privada
(€)

Cost
Ajuntament
(€)

Cost
total
(€)

1.1.1. Substitució del balast
convencional dels tubs fluorescents
per balast electrònic a la Casa
Romanyach, la Casa Cambó, l’Oficina
de Turisme, el Teatre Municipal, el
CEIP Narcís Monturiol, el CEIP
Montserrat Vayreda, el CEIP Els
Grecs, el Poliesportiu Municipal i el
Camp de Futbol

2.665

6,74

-

-

54.639

54.639

1.1.2. Substitució de fluorescents
convencionals per fluorescents d'alta
eficiència a la Casa Romanyach, la
Casa Cambó, l’Oficina de Turisme, el
Teatre Municipal, el CEIP Narcís
Monturiol, el CEIP Montserrat
Vayreda, el CEIP Els Grecs, el
Poliesportiu Municipal i el Camp de
Futbol i el CEIP Vicens Vives.

962

2,58

-

-

10.100

10.100

1.1.5. Optimització del rendiment de
combustió de les calderes

0

-

-

-

-

-

2.340

4,62

-

-

16.200

16.200

1.1.7. Instal•lació d'un interruptor
d’apagada automàtica pels equips de
climatització per les hores de no
funcionament a la Casa Cambó i el
CEIP Narcís Monturiol

122

0,32

-

-

1.200

1.200

1.1.8. Canvi de bombes de calor per
bombes de calor d’alta eficiència a la
Casa Cambó

2.753

7,96

ICAEN /
IDAE

-

28.000

28.000

1.1.6. Millora del control de la
temperatura interior (vàlvules tres
vies i termòstat en radiadors) a la
Casa del Mar, la Llar d’Infants i el
CEIP Els Grecs
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0

-

-

-

-

-

229

0,64

-

-

2.000

2.000

1.1.12. Regular la temperatura de
consigna dels edificis municipals a 21
º C a l'hivern i 25 º C a l'estiu

0

-

-

-

-

-

1.1.13. Campanya de sensibilització
on-line en totes les dependències
municipals per a fomentar i consolidar
les bones pràctiques ambientals

-

-

-

-

6.000

6.000

652

2,38

-

-

3.300

3.300

2.253

8,23

-

-

19.400

19.400

6.1.1. Elaboració i implementació d’un
manual de compra verda

-

-

-

-

3.000

3.000

6.1.2. Incorporació de clàusules
energètiques en els plecs de
prescripcions tècniques de serveis
externalitzats

0

-

-

-

-

-

1.1.10. Implantació d’un sistema de
gestió energètica municipal i creació
de la figura del gestor energètic
1.1.11. Elaboració d'un manual de
bones pràctiques ambientals

1.4.3. Instal·lació de rellotges
astronòmics en els quadres
d’enllumenat
1.4.5. Substitució dels projectors de
VASP de la Ciutadella per projectors
LED

Total 143.839

Llarg termini (2017-2020)

Acció

Cost
d’abatiment
(€/tn CO2
estalviada)

Període
Possibles
d’amortització
vies de
(any)
finançament

Cost inversió
privada
(€)

Cost
Cost total
ajuntament
(€)
(€)

1.1.3. Substitució d'halògenes
dicroiques de 50W per làmpades
LED de 10W a la Casa Romanyach,
la Casa Cambó i l’Oficina de
Turisme

883

2,36

-

-

3.672

3.672

1.1.4. Instal·lació de dispositius
d’aturada automàtica de l’enllumenat
dels equipaments

4.220

11,70

-

-

16.500

16.500

1.1.9. Substitució de vidres simples
per vidres dobles a l’escola Vicens
Vives

7.500

14,50

ICAEN /
IDAE

-

10.050

10.050

1.3.1. Substitució de l'enllumenat
actual per un altre més eficient als
edificis residencials

898

2,51

-

1.146.528

450

1.146.978

1.3.2. Substitució d’electrodomèstics
per altres energèticament més
eficients al sector domèstic

2.557

7,14

-

5.979.960

450

5.980.410

1.4.1. Substitució de les làmpades
actuals de vapor de mercuri i
halogenurs metàl•lics per làmpades
de vapor de sodi d'alta pressió

1.025

3,74

-

-

272.254

272.254

1.4.2. Instal·lació de regulació de
flux en capçalera

1.154

4,22

-

-

248.830

248.830

1.4.4. Implantació d'un sistema de
telegestió energètica en els quadres
d'enllumenat

2.781

10,16

-

-

264.270

264.270

2.1.1. Projecte de substitució de
vehicles municipals accionats amb
combustibles fòssils per vehicles
elèctrics/híbrids en general

5.633

21,97

ICAEN /
IDAE

-

42.000

42.000
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2.3.1. Renovació eficient del parc
mòbil de turismes del municipi i
diversificació energètica del sector

-

-

ICAEN /
IDAE

5.575.400

450

5.575.850

2.3.2. Planificació i promoció de la
mobilitat a peu i ús de la bicicleta

-

-

-

-

1.450

1.450

155

-

-

-

10.000

10.000

4.2.1 Xarxa de distribució de calor
(District Heating) mitjançant una
central tèrmica de biomassa

3.921

14,17

ICAEN /
IDAE

-

782.250

782.250

7.4.1 Realitzar campanyes de
sensibilització per minimitzar el
consum d’energia del sector
domèstic i serveis (petites activitats
econòmiques i sector hoteler)

189

-

-

-

12.000

12.000

7.4.2. Definir un programa
d'educació energètica i mobilitat en
els centres educatius

740

-

-

-

6.000

6.000

6

-

ARC

-

79.584

79.584

2.3.3. Implantació d’un pla de
camins escolars segurs

8.1.1. Millora de la recollida selectiva
de residus i implantació de la
recollida de la fracció orgànica

Total 14.452.098

92
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Pla d’acció p
per l’energia sostenib
ible Roses
Annex I_SEA
EAP Template

(%) by

Per capita reduction

Absolute reduction

32,09
2020

?
Instructions

More information: www.eumayors.eu.

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Go to the second part of the SEAP template -> dedicated to your Baseline Emission Inventory!

Planned measures for monitoring and follow up SEAP Team and its deisgnated staff will deliver a report every two years.

Foreseen financing sources for the investments within your action plan Diputació de Girona, Catalan Energy Institute (ICAEN), Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Intelligent Energy Europe, Life +

Overall estimated budget 14,595,937 €, (12,701,888 € private investment and 1,894,049 € public investment)

Involvement of stakeholders and citizens SEAP Team in the municipality, facilities managers and citizens.

Staff capacity allocated Department of Infrastructures, Public Utilities and Environment

Coordination and organisational structures created/assigned Create the energy manager and the SEAP coordinator figures in the city council.

3) Organisational and financial aspects

Roses SEAP has 5 strategic objectives, and its commitment will reduce CO2 emissions in a 32,09%. Its main objectives per ambit are:
- Reducing CO2 emissions for municipal buildings and equipments in a 46% that represent a 1% of the overall CO2 emission reduction target.
- Reducing CO2 emissions for public lighting a 61% respect the baseline, which means a 2% reduction of the overall CO2 emission reduction target.
- Reducing CO2 emissions for residential buildings and tertiary sector in a 6%, which represents a 8% of the total emission reduction target.
- CO2 emissions associated to transport will be reduced in a 49%, which represents a 61% of the overall CO2 emission reduction target.
- Waste management CO2 emissions will also be reduced in Roses which represent a 29% of the overall emission reduction target.

2) Long-term vision of your local authority (please include priority areas of action, main trends and challenges)

Please tick the corresponding box:

1) Overall CO2 emission reduction target

OVERALL STRATEGY

This is a working version for Covenant signatories to help in data collection. However the on-line SEAP template
available in the Signatories’ Corner (password restricted area) at: http://members.eumayors.eu/
is the only REQUIRED template that all the signatories have to fill in at the same time when submitting the SEAP in their own (national) language.

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template
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2005

Please tick the corresponding box:

Emission reporting unit

Please tick the corresponding box:

2) Emission factors

CO2 equivalent emissions

CO2 emissions

LCA (Life Cycle Assessment) factors

Standard emission factors in line with the IPCC principles

For Covenant signatories who calculate their CO2 emissions per capita, please precise here the number of inhabitants during the inventory year:

1) Inventory year
15535

BASELINE EMISSION INVENTORY

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

?

Instructions
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99.639,72

Natural gas

0,475

0,481

CO2 emission factor for electricity not produced locally [t/MWh]

47.293,56

0,00
47.293,56

Corresponding CO2-emission factors in [t/MWh]

Total

Waste management
Waste water management
Please specify here your other emissions

OTHER:

Municipal fleet
Public transport
Private and commercial transport
Subtotal transport

TRANSPORT:

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading
scheme - ETS)
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries

1.197,33

0,227

4.920,42

0,00
4.920,42

0,00

3.284,19

21.636,78

Residential buildings

Municipal public lighting

10,03

1.626,20

Liquid gas

680,48

Heat/cold

23.778,97

Electricity

21.675,84

Municipal buildings, equipment/facilities
Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:

Category

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed.

B. CO2 or CO2 equivalent emissions

CO2 emission factor for certified green electricity purchases (for
LCA approach):

Municipal purchases of certified green electricity (if any) [MWh]:

Total

Municipal fleet
Public transport
Private and commercial transport
Subtotal transport

TRANSPORT:
2.008,78
59,22
169,12
167.465,49 43.259,11
169.643,39 43.318,33

Lignite

Coal

Other fossil
fuels

Biofuel

Plant oil

Other
biomass

Solar
thermal

Renewable energies

Biofuel

Geothermal

Geothermal

67.438,42

91.108,48

1.981,30

Total

0,267

11.143,30

0,00
11.143,30

0,00

1.971,93

9.036,95

134,42

Heating Oil

Gasoline

0,267

0,249

45.294,78 10.786,26

536,34
14,75
45,16
44.713,28 10.771,52
45.294,78 10.786,26

Diesel

Fossil fuels

Lignite

Coal

Other fossil
fuels

CO2 emissions [t]/ CO2 equivalent emissions [t]

41.735,21 169.643,39 43.318,33

Plant oil

Other
biomass

Solar
thermal

140.521,06

21.082,73

551,09
45,16
55.484,80
56.081,05

0,00
63.357,28

1.197,33

26.892,90

34.442,12

824,93

Total

376.012,49

2.068,00
169,12
210.724,60
212.961,72

0,00
163.050,77

41.735,21

Gasoline

99.639,72

21.675,84

Diesel

Renewable energies

2.522,57

7.385,51

33.846,25

503,45

Heating Oil

FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]
Fossil fuels

2.522,57

14.467,79

45.585,12

Residential buildings

Municipal public lighting
Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading
scheme - ETS)
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries

44,19

7.163,86

Liquid gas

1.433,66

Heat/cold

50.098,37

Electricity

Municipal buildings, equipment/facilities
Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:

Category
Natural gas

Grey fields are non editable

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed.

A. Final energy consumption

Green cells are compulsory fields

3) Key results of the Baseline Emission Inventory
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1316,3

16,3

Locally
generated
electricity
[MWh]
1300
Natural gas

Liquid gas

Locally
generated
heat/cold
[MWh]
Natural gas

Liquid gas

Fossil fuels
Heating oil

Fossil fuels
Heating oil
Coal

Steam

Lignite

Coal

Waste

Energy carrier input [MWh]

Lignite

Plant oil

Waste

Energy carrier input [MWh]

Other
biomass

Plant oil

Other
renewable

Other
biomass

other

Other
renewable

Corresponding CO2emission factors for
electricity production in
[t/MWh]

CO2 / CO2Corresponding CO2eq
emission factors for
emissions heat/cold production in
[t]
[t/MWh]

other

CO2 / CO2eq
emissions
[t]

More information: www.eumayors.eu.

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Otherwise go to the last part of the SEAP template -> dedicated to your Sustainable Energy Action Plan

4) Other CO2 emission inventories
If other inventory(ies) have been carried out, please click here ->

Combined Heat and Power
District Heating plant(s)
Other
Please specify: _________________
Total

Locally generated heat/cold

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed.

