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1. El pacte d’alcaldes 

En el marc dels objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic, la Unió Europea va 
adoptar a principis de 2008 el compromís unilateral de reduir en un 20 % les emissions de 
CO2 abans de l‟any 2020. El mecanisme que la Comissió Europea va plantejar per 
aconseguir aquesta fita es fonamentava en incrementar un 20 % l‟eficiència energètica i 
augmentar un 20 % la implantació i la utilització de les energies renovables. 

Aquesta estratègia, coneguda com l‟estratègia del «20/20/20», 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 la seva acció de govern. 

El Pacte dels Alcaldes és un moviment únic que ha aconseguit mobilitzar un gran nombre 
d'autoritats locals i regionals per a desenvolupar plans d'acció i orientar les inversions cap a 
l'atenuació dels efectes del canvi climàtic. 

A partir de l'èxit del Pacte dels alcaldes, l‟any 2014 es va llançar la iniciativa Alcaldes per 
l‟Adaptació (Mayors Adapt), basada en el mateix model de gestió pública, mitjançant la 
qual es convidava a les ciutats a assumir compromisos polítics i prendre mesures per 
anticipar-se als efectes inevitables del canvi climàtic. A finals del 2015, totes dues iniciatives 
es van fusionar en el nou Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia, mitjançant el qual es 
van assumir els objectius de la UE per l‟any 2030 i es va adoptar un enfocament integral 
d'atenuació del canvi climàtic i d'adaptació a aquest. 

Aquest nou pacte es basa en tres pilars fonamentals: 

 Atenuació: Esdevé més ambiciós amb un compromís de reducció d‟emissions de GEH 
més enllà del 40% per l‟any 2030, mitjançant l‟augment de l‟eficiència energètica i un 
major ús de fonts d‟energia renovables. 

 Adaptació: Incorpora el compromís d‟avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint 
la obligació de redactar un Pla d‟Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les 
accions. 

 Subministrament energètic segur, sostenible i assequible.  

Així doncs, 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 40 % per l‟any 2030 mitjançant la 
redacció i execució de plans d‟acció per a l‟energia sostenible i el clima (PAESC), a favor 
de les fonts d‟energia renovables i les tecnologies de millora de l‟eficiència energètica. 

El 21 d‟abril de 2016  el Ple de l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell va aprovar l‟adhesió al 
Pacte d‟alcaldes per l‟Energia i el Clima. Per tal de vetllar pel compliment dels 
compromisos del Pacte i de l‟execució d‟aquest Pla d‟Acció per a la Sostenibilitat 
Energètica i el Clima del municipi de Bell-lloc d‟Urgell, l‟Ajuntament ha designat al Sr. Carles 
Palau, alcalde del municipi, com a coordinador del Pacte d‟alcaldes i com a persona de 
contacte el Sr. Roger Bosch.  

Per portar a la pràctica aquest compromís polític els signataris del Pacte, tenen dos anys 
des de la seva adhesió formal, per redactar un Pla d‟Acció per l‟Energia Sostenible i el 
Clima (PAESC – SECAP en anglès). El PAESC ha d‟incloure: 

 Un Inventari d‟Emissions de Referència de gasos d‟efecte hivernacle del municipi 
(IRE -BEI en anglès) per fer el seguiment de l‟efectivitat de les accions de mitigació. 

 Una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del Canvi Climàtic per a 
l‟adaptació. 

L‟estratègia d‟adaptació pot formar part del PAESC o bé es pot desenvolupar o formar 
part d‟un pla apart. 
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El PAESC es publicarà a la pàgina web del Pacte dels alcaldes. Els signataris han d‟informar 
de la implementació dels plans cada dos anys. 

Quan facin aquest seguiment podran reajustar les seves prioritats i revisar el PAESC per tal 
de garantir la consecució dels objectius establerts. 

En síntesi, l‟adhesió al pacte suposa assumir els següents compromisos:  

 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 i el clima (PAESC), 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 PAESC, 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 PAESC o els informes 
de seguiment). 

Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són: 

 El fet de disposar d‟una eina programàtica que permeti establir la política energètica a 
seguir fins al 2020. Aquesta eina ha de permetre establir les bases d‟aquelles accions i 
mesures tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi.  

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

 Visibilitat pública, ja que la Comissió Europea s‟ha compromès a donar suport a les 
autoritats locals que participen en el Pacte a través de celebracions conjuntes amb 
altres territoris, etc. 
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2. Antecedents i context 

2.1. El Protocol de Kyoto i els programes sobre el canvi climàtic 

L‟any 1997 en el marc de la tercera cimera del clima, es presentava el protocol de Kyoto, 
que tenia per objectiu establir un protocol vinculant per tal de reduir les emissions de gasos 
d‟efecte hivernacle (GEH). El compromís consistia en reduir un 5% les emissions GEH 
respecte l‟any 1990 durant el període 2008-2012. Aquest protocol entrà en vigor el dia 16 de 
Febrer del 2005 quan assolí el mínim de països necessaris per sumar, junts, el compromís de 
reducció del 55% de les emissions de GEH. 

La Unió Europea es va exigir una mica més comprometent-se a reduir un 8% les seves 
emissions de GEH. Per fer-ho possible, 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 GEH dins de la UE. El PECC I es va iniciar l‟any 2000 i constava de dues fases: la 
primera (2000-2001) en què s‟incloïen dotze polítiques i mesures que calia dur a terme i 
també la necessitat d‟augmentar l‟esforç de cara a la investigació climàtica. La segona 
fase del procés (2002-2003) va facilitar la implantació de les polítiques i mesures de la 
primera, va investigar la viabilitat de les mesures addicionals i va avaluar els potencials de 
reducció ja previstos. L‟any 2005 s‟inicia el PECC II que tenia per objectiu incorporar noves 
mesures i polítiques per tal d‟assolir reduccions més significatives passat el 2012. També 
inclou grups que treballen en la captura i emmagatzematge de carboni, les emissions dels 
vehicles lleugers, les emissions de d‟aviacions i l‟adaptació al canvi climàtic 

En el cinquè informe d‟avaluació del Canvi Climàtic del Panell Intergovernamental sobre el 
Canvi Climàtic (IPCC) es va demostrar amb una seguretat del 95%, que l‟activitat humana 
és la causant dominant de l‟escalfament observat des del segle XXI. 

Prèviament a aquest informe i a partir d‟informes anteriors de l‟IPCC, la iniciativa dels 
governs locals davant el canvi climàtic i els seus efectes es va veure reflectida en vàries 
iniciatives, com el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l‟Energia. Aquest va néixer el 2008 
com un instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic. 
Va ser un compromís voluntari pel qual els municipis assumien l'objectiu de reduir les seves 
emissions en més d'un 20% l'any 2020. Actualment més de 500 municipis de Catalunya estan 
adherits al Pacte i han elaborat un Pla d‟Acció per a l‟Energia Sostenible (PAES). A nivell 
global n‟hi ha més de 6800 al món. 

Recentment la Unió Europea ha establert nous objectius en termes de lluita contra el canvi 
climàtic, amb el canvi cap a un sistema energètic baix en carboni, amb un horitzó amb 
una reducció del 40% en les emissions de CO2 per a l'any 2030, i amb la contribució d‟una 
Europa més resilient al canvi climàtic. 

L'estiu del 2015 la Comissió Europea amb el suport de la Comissió Europea va recollir la 
opinió de les ciutats sobre la orientació del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, amb el 
resultat unànime de què s‟havia d‟anar cap nous objectius. Els municipis adherits al Pacte 
dels Alcaldes es comprometen a executar accions per assolir reduccions d‟emissions de 
gasos d‟efecte hivernacle de com a mínim el 40% a l‟any 2030 i l'adopció d'un enfocament 
conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. En efecte, es va aprovar la 
integració de la mitigació i adaptació al canvi climàtic sota un paraigües comú (els nous 
Plans d‟Acció per a l‟Energia Sostenible i el Clima –PAESC). 

En el context internacional (la Convenció marc sobre el Canvi Climàtic de les NN.UU i les 
Conferències de les Parts anuals – COPs) va concloure en la seva 21a sessió a París 
l'adopció d'un acord per combatre el canvi climàtic i impulsar mesures i inversions per a un 
futur baix en emissions de carboni, resilient i sostenible (l'Acord de París té per objectiu 
mantenir l'augment de la temperatura d'aquest segle molt per sota dels 2ºC i reforçar la 
capacitat per afrontar els impactes del canvi climàtic). En aquesta sessió també es va 
destacar la importància de les iniciatives locals (a nivell de ciutats i províncies). 
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A nivell de Catalunya, existeixen varis plans vigents per a la mitigació i adaptació al canvi 
climàtic: Pla de l‟energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, Programa d‟acords 
voluntaris per a la reducció d‟emissions (àmbit de suport a les empreses), l‟Estratègia 
catalana d‟adaptació al canvi climàtic Horitzó 2013-2020.  I especialment rellevant és la 
recent aprovació a Catalunya de Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic que té com 
a finalitats reduir les emissions de gasos amb efecte d‟hivernacle i afavorir la transició cap a 
una economia neutra en emissions.  

Recentment també s‟ha publicat el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya 
(gener de 2017), amb l‟objectiu de què es sigui com una eina de transferència de 
coneixement pels responsables de la presa de decisions. L‟informe mostra les vulnerabilitats 
de Catalunya (sobre sistemes naturals i sistemes humans) i proposa algunes recomanacions 
en la forma d‟afrontar aquest repte. 

 

2.2. L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta 

Complint amb el protocol de Kyoto a Espanya es 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. 

L‟estratègia Espanyola per al canvi climàtic i l‟energia neta (EECCEL), amb horitzó fixat per 
al 2007-2012-2020, és un instrument planificador que estableix el marc en que les 
administracions han d‟actuar per tal d‟adoptar polítiques i mesures per mitigar el canvi 
climàtic, pal·liar-ne els efectes adversos i complir amb els compromisos internacionals 
adquirits per Espanya. També inclou mesures d‟estalvi energètic per tal d‟aconseguir que 
aquests s‟adeqüin als que són compatibles amb un desenvolupament més sostenible. 

Aquesta mesura 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 Energética en España 
que l‟any 2011 va ser revisat i substituït pel Plan de Acción de Ahorro y 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. 

 

2.3. Pla de l’energia i del canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 

A partir dels anteriors dos plans: Pla d‟Energia de Catalunya 2006-2015 i el Pla Català de 
Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012; es van unificar per optimitzar esforços en un únic 
pla: el Pla de l‟Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, els principals eixos 
estratègics dels quals són: 

 Les polítiques d‟estalvi i d‟eficiència energètica seran elements claus 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 a Catalunya. 

 La política energètica catalana ha de contribuir als compromisos de l‟Estat espanyol de 
reducció de GEH 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. 
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 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 les noves tecnologies en l‟àmbit energètic. 

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

 

2.4. Llei 16/2017 del canvi climàtic 

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic té com a finalitats reduir les emissions de 
gasos amb efecte d‟hivernacle i afavorir la transició cap a una economia neutra en 
emissions. 

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de canvi climàtic, que adopta les bases 
derivades de la legislació comunitària europea i configura els elements essencials per a la 
regulació d‟aquest instrument al nostre país.  

La Llei persegueix, bàsicament, cinc finalitats:  

1. Aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte 
d‟hivernacle (GEH) i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni. 

2. Reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s‟han elaborat durant els darrers 
anys. 

3. Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i 
fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents 
econòmics. 

4. Esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i 
reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs. 

5. Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com 
en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic. 



                    Pla d’Acció per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima del municipi de Bell-lloc d’Urgell 

 

Pàgina 10 de 130 

 



                    Pla d’Acció per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima del municipi de Bell-lloc d’Urgell 

 

Pàgina 11 de 130 

 

3. Metodologia 

La metodologia emprada per a l‟elaboració de Pla d‟Acció per a l‟Energia Sostenible del 
municipi de Bell-lloc d‟Urgell s‟ha fet en base a la metodologia per a la redacció dels 
PAESC a les comarques lleidatanes. 

La taula següent mostra les diferents fases de redacció del PAESC i els documents de 
referencia que la Diputació de Lleida ha adaptat per tal de simplificar les tasques de 
preparació de la documentació per part dels ajuntaments. 

Cal tenir en compte que les comarques lleidatanes presenten una gran varietat pel que fa 
a la geografia, climatologia, generació d‟energia, etc., que fa necessari adaptar el 
projecte a nivell local, donat que cada municipi te unes característiques especifiques.  

Taula 1. Les principals del procés del PAESC. 