D. Local heat/cold production (district heating/cooling, CHPs…) and corresponding CO2 emissions

Wind power
Hydroelectric power
Photovoltaic
Combined Heat and Power
Other
Please specify: _________________
Total

Locally generated electricity
(excluding ETS plants , and all plants/units > 20 MW)

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed.

C. Local electricity production and corresponding CO2 emissions
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Estimated costs

Action 1.4.1: 2005-2020
Action 1.4.2: 2015-2020
Action 1.4.3: 2015-2017
Action 1.4.4: 2018-2020
Action 1.4.5: 2015-2016

Action 1.4.1: Replacement of mercury vapor and metal halide lamps by sodium
vapor lamps
Action
Action 1.4.1 to 1.4.5: Department
1.4.2: Installation of level fluxe regulators in public lighting
Action 1.4.3:
of Infrastructures, Public Utilities
Install installation astronomical clocks in public lighting Action 1.4.4:
and Environment
Implementing an energy remote control system for public lighting
Action 1.4.5: Replacement of sodium vapor lamps for LED lamps in la Ciutadella

Municipal public lighting

Action 1.4.1: 272,254 €
Action 1.4.2: 248,830 €
Action 1.4.3: 3,300 €
Action
1.4.4: 264,270 € Action 1.4.5:
19,400 €

Action 1.3.1: Long term Action Action 1.3.1: 1,146,978 €
Action 1.3.2: 5,980,410 €
1.3.2: Long term

Action 1.3.1: Replacement of the current lighting systems for more efficient ones
in residential buildings
Action Action 1.3.1: Residential sector
1.3.2: Replacement of energy appliances and air conditioning equipment for
Action 1.3.2: Residential sector
more energy efficient ones

Action 1.3.1: 0
Action 1.3.2: 0

Action 1.4.1: 0
Action 1.4.2: 0
Action 1.4.3: 0
Action 1.4.4: 0
Action 1.4.5: 0

Action 1.3.1:
2,688.23
Action 1.3.2:
4,923.25
Action 1.4.1:
559.25
Action 1.4.2:
453.93
Action 1.4.3:
10.65 Action
1.4.4: 200.03
Action 1.4.5:
18.13

Action 1.1.1: 0
Action 1.1.2: 0
Action 1.1.3: 0
Action 1.1.4: 0
Action 1.1.5: 0
Action 1.1.6: 0
Action 1.1.7: 0
Action 1.1.8: 0
Action 1.1.9: 0
Action 1.1.10: 0
Action 1.1.11: 0
Action 1.1.12: 0
Action 1.1.13: 0
Action 1.1.14: 0

Expected
Expected renewable
energy
energy
saving per production
measure
per
[MWh/a] measure
[MWh/a]

Action 1.1.1:
43.15
Action 1.1.2:
22.09
Action 1.1.3:
8.78
Action 1.1.1: 2015-2017
Action 1.1.1: 54,639 €
Action 1.1.4:
Action 1.1.2: 10,100 €
Action 1.1.2: 2015-2017
8.24
Action 1.1.3: 2017-2018
Action 1.1.3: 3,672 €
Action
Action 1.1.5: Action 1.1.4: 2019-2020
1.1.4: 16,500 €
Action
Action 1.1.6:
1.1.5: 0 €
Action 1.1.5: 2015-2016
28.90
Action 1.1.6: 16,200 €
Action 1.1.6: 2015-2016
Action 1.1.7:
Action 1.1.7: 1,200 €
Action 1.1.7: 2015-2016
23.93
Action 1.1.8: 28,000 €
Action 1.1.8: 2015-2016
Action 1.1.8:
Action 1.1.9: 2017-2018 Action Action 1.1.9: 10,050 €
21.42
1.1.10: 2015-2016 Action 1.1.11: Action 1.1.10: 0 €
Action 1.1.9:
2015-2016 Action 1.1.12: 2015- Action 1.1.11: 2,000 €
Action
5.10
2016 Action 1.1.13: 2015-2016 1.1.12: 0 €
Action
Action 1.1.10:
Action 1.1.14: 2012
1.1.13: 6,000 €
83.47
Action 1.1.11:
20.87 Action
1.1.12: 78.31
Action 1.1.13:
5.33

per action/measure

Residential buildings

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

Municipal buildings, equipment/facilities

Action 1.1.1: Replacing conventional ballasts for electronic ones in municipal
buildings
Action 1.1.2: Replacing conventional fluorescents for high efficiency ones in
municipal buildings
Action
1.1.3: Replacing 50W halogen dichroic lamps for 10W LED lamps
Action 1.1.4: Installation of automatic lighting control devices in municipal
buldings
Action
1.1.5: Combustion boilers performance optimization
Action 1.1.6: Interior heating control improvement (with thermostats and
thermostatic valves in the radiators) in Casa del Mar, LLar d'Infants and Els Grecs
municipal buildings
Action 1.1.7:
Install installation of automatic shut-off switches for HVAC systems in nonoperation hours
Action 1.1.8:
Replacing heat pumps for high efficiency ones in Casa Cambó municipal building
Action 1.1.9: Reduction of thermal losses by replacing single glazing by double
glazing in Vicens Vives School
Action
Action 1.1.1 to Action 1.1.14:
1.1.10: Implementation of a municipal energy management system and
Department of Infrastructures,
designation of an energy management responsible for the municipal facilities
Action 1.1.11: Preparation of a good environmental practices for the municipal Public Utilities and Environment
facilities
Action
1.1.12: Regulation of the temperature of municipal buildings to 21ºC in winter
and 25ºC in summer
Action 1.1.13: On-line environmental concerning campaign for all municipal
facilities to promote and consolidate good environmental practices
Action 1.1.14: already implemented: Installation of solar panels for hot water in
the municipal football camp and sports building

& fields of action

BUILDINGS, EQUIPMENT / FACILITIES & INDUSTRIES:

per field of action

Responsible
department, person or
Implementation [start
company (in case of
& end time]
involvement of 3rd
parties)

Authority approving the plan

Grey fields are non editable

KEY actions/measures

Date of formal approval

SECTORS

Green cells are compulsory fields

2) Key elements of your Sustainable Energy Action Plan

Sustainable Energy Action Plan for Roses

1) Title of your Sustainable Energy Action Plan

SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

Action 1.4.1:
401.44
Action 1.4.2:
215.62 Action
1.4.3: 5.06
Action 1.4.4:
95.01
Action 1.4.5:
8.61

Action 1.3.1:
1,276.91
Action 1.3.2:
2,338.54

Action 1.1.1:
20.50
Action 1.1.2:
10.50
Action 1.1.3:
4.16
Action 1.1.4:
3.91
Action 1.1.5: Action 1.1.6:
6.92
Action 1.1.7:
9.81
Action 1.1.8:
10.17
Action 1.1.9:
1.34
Action 1.1.10:
34.93
Action 1.1.11:
8.73
Action 1.1.12:
31.09
Action 1.1.13: Action 1.1.14:
28.96

Expected
CO2
reduction
per
measure
[t/a]

Instructions

Local
renewable
CO2
energy
reduction
production
target
target
per sector [t]
per sector
in 2020
[MWh]
in 2020
115.704,58
45,71
4.512,22
Energy
saving
target
per sector
[MWh]
in 2020

?
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Other - please specify:__________________________________
______________________________________________________

District heating plant

Combined Heat and Power

LOCAL DISTRICT HEATING / COOLING, CHPs:

Wind power
Photovoltaic
Combined Heat and Power
Other - please specify: __________________________________
______________________________________________________

Hydroelectric power

LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION:

Other - please specify: __________________________________
______________________________________________________

Private and commercial transport

Public transport

Municipal fleet

TRANSPORT:

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading
scheme - ETS) & Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
Other - please specify: __________________________________
______________________________________________________

Action 4.2.1: District Heating Plant using biomass for municipal buildings

Action 2.3.1: Efficient fleet renewal and diversification of the municipality's
energy sector
Action 2.3.2:Planning and promoting pedestrian mobility and cycling Action
2.3.3: Implementation of safe school routes plan

Action 2.1.1: Municipal vehicles substituion by more efficient ones

Action 4.2.1: 2018-2020

Action 2.3.1: 5,575,850 €
Action 2.3.2: 1,450 €
Action 2.3.3: 10,000 €

Action 2.1.1: 42,000 €

Action 4.2.1: Action 1.4.2:
Department of Infrastructures, Action 4.2.1: 782,250 €
Public Utilities and Environment

Action 2.3.1: Private and
commercial transport sector
Action 2.3.2: Department of
Action 2.3.1: Long term
Infrastructures, Public Utilities and Action 2.3.2: 2018-2020
Action 2.3.3: 2017-2018
Environment
Action 2.3.3: Department of
Education

Action 2.1.1: Department of
Infrastructures, Public Utilities and Action 2.1.1: 2015-2020
Environment, Urbanism and Police

Action 4.2.1:
45.71

Action 2.3.1:
104,319.51
Action 2.3.2:
773.89
Action 2.3.3:
241.69

Action 2.1.1:
27.93

Action 4.2.1:
45.71

Action 2.3.1: 0
Action 2.3.2: 0
Action 2.3.3: 0

Action 2.1.1: 0

Action 4.2.1:
199.52

Action 2.3.1:
26,914.43
Action 2.3.2:
206.63 Action
2.3.3: 64.53

Action 2.1.1:
7.46

199,52

27.193,05
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Action 6.1.1: 2015-2016
Action 6.1.2: 2015-2016

Action 8.1.1: Department of
Infrastructures, Public Utilities and Action 8.1.1: 2017-2018
Environment

Action 7.4.1: Department of
Infrastructures, Public Utilities and
Environment
Action 7.4.1: 2017-2018
Action 7.4.2: Department of
Action 7.4.2: 2017-2018
Infrastructures, Public Utilities,
Environment and Education

Action 6.1.1 to 6.1.2: Department
of Infrastructures, Public Utilities,
Environment and Contracting

http://www.roses.cat/la-vila/medi-ambient-i-platges/paes-inici

Action 8.1.1: Improvements in waste selection and recycling rates and organic
matter selective management implementation

Action 7.4.1: Conduct awareness campaigns to minimize power consumption
adresed to domestic and services sectors (small hotel industry and economic
activities)
Action7.4.2: Define an
energy and mobility education program in schools

Action 6.1.1: Preparation and implementation of a green procurement manual
Action 6.1.2: Inclusion of energy terms in technical specifications for
externalservices

Action 8.1.1: 79,584 €

Action 7.4.1: 12,000 €
Action 7.4.2: 6,000 €

Action 6.1.1: 3,000 €
Action 6.1.2: 0 €

Action 7.4.1: 0
Action 7.4.2: 0

TOTAL:

Action 8.1.1: - Action 8.1.1: 0

Action 7.4.1:
163.05
Action 7.4.2:
22.11

Action 6.1.1: Action 6.1.1: 0
Action 6.1.2:
Action 6.1.2: 0
929.74

Action 8.1.1:
12,869.70

Action 7.4.1:
63.39
Action 7.4.2:
8.11

Action 6.1.1: Action 6.1.2:
250.32

45.096,31

12.869,70

71,50

250,32

More information: www.eumayors.eu.

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

3) Web address
Direct link to the webpage dedicated to your SEAP (if any)

Other - Please specify: __________________________________
______________________________________________________

OTHER SECTOR(S) - Please specify: _____________________

Other - please specify: __________________________________
______________________________________________________

Financial support and grants
Awareness raising and local networking
Training and education

Advisory services

WORKING WITH THE CITIZENS AND STAKEHOLDERS:

Renewable energy requirements/standards
Other - please specify: __________________________________
______________________________________________________

Energy efficiency requirements/standards

PUBLIC PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES:

Transport / mobility planning
Standards for refurbishment and new development
Other - please specify: __________________________________
______________________________________________________

Strategic urban planning

LAND USE PLANNING:
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Pla d’acció perr l’energia sostenible
e Roses
Annex II_Resul
ultats VEPE
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Número

1

Edifici SSTT - Casa Romanyach

DADES BÀSIQUES
Adreça:

Doctor Pi i Sunyer, nº 13. Roses, Girona

Superfície:

638,6

Any de construcció:

2012

Ocupació mitjana:

mitjana

Consum 2012

Energia

Cost (IVA incl.)

Elèctric (kWh)

16.903

.674

Gasoil (kWh)

0

0

Data de la visita:

10/12/2013

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
Ó

CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

bomba de calor

bomba de calor

------

Consum elèctric

baix

baix

-----

Consum tèrmic

-----

-----

-----

Indicadors

AVALUACIÓ MITJANÇANT IND
NDICADORS
Grau de gestió i contr
ntrol (IGGC)

3

Tecnologia de climatit
tització (ITC)

2

Envolupant (I
(IE)

1

Operació dels equip
ips (IGOA)

3

Intensitat d’ús dels eq
quips (IIUC)

2

Descripció
La Casa Romanyach és un edif
difici nou, i la seva envolvent transparent és d'alumini,, a
amb trencament de pont
tèrmic i doble vidre, per tant ell cconfort tèrmic de l'edifici és alt.
La climatització de l'edifici es po
porta a terme mitjançant dues bombes de calor situades
es a la coberta de l'edifici i
punts finals emissors a cada est
stança. A cada zona de l'edifici hi ha termòstats que ess poden regular de forma
manual pels usuaris. El sistem
ma de climatització no està programat i no hi ha tem
emperatures de consigna
establertes (es funciona entre 22
22ºC i 27ºC a l'estiu i entre 20ºC i 25ºC a el hivern).
El grau de gestió i control al edif
difici es pot millorar, però el confort i grau de satisfacció
ó dels usuaris és alt.
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Recomanacions
•
•

Establi temperatures de consig
signa a l'edifici.
Establi un protocol i persona re
responsable per l’ús eficient dels sistemes de climatitza
zació i calefacció a
l’edifici.

SISTEMA D'ENLLUMENAT
Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

Fluorescents balast
F
ferromagnètic

Fluorescents balast
ferromagnètic

Sistema de regulació

Cap, Interruptors
manuals

Cap, Interruptors manuals

Cap, Interruptors
C
manuals

Ús de llum natural

mitjà

mitjà

mitjà

Indicadors

ZONES

Baixa ocupació
B
Fluorescents
balast
ferromagnètic

Grau de gestió i control (IG
GC)

3

Tecnologia d'enllumenat (IT
ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

1,33

Descripció
La majoria de lluminàries de l'edific
fici són fluorescents convencionals de 36W (123 u
unitats), i alguns
fluorescents amb balast electrònic que
ue estan controlats per un sensor de llum natural qu
ue regula la seva
intensitat (aquest estan situats en zon
ones amb molta entrada de llum de l'exterior). També
bé hi ha làmpades
fluorescents compactes a l'edifici i halò
lògens dicroics als lavabos.
Pel que fa a sistemes de control aut
utomatitzats, hi ha detectors de presència a les esca
cales i llums dels
lavabos.

Recomanacions
•

Substitució de balast convenci
cional dels tubs fluorescents per balast electrònic.

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVA
EVAT
Altres equips que hi ha a l'Ajuntament
nt son els ordinadors dels treballadors, dos plòters i una
u impressora, a
més de l'ascensor.
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PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

No hi ha producció d'energia a la Casa Romanyach.
ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.10, 1.1.12

Any instal·lació

Producció anual
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Número

2

Ca Cambó i edifici annex
Casa

DADES BÀSIQUES
Adreça:

Plaça Catalunya 13-14. Roses, Girona

Superfície:

1.441,63

Any de construcció:

1906 / 2004

Ocupació mitjana:

alta

Consum 2012

Energia

Cost (IVA incl.)

Elèctric (kWh)

221.317

43.987

Gas Oil (kWh)

0

0

Data de la visita:

10
10/12/2013

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

bomba de calor

bomba de calor

------

Consum elèctric

alt

alt

-----

Consum tèrmic

-----

-----

-----

Indicadors

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADO
DORS
Grau de gestió i control (IGG
GC)

3

Tecnologia de climatització (I
(ITC)

2

Envolupant (IE)

2

Operació dels equips (IGOA)
OA)

3

Intensitat d’ús dels equips (IIU
(IIUC)

2

Descripció
Aquest equipament esta composat per
er dos edificis interconectats, un d'ells data de l'any 19
1906 i l'altre és de
l'any 2004. L'edifici nou disposa de ttancaments d'alumini amb trencament de pont tèrm
rmic i doble vidre,
excepte la finestra de la planta baixa,, q
que és metàl· lica i de vidre simple. El confort tèrmic é
és molt superior a
la part nova que a l'antiga.
El sistema de climatització de l'edificii é
és elèctric i funciona amb dues bombes de calor situa
ades a la coberta;
una màquina dona servei a la part nord
rd de l'edifici i l’altre a la part sud. També hi ha alguns ssplits puntuals. Hi
ha termòstats a cada dependència, qu
que els usuaris poden controlar de forma manual. No h
hi ha cap sistema
de gestió i control establert, ni tampocc u
una persona responsable del seu funcionament.
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Recomanacions
•
•

Establi temperatures de consigna a l'edifici.
Establi un protocol i pe
ersona responsable pel us eficient dels sistemes de clim
limatització i calefacció al
edifici.

SISTEMA D'ENLLUMENAT
Alta ocupació

Espais comuns

Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat

Fluorescent balast
ferromagnètic

Fluorescent balast
ferromagnètic

Fluorescent balast
ferromagnètic

Sistema de regulació

Cap, Interruptors
manuals

Cap, Interruptors manua
uals

Cap, Interruptors
manuals

Ús de llum natural

mitjà

mitjà

mitjà

Indicadors

ZONES

Grau de gestió i con
ntrol (IGC)

3

Tecnologia d'enllume
menat (ITE)

2

Intensitat d'úss ((IIU)

1,33

Descripció
Tot el sistema d'enllumenat ess a base de fluorescents ferromagnètics, (80% de la potència instal· lada), a
excepció d'algunes làmpades flu
fluorescents compactes i halògenes dicroiques que repr
presenten el 9% i 10% de
la potència instal· lada respectiva
ivament.
Els sistemes de control sobre e
el sistema d'enllumenat són manuals en general, mitj
itjançant interruptors, que
els usuaris controlen directame
ent, a excepció dels lavabos que disposen d'interrup
ptors temporitzats. Hi ha
prou entrada de llum natural a l'e
l'edifici.

Recomanacions
•
•

Substitució de balast co
convencional dels tubs fluorescents per balast electròni
nic.
Establi un protocol i pe
ersona responsable per l'ús eficient de l'enllumenat.

ALTRES EQUIPS AMB CONSU
SUM ELEVAT
ergètic a l'edifici són els ordinadors dels treballadors, imp
mpressores i el ascensor.
Altres equips amb consum energ
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PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

No hi ha producció de energia a la Casa Cambó.

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.12

Any instal·lació

Producció anual
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Número

3

Oficina de Turisme i Promoció Econòmica

DADES BÀSIQUES
Adreça:

Avinguda Rhode 77-79. Roses, Girona

Superfície:

424,95

Any de construcció:

2003

Ocupació mitjana:

alta

Consum 2012

Energia

Cost (IVA incl.)

Elèctric (kWh)

36.989

7.037

Gas Oil (kWh)

0

0

Data de la visita:

10/12/2013

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
Ó

CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

bomba de calor

bomba de calor

termoacumulador
elèctric

Consum elèctric

mitjà

mitjà

baix

Consum tèrmic

-----

-----

baix

Indicadors

AVALUACIÓ MITJANÇANT IND
NDICADORS
Grau de gestió i contr
ntrol (IGGC)

3

Tecnologia de climatit
tització (ITC)

2

Envolupant (I
(IE)

2

Operació dels equip
ips (IGOA)

4

Intensitat d’ús dels eq
quips (IIUC)

2

Descripció
L'oficina de turisme es troba a la planta baixa de l'edifici i te tancaments metàl· lics
ics amb vidre simple a la
façana principal, que ocupen un
na gran part de l'envolvent de l'edifici, i finestres de dob
oble vidre amb tancament
d'alumini a les façanes laterals..
El sistema de climatització fun
nciona amb una bomba de calor, i la temperatura es controla amb un únic
termòstat per tota l'oficina, que
e els treballadors controlen segons les seves necessitat
tats. No hi ha cap sistema
de control ni temperatures de co
consigna establertes.
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A l'oficina també disposen d'aigua calen
lenta, mitjançant un termoacumulador elèctric.
A la planta superior (Promoció Econ
nòmica), la climatització també funciona amb bomba
ba de calor, i els
treballadors controlen la temperatura
a per estança mitjançant termòstat. No hi ha cap sis
istema de gestió i
control, ni cap responsable que vetlli pe
per un bon ús de l'energia.

Recomanacions
•
•

Establi temperatures de consig
signa a l'edifici.
Establi un protocol i persona re
responsable pel us eficient dels sistemes de climatitzac
ació i calefacció al
edifici.

SISTEMA D'ENLLUMENAT
Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

F
Fluorescents
amb
balast ferromagnètic i
ba
fluorescents
compactes

Fluorescents amb balast
ferromagnètic i fluorescents
compactes

Sistema de regulació

Cap, interruptor
manual

Cap, interruptor manual

Ús de llum natural

alt

alt

Indicadors

ZONES

Baixa ocupació
B
F
Fluorescents
amb
balast
ferromagnètic i
fluorescents
compactes
Cap, interruptor
manual

alt

Grau de gestió i control (IG
GC)

2

Tecnologia d'enllumenat (IT
ITE)

1

Intensitat d'ús (IIU)

1,33

Descripció
Hi ha 91 làmpades fluorescents compa
pactes a l'edifici, que representen el 64% de la potènccia instal·lada. Un
24% de la potència instal· lada és a bas
ase de làmpades halògenes dicroiques i el 12% restant
nt són fluorescents
convencionals.
No hi ha sistemes de control automàtic
tics a l'edifici com sensors de presència o polsadors tem
temporitzats. Totes
les llums es controlen de forma manu
nual per part dels treballadors, els quals tracten de m
mantenir les llums
apagades quan hi ha molta entrada
a de llum natural a l'edifici. El sistema de gestió i control sobre la
il· luminació es pot millorar substancialm
lment.
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Recomanacions
•
•
•

Substitució de balast convencional dels tubs fluorescents per balast electrònic.
Substitució de làmpades halògenes dicroiques de 50 W per làmpades LED de 10 W.
Instal·lació de sensors de llum natural a la zona d'exposicions.

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT
Altres equips que hi ha a l'edifici són els ordinadors dels treballadors, fotocopiadores i una nevera a l'office.

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

No hi ha producció de energia a l'Oficina de Turisme.

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.10, 1.1.12

Any instal·lació

Producció anual
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Número

4

Te
Teatre
Municipal

DADES BÀSIQUES
Adreça:

Avinguda Tarragona, 81. Roses, Girona.

Superfície:

2.058,29

Any de construcció:

2002

Ocupació mitjana:

alta

Consum 2012

Energia

Cost (IVA incl.)

Elèctric (kWh)

273.736

58.360

0

0

Gas natural

Data de la visita:

10
10/12/2013

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

bomba de calor

bomba de calor

termoacumulador
te
elèctric

Consum elèctric

alt

alt

mitjà

Consum tèrmic

-----

-----

-----

Indicadors

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADO
DORS
Grau de gestió i control (IGG
GC)

2

Tecnologia de climatització (I
(ITC)

2

Envolupant (IE)

3

Operació dels equips (IGOA)
OA)

1

Intensitat d’ús dels equips (IIU
(IIUC)

0

Descripció
El sistema de climatització del Teatre Municipal de Roses funciona amb bombes de calor i punts
p
emissors a
les diferents estances de l'edifici. Hi ha
a termòstats a cada sala i la temperatura es regula ma
anualment segons
les necessitats, (normalment es progra
rama entre 21ºC i 22ºC). Els conserges de l'edifici son q
qui s'encarreguen
de regular el sistema en funció de les n
necessitats i d'encendre i apagar les màquines.
L'aigua calenta sanitària es subministra
trada per un temoacumulador elèctric. El confort tèrmic
ic de l'edifici no és
molt bo, i la despesa energètica és mol
olt elevada.
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Recomanacions
•
•

Establi temperatures de consigna a l'edifici.
Establi un protocol i pe
ersona responsable pel us eficient dels sistemes de clim
limatització i calefacció a
l’edifici.