Fase Etapa Documents resultants Termini 
PAS 1 Aconseguir el suport de les parts 

interessades 
Acord del ple 
municipal 

- 

Compromís polític i signatura del 
Pacte 

Formulari d‟adhesió 
Pacte dels Alcaldes 

PAS 2 Elaboració del pla: 
- Inventari de Referència 

d‟Emissions (2005) 
- Avaluació dels riscos i les 

vulnerabilitats als impactes 
del canvi climàtic 

- Proposta d‟accions de 
mitigació i adaptació 

-Full de càlcul per 
sol·licitar dades 
-PAESC municipal 
-SECAP Template 

2 anys 

PAS 3 Aprovació i presentació del PAESC -Acord de ple 
municipal 
-Omplir online SECAP 
Template i carregar el 
pla 

PAS 4 Presentació periòdica dels informes 
de seguiment 

Revisió PAESC 
municipal 

-Informe 
d‟implantació (cada 
dos anys) 
-Informe d‟acció 
(cada quatre anys) 

Font: metodologia per a la redacció dels PAESC a les comarques lleidatanes. 

 

El PAESC ha de recollir els documents estratègics i estudis fets al municipi com ara: 
l‟Agenda 21, Pla de mobilitat del municipi, Estudi d'avaluació de la mobilitat generada del 
POUM, Pla d'adequació de la il·luminació exterior, Pla director d'enllumenat, Inventari de 
punts de llum, Auditories energètiques fetes al municipi, PAES etc. És a dir, s‟integra en la 
planificació estratègica local. 

El pla inclou una avaluació de la situació actual, és a dir, l'Inventari de Referència 
d'Emissions per a la part de la mitigació del clima i una avaluació del risc i la vulnerabilitat 
per la part d'adaptació. 

La metodologia per a la elaboració del Pla d‟Acció per l‟Energia Sostenible i el Clima, es 
basa en la metodologia de l‟Oficina del Pacte d‟Alcaldes (CoMO). Pel què fa a 
l‟Adaptació la base han estat: la plataforma Climate-Adapt de la UE i la seva eina Urban 
Adaptation Support Tool, l‟Estratègia Catalana d‟Adaptació al canvi Climàtic 2013-2020 
(ESCACC), el Pla Metropolità d‟Adaptació al Canvi Climàtic (PACC 2015-2020) i diferents 
estudis preliminars existents elaborats per les diferents administracions públiques. A mode de 
resum, el PAESC conté: 
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1. Inventari de Referència d‟Emissions amb any base 2005. 

2. Proposta d„accions per reduir emissions. Objectiu: reduir >40% GEH al 2030. 

3. Avaluació dels riscos i les vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic. 

4. Proposta d‟accions d‟adaptació. 
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4. BELL-LLOC D’URGELL: antecedents municipals en matèria d’estalvi energètic, 
sostenibilitat i canvi climàtic 

4.1. Presentació del municipi de Bell-lloc d’Urgell  

El municipi de Bell-lloc d‟Urgell, forma part de la comarca del Pla d‟Urgell, es troba situat a 
l‟extrem occidental de la Plana d‟Urgell a 196 metres per sobre el nivell del mar, té una 
superfície de 35,0 km2 i compta actualment amb 2.349 habitants (any 2016). El terme actual 
comprèn el poble de Bell-lloc, únic nucli de població agrupada del municipi. Limita al nord 
amb els termes de Bellvís i Vilanova de la Barca; al sud amb Torregrossa i Els Alamús; a l‟est 
amb Sidamon i El Palau d‟Anglesola i a l‟Oest amb Alcoletge i els Alamús. El terme és 
caracteritza per tractar-se d‟un territori molt planer, solcat per diverses sèquies derivades 
del Canal Auxiliar d‟Urgell, que han transformat en terres de regadiu les diverses partides.  

Els principals eixos de comunicació són la carretera N-IIa de Barcelona a Lleida, que 
travessa el territori de llevant a ponent i l‟autovia A-2 de Lleida a Tàrrega i a Cervera. Els 
principals camins del terme municipal són, el camí que arriba fins Alcoletge i el que arriba 
fins a Vensilló (enclavament dels Alamús). I pel que fa a les comunicacions ferroviàries, es 
realitzen a traves del ferrocarril Barcelona-Lleida via Manresa, que travessa la població. 

El parc d‟habitatges és de 944, dels que 873 es consideren primera residència i la resta (71) 
es consideren habitatges buits1. 

Figura 1. Encaix territorial de Bell-lloc d‟Urgell. 

 

L‟adhesió al Pacte d‟Alcaldes és una mostra del compromís que té el municipi amb la 
sostenibilitat i està relacionat amb una sèrie d‟accions executades i en projecte per als 
properes anys. En aquest document es descriuran les que són més de tipus energètic. 

Bell-lloc d‟Urgell compta, l‟any 2017, amb un total de 19 equipaments municipals: 
l‟ajuntament, l‟escola municipal i llar d‟infants, el consultori mèdic, el centre de dia, la 

                                                      
1 Segons les dades de l‟Institut d‟Estadística de Catalunya (IDESCAT) per a l‟any 2011. 
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biblioteca pública Joan Solà, l‟hotel d‟entitats, la Sala multifuncional i la sala de la cultural, 
la llar de jubilats, la incubadora d‟empreses d‟innovació agrometal·lúrgica, el pavelló 
poliesportiu, el cementiri, l‟església, la bàscula, l‟allotjament de temporers, les piscines 
municipals, el camp de futbol, el local del jovent. També disposa d‟altres instal·lacions com 
són un antena wifi local i una bomba d‟aigua per abastament  

Taula 2. Dades de població, habitatge i característiques geogràfiques de Bell-lloc d‟Urgell. 
Població 
Població (2005)  2.255 
Població (2010) 2.448 
Població (2016) 2.349 
Taxa de creixement interanual mig  4,16% 
Habitatge i equipaments 
Nombre d‟habitatges (2001) 782 (722 primera residència) 
Nombre d‟habitatges (2011) 944 (873 primera residència) 
% habitatges de segona residència ND 
Nombre d‟equipaments municipals (2017) 192 
Característiques geogràfiques 
Altitud: 196 Superfície: 34,9 Km2 
Graus dies de calefacció i refrigeració3 1.979 per calefacció 

2.121 per refrigeració  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l‟IDESCAT i ICAEN (en el cas dels graus dies de calefacció i de 
refrigeració). 

Les regidories de Bell-lloc d‟Urgell es distribueixen segons la següent estructura: 

 Carles Palau – Alcalde 

 Rosa Roma – 1a Tinent Alcalde 

 David Folguera – 2n Tinent Alcalde 

 Miquel Amorós– Regidor 

 Nadir Castells – Regidora 

El Valor Afegit Brut (VAB) representa la riquesa generada en l‟economia i s‟obté com a 
diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats. No es 
disposa de dades específiques de Bell-lloc d‟Urgell, però sí d‟àmbit comarcal amb les que 
es pot establir correlació. En el cas del Pla d‟Urgell, la característica més notòria és el pes 
del sector serveis, que continua creixent en front dels altres sectors i arriba a suportar 
gairebé la meitat del percentatge total. 

Taula 3. Valors Afegits Bruts comarcals en percentatge. 
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

                                                      

2 El total de fitxes d‟equipament i instal·lacions en l‟àmbit del PAESC són menys atès que les escoles i la llar 
d‟infants es consideren un mateix equipament per què estan en continuïtat i comparteixen sistema de calefacció 
i comptador elèctric. I el mateix es dóna entre el consultori, la biblioteca, l‟hotel d‟entitats i el centre de dia són un 
conjunt d‟equipaments que conformen el centre municipal de serveis socials. Pel que fa a la sala multicultural i la 
sala multifuncional també es tenen en compte com un únic equipament “la Cultural”. Finalment, el camp de 
futbol i el local del jovent no tenen fitxa d‟equipament com a tal, degut que el subministrament de llum es fa a 
partir del quadre d‟enllumenat municipal localitzat al carrer Lleida zona esport. 
3 Els graus - dies de calefacció i refrigeració és un paràmetre que es basa en un mètode simplificat, que serveix per 
a determinar les despeses d‟energia necessàries per mantenir un volum donat a una temperatura base, al llarg 
d‟un període de temps concret. Així permet una definició aproximada de les necessitats de climatització de les 
llars, i per tant dels models de consum energètic del sector domèstic. Es calcula en base a 18ºC per calefacció i 
21ºC per refrigeració de referència.  
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2014 13,8 35,0 6,3 44,9 100 
2008 11,8 28,4 16,9 42,9 100 
2006 13,1 32,0 13,8 41,1 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l‟IDESCAT. 

Figura 2. Valor Afegit Brut de la comarca del Pla d‟Urgell. 2008 i 2014. 
  

 
 

  

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l‟IDESCAT. 

4.2. Documentació prèvia 

En matèria de sostenibilitat, es pot destacar que l‟ajuntament té cedides les competències 
de la gestió integral dels residus municipals al Consell Comarcal del Pla d‟Urgell. Inclou la 
recollida de residus sòlids urbans (resta) i la recollida selectiva de residus municipals 
(orgànica, rebuig, paper/cartró, envasos i vidre). Pel que fa a instal·lacions de gestió de 
residus el consell compta amb la deixalleria mòbil comarcal, que dóna un servei bimensual 
i itinerant als municipis de la comarca del Pla d‟Urgell i el servei de recollida de voluminosos 
amb una freqüència d‟un cop al mes, previ avís a l‟ajuntament corresponent.  

Al marge d‟aquestes competències el Consell Comarcal del Pla d‟Urgell també realitza 
tasques de foment de l‟educació ambiental i assessoria als ajuntaments en temes 
relacionats amb el medi ambient i l‟agricultura. 

D‟altra banda, ni el municipi de Bell-lloc d‟Urgell ni la comarca del Pla d‟Urgell tenen 
elaborades Agendes 21 o plans estratègics en matèria de sostenibilitat.  

L‟ajuntament de Bell-lloc ha elaborat, amb el suport de la Diputació de Lleida, diversos 
projectes de renovació de la xarxa d‟enllumenat, així com la seua corresponent execució 
per fases.  

 Taula 4. Documents previs que s‟han tingut en compte. 

Per tant, l‟ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell ha realitzat algunes actuacions en matèria 
energètica i de medi ambient, que han contribuït a la disminució de GEH a l‟atmosfera. Es 
poden destacar les següents: 

 Execució de diverses fases de projectes de renovació de la xarxa d‟enllumenat 
municipal.  

Document Any 
Projecte de renovació de la xarxa d‟enllumenat exterior a la vila de 
Bell-lloc. Fase I 

2004 

Projecte de renovació de la xarxa d‟enllumenat exterior a la vila de 
Bell-lloc. Fase II 

2004 

Projecte de renovació de la xarxa d‟enllumenat exterior a la vila de 
Bell-lloc. Fase III.  

2007 

Reforma i millora de l‟enllumenat públic exterior –Fase a 1A- 2011 
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 Millora de l‟enllumenat públic amb substitució de làmpades vapor de mercuri d‟alta 
pressió per de vapor de sodi d‟alta pressió. 

Aquests tipus d‟accions es tindran en compte a l‟hora d‟elaborar el PAESC. S‟ha recopilat 
també, la informació referent als contractes de subministrament de serveis dels 
equipaments i instal·lacions municipals. Concretament, s‟ha recopilat registre de consum i 
despesa en energia i combustible a càrrec de l‟ajuntament dels anys 2005 i 2014.  

D‟altra banda, s‟ha realitzat visites d‟avaluació energètiques (VAEs) a cadascun dels 
equipaments municipals per tal de avaluar, concretar i quantificar les accions que es 
proposarà el document de PAESC.  

Finalment, l‟inventari de referència d‟emissions de les comarques lleidatanes (2005) i 
l‟inventari de seguiment d‟emissions (ISE) de les comarques lleidatanes (2014), realitzats per 
la Diputació de Lleida aporten la informació de partida necessària. 
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5. Mitigació del canvi climàtic 

5.1. Inventari de referència d’emissions del municipi de Bell-lloc d’Urgell 

L‟any 2005, considerat any de referència, el municipi de Bell-lloc d‟Urgell va emetre un total 
de 9.304,60 tones de CO2, que representen un 6,26% del conjunt total d‟emissions de la 
comarca del Pla d‟Urgell. Les emissions van ser de 4,13 tones de CO2 per càpita, inferiors a 
la mitjana per càpita de la comarca i a les del conjunt de les comarques lleidatans, que 
van ser de 4,92 i 4‟74 tones de CO2 per càpita respectivament. 

Principalment aquestes emissions són conseqüència del transport en 4.399,4 tones, seguit 
dels edificis residencials causants de 2.350,9 tones,  seguit de les emissions del sector terciari 
amb 1.511,1 tones i del tractament de residus amb 1.043,2 tones. 