SISTEMA D'ENLLUMENAT

Tecnologia enllumenat

Alta ocupació
Fluorescents
compactes

Sistema de regulació

Cap, interruptors
manuals

Cap, interruptors manua
uals

Interruptors
temporitzats als
lavabos i normal a la
resta d'espais.

Ús de llum natural

baix

baix

baix

Espais comuns
Fluorescents compacte
tes

Indicadors

ZONES

Baixa ocupació
Incandescent
Convencional

Grau de gestió i con
ntrol (IGC)

3

Tecnologia d'enllume
menat (ITE)

4

Intensitat d'úss ((IIU)

1,33

Descripció
Al Teatre municipal les làmpa
ades que més consum generen són les del escena
nari, els halogenurs amb
potències de 1.000 i 2.000 w
watts. Als camerinos i diferents estances de l'ed
difici hi ha fluorescents
convencionals, làmpades fluores
rescents compactes, làmpades incandescents i halògens
ns.

No hi ha sistemes de control automàtic
au
sobre la il·luminació, es a dir, a cada estanç
nça es controla de forma
manual, i el grau de gestió i con
ntrol de la il·luminació a l'edifici és baix.

Recomanacions
•
•
•

Substitució de balast co
convencional dels tubs fluorescents per balast electròni
nic.
Establi un protocol i pe
ersona responsable per l'ús eficient de l'enllumenat.
Instal·lació de sistemes
es de control automàtic de l'enllumenat.
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ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT
L'edifici compta també amb un ascensor.

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

No hi ha producció de energia al Teatre Municipal.

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.10, 1.1.12

Any instal·lació

Producció anual

03_DUN_EX955-13_DT200515_GI13007OT Página 114 de 184

Número

5

CEIP Narcís Monturiol

DADES BÀSIQUES
Adreça:

Avinguda de Rhode, 239. Roses, Girona

Superfície:

1.584,70

Any de construcció:

1980

Ocupació mitjana:

mitjana

Consum 2012

Energia

Cost (IVA incl.)

Elèctric (kWh)

37.809

8.641

Gasoil (kWh)

48.878

6.647

GLP (kWh)

18.952

1.611

Data de la visita:

10/12/2013

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
Ó

CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

caldera gasoil

------

termoacumulador
elèctric

Consum elèctric

mitjà

-----

mitjà

Consum tèrmic

mitjà

-----

mitjà

Indicadors

AVALUACIÓ MITJANÇANT IND
NDICADORS
Grau de gestió i contr
ntrol (IGGC)

3

Tecnologia de climatit
tització (ITC)

3

Envolupant (I
(IE)

3

Operació dels equip
ips (IGOA)

3

Intensitat d’ús dels eq
quips (IIUC)

4

Descripció
Els tancaments de l'edifici són m
metàl· lics amb vidre simple i tenen proteccions solars e
exteriors.
La calefacció de l'escola funcion
iona amb una caldera de gasoil, que el conserge contro
trola de forma manual. Hi
ha dos termòstats a l'escola que
ue regulen la zona nord i sud de la mateixa, al matí es p
programen a 21ºC, a mig
matí es baixen a 18ºC i a la nitit la caldera es manté encesa a 17ºC, ja que no hi ha ccap sistema que permeti
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programar-la. Hi ha dos radiadors a cad
ada aula.
L'ACS funciona amb un termoacumulad
lador elèctric i l'edifici no te refrigeració.
El grau de gestió i control a l'escola és baix.
Recomanacions
•
•

Instal·lació de sistema d'apaga
gada automàtica per hores de no funcionament de la ca
caldera.
Instal·lació de vàlvules termos
ostàtiques en radiadors de les aules.

SISTEMA D'ENLLUMENAT
Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

Fluorescent amb
balast ferromagnètic
ba

Fluorescent amb balast
ferromagnètic

Sistema de regulació

Cap, interruptor
manual

Cap, interruptor manual

Ús de llum natural

mitjà

mitjà

Indicadors

ZONES

Baixa ocupació
B
F
Fluorescent
amb
balast
ferromagnètic
Cap, interruptor
manual

mitjà

Grau de gestió i control (IG
GC)

3

Tecnologia d'enllumenat (IT
ITE)

2

Intensitat d'ús (IIU)

2,66

Descripció
El 89% de la potència instal· lada de l'e
l'escola funciona amb fluorescents amb balast ferromag
agnètic, la majoria
de 36W. Un 10% de la potència insta
tal· lada funciona amb fluorescents compactes i un 2%
% amb halògenes
dicroiques.
A cada aula hi ha dos sistemes d'ence
cesa i no hi ha cap control sobre la il· luminació a l'esc
scola, tot funciona
amb interruptors manuals, per tant el gr
grau de gestió i control sobre la il· luminació a l'edifici és baix.

Recomanacions
•
•
•

Substitució de balast convenci
cional dels tubs fluorescents per balast electrònic.
Establi un protocol i persona re
responsable per l'ús eficient de l'enllumenat.
Instal·lació de sistemes de con
ontrol automàtic de l'enllumenat als lavabos i passadisssos.
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ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT
Altres equips elèctric que es troben al centre son els ordinadors (un per aula més els de la sala d’informàtica i
els dels despatxos), servidor, impressora, i electrodomèstics de la cuina i de la sala de professors.

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

No hi ha producció de energia a la Escola Narcís Monturiol.

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.12

Any instal·lació

Producció anual
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Número

6

CEI Montserrat Vayreda
CEIP

DADES BÀSIQUES
Adreça:

Crta. Mas Oliva s/n. Roses, Girona.

Superfície:

1.300,95

Any de construcció:

2011

Ocupació mitjana:

mitjana

Consum 2012

Energia

Cost (IVA incl.)

Elèctric (kWh)

138.820

24.216

0

0

Gas natural

Data de la visita:

10
10/12/2013

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

radiador elèctric

------

termoacumulador
te
elèctric

Consum elèctric

mitjà

-----

baix

Consum tèrmic

mitjà

-----

-----

Indicadors

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADO
DORS
Grau de gestió i control (IGG
GC)

2

Tecnologia de climatització (I
(ITC)

2

Envolupant (IE)

2

Operació dels equips (IGOA)
OA)

1

Intensitat d’ús dels equips (IIU
(IIUC)

4

Descripció
Aquest CEIP està format per un conju
junt de mòduls prefabricats, tots ells amb tancaments
ts d'alumini i doble
vidre. En cada mòdul hi ha diverses au
aules, (dos o tres), en cadascuna de les quals hi ha ra
radiadors elèctrics.
En cada aula hi ha un termòstat am
mb el que el professor pot regular la temperatura,, que també està
controlada per rellotges de programació
ció (normalment a 21ºC). A la nit els radiadors romanen
n encesos i també
els caps de setmana, a una temperatur
ura inferior. En el mòdul 8 també hi ha 2 splits.

L'aigua calenta sanitària funciona amb
b dos termoacumuladors elèctrics de 50 litres.
El confort tèrmic a l'edifici és alt, i el con
onserge tracta de vetllar per un ús eficient de l'energia.
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Recomanacions
No hi ha cap recomanació en aq
aquest apartat.

SISTEMA D'ENLLUMENAT
Alta ocupació

Espais comuns

Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat

Fluorescents
ferromagnètics

Fluorescents ferromagnè
ètics

Fluorescents
ferromagnètics

Sistema de regulació

Cap, interruptors
manuals

Cap, interruptors manua
uals

Cap, interruptors
manuals

Ús de llum natural

mitjà

mitjà

mitjà

Indicadors

ZONES

Grau de gestió i con
ntrol (IGC)

3

Tecnologia d'enllume
menat (ITE)

2

Intensitat d'úss ((IIU)

2,66

Descripció
El 90% de la potència total ins
instal·lada són fluorescents amb balast ferromagnètic
ic de 36W. També hi ha
algunes làmpades incandescent
nts de 60W als lavabos i a la entrada de cada mòdul.
Les lluminàries de cada aula es controlen manualment de forma independent mitjanç
nçant interruptor. No hi ha
cap control automàtic sobre l'en
nllumenat, excepte els 7 focus exteriors del pati que est
stan programats.
El grau de gestió i control a l'edi
difici és baix.

Recomanacions
•
•

Substitució de balast co
convencional dels tubs fluorescents per balast electròni
nic.
Instal·lació de sistemes
es de control automàtic de l'enllumenat.

Cal tenir en compte però,, e
el caràcter temporal d'aquest equipament.
ALTRES EQUIPS AMB CONSU
SUM ELEVAT

Els equips que hi al centre són els
e ordinadors i 3 pissarres digitals.
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PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

No hi ha producció de energia al CEIP Montserrat Vayreda.

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.10, 1.1.12

Any instal·lació

Producció anual
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Número

7

CEIP Vicens Vives

DADES BÀSIQUES
Adreça:

Carrer Ponent, 41. Roses, Girona

Superfície:

2.803

Any de construcció:

1977

Ocupació mitjana:

mitjana

Consum 2012

Energia

Cost (IVA incl.)

Elèctric (kWh)

85.199

18.232

Gasoil (kWh)

112.273

15.269

GLP (kWh)

47.700

4.054

Data de la visita:

13/12/2013

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
Ó

CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

caldera gasoil

------

caldera gasoil

Consum elèctric

-----

-----

mitjà

Consum tèrmic

alt

-----

-----

Indicadors

AVALUACIÓ MITJANÇANT IND
NDICADORS
Grau de gestió i cont
ntrol (IGGC)

2

Tecnologia de climatit
tització (ITC)

3

Envolupantt (I
(IE)

3

Operació dels equip
ips (IGOA)

3

Intensitat d’ús dels eq
equips (IIUC)

4

Descripció
Els tancaments de l'edifici són m
metàl·lics amb vidre simple, i hi ha infiltracions ja que
e les finestres no tanquen
bé. Hi ha un projecte per la su
substitució de tots els tancaments per finestres d'alum
mini amb doble vidre, i ja
s'han substituït algunes. L'edific
ifici d'infantil, que s'ha reformat recentment, té tancam
ment d'alumini amb doble
vidre, per tant el seu comportam
ment tèrmic és molt millor.
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La calefacció funciona amb tres calde
lderes de gasoil (1 per edifici), amb un termòstat per
er edifici, que està
programat. La calefacció està encesa
a tota la setmana, i es tanca els caps de setmana. A l'l'edifici d'infantil el
terra és de sol radiant i hi ha un termòs
òstat per aula. També hi ha plaques solars que donen
n ssuport a l'ACS de
l'edifici d'infantil i al terra radiant del ma
ateix edifici.

L'ACS funciona amb la caldera de gasoil
ga
i les plaques solars a l'edifici d'infantil i amb ttermoacumulador
elèctric a la cuina de l'escola.
Recomanacions
•
•
•

Substitució per calderes de g
gasoil per calderes de biomassa o d’alt rendiment de ga
gas natural.
Instal·lació de vàlvules termos
ostàtiques en radiadors de les aules.
Substitució dels tancaments a
actuals per tancaments de doble vidre i amb trencamen
ent de pont tèrmic.

SISTEMA D'ENLLUMENAT
Alta ocupació

Espais comuns

B
Baixa
ocupació

Tecnologia enllumenat

Fluorescents balast
F
electrònic

Fluorescents balast
electrònic

Fluorescents
balast electrònic
b

Sistema de regulació

Cap, interruptors
manuals

Cap, interruptors manuals

Cap, interruptors
C
manuals

Ús de llum natural

alt

alt

alt

Indicadors

ZONES

Grau de gestió i control (IG
IGC)

2

Tecnologia d'enllumenat (IT
(ITE)

1

Intensitat d'ús (IIU)

1,33

Descripció
El 80% de la potència instal· lada són flu
fluorescents amb balast electrònic, la majoria de 36W.
No hi sistemes de control automàtic a ll'escola, només les làmpades dels passadissos de l'ed
difici d'infantil, que
s'ha reformat recentment, que dispos
osen de detectors de presència. També estan progr
gramats els focus
exteriors del pati.
Hi ha molta entrada de llum natural a l'l'edifici, i s’aprofita al màxim. El conserge vetlla per fer
er un ús eficient de
la il· luminació, i te cura de que les lllluminàries dels passadissos estiguin apagades quan
an hi ha prou llum
natural. Cada professor fa la gestió de
e lla il·luminació a la seva aula.
El grau de gestió i control a l'escola ess pot millorar.
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Recomanacions
•

Dispositiu de l’aturada automàtica de l’enllumenat als lavabos i passadissos.

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVAT
Ordinadors dels alumnes i professors i petits electrodomèstics dels professors.

PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

Any instal·lació

Producció anual

ND

ND

ND

Solar: Panells Solars Tèrmics

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.12
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Número

8

CEI
EIP Els Grecs

DADES BÀSIQUES
Adreça:

Carrer Bernat Desclot, 12. Roses, Girona.

Superfície:

3.359

Any de construcció:

1993

Ocupació mitjana:

mitjana

Consum 2012

Energia

Cost (IVA incl.)

Elèctric (kWh)

71.892

15.632

Gasoil (kWh)

80.944

11.008

13/12/2013

Data de la visita:

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

caldera gasoil

------

termoacumulador
te
elèctric

Consum elèctric

-----

-----

baix

Consum tèrmic

mitjà

-----

-----

Indicadors

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADO
DORS
Grau de gestió i control (IGG
GC)

2

Tecnologia de climatització (I
(ITC)

3

Envolupant (IE)

2

Operació dels equips (IGO
OA)

3

Intensitat d’ús dels equips (II
(IIUC)

4

Descripció
L'envolvent de l'edifici és d'alumini amb
b doble vidre, encara que hi ha algunes portes amb vid
idre simple.
La calefacció funciona amb una caldera
ra de gasoil, i hi ha tres radiadors a cada aula. No hi ha termòstats a les
aules, per tant, la temperatura de la
a calefacció es regula només des de la sala de calde
lderes per part del
conserge. La caldera romana encesa a la nit, per tal de que la temperatura a les aules siguii a
adequada al matí.
No hi ha refrigeració a l'edifici.
El grau de gestió i control a l'edifici és b
baix.
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Recomanacions
•
•

Substitució de caldere
res de gasoil per calderes de biomassa o d’alt rendimen
ent de gas natural.
Instal·lació de vàlvuless termostàtiques en radiadors de les aules.

SISTEMA D'ENLLUMENAT
Alta ocupació

Espais comuns

Tecnologia enllumenat

Fluorescents balast
ferromagnètic

Fluorescents balast
ferromagnètic

Sistema de regulació

Cap, interruptors
manuals

Cap, interruptors manua
uals

Ús de llum natural

mitjà

mitjà

Indicadors

ZONES

Baixa ocupació
Fluorescents
balast
ferromagnètic
Cap, interruptors
manuals
mitjà

Grau de gestió i con
ontrol (IGC)

3

Tecnologia d'enllume
menat (ITE)

2

Intensitat d'úss (IIU)

1,33

Descripció
El 88% de la potència instal· lada
la
són fluorescents amb balast convencional (ferr
rromagnètic), de 36W la
majoria. També hi ha alguness làmpades fluorescents compactes i halogenurs metà
etàl· lics al gimnàs i focus
exteriors del pati. No hi ha cap ssistema de control automàtic a l'edifici, tot funciona amb
mb interruptors manuals.
Hi ha molta entrada de llum natu
atural a l'edifici i el grau de gestió i control és baix, ja qu
que són els professors i el
conserge els que vetllen pel úss e
eficient de l'energia.

Recomanacions
•
•

Substitució de balast co
convencional dels tubs fluorescents per balast electròni
nic.
Instal·lació de sistemes
es de control automàtic de l'enllumenat.

ALTRES EQUIPS AMB CONSU
SUM ELEVAT
Altres equips amb consum energ
ergètic a l'escola són els ordinadors, pissarres digitals,, a
ascensor, microones,
nevera i màquina de vending a m
més dels equips de la cuina, que són elèctrics.
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PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

No hi ha producció d’energia al CEIP Els Grecs.

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.10, 1.1.12

Any instal·lació

Producció anual

03_DUN_EX955-13_DT200515_GI13007OT Página 126 de 184

Número

9

Poliesportiu Municipal

DADES BÀSIQUES
Adreça:

Crta. Mas Oliva s/n. Roses, Girona.

Superfície:

2.395

Any de construcció:

1987

Ocupació mitjana:

alta

Consum 2012

Energia

Cost (IVA incl.)

Elèctric (kWh)

53.341

12.815

Gasoil (kWh)

0

0

10/12/2013

Data de la visita:

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
Ó

CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

caldera gas natural

bomba de calor

termoacumulador
elèctric

Consum elèctric

-----

molt baix

baix

Consum tèrmic

-----

-----

-----

Indicadors

AVALUACIÓ MITJANÇANT IND
NDICADORS
Grau de gestió i cont
ntrol (IGGC)

3

Tecnologia de climatit
tització (ITC)

1

Envolupantt (I
(IE)

2

Operació dels equip
ips (IGOA)

3

Intensitat d’ús dels eq
equips (IIUC)

2

Descripció
Els tancaments de l'edifici són m
metàl·lics amb vidre simple i hi ha molta entrada de llum
um natural.
La calefacció de l'edifici funcion
ona amb una caldera de gas natural que comparteix a
amb la piscina municipal,
que està al costat. La pista func
nciona amb una bomba de calor, però s'utilitza de form
rma molt puntual (festa de
Nadal o quan hi ha gelada). Les
Le temperatures es controlen des del quadre de con
ontrol central, per tant els
usuaris no les poden manipular.
r.

L'aigua calenta sanitària funcion
ona amb un termoacumulador elèctric de 2.000 litres.
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Recomanacions
No hi ha cap recomanació en aquest ap
apartat.

SISTEMA D'ENLLUMENAT
ZONES
Tecnologia enllumenat
Sistema de regulació

Alta ocupació
Fluorescents balast
F
ferromagnètic i
Ha
Halogenurs
metàlics
Cap,control
centralitzat

Espais comuns
Fluorescents balast
ferromagnètic i Halogenurs
metàlics

mitjà

mitjà

Indicadors

Ús de llum natural

Cap,control centralitzat

Baixa ocupació
B
Fluorescents
balast
ferromagnètic
Cap,control
centralitzat

mitjà

Grau de gestió i control (IG
IGC)

2

Tecnologia d'enllumenat (IT
(ITE)

4

Intensitat d'ús (IIU)

1,33

Descripció
A la pista del pavelló hi ha focus tipus h
halogenurs metàl·lics de 400 watts i disposa de 2 siste
temes d'encesa. Hi
ha un total de 54 focus a la pista princip
cipal, i 16 focus més a la pista annexa. Aquestes lluminà
inàries representen
la major potència instal· lada de l’equ
quipament. A la resta de zones del pavelló, (passad
adissos, vestuaris,
lavabos i oficines), hi ha fluorescents am
amb balast ferromagnètic de 36W i 18W.
No hi ha interruptors manuals ni cap ssistema de control automàtic, és des del quadre de ccontrol des de on
s’activen o desactiven les lluminàries de les diferents zones en funció de si estan en ús o no.

Recomanacions
•
•

Substitució de balast convenci
cional dels tubs fluorescents per balast electrònic.
Establi un protocol i persona re
responsable per l'ús eficient de l'enllumenat.

ALTRES EQUIPS AMB CONSUM ELEVA
EVAT

Ordinadors i màquines de vending.
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PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

No hi ha producció d’energia al poliesportiu municipal.
ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.10, 1.1.12

Any instal·lació

Producció anual
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Número

10

Ca
amp de Futbol

DADES BÀSIQUES
Crta. Mas Oliva s/n. Roses, Girona.

Adreça:
Superfície:

368

Any de construcció:

1983
mitjana

Ocupació mitjana:
Consum 2012

Energia

Cost (IVA incl.)

Elèctric (kWh)

48.224

9.774

GLP (kWh)

25.440

2162,4

Data de la visita:

10
10/12/2013

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Calefacció

Refrigeració

ACS

Tecnologia existent

caldera GLP

------

caldera GLP

Consum elèctric

-----

-----

-----

Consum tèrmic

mitjà

-----

mitjà

Indicadors

AVALUACIÓ MITJANÇANT INDICADO
DORS
Grau de gestió i control (IGG
GC)

2

Tecnologia de climatització (I
(ITC)

3

Envolupant (IE)

3

Operació dels equips (IGO
OA)

3

Intensitat d’ús dels equips (II
(IIUC)

0

Descripció
Al camp de futbol la calefacció i l'aigua
a calenta sanitària funcionen amb una caldera amb gas
as propà. També hi
ha plaques solars tèrmiques, connectad
tades a dos acumuladors de 1.000 litres cadascú. A l'est
stiu es dona servei
a la demanda d'ACS de l'equipamentt ffen servir només les plaques solars, la resta de l'any
y cal
c utilitzar també
la caldera. No hi ha termòstats als difer
erents espais de l'equipament, la temperatura es contro
rola des del quadre
de control central. El grau de gestió i co
control de l'equipament és baix.
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Recomanacions
No hi ha recomanacions pel que
ue fa la climatització del camp de futbol.

SISTEMA D'ENLLUMENAT
ZONES

Espais comuns
Fluorescents balast
electrònic

Baixa ocupació
Fluorescents
balast electrònic

Sistema de regulació

Cap, interruptors
manuals

Cap, interruptors manua
uals

Cap, interruptors
manuals

Ús de llum natural

alt

alt

baix

Indicadors

Tecnologia enllumenat

Alta ocupació
Fluorescents balast
electrònic

Grau de gestió i con
ontrol (IGC)

3

Tecnologia d'enllume
menat (ITE)

4

Intensitat d'úss (IIU)

1,33

Descripció
Al camp de futbol les lluminàrie
ries que major consum impliquen són els focus del cam
amp, que són halogenurs
metàl· lics de 2.000W de potènc
ncia. Hi ha 4 torres amb 5 focus cadascuna, i normalme
ent s'encenen 5 hores al
dia. La resta de lluminàries de
e les instal· lacions són fluorescents amb balast ferrom
magnètic, de 36W i 58W.
Totes les estances (vestuaris,, lavabos,
l
magatzems, etc.) funcionen amb interruptors
rs manuals. No hi ha cap
control automàtic sobre el sistem
emes d’enllumenat, i el grau de gestió i control a la insta
tal·lació és baix.

Recomanacions
•
•
•

Establir un protocol de
e funcionament dels focus del camp de futbol en funció
ó del seu ús, moment del
dia i estació de l’any.
Substitució de balast co
convencional dels tubs fluorescents per balast electròni
nic.
Instal·lació de dispositiu
itius de control automàtic sobre l’enllumenat.