Figura 3. Síntesi dels resultats de l‟inventari d‟emissions de referència de Bell-lloc d‟Urgell (2005). 

Emissions generades (2005): 9.304,60 
tnCO2 
 
Emissions per càpita (2005):  
4,13 tnCO2 per càpita 
 
Factor d‟emissió electricitat (2005): 0‟481 
tnCO2/MWh 

 

 

 
Font: pròpia a partir de les dades de l‟IRE de les comarques de Lleida (2005). 

Figura 4. Relació del consum energètic dels edificis del sector terciari i dels residencials amb el tipus de 
combustible usat. 

 
  

Font: pròpia a partir de dades de l‟inventari de referència (IRE) de les comarques lleidatanes (2005).  

 

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal) 

El sector terciari del municipi de Bell-lloc d‟Urgell és el causant del 20,7% de les emissions 
totals del municipi. El 43,4% del seu consum energètic és elèctric, un 51,3% de gas natural, 
un 3,4% és gasoil C i només un 1,8% de gasos liquats del petroli. Cal recordar, que les 
emissions del sector terciari són de 1.511,08 tnCO2. 

L‟any 2002 hi havia al municipi un total de 169 activitats, 66 de les quals dedicades als 
serveis, 27 al comerç al detall, 34 a la construcció, 26 a la indústria i 16 com a professionals i 
artistes. De les 27 activitats dedicades al comerç de detall, 12 ofereixen productes 
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alimentaris; 7 productes químics, 3 roba i calçat i 1 material de transport; la resta, 4, no 
s‟especifica. 

De les 66 entitats dedicades a serveis, els sectors més importants són 22 dedicats als serveis 
personals, 15 al transport i comunicacions, 10 al comerç a l‟engròs i 10 a l‟hostaleria.  

 

Edificis residencials 

Segons l‟inventari de referència de les emissions de les comarques lleidatanes, el consum 
d‟energia en els edificis residencials de Bell-lloc d‟Urgell l‟any 2005, que suposa un 29,7% de 
totes les emissions, era principalment per l‟electricitat amb una generació d‟emissions del  
67,9 %, seguit del gas natural amb un 17,45% d‟aquestes emissions, seguit del gasoil C amb 
un 13,6%, i en darrer terme els gasos liquats del petroli amb un 1,1%. En total les emissions 
provinents d‟edificis residencials de Bell-lloc d‟Urgell l‟any 2005 ascendien a 2.350,92 tnCO2.   

L‟any 2011 Bell-lloc d‟Urgell comptava amb 944 habitatges, 873 dels quals eren de primera 
residència (un 92,5%). La resta són principalment habitatges buits (7,52%), segons les dades 
extretes de l‟Institut d‟Estadística de Catalunya. Per tant, cal destacar el baix nombre 
d‟aquests habitatges4. 

Les dades del 2001 dels habitatges principals agrupats segons la tinença o no de 
calefacció i el tipus de combustible utilitzat, mostren el 99,2% de les llars (716 habitatges 
principals d‟un total de 722) tenien calefacció. El 62,4% funcionaven amb derivats del 
petroli. A més distància i distribuïts de la següent manera es trobaven les que feien servir el 
gas (en un 17,5%), l‟energia elèctrica (9,1%), el carbó o els seus derivats (8,2%), i la fusta 
(1,7%). Cal destacar el fet que l‟ús de la fusta com a combustible per a la calefacció és el 
que ha sofert una disminució més remarcable respecte l‟any 1991, quan aquest 
combustible s‟usava en el 42,5% de les calefaccions del municipi, essent el de més habitual. 

Un 25,1% dels habitatges censats l‟any 2001 tenien una superfície útil de menys de 90 m2, un 
43,6% tenia una superfície d‟entre 90 i 120 m2, un 18,7% d‟entre 120 i 150 m2 i finalment un 
12,6% amb més de 150m2. 

L‟any 2001, els edificis destinats principalment a habitatge eren 722, el 78,4% dels quals 
estaven destinats a un sol immoble, el 13,3% a dos immobles i el 8,3% restant anava destinat 
a edificis que acollirien des de tres fins a dinou immobles. 

Finalment, cal esmentar que l‟any 2001 segons les dades de l‟IDESCAT en la seva enquesta 
sobre problemes a l‟habitatge, un 45,5% les poques zones verdes del municipi, un 44,4% de 
la població consideraven un problema la poca neteja als carrers, un altre 30,9% la 
delinqüència o vandalisme i amb un 18,0% consideraven un problema la contaminació o 
mals olors. Amb menor percentatge, un 10,6% les males comunicacions del municipi, amb 
un 15,7% els sorolls exteriors i, finalment, la falta de serveis era un problema per a un 0,55% 
de la població. 

 

Transport urbà rodat: transport urbà i comercial 

És el que té més pes a les emissions totals del municipi amb un 47,3% de totes les emissions 
d‟aquest. 

El parc de vehicles del municipi estava compost l‟any 2012 de 2.064 vehicles. El 66,9% 
turismes, 7,3% de motocicletes, 18,6% de camions i furgonetes, 0,9% de tractors industrials i 
un 6,4% d‟autobusos i altres vehicles no especificats. L‟índex de motorització per aquest any 
va ser de 830,58 vehicles per cada 1000 habitants (0‟83 vehicles per habitant), any en que, 

                                                      

4 Hi ha una manca de dades dels habitatges de segona residencia.  
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precisament l‟índex de motorització va arribar al seu màxim. La variabilitat del parc de 
vehicles ha fluctuat en tots els sectors (turismes, motocicletes i camions i furgonetes) amb 
un lleuger augment en els últims anys des del 2009 de tot el parc de vehicles. 

 

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Les emissions totals associades al tractament de residus sòlids urbans era l‟any 2005 (segons 
dades de l‟IRE de les comarques lleidatanes) de 9.304,6 tones de CO2 que suposaven 
percentualment el 6,26% de les emissions totals dels municipis de la comarca. 

El percentatge de recollida selectiva l‟any 2016 era del 43,49% segons les dades oficials de 
l‟Agència de Residus de Catalunya, lleugerament inferior a la mitjana comarcal que es 
situa sobre el 44,53% i per sobre de la mitjana catalana amb un 38,53%. 

Pel que fa a la producció de residus per càpita, a Bell-lloc d‟Urgell és de 1,07 kg/hab/dia, al 
voltant de la producció per càpita comarcal situada en 1,10 kg /hab/dia i per sota de la 
mitjana catalana situada sobre 1,36 kg/hab/dia. 

En relació a les dades de l‟any 2005 de recollida selectiva quantificades en un 9,29%, se 
situaven lleugerament per sota de la mitjana comarcal situada en 13,10% i amb molta 
diferència de la catalana situada al 29,11%. La variació de les dades ha estat notable, tot 
augmentant la recollida selectiva al municipi de Bell-lloc d‟Urgell. Però cal seguir treballant 
intensament per arribar, com a mínim, als percentatges objectius de la UE (50% el 2020), 
encara força lluny. 

Pel que fa a la producció de residus per càpita, cal considerar que l‟any 2005 eren més 
altes, pel que fa al municipi eren de 1,16 kg/hab/dia, a nivell del Pla d‟Urgell era de 1,21 
kg/hab/dia (superior a la registrada l‟any 2016) i finalment la catalana situada sobre 1,64 
kg/hab/dia també superior a la registrada l‟any 2016. 

Com a conclusions s‟observa el fet que tant al municipi de Bell-lloc d‟Urgell, com a la 
comarca i a Catalunya els índex de recollida selectiva han augmentat i els quilograms de 
residus per càpita i dia han disminuït. En ambdós casos, Bell-lloc d‟Urgell ocupa la tretzena 
posició pel que fa a la recollida selectiva del conjunt de la comarca, i com s‟ha apuntat, 
encara lluny d‟assolir l‟objectiu del 50% l‟any 2020. 

 

5.1.2. Inventari de referència d’emissions de l’àmbit de l’ajuntament 

L‟any 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i la flota municipal de 
l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell varen consumir 1.291,68 MWh d‟energia, que van suposar 
una emissió de 441,83 tones de CO2, fet que representa el 4,75% de les emissions totals del 
municipi (9.304,6 tn). El consum d‟energia a l‟ajuntament l‟any 2014  respecte del 2005 ha 
augmentat en un 38,23% i les respectives emissions en un 57,02%. El creixement del consum 
energètic en el període 2005-2014 es deu bàsicament a l‟augment d‟equipaments 
municipals, i en menor mesura també a l‟augment per enllumenat públic.  

Pel que fa a les fonts d‟energia s‟observen alguns canvis entre el 2005 i el 2014: per una 
banda s‟observa un augment important en el consum d‟electricitat i per altra banda el la 
utilització de gas natural en alguns equipaments. Tanmateix, es redueix i/o manté el 
consum derivat a flota i transport urbà. 

En conjunt doncs, aquesta redistribució dels consum s‟explica principalment amb 
l‟augment de serveis públics (la Incubadora d‟empreses d‟innovació, el consultori mèdic, la 
biblioteca, el centre de dia i l‟hotel d‟entitats). 
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Figura 5. Síntesi dels resultats de l‟inventari de referència d‟emissions de l‟àmbit de l‟Ajuntament de Bell-lloc 
d‟Urgell. 

Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consum per fonts d’energia (MWh)  

 
 

Font: pròpia a partir de dades cedides per l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell. 
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Taula 5. Síntesi dels resultats de l‟inventari del consum de l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell 2005-2014. 

 Consum (MWh) Emissions (tn CO2) Emissions  
(tn CO2 per càpita) 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 
Equipaments 416,81 868,96 144,48 353,29 0,0641 0,1503 

Electricitat 155,11 350,95 74,61 168,80 0,0331 0,0718 
Gasoil 261,70 276,22 69,87 135,64 0,0310 0,0577 

Gas natural 0,00 241,80 0,00 48,84 0,0000 0,0208 
Enllumenat públic 289,12 319,62 139,07 153,74 0,0617 0,0654 

Electricitat 289,12 319,62 139,07 153,74 0,0617 0,0654 
Flota municipal 568,77 466,34 150,61 124,49 0,0714 0,0615 

Gasoil  568,77 464,86 150,61 124,12 0,0651 0,0608 
Gasolina 0,00 1,48 0,00 0,37 0,0063 0,0006 

Transport públic urbà 2,36 2,36 0,63 0,63 0,0003 0,0003 

Gasoil 2,36 2,36 0,63 0,63 0,0003 0,0003 
Gasolina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Total 1.277,05 1.657,28 434,79 632,14 0,1974 0,2774 
Font: elaboració pròpia a partir de dades cedides per l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell. 

5.1.2.1 Edificis i equipaments o instal·lacions municipals 

L‟any 2005 hi havia un total de 14 equipaments i instal·lacions municipals. En el període 
2005-2014 han augmentat en set els equipaments municipals, com és el cas de la 
incubadora d‟empreses d‟innovació agrometal·lúrgica o la reocupació de les antigues 
escoles i els antics pisos dels mestres pel centre municipal de serveis socials, on actualment 
hi ha el consultori mèdic, el centre de dia, la biblioteca i l‟hotel d‟entitats. També alguns 
equipaments o instal·lacions han canviat d‟ubicació, com és el cas de la bàscula 
municipal. Cal tenir en compte, però, que les estimacions en les lectures elèctriques dels 
comptadors també poden haver generat algun biaix entre les dades i els consums reals.  

Bell-lloc d‟Urgell, per tant actualment compta amb 22 equipaments o instal·lacions 
municipals a càrrec de l‟ajuntament: l‟ajuntament, l‟escola municipal, la llar d‟infants, el 
consultori mèdic, el centre de dia, la biblioteca pública Joan Solà, l‟hotel d‟entitats, la Sala 
multifuncional i la sala de la cultural, la llar de jubilats, la incubadora d‟empreses 
d‟innovació agrometal·lúrgica, el pavelló poliesportiu, el cementiri, l‟església, la bàscula, 
piscines, l‟allotjament de temporers, les piscines municipals, el camp de futbol i el local del 
jovent, l‟antena wifi i la bomba d‟aigua5.  

En conjunt, es dóna un augment del consum d‟energia dels equipaments i instal·lacions en 
un 124,67 % així com de les emissions associades que augmenten en un 166,43 % respecte 
del 2005. Bàsicament, aquesta augment, com ja s‟ha comentat, es dóna per l‟increment 
d‟equipaments municipals. 

Pel que fa a les fonts d‟energia emprades, s‟observa que en aquest període no s‟ha 
implementat l‟ús d‟energies renovables, tot i que es pot esmentar la incorporació del gas 
natural per climatització d‟algun equipament. 