ALTRES EQUIPS AMB CONSU
SUM ELEVAT

Electrodomèstics del bar.
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PRODUCCIÓ D'ENERGIA
FONT ENERGÈTICA

Potència instal·lada

ACCIONS DEL PAES RELACIONADES AMB L'EQUIPAMENT
1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.10, 1.1.12

Any instal·lació

Producció anual
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Pla d’acció p
per l’energia sostenib
ible Roses
Annex III_Pla
Pla d’Adequació de l’e
l’enllumenat
públic de Ro
oses
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Pla d’acció perr l’energia sostenible
e Roses
Annex IV_Instru
truments de comunica
cació
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IV.I

ESPAI A INTERNET D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
PER A L‘ENERGIA SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE ROSES
http://www.roses.cat/la-vila/medi-ambient-i-platges/paes-inici
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IV.II

NOTES DE PREMSA

NOTA DE PREMSA 1: TREBALLS PAES I METODOLOGIA DE TREBALL PREVISTA
DATA: 21/02/2014
Roses està elaborant del seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
El municipi de Roses s’ha adherit voluntàriament al “Pacte dels Alcaldes”, iniciativa de la Comissió Europea que
impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local. L’Ajuntament va signar el Pacte el 14 de febrer de 2013 i va
iniciar els treballs per elaborar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) a finals de l’any passat.
El “Pacte dels Alcaldes” és el mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de
mesures urgents en matèria d'energies renovables i estalvi energètic. Els ajuntaments signants assumeixen el
compromís per a l’any 2020 de reduir en un 20% els gasos d’efecte hivernacle respecte l’any 2005, augmentar
un 20% l’eficiència energètica i aconseguir que un 20% de l’energia provingui de fonts renovables.
L’adhesió a aquesta iniciativa implica la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que definirà
les actuacions municipals a desenvolupar per assolir els objectius establerts per a l'any 2020.
L’elaboració d’aquest Pla seguirà la metodologia establerta per la Unió europea i incorporarà un procés de
participació i comunicació a nivell del propi Ajuntament i de la ciutadania en general. El projecte, que consta de
diferents fases, s’inicia amb l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de CO2,
associades als principals sectors d'activitat, que està en procés d’elaboració. Aquesta fase també inclou la
realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals, que han estat: Casa Romanyach
(edifici SSTT), Edifici Annex Casa Cambó, Teatre Municipal, Oficina de Turisme, CEIPs Vicenç Vives, Els Grecs,
Montserrat Vayreda i Narcís Monturiol, Poliesportiu municipal i Camp de futbol.
El PAES inclou accions concretes a nivell municipal i de gestió del propi Ajuntament en àmbits tant diversos com
ara el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic i
l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.
Per informar i fer partícips els agents implicats i la ciutadania en general, es crearà el bloc del PAES accessible
properament des de la pàgina web de l’Ajuntament.
Aquest espai contindrà informació sobre el Pacte de Alcaldes (Covenant of Mayors) i el PAES del municipi, i
permetrà fer el seguiment de totes les novetats i avanços en el desenvolupament del Pla així com dels
documents que es generin, que s’aniran actualitzant periòdicament.
El “Pacte dels Alcaldes”compta amb el suport de la Diputació de Girona que ha signat un conveni amb la DG
ENER de la Comissió Europea per tal que sigui reconeguda coma a Entitat Coordinadora del Pacte.
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NOTA DE PREMSA 2: TANCAMENT DE LA 1A FASE
DATA: 23/04/2014
Finalitzada la primera fase de treball per definir el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de
Roses
Dels treballs d’aquesta primera fase se’n desprèn que el volum d’emissions corresponent als sectors
inclosos en el PAES de Roses (terciari, residencial, transport i tractament de residus) per l’any 2005,
any de referència del PAES, és de 140.475,91 t.CO2.
Amb el desenvolupament del PAES, l’Ajuntament es compromet a reduir el 20% de les emissions
del 2005 abans de l’any 2020, per tant l’objectiu de reducció de Roses és de 28.095,18 t. CO2

Recentment han finalitzat els treballs corresponents a la primera fase del projecte. En concret, s’ha
elaborat un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de CO2 i una diagnosi energètica
que han permès definir el marc estratègic del pla d’acció que s’està elaborant durant la segona fase
del PAES.
D’entre les dades que recull l’inventari, es destaca que les principals fonts emissores són la electricitat
i els combustibles líquids, que representen el 34% i 40% de les emissions respectivament, i els
sectors que contribueixen amb més emissions són el transport seguit del terciari, causants del 39% i
el 25% de les emissions respectivament.
Amb el futur desplegament del PAES, l’Ajuntament i la totalitat de sectors econòmics municipals
afectats actuaran en base a les 140.475,91 t.CO2 de l’any 2005 – que corresponen a les emissions
del sector terciari, residencial, transport i tractament de residus, sense comptabilitzar els sectors
industrial i primari no afectats pel PAES -, havent-ne de reduir com a mínim 28.095,18 t.CO2 abans
de l’any 2020 per assolir l’objectiu del 20% de reducció establert en el Pacte d’Alcaldes.
Actualment ja s’han iniciat els treballs de la segona fase del projecte que tenen com a element
essencial la definició del Pla d’acció que ha de permetre assolir els objectius de reducció establerts.
Per a més informació sobre el PAES de Roses es pot accedir a la pàgina web de l’Ajuntament.
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NOTA DE PREMSA 3
http://www.roses.cat/noticies/roses-obre-a-la-ciutadania-el-pla-per-a-la-reducciodemissions-de-co2/
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IV.III

PRESENTACIÓ DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ INTERNA

A continuació s’adjunta la presentació utilitzada durant la jornada de participació interna a
l’Ajuntament de Roses.

1. El Pacte d’Alcaldes

Roses, 8 Juliol de 2014

PACTE D’ALCALDES

PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA
SOSTENIBLE DE ROSES

Amb el seu compromís, els firmants del Pacte s’han proposat superar
l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 20% les emissions de CO2
abans de 2020.

El Pacte dels Alcaldes és el principal moviment europeu en el que
participen autoritats locals i regionals que han assumit un compromís
voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia
renovable en els seus territoris.

El Pacte del Alcaldes

2. Àmbits d’afectació del PAES
3. Quantes emissions emet el municipi?
4. Proposta d’accions

1. Pacte dels Alcaldes

Índex
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+20% de reducció de les emissions de
CO2

189.565.506 habitants

5.831 municipis firmants

Roses està sol en aquesta iniciativa
del Pacte d’alcaldes?

• Negociar amb actors financers i altres la seva contribució al Pacte
(ex: BEI (ELENA, JESSICA, etc), Comitè de les Regions, etc)

• Finançar la secretaria del Pacte, encarregada entre d’altres, de fer
el seguiment del progrés, donar suport tècnic i facilitar l’intercanvi
d’experiències.

COMPROMISOS de la Comissió Europea:

• Cada dos anys els pobles i ciutats del Pacte presentaran un informe
públic per mostrar l’estat d’avanç del Pla d’Acció.

• Presentar un pla d’acció d’energia sostenible (PAES) per l’horitzó
2020 que detalli les mesures i estratègies per assolir l’objectiu de
reducció del 20% de les emissions per l’any 2020 respecta l’any 2005.

COMPROMISOS dels pobles, ciutats i regions:

Compromisos
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3. Quantes emissions
emet el municipi (àmbit
PAES)?

2. Àmbits d’afectació
del PAES

2

2

2

• Roses: 9,04 tn CO /càpita
• Comarca: 7,43 tn CO /càpita
• Conjunt de comarques gironines: 6,44 tn CO /càpita

Emissions per càpita:

L’any 2005 Roses va emetre 140.475,91 tones
de CO2, el 15,8% del conjunt de la comarca.

Emissions Roses

AJUNTAMENT
• Equipaments municipi
• Enllumenat públic
• Flota municipal i
externalitzada

PAES
• Sector serveis (inclòs
Ajuntament)
• Sector domèstic
• Sector transport
• Tractament de residus

MUNICIPI
• Sector Primari
• Sector Industrial

Àmbits d’afectació del PAES
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39%

15%

12%

30%

Local sociocultural

Esports

11%

Educació

1%

33%

Altres

28%

29%

2012

31%

1%

24%

2012: 880,96 tn CO2

Administració

2005

2005: 825,44 tn CO2

Emissions equipaments municipals

Resultat de l’inventari: Ajuntament

Gas natural
Biomassa

MWh

Gasoil C
Energia solar tèrmica

10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans

Ajuntament

Transport urbà rodat: transport privat i comercial

Edificis residencials

Electricitat
GLP
Energia geotèrmica

0,00

Edificis residencials

19%

25%

Edificis i equipaments (no municipal)

2%

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)

Resultat de l’inventari: Municipi (àmbit
PAES)

Equipaments
Flota municipal

46%

2%
31%

Gasoil

Energia geotèrmica

21%

Biomassa

2005

Gasoil C

GLP

7%

59%

Electricitat

1%

1%

2005

68%

2012

1%

55%

15%

Gasolina

29%

2005: 2.614,54 tn CO2
2012: 3.033,94 tn CO2
Augment del 16,04%

2005: 6.741,00 MWh
2012: 7.380,38 MWh
Augment del 9,48%

Energia solar tèrmica

Gas Natural

0,47%

2012

Enllumenat públic
Transport públic urbà

4%

3%

25%

75%

9%
15%
1%

2012

2012: 456,73 tn CO2

Parc de vehicles ajuntament
Transport associat a la gestió de residus
Transport escolar urbà
Transport públic urbà

76%

8% 16%

2005

2005: 545,73 tn CO2

Emissions flota municipal

Resultat de l’inventari: Ajuntament

EMISSIONS
DE CO2

CONSUM
ENERGÈTIC

32%

Resultat de l’inventari: Ajuntament
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Enllumenat
públic

Transport privat
i comercial

Planejament i
ordenació del
territori

Participació
Ciutadana

Edificis,
Equipaments
Municipals

Transport
Municipal

Producció local
d’energia amb
fonts renovables

Altres

28.095,182 t.C02eq

Objectiu mínim de reducció
per l’any 2020

Emissions any 2005= 140.475,91 t. de CO2

-Solar tèrmica

-Estufes i calderes de biomassa

-Contractes de subministrament d’energia verda

- Consumir energia procedent de fonts renovables:

- Substitució de tancaments per altres més eficients

- Substitució de calderes per altres més eficients

- Substitució d’electrodomèstics per altres energèticament
més eficients (Etiqueta energètica!)

- Substitució de l'enllumenat actual per un altre més eficient

Què hi podem fer des de la
ciutadania?

4. Proposta de pla
d’acció
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Seu Central: Manlleu
Oficines: Barcelona, Madrid i Andorra

iroman@lavola.com mrubio@lavola.com
www.lavola.com

Estem
a per
la vostra
disposició
Gràcies
la vostra
atenció!
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IV.IV

ACTA DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ EXTERNA

A continuació s’adjunta l’acta elaborada a la sessió de participació externa celebrada el dia 21 de
gener al Teatre Municipal de Roses, al que van assistir 33 persones.

.

03_DUN_EX955-13_DT200515_GI13007OT Página 165 de 184

ACTA

de la sessió

EXTRAORDINÀRIA

del

CONSELL SECTORIAL

DE TURISME I

TERRITORI, CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN, CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS I
CONSELL SECTORIAL DE CULTURA I FESTES del dia 21 DE GENER de 2015.

Al hall del teatre municipal de Roses (c/ Tarragona, núm 81), sota la Presidència de la senyora
Montserrat Mindan Cortada, alcaldessa-presidenta, es reuneix el Ple del CONSELL SECTORIAL
DE TURISME I TERRITORI, CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN, CONSELL SECTORIAL
D’ESPORTS I CONSELL SECTORIAL DE CULTURA I FESTES en la qual hi assisteixen les
persones que tot seguit es detallen per tal de dur a terme la sessió EXTRAORDINÀRIA de
conformitat amb la convocatòria repartida.
PERSONES QUE HI ASSISTEIXEN DEL CONSELL SECTORIAL DE TURISME I TERRITORI,
CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN, CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS, CONSELL
SECTORIAL DE CULTURA I FESTES
Ambrosio Martínez Olivares

CIU (consell sectorial turisme i territori)

Manel Escobar Yegua

PP (consell sectorial turisme i territori i consell sectorial
d’esports)

Francesc Sánchez Sunyer

Cap de l’àrea de Benestar Social (consell sectorial de la gent
gran)

Josep Marès Palós

Agent social (consell sectorial de la gent gran)

Pere Bohigas Prats

Agent social (consell sectorial de la gent gran)

Manel Pons Carrasco

Persona d’especial rellevància (consell sectorial de la gent
gran)

Joaquim Prats Francisco

Persona d’especial rellevància (consell sectorial de la gent
gran)

Khalil El Hamshari Ter

Persona d’especial rellevància (consell sectorial de la gent
gran)

Marc Danés ZUrdo

CIU (consell sectorial de la gent gran)

Angel Tarrero González

PP (consell sectorial de la gent gran)

Ma Angels Arjona

GDP-AM (consell sectorial de la gent gran)

Esteve Pujol Fajula

Associació d’Avis de Roses (consell sectorial de la gent gran)
1
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Salvador Rivas Fernández

Associació d’Avis de Roses (consell sectorial de la gent gran)

Vicens Simon Sastre

Associació de Jubilats del Mar (consell sectorial de la gent
gran)

Pere Roig Diudé

Associació de Jubilats del Mar (consell sectorial de la gent
gran)

Josep Marès Molinas

Associació de Jubilats del Mar (consell sectorial de la gent
gran)
Agent social (consell sectorial d’esports)

Pere Sastre Gotanegra
Manel Escobar Yegua

PP (consell sectorial d’esports)

Carles Trias Bosch

GDP-AM (consell sectorial d’esports)

Baldiri Ricart Argelés

Club Futbol Base Roses (consell sectorial d’esports)

Jordi Sastre Galdón

Tècnic de festes (consell sectorial de cultura i festes)

Ángel Sánchez Zamarreño

Agent social (consell sectorial de cultura i festes)

Basel Junaidi Mardini

Persona d’especial rellevància (consell sectorial de cultura i
festes)

Carles Lopez Expósito

PP (consell sectorial de cultura i festes)

Jordi Marés González

Associació cultural amics de les festes andaluses de Roses i
comarques (consell sectorial de cultura i festes)

Jaume Coll Tell

Associació cultural Venim de l’hort (consell sectorial de cultura
i festes)

Laia Segura

Associació cultural Ociart de Roses (consell sectorial de
cultura i festes)

Vicens Brujat Pujol

Societat recreativa “la Unió Fraternal” (consell sectorial de
cultura i festes)

Fina Puigdoménech

Associació cultural Optimist (consell sectorial de cultura i
festes)

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA
Francisca Guijarro Muñoz

PSC-PM (consell sectorial turisme i territori, consell sectorial
de la gent gran, consell sectorial de cultura i festes)

Xavier Llamas Boza

Agent social (consell sectorial d’esports)

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

2
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Mercè Blanco Ribas

Persona d’especial rellevància (consell sectorial turisme i
territori)

Antoni Font Prat

Associació Santa Margarita Comerç (consell sectorial turisme
i territori)

Xavi Abad Riera

Persona d’especial rellevància (consell sectorial turisme i
territori)

Mario Font Llach

Estació Nàutica Roses– Cap de Creus (consell sectorial
turisme i territori)

Daniel Abad Riera

GDP-AM (consell sectorial turisme i territori)

Enric Lloret Gatiellas

Agents Socials amb interès en la matèria (consell sectorial
turisme i territori)

Lluís García Lacuesta

Agents Socials amb interès en la matèria (consell sectorial
turisme i territori)

Lluís Mont Carreras

Associació Fires Temàtiques AFITER (consell sectorial
turisme i territori)

Miquel Gotanegra Portell

Associació de Comerciants de Roses (consell sectorial
turisme i territori)

Teresa Oliveras Perarnau

Associació d’Avis de Roses (consell sectorial de la gent gran)

Lluís Noguer Brugat

Cap d’àrea d’esports (consell sectorial d’esports)

Anna Jódar Portas

Persona d’especial rellevància (consell sectorial d’esports)

Carlos Domínguez Martínez

Persona d’especial rellevància (consell sectorial d’esports)

Anna Jorquera Navarro

CIU (consell sectorial d’esports)

Sebastià Millans Armengol

Club Bàsquet Roses (consell sectorial d’esports)

Antonio José Gómez Payan

Club Handbol Joventut Roses (consell sectorial d’esports)

Pere Lopez Gil
Josep Fernández

Club Tennis Roses (consell sectorial d’esports)
Club Petanca Ciutadella de Roses

(consell sectorial

d’esports)
Toni Blanch Pérez

Associació Excursionista Cabirols (consell sectorial d’esports)

Josep Ma Isern Sala

Grup d’Esports Nàutics Roses (consell sectorial d’esports)

Ruben Lamas Falgueras

Associació esportiva escolar IES Illa de Rodes

(consell

sectorial d’esports)
Toni Martínez Martínez

Agent social (consell sectorial de cultura i festes)

Juan Ma Fernández Martínez

CIU (consell sectorial de cultura i festes)

Francisco Giner Ballesta

GDP-AM (consell sectorial de cultura i festes)

Ma Teresa Seseras Vicens

Grup de Teatre de Roses (consell sectorial de cultura i festes)
3
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Xenia Berta Argelés

Associació Xarxa de Paisatges (consell sectorial de cultura i
festes)

Joan Prats Basi

Amics de les tradicions i festes de Roses (consell sectorial de
cultura i festes)

Mustafa El Karrouchi

Associació drets del poble Amazigh (consell sectorial de
cultura i festes)

Eduardo Martín Salgado

Associación Hermandad Rosinca del Nazareno (consell
sectorial de cultura i festes)

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN
Eduard Juandó

Enginyer municipal. Cap de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis
Públics

Xavi Falcó

Enginyer tècnic municipal _ Àrea d'Infraestructures i Serveis
Públics

Miquel Rubio

Tècnic de l’empresa Lavola cosostenibilitat

Josep Ma Mas Blanch

Regidor de serveis

Actua com a secretària per delegació, la tècnica de l’àrea de Promoció Econòmica, senyora Carme
Delclós i Ayats.
S’obre la sessió a les 20,15 hores .
1.- PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)
La Sra. Montse Mindan dóna la benvinguda als assistents i explica que l’Ajuntament ha convocat a
tots els consells de participació perquè el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) és un
projecte transversal de tota la societat. És un Pla que recull el compromís que va adoptar
l’Ajuntament de Roses per reduir les emissions de CO2 en un 20% per a l’any 2020 i en l’elaboració
d’aquest pla es preveu un procés participatiu.
A continuació l’alcaldessa dóna la paraula al Sr. Eduard Juandó.

4
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El Sr. Juadó explica que el 14 de febrer de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Roses va aprovar
l’adhesió a l’anomenat Pacte dels Alcaldes. El Pacte dels Alcaldes és una iniciativa de la Comissió
Europea que atorga el protagonisme als municipis en la lluita contra el canvi climàtic.
Tots els municipis signants del Pacte s’han compromès de forma voluntària a reduir un 20 % les
emissions de co2 abans de l’any 2020, promovent l’eficiència energètica i la utilització d'energies
renovables.
A nivell europeu hi ha uns 6.200 municipis firmants d’aquest Pacte, i a la província de Girona ja són
més de 190.
A dia d’avui tenim 2 coses: per una banda aquest objectiu final, que és la reducció de com a mínim
el 20 % de co2 l’any 2020 i per l’altra el PAES, que és el document on es recullen les accions
concretes que roses té previst de realitzar per aconseguir l’objectiu marcat.
La redacció d’un PAES està molt pautada i té varies fases, la primera seria fer un inventari
d’emissions del municipi, i la segona la diagnosi estratègica que ens permet saber en quins sectors
hem de fer més esforç per arribar a baixar les emissions.
Una cosa que també cal tenir present és que aquest compromís és per tot el territori del municipi, i
per tant, el PAES inclourà accions relatives tant al sector privat com al sector públic, per tant no és
només una cosa de l’Ajuntament, ni molt menys.
Per assolir els objectius és molt important la implicació de tot el municipi, tot i que s’entén que
l’Ajuntament hi ha de tenir un paper impulsor i exemplificant.
La idea de l’acte d’avui es posar a disposició de tothom, tota aquesta informació, i al final de
l’explicació hi haurà un debat obert a tots per parlar de les qüestions i dubtes que hagin pogut
sorgir, i a part deixarem uns dies perquè qualsevol persona que vulgui fer una aportació, ho pugui
fer a través d’un correu electrònic específic paes@roses.cat
Aquest document i la resta d’informació vinculada al PAES ja es troba penjada a la web municipal, i
es pot descarregar i fer aportacions a través d’aquesta plataforma _ http://www.roses.cat/lavila/medi-ambient-i-platges/paes-inici
El Sr. Juandó dóna la paraula al Sr. Miquel Rubio, que és el tècnic de l’empresa Lavola,
especialitzada en temes de sostenibilitat ambiental, i que ens ha ajudat a fer els estudis necessaris
5
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per arribar a la redacció del PAES, que va explicar amb més detall les dades obtingudes (a nivell
d'inventari inicial i diagnosi estratègica), així com el gruix d’accions que s’han inclòs en el Pla.

El Sr. Miquel Rubio pren la paraula i passa a fer l’explicació de la presentació de diapositives que
s’adjunta a continuació.

6
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Un cop a acabada la presentació, l’alcaldessa pren la paraula.
L’alcaldessa explica que l’Ajuntament ja està duent a terme algunes de les accions que es preveuen
en el PAES, com ara el canvi de l’enllumenat públic per bombetes de baix consum...
En relació a la recollida dels residus orgànics a Roses, l’alcaldessa explica que les empreses que
generen gran volum de residus orgànics ja fan recollida selectiva. No obstant, per la recollida de
residus orgànics a nivell domèstic, la comarca actualment no té un abocador per aquest tipus de
recollida de residus. Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està treballant perquè la comarca
compti amb un abocador de residus orgànics d’aquí a 1 any i mig. Per tant, la recollida de residus
orgànics es farà quan la comarca compti amb aquest equipament.
Pel que fa a la connexió de gas natural al municipi, l’alcaldessa informa que s’està instal.lant a poc a
poc al municipi. Que ja hi ha algunes zones del municipi que arriba la xarxa de gas natural, com ara
en el Casc Antic de Roses...
A continuació pren la paraula el Sr. Carles Lopez, regidor de medi ambient de l’Ajuntament de
Roses.
Destaca que del 100% de les emissions de CO2 que es generen a Roses, l’Ajuntament només pot
incidir en un 2% i per tant recalca que és molt important la implicació de tota la ciutadania de Roses
per assolir l’objectiu proposat.
Així mateix, el Sr. Lopez posa exemples d’accions o mesures que pot emprendre l’Ajuntament per
afavorir la reducció d’emissions de CO2. Ex: bonificació en l’impost de vehicles de tracció mecànica
en vehicles híbrids o ecològics.
El Sr. Lopez afegeix que l’ajuntament ha organitzat aquesta jornada perquè els membres dels
diferents consells sectorials puguin fer aportacions i propostes al PAES.
En aques punt s’obre el torn de precs i preguntes als assistents.
El Sr. Pere Sastre Gotanegra (del Consell sectorial d’esports) proposa que per incentivar l’ús de la
bicicleta al municipi, l’Ajuntament hauria d’afavorir que hi haguéssin aparcaments delimitats i segurs
per a les bicicletes, d’aquesta manera les bicicletes no molestarien als vianants. A més explica que
segons com es féssin els aparcaments hi podria haver espai de posar-hi publicitat.També proposa
que la policia faci patrullatge en bicicleta.

7
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L’alcaldessa diu que en prendrà nota del tema dels aparcaments de bicicletes. Pel que fa al
patrullatge en bicicleta de la policia, explica que ja es va provar aquesta experiència i no va
funcionar.
El Sr. Manel Pons (consell sectorial de la gent gran) pregunta si està previst que hi pugui haver
subvencions o bonificacions si hi ha empreses/entitats que fan inversions per reduir les emissions o
que les seves instal.lacions de reducció d’emissions puguin ser utilitzades per equipaments
municipals ... Ex: una empresa fa una central de biomassa i de l’energia que es genera es connecta
a la xarxa general de manera que altres empreses o equipaments municipals l’utilitzen...
El Sr. Eduard Juandó explica que ja existeixen subvencions de caràcter estatal per a inversions
destinades a la reducció d’emissions de CO2.
El Sr. Miquel Rubio explica el projecte CILMA, és un projecte que preveu un sistema de
subvencions en el qual es donen uns diners per estalvi de tona de CO2/any.
El Sr. Manel Pons pregunta què se’n fa de la fusta de la poda dels arbres de Roses.
El Sr. Xavi Falcó respon que la fusta que se’n treu es porta a una empresa de Castelló d’Empúries
que es dedica al tractament d’aquests residus.
El Sr. Manel Pons proposa que en el marc del PAES és important fer assessorament en mesures de
reducció del consum d’energia. Ex. Canviar bombetes per leds.
El Sr. Miquel Rubio explica que en el marc del PAES es pot preveure com acció de reducció
d’emissions de GEI (Gasos d'Efecte Hivernacle) al municipi fer jornades informatives als
consumidors per explicar maneres d’estalvi energètic. Es poden plantejar en forma de jornades
informatives, fer-les coincidir amb la celebració del dia de la Energia, dedicar un espai a la web de
l’Ajuntament per promoure pràctiques d’estalvi, etc..
El Sr. Khalil El Hamshari (del consell sectorial de la gent gran) pren la paraula i pregunta si l’estudi,
que recull dades d’emissió de CO2 de Roses de l’any 200 5 i 2012, en l’elaboració de les
projeccions de reduccions de les emissions amb les diferents accions plantejades, si ha tingut en
compte l’augment de població de Roses entre el 2005 i 2012.