                                                      

5 El total de fitxes en l‟àmbit del PAESC són 14 degut que les escoles i la llar d‟infants es comptabilitza com un únic 
equipament. Al mateix temps que, el consultori, la biblioteca, l‟hotel d‟entitats i el centre de dia són un conjunt 
d‟equipaments que conformen el centre municipal de serveis socials. I la sala multicultural i la sala multifuncional 
també es tenen en compte com un únic equipament. Finalment, cal tenir en compte que el camp de futbol i el 
local del jovent obtenen la llum del quadre de llum del carrer Lleida zona esport. 
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Figura 6. Síntesi dels resultats de l‟inventari de referència d‟emissions dels edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals de l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell. 

Emissions generades als edificis públics (tn CO2)  

 

Consum per fonts d’energia (equipaments) (MWh) 
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Taula 6. Dades del consum en MWh dels equipaments de l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell. 
Consum MWh 

Tipus Electricitat Gasoil Gas natural E. Solar 
tèrmica 

TOTAL 

 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 
Administració 16,41 25,94 50,85 35,45 0,00 0,00 0,00 0,00 67,26 61,39 
Sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altres 5,04 13,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 13,54 
Educació 40,09 63,62 159,00 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,09 256,62 
Esports 35,38 41,92 45,84 37,77 0,00 0,00 0,00 0,00 81,22 79,69 
Sociocultural 57,97 204,08 6,01 10,00 0,00 309,29 0,00 0,00 63,98 523,36 
Instal·lació 0,22 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 1,84 
Total 155,11 350,95 261,70 276,22 0,00 309,29 0,00 0,00 416,81 936,45 
Font: pròpia a partir de les dades cedides per l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell. 

Durant l‟elaboració del PAESC s‟han analitzat de forma detallada els següents edificis 
d‟equipaments6:  

 Ajuntament 

 Escoles i llar d‟infants 

 Centre municipal de serveis socials (consultori, biblioteca, centre de dia i hotel 
d‟entitats) 

 La Cultural (Sala i espai multifuncional) 

 Llar de jubilats (la Costereta) 

 Id‟a (incubadora d‟empreses d‟innovació agrometal·lúrgica)  

 Poliesportiu 

 Cementiri 

 Bàscula 

 Piscines 

 Antena wifi 

 Allotjament de temporers 

 Bomba de l‟aigua 

 L‟església 

En aquests equipaments/instal·lacions s‟hi ha realitzat una valoració energètica preliminar 
(VAPE) i els resultats s‟adjunten com annex a aquest document. 

Els gràfics següents indiquen el consum de cadascun dels edificis i 
equipaments/instal·lacions del municipi. L‟equipament que suposa una despesa 
energètica més gran és l‟escola municipal i llar d‟infants, amb un consum anual d‟uns 
256,60 MWh anuals, seguit del centre municipal de serveis socials, la llar de jubilats, 
l‟ajuntament i el poliesportiu amb uns consums respectius de 254,37, 129,83, 61,39 i 58,75 

                                                      

6 El total són 14 equipaments tenint en compte que: les escoles i la llar d‟infants es compta com un únic 
equipament. Al mateix temps que, el consultori, la biblioteca, l‟hotel d‟entitats i el centre de dia són un conjunt 
d‟equipaments que conformen el centre municipal de serveis socials. I la sala multicultural i la sala multifuncional 
també es tenen en compte com un únic equipament. No s‟ha pogut analitzar el camp de futbol, les piscines i el 
local del jovent, ja que aquestes instal·lacions s‟abasteixen dels quadre de l‟enllumenat exterior. 
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MWh (dades de l‟any 2014). En tots els casos es dóna un augment del consum entre els 
anys 2005 i 2014, a excepció de l‟ajuntament que es produeix una lleugera disminució. 

Figura 7. Consum dels equipaments els anys 2005-2014, de l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell. 

 

 
Font: pròpia a partir de dades de l‟ajuntament. 

 

5.1.2.2 Enllumenat públic municipal i semàfors 

El municipi de Bell-lloc d‟Urgell, actualment, no disposa de semàfors. 

Pel que fa als quadres d‟enllumenat l‟any 2014 n‟hi havia 10 (dos més  que l‟any 2005), 
situats: al carrer Jacint Verdaguer, al carrer Doctor Josep Massana, al carrer darrere els 
horts, al carrer Lleida s/n-zona Esport, a la plaça l‟església, al carrer Generalitat de 
Catalunya, al camí vell de Bellvís, al carrer Sant Jordi 69-cantonada carrer Vinyes del mig i 
un altre al carrer Salvador Dalí.     

S‟ha produït un lleuger augment del consum elèctric lligat sobretot al quadre 3 (Carrer 
darrera dels horts), ja que abasteix una gran superfície del municipi, i també  al quadre de 
llum 8 (C/Sant Jordi 69-cantonada vinyes del mig), així com un lleuger augment del quadre 
1 (C/Jacint Verdaguer). D‟altra banda pel que fa als quadres 7 i 9 (Camí vell de Bellvís i 
C/Salvador Dalí) són nous quadres de llum que substitueixen alguns dels quadres de llum de 
l‟any 2005 (Camí Bellvís edifici S/N E.T, Lleida ESQ-SNSAN-Miguel ILJ-ALDO i C/Lleida 20 zona 
piscines). En tot cas cal tenir en compte que al municipi a partir del 2007 s‟han vingut 
executant fases i projectes de reforma de l‟enllumenat per tal de millorar l‟eficiència 
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(principalment substitució de làmpades de vapor de mercuri per vapor de sodi) a tot el 
municipi, i alhora també s‟ha donat un increment d‟extensió del servei d‟enllumenat 
municipal. Aquest darrer factor de l‟increment de l‟extensió del servei és el que explica en 
bona mesura que no es reflecteixi una reducció absoluta del consum elèctric en el total del 
municipi.  

Una empresa de servei del municipi s‟encarrega del manteniment i la millora de 
l‟enllumenat públic.  

Els nivells de llum del municipi són adequats però es pot actuar sobre l‟eficiència.  

Taula 7. Consum i emissions de l‟enllumenat públic i dels semàfors de l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell. 
 Consum d’energia 

elèctrica (MWh) 
Emissions 
(tn CO2) 

Emissions 
(tn CO2 per càpita) 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 
Enllumenat públic 289,12 319,62 139,06 153,74 0,0617 0,0654 
Semàfors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 
TOTAL 289,12 319,62 139,06 153,74 0,0617 0,0654 
Font: elaboració pròpia partir de les dades cedides per l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell. 

Figura 8. Consum per quadres d‟enllumenat comparativa 2005-2014. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades cedides per l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell. 

Durant l‟elaboració del PAESC s‟ha analitzat els 9 quadres de llum de Bell-lloc d‟Urgell 
elaborant les corresponents fitxes per quadre7. 

5.1.2.3. Flota municipal 

La flota municipal inclou el consum del parc de vehicles propietat de l‟ajuntament, el 
consum del transport associat a la gestió de residus i el consum associat al transport escolar 
urbà (dins del municipi). 

Globalment el consum d‟energia i les emissions de CO2 associades s‟han reduït un 17% en 
el període 2005-2014, passant de 568,77 MWh a 466,34 MWh. Tot i que es tracta d‟una 
lleugera reducció, destaca la disminució associada al transport de la gestió de residus. 

 

 

 

 

Figura 9. Síntesi dels resultats de l‟inventari de referència d‟emissions de la flota municipal de l‟ajuntament de Bell-
lloc d‟Urgell. 

                                                      
7 Els resultats de l‟anàlisi del quadre s‟adjunta a l‟Annex d‟aquest document. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades cedides per l‟ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell. 

Taula 8. Consums, emissions i emissions per càpita associats a la flota municipal de l‟Ajuntament de Bell-
lloc d‟Urgell. 

 Consum MWh Emissions tn CO2 Emissions tn CO2 per 
càpita 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 
Parc vehicles ajuntament 14,19 27,32 3,79 6,83 0,0063 0,0116 

Gasoil 0,00 1,48 0,00 0,40 0,0000 0,0006 
Gasolina 14,19 25,84 3,79 6,43 0,0063 0,0110 

Transport associat a la 
gestió de residus 

554,58 439,02 146,82 117,22 0,0651 0,0499 

Rebuig i FORM 355,68 304,2 94,97 81,22 0,0421 0,0345 
Envasos, vidre, paper-c.  198,9 134,82 51,85 35,99 0,0253 0,0178 

Transport escolar urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 
TOTAL 568,77 466,34 150,61 124,05 0,0714 0,0615 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides per l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell. 

Parc de vehicles de l’ajuntament 

L‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell disposa d‟un cotxe, una furgoneta i un tractor. El cotxe és 
un Suzuki Vitara de gasoil i la furgoneta és una Peugeot de gasoil. Ambdós vehicles són 
utilitzats diàriament unes 8 hores al dia. El tractor de la marca John Deere també és de 
gasoil s‟utilitza puntualment. Per altra banda, existeix també un consum de gasolina 
associat als casos puntuals on s‟ha requerit l‟ús de vehicles particulars en alguna feina. 

L‟any 2005, l‟ajuntament disposava d‟una furgoneta Renault Express de gasolina, una 
furgoneta Ford Transit de gasoil, una motocicleta de 49 cilindrades de gasolina i un tractor 
de gasoil. Tot i que, s‟ha vist reduïda la flota municipal, s‟ha observat un augment del 
consum de combustible per als vehicles que formen part del parc mòbil de l‟ajuntament, 
passant de 14,19 MWh (1.419 litres) l‟any 2005, als 27,32 MWh (2.744 litres) el 2014. No es pot 
descartar però un cert biaix per manca de factures o rebuts corresponents a l‟any 2005.  

Transport associat a la gestió dels residus 

Segons les dades facilitades per l‟Ajuntament, el servei de recollida de les fraccions de 
rebuig i selectiva han variat entre els anys 2005-2014. L‟any 2005 la recollida de la fracció 
orgànica (FORM) encara no havia estat implementada al municipi, aquesta fracció però 
va ser implantada l‟any 2008, però sí que es realitzava recollida selectiva de paper-cartró, 
envasos i vidre. Pel que fa al consum associat i les emissions, aquests vectors han canviat en 
part atès que si bé les freqüències i els punts de recollida han disminuït perquè s‟han 
instal·lat àrees soterrades, però per altra banda s‟ha incorporat una nova fracció de 
recollida (orgànica).  

Desprès de realitzar l‟estimació convenient, s‟observa com la generació d‟emissions de 
GEH es redueix passant de 146,82 tnCO2 l‟any 2005 a 117,22 l‟any 2014, degut al canvi de 
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sistema de recollida (implantació d‟àrees soterrades) que es va dur a terme al municipi. 
Cal recordar que aquestes emissions fan referència únicament al transport dels residus, i no 
es té en compte el tractament d‟aquests. Aquesta informació només es disposa a través 
de l‟IRE de les comarques de Lleida per l‟any 2005.  

Referent al transport associat a la gestió de residus s‟ha tingut en compte per a l‟estimació:  

 Bell-lloc l‟any 2005 realitzava la recollida selectiva de les fraccions d‟envasos, paper-
cartró, vidre i la fracció resta, amb contenidors de vorera. S‟estima una distància de 
recollida i transport de cada fracció en funció de unes determinades rutes 
(compartides amb altres municipis) i dies per setmana per tal d‟obtenir els 
quilòmetres any corresponents.  

 Bell-lloc disposa des de l‟any 2008 de 12 àrees soterrades distribuïdes per tot el nucli 
amb contenidors de les cinc fraccions de recollida selectiva (FORM, envasos, 
paper-cartró, vidre i resta). També disposa d‟alguns contenidors de superfície 
addicionals per a la recollida de la fracció resta en determinats punts del municipi. 
Actualment les rutes existents són:  

o 2 rutes / setmana per la recollida de la fracció resta de soterrats. La distància de 
recollida interna pel municipi i la ponderada fins a l‟abocador de residus de 
Castellnou de Seana (perquè es recullen els municipis de Sidamon, Fondarella, 
Palau i Golmés) estimada en 30 km. 

o 2 rutes / setmana per la recollida de fracció FORM. La distància de recollida 
interna pel municipi i la ponderada fins a la planta de compostatge de Tàrrega 
(perquè es recullen els municipis de Bellvís i Poal) estimada en 35 km. 

o 1 ruta / mes per a la recollida del vidre. La distància de recollida interna pel 
municipi i la ponderada fins a la planta de transferència de Vilella als Alamús 
(perquè es recullen els municipis de Palau, Sidamon i Golmés) estimada en 13 
km. 

o 1 ruta / setmana per a la recollida d‟envasos. La distància de recollida interna 
pel municipi i la ponderada fins a la planta de triatge de Montoliu (perquè es 
recullen els municipis de Bellvís, Poal, Linyola i Ivars) estimada en 25 km. 

o 1 ruta / setmana per a la recollida de paper-cartró. La distància de recollida 
interna pel municipi i la ponderada fins a la planta de transferència de Vilella de 
Lleida (perquè es recullen els municipis de Barbens, Linyola, Poal i Fondarella) 
estimada en 28 km. 