8
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El Sr. Miquel Rubio explica que el PAES parteix de la situació a Roses l’any 2005 i a partir de les
dades del 2005, reduir les emissions que hi havia el 2005 en un 20% per l’any 2020. El Sr. RUbio
explica que en la metologia del CILMA (Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient, que
funciona com oficina tècnica de suport a la Diputació de Girona per promoure els PAES) no preveu
els increments o disminucions de població. La metodologia estableix que cada 2 anys s’han de
revisar les dades per veure com evoluciona amb les accions empreses.
El Sr. Khalil El Hamshari manifesta que a Roses hi ha massa arrelat el costum d’agafar el vehicle
privat per fer qualsevol desplaçament, enlloc d’agafar el transport públic.
El Sr. Rubio explica que el tema de l’ús del vehicle privat és un tema d’hàbits dels ciutadans, que es
pot treballar.. però que ampliar la xarxa de transport públic és molt cara.
En aquesta línia, la Sra. Laia Segura comenta que el transport públic existent de Figueres- Roses
és molt deficient i que a més a més, és molt poc competitiu (alts preus, poca freqüència horària...).
L’alcaldessa explica que la línia de transport públic Figueres- Roses és un problema de viabilitat
econòmica de la línia i que en dificulta la millora. L’alcaldessa explica que fa un any es va fer el
concurs pel servei de transport públic Roses – Figueres i només s’hi va presentar una empresa.
Que si fos un trajecte més viable econòmicament, s’hi haurien presentat més empreses.
No hi ha més intervencions i no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió
a les 21.20 hores, de la qual cosa en dono fe.
La presidenta

La secretària per delegació

Montse Mindan i Cortada

Carme Delclós Ayats

9
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IV.V

PRESENTACIÓ DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ EXTERNA
A continuació s’adjunta la presentació utilitzada durant la jornada de participació
externa de l’Ajuntament de Roses.

Amb el seu compromís, els firmants del Pacte s’han proposat superar
l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 20% les emissions de CO2
abans de 2020.

El Pacte dels Alcaldes és el principal moviment europeu en el que
participen autoritats locals i regionals que han assumit un compromís
voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia
renovable en els seus territoris.

El Pacte dels Alcaldes

1. El Pacte dels Alcaldes

5.

4.

3.

2.

1.

El Pacte dels Alcaldes
Àmbits d’afectació del PAES
Emissions del municipi
Proposta del Pla d’Acció
Debat

ÍNDEX

Roses, 21 de gener de 2015

Ajuntament de Roses

PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA
SOSTENIBLE DE ROSES

03_DUN_EX955-13_DT200515_GI13007OT Página 175 de 184

• Negociar amb actors financers i altres la seva contribució al Pacte (ex: BEI (ELENA,
JESSICA, etc), Comitè de les Regions, etc)

• Finançar la secretaria del Pacte, encarregada entre d’altres, de fer el seguiment del
progrés, donar suport tècnic i facilitar l’intercanvi d’experiències.

COMPROMISOS de la Comissió Europea:

• Cada dos anys els pobles i ciutats del Pacte presentaran un informe públic per mostrar
l’estat d’avanç del Pla d’Acció.

• Presentar un pla d’acció d’energia sostenible (PAES) per l’horitzó 2020 que detalli les
mesures i estratègies per assolir l’objectiu de reducció del 20% de les emissions per l’any
2020 respecta l’any 2005.

COMPROMISOS dels pobles, ciutats i regions:

Compromisos

+20% de reducció de les emissions de CO2

191.581.735 habitants

6.160 municipis firmants

Roses està sol en aquesta iniciativa del
Pacte d’alcaldes?
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3. Emissions del municipi

• Equipaments municipals
• Enllumenat públic
• Flota Municipal i
externalitzada

AJUNTAMENT

• Sector Serveis (inclòs Ajuntament)
• Sector Domèstic
• Sector Transport
• Tractament de Residus

PAES

• Sector Primari
• Sector Industrial

MUNICIPI

Àmbits d’afectació del PAES

•
•
•
•
•
•

Inventari d’emissions
Diagnòstic energètic
Pla d’Acció
Seguiment
Participació
Comunicació

Mitjançant la redacció del PAES, els municipis es comprometen a reduir les
emissions de CO2 al seu territori en més d’un 20% per l’any 2020. Per tal
de fer-ho, han de disposar als seus Plans d’Acció de:

PAES, què inclou?

del PAES

2. Ámbits d’afectació
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Equipaments
Flota municipal

46%

2%

31%

Gasoil

Energia geotèrmica

21%

Biomassa

2005

Gasoil C

GLP

7%

59%

Electricitat

1%

1%

2005

68%

1%

55%

15%

2012

Gasolina

29%

12%

30%

Local sociocultural

Esports

11%

Educació

1%

33%

Altres

28%

29%

2012

31%

1%

24%

2012: 880,96 tn CO2

Administració

2005

2005: 825,44 tn CO2

Emissions equipaments municipals

2005: 2.614,54 tn CO2
2012: 3.033,94 tn CO2
Augment del 16,04%

2005: 6.741,00 MWh
2012: 7.380,38 MWh
Augment del 9,48%

Energia solar tèrmica

Gas Natural

0,47%

2012

Enllumenat públic
Transport públic urbà

4%

3%

25%

Resultat de l’inventari: Ajuntament

EMISSIONS DE
CO2

CONSUM
ENERGÈTIC

32%

Resultat de l’inventari: Ajuntament

2,

2

2

39%

15%

Gas natural
Biomassa

MWh

Gasoil C
Energia solar tèrmica

10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans

Ajuntament

Transport urbà rodat: transport privat i comercial

Edificis residencials

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)

Electricitat
GLP
Energia geotèrmica

0,00

Edificis residencials

19%

25%

Edificis i equipaments (no municipal)

2%

Resultat de l’inventari: Municipi
(àmbit PAES)

2

• Roses: 9,04 tn CO /càpita
• Comarca: 7,43 tn CO /càpita
• Conjunt de comarques gironines: 6,44 tn CO /càpita

Emissions per càpita:

L’any 2005 Roses va emetre 140.475,91 tones de CO el 15,8%
del conjunt de la comarca.

Emissions Roses
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1 Pla d’Acció

32,11% reducció

45.105,55 tones de CO2 reduïdes

33 accions
5 objectius estratègics

140.475,91 t. de CO2 any 2005

d’Acció

4. Proposta del Pla

75%

9%
15%
1%

2012

2012: 456,73 tn CO2

28.095,182 t.C02eq

Objectiu mínim de reducció per
l’any 2020

Emissions any 2005= 140.475,91 t. de CO2

Parc de vehicles ajuntament
Transport associat a la gestió de residus
Transport escolar urbà
Transport públic urbà

76%

8% 16%

2005

2005: 545,73 tn CO2

Emissions flota municipal

Resultat de l’inventari: Ajuntament
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Substitució de les calderes actuals per calderes d’alta eficiència de gas
propà al CEIP Narcís Monturiol i la Casa del Mar

5.
6.

16. Incorporació de clàusules energètiques en els plecs de prescripcions
tècniques de serveis externalitzats

18. Instal·lació de plaques solars tèrmiques per Aigua Calenta Sanitaria al
camp de futbol municipal i pavelló

17. Elaboració i implementació d’un manual de compra verda

Optimització del rendiment de combustió de les calderes

4.

15. Xarxa de distribució de calor (District Heating) mitjançant una central
tèrmica de biomassa

Millora del control de la temperatura interior (vàlvules tres vies i
termòstat en radiadors) a la Casa del Mar, la Llar d’Infants i el CEIP Els
Grecs
Instal·lació d'un interruptor d’apagada automàtica pels equips de
climatització per les hores de no funcionament a la Casa Cambó i el
CEIP Narcís Monturiol

7.

8.

Instal·lació de dispositius d’aturada automàtica de l’enllumenat dels
equipaments

18 Accions (continuació):

18 Accions (continuació):

Substitució d'halògenes dicroiques de 50W per làmpades LED de 10W
a la Casa Romanyach, la Casa Cambó i l’Oficina de Turisme

Substitució de fluorescents convencionals per fluorescents d'alta
eficiència

Substitució del balast convencional dels tubs fluorescents per balast
electrònic

Llistat accions equipaments
municipals

3.

2.

1.

18 Accions:

(-392,63 tones de CO2, 1% de les emissions totals que es reduiran)

Llistat accions equipaments
municipals

14. Campanya de sensibilització on-line en totes les dependències
municipals per a fomentar i consolidar les bones pràctiques
ambientals

13. Regular la temperatura de consigna dels edificis municipals a 21 º C a
l'hivern i 25 º C a l'estiu

12. Elaboració d'un manual de bones pràctiques ambientals

11. Implantació d’un sistema de gestió energètica municipal i creació de
la figura del gestor energètic

10. Substitució de vidres simples per vidres dobles a l’escola Vicens Vives

Canvi de bombes de calor per bombes de calor d’alta eficiència a la
Casa Cambó

Objectiu: Reduir un 48% les emissions associades als
equipaments i instal·lacions municipals.

18 Accions (continuació):

9.

Llistat accions equipaments
municipals

Llistat accions equipaments
municipals
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Definir un programa d'educació energètica i mobilitat en els centres
educatius

5.

3 Accions:
Fomentar la substitució de l'enllumenat actual per un altre més
eficient als edificis residencials
Fomentar la substitució d’electrodomèstics per altres energèticament
més eficients al sector domèstic
Realitzar campanyes de sensibilització per minimitzar el consum
d’energia del sector domèstic i serveis (petites activitats econòmiques
i sector hoteler)

1.
2.
3.

1.

Millora de la recollida selectiva de residus i implantació de la recollida
de la fracció orgànica

1 Acció:

(-3.679 tones de CO2, 8% de les emissions totals que es reduiran)

Substitució dels projectors de VSAP de la Ciutadella per projectors LED
Substitució de làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi
d’alta pressió quan s’han hagut de substituir i instal·lació de dispositius
d’estalvi als quadres d’enllumenat públic

5.
6.

Implantació d’un pla de camins escolars segurs

4.

(-12.870 tones de CO2, 29% de les emissions totals que es reduiran)

Implantació d'un sistema de telegestió energètica en els quadres
d'enllumenat

4.

Planificació i promoció de la mobilitat a peu i ús de la bicicleta

3.

Objectiu: Reduir un 6% les emissions associades al consum
dels edificis residencials i sector serveis.

Instal·lació de rellotges astronòmics en els quadres d’enllumenat

3.

Objectiu: Reduir un 61% les emissions associades a la gestió
dels residus municipals.

Instal·lació de regulació de flux en capçalera

2.

Renovació eficient del parc mòbil de turismes del municipi i
diversificació energètica del sector

2.

Llistat accions edificis residencials i
sector serveis

Substitució de les làmpades actuals de vapor de mercuri i halogenurs
metàl·lics per làmpades de vapor de sodi d'alta pressió

1.

Projecte de substitució de vehicles municipals accionats amb
combustibles fòssils per vehicles elèctrics/híbrids en general

1.

Llistat accions gestió de residus

6 Accions:

5 Accions:

(-725,92 tones de CO2, 2% de les emissions totals que es reduiran)

Objectiu: Reduir un 61% les emissions associades a
l’enllumenat públic de Roses.

Objectiu: Reduir un 49% les emissions associades al transport
rodat a dins del municipi.

(-27.439 tones de CO2, 61% de les emissions totals que es reduiran)

Llistat accions enllumenat públic

Llistat accions transport rodat
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www.lavola.com
@Lavola1981

Miki Rubio
mrubio@lavola.com

Gràcies per la
seva atenció

5. Debat
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IV.V

BÚSTIA DE PARTICIPACIÓ A LA WEB DEL PAES
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