Transport escolar urbà 

Es dóna un servei extern diari d‟anada i tornada pels alumnes a partir de secundària que 
van a l‟escola “La Salle” de Mollerussa, però aquest servei és a càrrec del Consell comarcal 
del Pla d‟Urgell. Així doncs, d‟acord amb la metodologia no es tindran en compte aquestes 
emissions associades. 

5.1.2.4 Transport públic urbà 

Bell-lloc d‟Urgell disposa de 4 línies d‟autobús regular, que donen servei al municipi: 

- Línia 110: Lleida-La Guàrdia d‟Urgell 

- Línia 111: Barbens-Lleida 

- Línia 112: Vila-sana-Lleida 

- Línia 131: Lleida-Cervera-Barcelona 

Degut que es desconeix el consum anual d‟aquests vehicles dins del terme municipal, el 
càlcul es realitzarà a partir de la distància recorreguda pels vehicles que realitzen el 



                    Pla d’Acció per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima del municipi de Bell-lloc d’Urgell 

 

Pàgina 28 de 130 

 

transport urbà dins del terme municipal. Essent el total 2,36 MWh8 el consum del transport 
públic urbà de Bell-lloc d‟Urgell. 

 

5.1.3 Producció d’energia local 

5.1.3.1. Producció local d’energia elèctrica inferior a 20 MW 

El municipi de Bell-lloc d‟Urgell disposa d‟una planta fotovoltaica per a la generació 
d‟energia elèctrica de potència inferior a 20MWh, connectada a la xarxa. Concretament 
la potència instal·lada és de 630 kWp.   

Des del desembre de l‟any 2017 tota l‟electricitat que subministra la companyia elèctrica 
prové d‟energies renovables, segons s‟acredita a través d‟una declaració responsable 
signada per Endesa Energia.  

5.1.3.2. Producció local de calefacció/refrigeració  

El municipi de Bell-lloc d‟Urgell actualment no disposa de producció local de 
calefacció/refrigeració per a usos comunitaris.  

 

5.2 Comparativa de les emissions de 2005 (IRE 2005) amb les emissions de 2014 (ISE 2014) 
de Bell-lloc d’Urgell  

L‟any 2014 s‟ha realitzat l‟Inventari de Seguiment de les emissions dels municipis de les 
comarques de Lleida (ISE 2014). L‟objectiu principal és el de presentar els resultats per 
municipi de les emissions per sectors per l‟any 2014, per tal de poder fer una comparativa 
amb els resultats de l‟Inventari de referència d‟emissions de les comarques lleidatanes 2005. 
Per fer la comparativa s‟han aplicat els mateixos mètodes i principis que en l‟Inventari de 
referència d‟emissions de les comarques lleidatanes 2005. 

Així, l‟any 2014 el municipi de Bell-lloc d‟Urgell va emetre un total de 5.675,37 tones de CO2, 
que representen un 3,91 % del conjunt total d‟emissions de la comarca del Pla d‟Urgell. Les 
emissions van ser de 2,41 tones de CO2 per càpita, inferiors a la mitjana per càpita de la 
comarca i a les del conjunt de les comarques lleidatans, que van ser de 2,84 i 2,82 tones de 
CO2 per càpita respectivament. 

Principalment aquestes emissions són conseqüència del transport en un 44,0% seguit dels 
edificis residencials causants del 31,8% de les emissions i els residus amb un 13,4 % i edificis 
del sector terciari amb un 10,9%. Per tant, les emissions de totals de Bell-lloc d‟Urgell entre el 
2005 i el 2014 van disminuir un 39,0% aproximadament, passant de 9.304,6 a 5.675,4 tn de 
CO2 totals, tal i com mostra el gràfic següent. 

                                                      
8 Es considera un consum mitjà (l/km) de 0,292 per als autobusos de gasoil. Font: Metodologia per a la redacció 
dels plans d‟acció per a l‟energia sostenible i el clima de les comarques lleidatanes. Versió Maig 2017. 
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Taula 9. Evolució de les tones totals de CO2 de Bell-lloc entre l‟IRE 2015 i l‟ISE 2014. 

 

  Font: pròpia a partir de l‟IRE 2005 i l‟ISE 2014 

Per sectors analitzats en ambdós anys, quan a la seva contribució respecte el total,  
s‟observa que augmenten les relacionades amb els edificis residencials i els residus, 
disminueixen les del sector terciari i es mantenen les del transport rodat.  

Taula 10. Evolució de les tones totals de CO2 de Bell-lloc entre l‟IRE 2015 i l‟ISE 2014. 
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Font: pròpia a partir de l‟IRE 2005 i l‟ISE 2014 

 

 

5.3 Pla d’acció de mitigació al canvi climàtic 

5.3.1. Presentació del pla d’acció 

El pla d‟acció del municipi de Bell-lloc d‟Urgell consta de 27 accions que suposen una 
reducció de 3.746 tn CO2 per l‟any 2030 i equivalen a un 40,27 % de les emissions del 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 urbans9. 

El pla ordena les accions en funció dels sectors i camps d‟acció següents: 
Taula 11. Estructura de sectors del PAESC. 

Camp d'acció 
Edificis, equipaments/instal·lacions municipals 
Edificis, equipaments/instal·lacions sector terciari 
Edificis residencials 
Transport 
Produccio local d‟electricitat 
Produccio local de calor/fred 
Altres 
Font: SECAP Templates i CILMA. 

D‟altra banda, les accions s‟establiran en categories segons les indicacions del SECAP 
Template.  

                                                      
9 En aquells aspecte que el municipi pot incidir 
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Taula 12. Categorització de les accions segons el SECAP Template 

 

 

 

 

El pla integra les accions que s‟han dut a terme durant el període 2005-2014, les quals es 
detallen a l‟apartat 6.3 d‟aquest document. 
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5.3.2 Objectius estratègics i quantitatius 

El PAESC de Bell-lloc d‟Urgell té 12 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un 
estalvi d‟emissions de CO2 del 40,27 %. 

1. Promocionar l'ús de l'etiqueta de qualificació energètica dels edificis 

2. Millorar la gestió energètica dels edificis públics o equipaments/instal·lacions 

3. Millorar l'eficiència energètica dels edificis  

4. Millorar l'eficiència energètica de la climatització dels edificis 

5. Reduir el consum elèctric dels edificis 

6. Reduir el consum elèctric de l'enllumenat públic i millorar-ne l'eficiència 

7. Vetllar pel compliment dels estudis de mobilitat 

8. Reduir el consum de  combustibles fòssils del transport privat 

9. Incentivar la utilització del transport públic 

10. Fomentar l'ús d'energia verda al municipi 

11. Produir energia renovable al municipi:  fotovoltaica 

12. Complir o millorar els objectius de recollida selectiva 

 

5.3.3 Accions realitzades (2005-2017) 

Durant el període 2005-2017 s‟han realitzat i impulsat accions que han contribuït a disminuir 
les emissions de GEH a l‟atmosfera.  

Taula 13. Accions per línia realitzades en el període 2005-2014 

Camp d'acció Acció Any 
Estalvi estimat 
(tn CO2/any) 

(metodologia) 

Enllumenat públic municipal 
Reforma de l‟enllumenat i substitució 
de les làmpades de vapor de mercuri 
per làmpades de vapor de sodi 

2007-
2014 

- (a) 

Altres 
Contractar l'electricitat 
d'equipaments/instal·lacions a 
comercialitzadores 100% renovables 

2017 213,67 (b) 

 
TOTAL (2005-2017) 

 
213,67 

a) S’ha produït una reducció d’emissions per eficiència (40 % aprox) però alhora s’ha incrementat l’extensió 
de l’enllumenat municipal i per tant el consum elèctric de manera que no s’ha traduït en reducció 
d’emissions absolutes. 

b) Es considera que el consum elèctric total de l'ajuntament del 2015 (458 MWh) -el 100%- pot ser adquirit 
com a renovable. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.  

.    

5.3.4 Accions planificades (2018-2030)  

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 2018-2030 es planifiquen 27 
accions que reduiran l‟emissió de GEH a l‟atmosfera que permetran assolir per l‟any 2030 
una reducció del 40,27%. 
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A16/B13/1 Indicar la qualificació energètica dels habitatges en 
venda al municipi 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica dels edificis 
residencials. 

Objectiu 

 

Promocionar l'ús de l'etiqueta de qualificació energètica dels edificis. 

 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

A16. Acció 
integrada 

B13. Certificació energètica Autoritat local  

Descripció 

 

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum 
d‟energia necessari per satisfer la demanda energètica de l‟edifici en 
condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins 
d‟una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l‟edifici menys 
eficient i la lletra A l‟edifici més eficient segons el consum d‟energia i les 
emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i 
localització. La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual 
s‟atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de 
certificat i d„etiqueta d‟eficiència energètica. 

La certificació d'eficiència energètica proporciona informació útil a 
l‟usuari final sobre el comportament energètic de l‟edifici o vivenda que 
vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l‟usuari de 
com millorar-ne l‟eficiència energètica, mitjançant les recomanacions 
presents en els certificats d‟eficiència energètica d‟edificis existents. 

L‟acció  consistirà en donar a conèixer aquest tipus de qualificació 
energètica a tots els propietaris i titulars d‟habitatges del municipi. En 
efecte, se‟ls instarà a que tingui en compte aquest requeriment atès que 
és aplicable a:  

• Els edificis de nova construcció. 

• Els edificis o parts d‟edificis existents que es venguin o lloguin a un 
nou arrendatari. 

I que aquesta obligatorietat és aplicable des del 31 de desembre de 
2015, atès el la Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, pel que s‟aprova el 
procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels 
edificis.  
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Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

6.656,95 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

- Estalvi 
33,28  
MWh/any 

Amortització: - 
Producció 
local d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 
2018 - 2020  
(accions a curt termini) 

Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Nombre d‟habitatges en venda al municipi de Bell-lloc d‟Urgell amb la 
qualificació energètica. 
Nombre d‟habitatges del municipi de Bell-lloc d‟Urgell amb qualificació 
energètica.  
 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

0,5% respecte al consum del sector domèstic 11,75 tn CO2/any 
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A16/B12/2 Nomenar un responsable energètic municipal 

Línia estratègica Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en els edificis públics.  

 

Objectiu 

 

Millorar la gestió energètica dels edificis públics o equipaments/instal·lacions 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A16. Acció 
integrada 

B12. Gestió d‟energia Autoritat local 

Descripció 

 

La creació de la figura d'un responsable energètic dels equipaments respon 
a la necessitat de dur un major control dels consums energètics amb 
l'objectiu de fer més eficients en matèria energètica els diferents 
equipaments municipals. El gestor energètic serà el responsable de controlar 
el funcionament dels equips consumidors d'acord amb les necessitats reals, 
fruit de la seva utilització i aplicarà polítiques d'estalvi i reducció de consums 
on consideri que es pot actuar.  

Fruit de les VAEs realitzades es proposa dur a terme aquesta acció als 
equipaments següents: l‟ajuntament, el centre de serveis, l‟escola-llar 
d‟infants, l‟edifici de la “Cultural” , l‟equipament de al “Costereta”, 
d‟incubadora d‟empreses, les piscines municipals i l‟enllumenat municipal.  

Serà la persona encarregada de les següents funcions principals: 

 Implementar les mesures establertes al Pla d'acció per l'Energia Sostenible. 

 Control i seguiment dels consums dels equipaments, els quadres 
d'enllumenat i l'efectivitat de les mesures implementades. 

 Control de les tasques de manteniment de les instal·lacions en general i 
en concret de les d'energia renovable.  

 Control del consum de la flota municipal (si s‟adquireix) 

- Enllumenat: 

 Verificació i seguiment del bon funcionament dels reguladors de flux. 

 Avaluació de l'adequació dels nivells lumínics dels diferents sectors. 

- En els equipaments: 

 Seguiment i control dels consums i regulació del funcionament de 
l'encesa i aturada dels equips, i les seves variables d'ajust. 

 Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació. 

 Programació i seguiment de les millores de l‟enllumenat i les instal·lacions 
en els equipaments. 
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Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

416,81 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

- Estalvi 
16,67 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 
2018 - 2020  
(accions a curt termini) 

Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació  

Indicadors 
seguiment 

Nombre d‟equipaments municipals amb la qualificació energètica. 
Consum total d‟energia dels edificis públics. 
Nombre de treballadors/es que han rebut formació. 
Nombre d‟auditories realitzades. 
Consum tèrmic del equipaments municipals. 
Consum electricitat dels equipaments municipals. 
Consum corresponent a ACS als equipaments municipals. 
Consum energètic global, emissions de CO2 i producció energètica amb 
renovables de l‟equipament. 
Nombre de calderes substituïdes per calderes més eficients. 
Nombre de bombetes substituïdes per bombetes més eficients. 
Nombre d‟electrodomèstics substituïts per electrodomèstics més eficients. 
 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

4% d‟estalvi respecte al consum de l‟àmbit 
ajuntament 

11,34 tn CO2/any 
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A16/B11/3 Formar els serveis tècnics municipals en termes de 
sostenibilitat energètica 

Línia estratègica Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en els edificis públics. 

 

Objectiu 

 

Millorar la gestió energètica dels edificis públics o equipaments/instal·lacions.

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A16. Acció 
integrada 

B11. Sensibilització/formació Autoritat local  

Descripció 

 
Mitjançant formacions sobre sostenibilitat energètica es pretén formar als 
tècnics municipals que treballen a l‟Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell, per tal 
de tenir els coneixements bàsics per aplicar-los en l‟àmbit municipal. 

Objectius:  
• Analitzar la distribució dels consums energètics als edificis 

municipals. 
• Aprendre a monitoritzar i a fer el seguiment dels nostres consums 

energètics. 
• Conèixer la instal·lació elèctrica i tèrmica de què disposem. 
• Saber interpretar la factura energètica. 
• Conèixer les ineficiències del nostre edifici i el consum que hi fem i 

aplicar mesures correctives per millorar-lo. 

Continguts: 
• Introducció. 
• Instal·lacions elèctriques i d'il·luminació. Els aparells de 

monitorització com a eina de coneixement dels consums 
instantanis. 

• Instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització i ACS. La 
càmera termogràfica com a eina per detectar l'eficiència de les 
instal·lacions i tecnologies de climatització. 

• Bones pràctiques en el manteniment preventiu i la gestió de les 
instal·lacions elèctriques i de clima. 

• Anàlisis de casos reals. 

Metodologia d'impartició: 
• Exposició teòrica amb exemples i casos pràctics. Es faran visites a 

instal·lacions. 

Tipus d'acreditació: 
• Certificat d'assistència  

Durada: 
•  20 hores presencials 
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Cost 

Cost d’acció: 400 € 

Consum 

Consum 
actual 

705,93 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

141,07 
€/KgCO2 

estalviat 
Estalvi 

7,06 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 
2018 - 2020  
(accions a curt termini) 

Regidoria d‟urbanisme i  

Acció d’adaptació  

Indicadors 
seguiment 

Nombre de treballadors/es que han rebut formació. 

Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1% respecte al consum en equipaments i enllumenat 2,84 tn CO2/any 
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A12/B12/4 Fomentar la instal·lació de calderes de biomassa en 
edificis residencials 

Línia estratègica Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència en els edificis residencials.  

 

Objectiu 

 

Millorar l'eficiència energètica dels edificis. 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A12. Energia 
renovable per 
calefacció d'espais 
i subministrament 
d'aigua calenta 

B12. Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció 

 
L‟àmbit dels edificis residencials té un pes important en la despesa 
energètica del municipi. El seu consum prové de la climatització 
(calefacció i refrigeració), els electrodomèstics i la il·luminació. 

A Bell-lloc d‟Urgell el consum tèrmic de gas, gasoil i GLP dels habitatges 
representa el 24,3% de consum total del municipi. Com a font actual 
principal d‟energia el gas natural seguit del gasoil.  

Les calderes de biomassa es consideren que emeten zero emissions a 
l‟atmosfera si aquesta biomassa que ha fixat prèviament el CO2 es 
produeix de manera sostenible i de procedència de proximitat. Per tant, 
la mesura  reduirà un nombre important les emissions associades respecte 
el consum de gas natural, gasoil i GLP. Per aconseguir-ho es fomentarà la 
instal·lació de calderes de biomassa en els habitatges amb l‟objectiu que 
a l‟any 2020 un 40% de les cases funcionin amb aquest sistema. 

S'estima que les calderes tindran una potència mitja de l'ordre de 20 kW 
comptant amb un sistema d'acumulació d‟inèrcia; malgrat pot ésser 
variable depenent de la demanda de l‟habitatge. Es preveu una ràpida 
amortització de la inversió, però el termini dependrà de les 
característiques de cada cas. 

Aquesta acció preveu una part d‟inversió pública: la difusió i el foment 
d‟aquesta tecnologia als habitatges de Bell-lloc d‟Urgell informant dels 
avantatges econòmics i ambientals, incloent assessorament sobre les 
possibles ajudes que té l‟ICAEN per a aquest tipus d‟instal·lacions (en 
algun moment ha estat de l‟ordre de 1.000 €). Tanmateix, bona part de la 
mesura es basa en la inversió privada, que s‟estima un cost unitari per 
habitatge de 5.000 a 10.000 €.  

Una altra alternativa és la instal·lació de calderes de gas natural donada 
la nova xarxa de distribució instal·lada. Tot i suposar un estalvi d‟emissions 
respecte a les calderes de gasoil, les de gas natural no són d‟emissions 
zero però si inferiors en un 25% respecte al gasoil. 
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Cost 

Cost d’acció: 500 € 

Consum 

Consum 
actual 

1.195,52 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

3,92 €/KgCO2 

estalviat 
Estalvi 

418,43 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció 
local d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 
2020 - 2025  
(accions a mig termini) 

Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Nombre de calderes substituïdes per calderes més eficients. 

Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

Consum actual residencial de gasoil C i GLP  
EE = ne · E 
ne: Percentatge d‟establiments que instal·len 
caldera de biomassa (s‟estima un 40%) 
E: Emissions derivades del consum tèrmic dels edificis 
residencials 
 

127,68 tn 
CO2/any 
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A12B11/5 Promoure la millora i eficiència energètica al sector 
domèstic i terciari mitjançant l'aplicació de sistemes passius 

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

 

Objectiu 

 

Millorar l'eficiència energètica dels edificis 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A12. Energia 
renovable per 
calefacció d'espais 
i subministrament 
d'aigua calenta 

B11. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

 

Actualment tots els nous edificis i aquells que es rehabiliten compleixen els 
requeriments ambientals i energètics previstos en el CTE. No obstant, gran 
part dels edificis existents al municipi no tenen aquesta obligació, i 
podrien suposar un gran potencial d‟estalvi en energies no renovables, i 
per tant, en emissions de CO2. Així, no poden quedar fora de l'àmbit de 
treball de l'administració pel que fa a la millora de l'eficiència energètica. 

L‟Ajuntament de la Bell-lloc d‟Urgell ja ha realitzat accions en matèria 
d‟eficiència energètica -i té previst continuar- en alguns dels seus 
equipaments. Seria interessant que s‟utilitzin els resultats obtinguts per 
informar a la ciutadania dels avantatges que suposa, oferint 
assessorament gratuït. 

No obstant, cal seguir potenciant aquestes accions, amb les següents 
mesures: 

1. Promoure els sistemes de control dels consums energètics dels edificis. 

2. Promoure la millora de l‟eficiència energètica aplicant sistemes passius 
(tancaments, aïllaments tèrmics, etc.). 

3. Realitzar campanyes informatives. 

D‟altra banda, el parc existent d‟edificis està subjecte a una renovació i 
rehabilitació al llarg del temps, que anirà incorporant criteris d‟eficiència 
energètica recollits en el CTE i l‟Ordenança solar. 

L‟Ajuntament ha d‟estudiar la possibilitat d‟aportar bonificacions en l‟IBI a 
aquells residents que s‟animin a emprendre aquesta acció. Així doncs, es 
prendran les accions fiscals necessàries per millorar el correcte 
desenvolupament de la mesura. 

 

Cost Cost d’acció: 400 € Consum 
Consum 
actual 

11.075,09 
MWh/any 
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Cost 
abatiment: 

2,48 €/KgCO2 

estalviat 
Estalvi 

498,38 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció 
local d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 
2018 - 2020  
(accions a curt termini) 

Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Consum total sector terciari. 
Consum total d‟electricitat en edificis del sector terciari. 
Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari. 
Consum total d‟electricitat en edificis residencials. 
% de llars amb la qualificació energètica A/B/C. 
Consum total de combustibles fòssils en edificis residencials. 
Consum corresponent a l‟ACS del sector residencial. 
Nombre de m2 de plaques solars tèrmiques instal·lades al municipi. 
Nombre de calderes substituïdes per calderes més eficients. 
Nombre de bombetes substituïdes per bombetes més eficients. 
Nombre d‟electrodomèstics substituïts per electrodomèstics més eficients.  
 

Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1. Estalvi energètic del 30% segons nou CTE. 
2. S'estima poder aplicar la mesura al 15% dels 
edificis fins el 2030. 
3. Dades de consums energètics i emissions 
d‟edificis i equipaments  al sector domèstic i terciari 
de l'IRE (2005) exclòs l'ajuntament 
 

161,03 tn CO2/any 
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A14/B11/6 Fomentar la renovació de l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de baix consum en el sector terciari  

Línia estratègica Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en el sector terciari. 

 

Objectiu 

 

Millorar l'eficiència energètica dels edificis. 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A14. Sistemes 
d'enllumenat 
eficients 

B11. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

 

L‟objectiu d‟aquesta acció és reduir el consum elèctric vinculat a la 
il·luminació en el sector terciari i alhora millorar-ne l‟eficiència. S‟informarà 
periòdicament als establiments del sector sobre ajudes en aquest àmbit 
(provinents de l‟ICAEN, l‟IDAE...). S‟enviarà una circular informativa amb 
novetats en temes d‟il·luminació, o fins i tot aprofitar la celebració de la 
setmana de l‟energia per organitzar xerrades per informar-los. 

Algunes de les millores que es poden proposar als establiments són: 

 Substitució de làmpades per altres amb lluminàries de major 
rendiment, làmpades de major eficiència. 

 Instal·lació de sistemes de control de presència i de regulació del 
nivell d‟enllumenat segons 

 l‟aportació de llum natural, aconseguint un estalvi elèctric de, 
almenys, un 20% anual respecte a la instal·lació sense control o 
regulació. 

 Ús de captadors de llum natural. 

 Ús de tecnologia LED per a la il·luminació dels rètols. 

 

Cost 

Cost d’acció: 400 € 

Consum 

Consum 
actual 

2.179,10 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

19,08 €/KgCO2 

estalviat 
Estalvi 

43,58 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 
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Alta 
2018 - 2020  
(accions a curt termini) 

Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

 
Consum total sector terciari. 
Consum total d‟electricitat en edificis del sector terciari. 
Nombre de bombetes substituïdes per bombetes més eficients. 
 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

2% respecte el consum en electricitat dels 
equipaments del sector terciari en els que es 
preveu aplicar l'acció. 

20,96 tn CO2/any 
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A15/B11/7 Fomentar la renovació d’electrodomèstics per adquirir-
ne de classe A i/o bitèrmics en el sector terciari 

Línia estratègica Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en el sector terciari. 

Objectiu Millorar l'eficiència energètica dels edificis. 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

A15. Electrodomès-
tics eficients 

B11. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

 
Es proposa la substitució d‟electrodomèstics poc eficients per d‟altres més 
eficients. La informació sobre l‟eficiència d‟un electrodomèstic es facilita 
a través de l‟etiqueta energètica, i aquesta va de la G a la A, essent 
aquests últims els més eficients. L‟objectiu d‟aquesta acció és fomentar la 
compra d‟electrodomèstics de classe A, i cal tenir en compte que en 
neveres i congeladors hi ha dos nivells més A+ i A++. 
S‟informarà al sector terciari de les possibilitats d‟estalvi associades a 
aquest tipus d‟electrodomèstic i assessorar-los de qualsevol subvenció 
que hi pugi haver al respecte. Aquesta informació es pot fer a través 
d‟una circular, de la web del propi Ajuntament i de xerrades temàtiques. 
 

Cost 

Cost d’acció: 400 € 

Consum 

Consum 
actual 

2.179,10 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

7,63 €/KgCO2 

estalviat 
Estalvi 

108,96 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 
2020 - 2025  
(accions a mig termini) 

Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

 
Consum total sector terciari i consum d‟electricitat en edificis del sector. 
Nombre d‟electrodomèstics substituïts per electrodomèstics més eficients. 
 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

5% de les emissions derivades del consum en 
electricitat dels equipaments del sector terciari en 
els que es preveu aplicar l'acció. 

52,41 tn CO2/any 
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A14/B11/8 Fomentar la renovació de l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de baix consum en els edificis residencials 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en els edificis 
residencials.  

Objectiu Millorar l'eficiència energètica dels edificis. 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

A14. Sistemes d'en-
llumenat eficients 

B11. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

Es proposa fomentar la substitució als habitatges de bombetes 
convencionals per altres de baix consum, per tal d‟assolir un estalvi 
d‟electricitat i d‟emissions de CO2. També cal informar de les possibilitats 
d‟estalvi en enllumenat com poden ser: la instal·lació de reguladors 
d‟intensitat lluminosa de tipus electrònic, l‟aprofitament màxim la llum 
solar,  utilitzar captadors solars per il·luminar garatges o magatzems, etc.  

La campanya amb un cost aproximat de 400 euros, es pot acompanyar 
d‟un repartiment de bombetes, com a mínim de dues per habitatge, i 
seria una campanya periòdica on es repartiran en dos anys diferents 
espaiats en el temps. El cost de les bombetes seria d‟uns 4.000 €. 
 

Cost 

Cost d’acció: 400 € 

Consum 

Consum 
actual 

3.317,91 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

1,43 €/KgCO2 

estalviat 
Estalvi 

581,32 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2018-2020 (a curt termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Consum total d‟electricitat en edificis residencials. 
Nombre de bombetes substituïdes per més eficients. 

Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

EE = 2 • ne • E 
ne: Número d‟habitatges al municipi l‟any 2005 
(944 habitatges) 
E: Estalvi mig per bombeta de baix consum 
(estimat 0,1481 tn CO2/any). 

279,61 tn CO2/any 
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A15/B11/9 Fomentar la renovació d’electrodomèstics per adquirir-
ne de classe A i/o bitèrmics en els edificis residencials 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en els edificis 
residencials. 

 

Objectiu 

 

Millorar l'eficiència energètica dels edificis. 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A15. 
Electrodomèstics 
eficients 

B11. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

 
Es proposa la substitució d‟electrodomèstics poc eficients per d‟altres més 
eficients. La informació sobre l‟eficiència d‟un electrodomèstic es facilita 
a través de l‟etiqueta energètica, i aquesta va de la G a la A, essent 
aquests últims els més eficients. L‟objectiu d‟aquesta acció és fomentar la 
compra d‟electrodomèstics de classe A, i cal tenir en compte que en 
neveres i congeladors hi ha dos nivells més A+ i A++. 

Els electrodomèstics bitèrmics són aquells que tenen entrada per aigua 
freda i també per aigua calenta, que obtenen d‟una font externa 
(escalfador o caldera), eliminant el consum necessari per escalfar-la. 
Redueixen el consum energètic entre un 20 i un 50%, i els més comuns són 
rentaplats i rentadores. Cal informar i sensibilitzar al sector domèstic de les 
possibilitats d‟estalvi associades a aquest tipus d‟electrodomèstics i 
assessorar-los de qualsevol subvenció que hi pugui haver al respecte. 
Aquesta informació es pot fer a través d‟una campanya de sensibilització 
a través d‟una circular, de la web del propi Ajuntament, de xerrades 
temàtiques, elaboració o difusió de guies de bones pràctiques existents, 
com per exemple les de “Consells d‟estalvi energètic a la llar” de l‟ICAEN 
o la “Guia pràctica de l‟energia: consum eficient i responsable” de IDAE. 

 
 

Cost 

Cost d’acció: 400 € 

Consum 

Consum 
actual 

3.317,91 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

5,01 €/KgCO2 

estalviat 
Estalvi 

165,90 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció 
local d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 
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Prioritat Calendari Responsable 

Alta 
2018-2020 (a curt termini) Regidoria d‟urbanisme 

 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

 
Consum total d‟electricitat en edificis residencials. 
Nombre d‟electrodomèstics substituïts per electrodomèstics més eficients. 
 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

5% de les emissions derivades del consum 
elèctric dels edificis residencials. 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAES, Diputació 
de Girona i CILMA. 

79,80 tn CO2/any 
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A13/B11/10 Regular la temperatura de consigna dels edificis 
municipals a 20ºC a l'hivern i 25ºC a l'estiu 

Línia estratègica Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en els edificis municipals. 

 

Objectiu 

 

Millorar l'eficiència energètica de la climatització dels edificis 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A13. Eficiència 
energètica en 
calefacció d'espais 
i subministrament 
d'aigua calenta 

B11. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

 

La climatització de locals es 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 8% 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 Reglament d‟instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) estableix els 
següents valors de temperatures en espais interiors: 

- Temperatura de calefacció a l‟hivern: entre 20ºC i 23ºC. 

- Temperatura de refrigeració a l‟estiu: entre 23ºC i 25ºC. 

Així doncs es proposa implementar les temperatures de 20ºC a l‟hivern i de 
25ºC a l‟estiu, considerant que són adequades tant en temes energètics 
com en temes de confort per aquells que s‟exposin als equipaments 
influenciats per aquesta mesura. 
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Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

187,56 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

- Estalvi 
15,01 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2018-2020 (a curt termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

 
Consum total d‟energia dels edificis públics. 
Consum tèrmic dels equipaments municipals. 
Consum electricitat dels equipaments municipals. 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1. El consum elèctric destinat a la 
calefacció/refrigeració dels equipaments representa 
entre el 40% i el 50% (depenent de cadascun). 
2. Estalvi del 8% sobre cada font energètica. 

7,22 tn CO2/any 
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A13/B19/11 Instal·lar una caldera de biomassa i xarxa de calor a 
l'escola, llar d'infants i pavelló 

Línia estratègica Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en els edificis municipals. 

 

Objectiu 

 

Millorar l'eficiència energètica de la climatització dels edificis. 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A13. Eficiència 
energètica en 
calefacció d'espais 
i subministrament 
d'aigua calenta 

B19. Requeriments de construcció Autoritat local 

Descripció 

 

L‟escola, la llar d‟infants i el pavelló tenen una oportunitat de la millora en 
l‟eficiència energètica compartint el sistema de calefacció. En efecte, 
actualment l‟escola i la llar d‟infants disposen d‟una caldera de gasoil, 
mentre que pel pavelló també s‟utilitza una difusió d‟aire calent generat per 
una caldera de gasoil. Atenent la seva ubicació i proximitat entre aquests  
equipaments, i també el fet que habitualment funcionen en dies i horaris 
diferents (el pavelló respecte l‟escola i llar d‟infants) és factible estudiar la 
possibilitat d‟instal·lar una única caldera amb les corresponent canonades 
de distribució de calor per al conjunt d‟aquests equipaments. D‟altra 
banda, alternativament es pot valor la instal·lació de diverses calderes de 
biomassa individuals per cada equipament. Un estudi o projecte tècnic 
comparatiu i de viabilitat haurà de permetre seleccionar la millor alternativa 
des d‟un punt de vista tècnic i econòmic.  

Les calderes de biomassa es consideren que emeten zero emissions a 
l‟atmosfera si aquesta biomassa que ha fixat prèviament el CO2 es produeix 
de manera sostenible i de procedència de proximitat. 

S'estima que la caldera ha de tenir una potència de l'ordre de 100 kW (o 
més d‟una però de potència inferior si es descarta l‟alternativa conjunta) 
comptant amb els corresponents sistemes d'acumulació d‟inèrcia. Es preveu 
una ràpida amortització de la inversió, però el termini dependrà de les 
característiques finals. 

Aquesta acció preveu bàsicament la necessitat de realitzar inversió amb 
una estimació de cost de l‟ordre 30.128 euros. Es pot obtenir ajuts específics 
per aquestes actuacions tant a través de la Generalitat com de la 
Diputació. 
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Cost 

Cost d’acció: 30.128 € 

Consum 

Consum 
actual 

204,84 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

500,86 
€/tnCO2 

estalviat 
Estalvi 

204,84 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció 
local d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 
 

2018-2020 (a curt termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Consum total d‟energia de l‟escola, llar d‟infants i pavelló. 
Consum tèrmic de l‟escola, llar d‟infants i pavelló. 
Consum electricitat de l‟escola, llar d‟infants i pavelló. 
Consum corresponent a ACS a l‟escola, llar d‟infants i pavelló. 
 

Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1. Consum històric de gasoil (ajuntament)   
2. El factor d'emissions del gasoil és 0,267  mentre que 
la biomassa és 0                                                                               
3. Les calderes de biomassa es consideren que tenen 
zero emissions si la biomassa s'ha produït de manera 
sostenible 
 

54,69 tn CO2/any 
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A11/B19/12 Substituir la coberta i millorar aïllament tèrmic de l'edifici 
de la Cultural 

Línia estratègica Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en els edificis municipals. 

 

Objectiu 

 

Millorar l'eficiència energètica de la climatització dels edificis 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A11. Envolupant 
d‟edificis 

 

B19. Requeriments de construcció Autoritat local 

Descripció 

 
Es planteja l‟oportunitat de millorar l‟aïllament tèrmic de l‟edifici de la 
Cultural i substituir-ne la coberta. En efecte, aquest edifici disposa d‟una 
coberta i aïllament molt precari i ineficient. Per a la climatització habitual de 
l‟espai cal posar-lo en funcionament moltes hores abans del seu ús amb la 
corresponent despesa energètica que comporta.  

En concret, es tracta d‟instal·lar la proposta pressupostada a l‟Ajuntament  
com a coberta un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada de 0,6 mm de 
gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 
kg/m2, amb acabat llis, col·locada amb fixacions mecàniques. 
Específicament, s‟hi preveu incorporar una capa d‟aïllament tèrmic amorf 
projectat de gruix 2 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 
35 kg/m3. 
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Cost 

Cost d’acció: 107.836 € 

Consum 

Consum 
actual 

3,76 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

298.166,34 
€/tnCO2 

estalviat 
Estalvi 

0,75 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2018-2020 (a curt termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Consum total d‟energia de l‟edifici de la Cultural. 
Consum tèrmic de l‟edifici de la Cultural. 
Consum electricitat de l‟edifici de la Cultural. 
Consum corresponent a ACS de l‟edifici la Cultural. 
 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1. Estalvi energètic d‟un 20% al consum referent a la 
climatització de l'equipament. 
2. S‟estima que la climatització representa el 50% del 
consum elèctric de l'equipament (bomba d'aire). 
 

0,36 tn CO2/any 
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A14/B12/13 Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients 

Línia estratègica Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en els edificis municipals. 

 

Objectiu 

 

Reduir el consum elèctric dels edificis. 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A14. Sistemes 
d'enllumenat 
eficients 

B12. Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció 

 

Aquesta acció pretén reduir el consum elèctric vinculat a la il·luminació dels 
equipaments municipals i alhora millorar-ne l‟eficiència. Així, es planteja la 
substitució de les bombetes convencionals per altres de baix consum, per tal 
d‟assolir un estalvi d‟electricitat i d‟emissions de CO2. També s‟instal·laran 
reguladors d‟intensitat lluminosa de tipus electrònic, optar per un 
aprofitament màxim la llum solar i utilitzar captadors solars per il·luminar espasi 
de magatzem o de poc intensitat d‟ús. Específicament, s‟aniran substituint tots 
els fluorescents de l‟escola i llar d‟infants per dispositius de baix consum i 
balast electrònic. Cal tenir en compte que els balasts electrònics aplicats als 
tubs fluorescents permeten assolir una major eficiència energètica, obtenir un 
millor factor de potencia 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. 

Per tant, 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, per exemple les escoles, ja que en 
dependències amb un règim de funcionament molt baix, el període de retorn 
de la inversió es més elevat, i no es consideraran com a accions prioritàries.  

S‟estima que el cost de substitució de gairebé la totalitat de làmpades 
convencionals per làmpades de baix consum dels edificis municipals pot ser 
d‟uns 3.000 euros 
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Cost 

Cost d’acció: 3.000 

Consum 

Consum 
actual 

31,02 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

2.010,53 Estalvi 
3,10 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2020-2025 (a curt mig termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació  

Indicadors 
seguiment 

Consum total d‟energia dels edificis municipals. 
Consum electricitat dels edificis municipals.  
Nombre de làmpades substituïdes. 
 

Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1. Estalvi energètic d‟un 10% al consum referent a la 
il·luminació dels equipaments municipals. 
2. S‟estima que la il·luminació representa el 20% del 
consum elèctric a cadascun dels equipaments. 
 

1,49 tn CO2/any 
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A14/B12/14 Substitució de les bombetes d’incandescència 

Línia estratègica 

 

Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en els edificis residencials. 

 

Objectiu 
Reduir el consum elèctric dels edificis. 

 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

A14. Sistemes d'en-
llumenat eficients 

B12. Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció 

 

Des del setembre de 2012 que no es troben al mercat europeu les bombetes 
d‟incandescència (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 veuen substituïdes per bombetes de baix consum.  

Aquest tipus de làmpades presenten un valor mig d'estalvi energètic de 
l'ordre del 70-80% respecte les d‟incandescència, tenen una vida útil fins a 8 o 
10 vegades superior i el seu major cost ràpidament s'amortitza.  

Per tant, el sector domèstic del municipi veurà com a partir de l'any 2012 i sent 
efectiu molt abans del 2020 el consum energètic associat a la il·luminació 
(10% aproximadament) es veu substancialment reduït, de l'ordre d'un 70%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

331,79 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

 Estalvi 
232,25 
MWh/any 

Amortització: - 
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 
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Alta 2020-2025 (a curt mig termini) Ciutadania 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Consum total d‟energia dels edificis residencials. 
Consum electricitat dels edificis residencials. 
Nombre de bombetes substituïdes en edificis residencials. 
 

Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

 
1. Estalvi energètic d‟un 70% en la substitució 
d‟aquest tipus de bombetes. 
2. Històric de consums energètics i emissions del 
sector residencial. S‟estima que la il·luminació amb 
aquest tipus de bombetes representa el 10% del 
consum elèctric del sector residencial. 
 

111,71 tn CO2/any 
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A21/B21/15 Substituir làmpades de vapor de sodi per tecnologia LED 
i/o instal·lar reguladors de flux en capçalera o reactàncies de doble 
nivell en l’enllumenat municipal. 

Línia estratègica 
Augmentar el grau d‟estalvi i eficiència energètica en els edificis i 
equipaments municipals. 

 

Objectiu 

 

Reduir el consum elèctric de l'enllumenat públic i millorar-ne l'eficiència. 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A21. Eficiència 
energètica 

B21. Gestió d'energia Autoritat local 

Descripció 

 
Els quadres de llum de Bell-lloc d‟Urgell actualment disposen de làmpades 
de vapor de sodi (alta i baixa pressió) i es proposa que siguin substituïdes 
progressivament per làmpades més eficients de tipus LED. Actualment la 
tecnologia LED està avançant molt i el consum pot ser inferior de l‟ordre del 
40-50% respecte les làmpades de VSAP. A més, el canvi de làmpada és fàcil, 
la durada és major i el manteniment és inferior. Tot i això, actualment el cost 
d‟inversió inicial no és molt econòmic. Per tant, en el moment de plantejar 
aquesta actuació es valorarà el seu cost i una alternativa interessant com 
pot ser la instal·lació de reguladors de flux de capçalera en aquells quadres 
que encara no en disposin. S‟estima un cost per aquesta actuació de l‟ordre 
dels 50.000 euros.  

Els reguladors de flux en capçalera de línia són equips que permeten regular 
la tensió de tota la línia de subministrament de les làmpades. Per tant, 
actuen sobre tota la instal·lació, generalment per variació de la tensió de 
subministrament mitjançant transformadors estàtics o dinàmics. D‟aquesta 
manera es redueix el flux lluminós al 60 % i s‟assoleixen estalvis energètics 
compresos entre el 25 i el 30 % depenent del tipus de làmpada emprada. 
D‟altra banda dir que aquests equips permeten estabilitzar la tensió de les 
làmpades i equips auxiliars (una sobretensió del 10 % repercuteix en un 
sobreconsum del 20 %). 

D‟altra banda, en les instal·lacions noves d‟enllumenat municipal que 
s'hagin de realitzar es realitzaran directament amb tecnologies de baix 
consum.  

Al finalitzar aquests canvis, serà important revisar i disminuir, si es el cas, la 
potència contractada amb la companyia subministradora. 

Les emissions de GEH de l'enllumenat públic augmentat lleugerament del 
2005 al 2014, malgrat es va fer una reforma que entre altres millores 
suposava passar de làmpades de vapor de mercuri (poc eficients) a vapor 
de sodi. Aquest increment però es deu probablement a l‟augment de la 
xarxa d‟enllumenat atès que les noves làmpades i dispositius de la xarxa 
(rellotge astronòmic, reductors de flux, etc. ) són més eficients.  
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Cost 

Cost d’acció: 50.000 € 

Consum 

Consum 
actual 

289,12 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

719,09 
€/tnCO2 
estalviat 

Estalvi 
144,56 
MWh/any 

Amortització: 2,8 
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2025-2030 Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Consum total d‟enllumenat públic. 
Consum electricitat enllumenat públic. Nombre de reguladors de flux 
instal·lats. 
Consum electricitat enllumenat públic. Nombre de làmpades de vapor de 
sodi substituïdes. 
 

Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

 
EE = C · Prc · FEE2005,  
C: Consum elèctric dels quadres d‟enllumenat 
(303,75 MWh/any) 
Prc: Percentatge de reducció de consum (50%) 
FEE2005: Factor d‟emissió d‟electricitat al 2005 
(0,481 tnCO2/MWh) 

69,53 tn CO2/any 
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A48/B41/16 Vetllar pel desenvolupament de les indicacions del Pla 
de mobilitat urbana o de l'Estudi d'Avaluació de la Mobilitat 
Generada 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

 

Objectiu 

 

Vetllar pel compliment dels estudis de mobilitat. 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

A48. Urbanització 
d'ús mixt i contenció 
de l'expansió 

B46. Regulació plans de mobilitat i 
transport 

Autoritat local 

Descripció 

 

Es durà a terme el seguiment de les actuacions indicades en el Pla de 
Mobilitat Urbana o de l‟Estudi d‟Avaluació de Mobilitat Generada, per tal 
d‟executar totes aquelles actuacions que tot i està planificades no s‟han 
dut a terme. 

La prioritat primera dels instruments de planejament (tant POUM com 
planejament derivat en el cas de Bell-lloc d‟Urgell) ha de ser la reducció de 
la distància mitjana dels desplaçaments. La reducció de la distància 
mitjana de desplaçament no és només una qüestió d‟ordre ambiental, sinó 
que clarament constitueix un objectiu per a la millora de la qualitat de vida 
de les persones. I una vegada atesa aquesta prioritat, aleshores el 
planejament urbanístic no pot oblidar-se de la prioritat segona 
d‟aconseguir un canvi modal; és a dir, que aquelles necessitats que no 
poden cobrir-se en un radi de molta proximitat han de ser prioritàriament 
satisfetes a través dels modes de transport més sostenibles: transport 
col·lectiu, bicicleta i, sempre que la distància ho faci possible, a peu.  

Avui en dia són molts els desplaçaments que es realitzen en cotxe per cobrir 
distàncies que poden fer òptimament els vianants i les bicicletes. Només cal 
observar que la majoria de municipis catalans mostren un ús significatiu del 
cotxe en desplaçaments interns del municipi, malgrat que en molts casos la 
dimensió dels nuclis urbans és abastable pels modes no motoritzats. Per tant, 
el canvi modal en detriment del vehicle privat no només ha de ser en 
benefici de transports motoritzats col·lectius, sinó que hi ha un ampli marge 
perquè aquests desplaçaments puguin ser realitzats en modes no 
motoritzats.  

En aquest sentit també es poden estimular accions d‟habilitat zones 
d‟aparcament de bicicletes en tots els equipaments municipals, adequació 
de carrils bici, peatonalització de carrers i sensibilització a la població sobre 
la qualitat de vida i salut lligada al transport no motoritzat.  
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Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

16.675,68 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

 Estalvi 
1.667,57 
MWh/any 

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2020-2025 (a mig termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Consum total de combustibles fòssils del parc mòbil del municipi. 
Consum total d‟energia corresponent al transport de residus. 
Nombre de licitacions que incorporen la clàusula. Nombre de vehicles 
eficients. 
Consum de la flota municipal. 
Enquesta municipal de mobilitat. 
Elements per pacificar el trànsit incorporats. 
Km de carril bici. 
Nombre de places d‟aparcament per a bicicletes. 
Metres de camí escolar senyalitzat. 
Km de vies per a vianants / Km de vies municipals. 
Consum total d‟energia del parc de vehicles propietat de l‟ajuntament. 
Nombre de vehicles que passen per un punt fix a l‟any/mes (agafar un punt 
o carrer respectiu). 
% de població que viu dins d‟un radi inferior a 400 m d‟una parada 
d‟autobús o de tren. 
Nombre de passatgers a l‟any que utilitzen el transport públic. 
Consum total d‟energia en forma de combustibles renovables per part de 
les flotes de l‟administració pública. 
Nombre de vehicles elèctrics o híbrids de la flota municipal. 
% de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts a les estacions de 
subministrament properes. 
Nombre de vehicles substituïts per vehicles més nets/eficients. 
Nombre d‟estacions de recàrrega de vehicles elèctrics. 
 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

10% respecte al consum del sector transport 439,94 tn CO2/any 
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A44/B41/17 Promoció de la bicicleta i creació de carrils bici de demanda 
existent   

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

 

Objectiu 

 

Reduir el consum de  combustibles fòssils del transport privat 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A44. Transferència 
modal cap als 
trajectes a peu i en 
bicicleta 

B41. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

 

Els desplaçaments en bicicleta per ciutat i pobles són adequats per a 
distàncies inferiors o iguals als 8 quilòmetres, per tant fàcilment és un mitjà 
que permet accedir a qualsevol punt del nucli urbà i rodalies amb molta 
facilitat. L‟ús de la bicicleta comporta importants beneficis ambientals, 
socials, econòmics i de salut. Suposa moure‟s sense fums ni sorolls 
transmeten a tota la ciutadania una percepció de qualitat de vida 
d‟escala local. 

Es proposa crear i desenvolupar un Pla de promoció i ús de la bicicleta a 
Bell-lloc d‟Urgell. Aquest pla contemplarà accions adreçades a:  

 L‟escola: fomentar l'ús de la bicicleta en l'educació primària i 
secundària obre a les persones joves la possibilitat d'accedir a un 
vehicle propi, saludable i barat, que en el futur pot continuar sent 
la seva alternativa de mobilitat.  

 Carrils bici i/o carreres pacificats: l‟urbanisme i l‟ordenació de 
l‟espai urbà ha de preveure crear espais de carrils bicis o carrers 
pacificats que afavoreixin l‟ús de la bici.  

 Aparcaments de bicicletes: tots els equipaments municipals han 
de disposar d‟espais adequats amb aparcaments per a 
bicicletes, però també altres punts estratègics del poble ja siguin 
places o punts concrets de carrers, i alhora promoure que el 
sector serveis contempli la necessitat de crear espais adequats 
per aparcament (bars, restaurants, comerços, etc.) 

 Foment de la bicicleta elèctrica: per a determinats col·lectius 
aquesta és també una bona alternativa que contribueix també a 
un canvi en la modalitat de transport, en detriment de l‟ús 
habitual del vehicle 

 
 

Cost Cost d’acció: Organitzatiu Consum 
Consum 
actual 

16.675,68 
MWh/any 
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Cost 
abatiment: 

 Estalvi 
500,27 
MWh/any 

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2020-2025 (a mitjà termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Enquesta municipal de mobilitat. 
Km de carril bici. 
Nombre de places d‟aparcament per a bicicletes. 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

3% respecte al consum del sector transport 131,98 tn CO2/any 
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A45/B48/18 Crear una borsa local per a compartir cotxe 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

 

Objectiu 

 

Reduir el consum de  combustibles fòssils del transport privat 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A45. Ús compartit 
d'automòbils 

B48. Acords voluntaris amb les parts 
implicades 

Autoritat local 

Descripció 

 

Una borsa local per compartir cotxe té com a objectiu principal fomentar 
entre la població un ús més racional del cotxe, reduint el consum de 
combustibles fòssils i el cost associat. 

Aquest servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan 
interessades a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge (per 
anar a la universitat, als polígons industrials, a les urbanitzacions, etc.) 

Hi ha diverses pàgines web que fan aquest servei i la feina que caldria fer 
des de l‟ajuntament és promocionar-les, donar a conèixer els avantatges 
que suposa el seu ús. Alguns exemples: 

- www.blablacar.es; www.compartir.org; www.fesedit.cat;  

Aquesta borsa hauria de recollir els viatges fixes de mobilitat obligada que 
realitza tota la població potencial, amb detall de la destinació i horari, 
per tal de trobar activament les possibles coincidències, amb un marge 
horari de mitja hora, i posar en contacte els particulars. 

L'Ajuntament ha d'aportar d'aquesta manera les garanties de 
confiabilitat, com a coneixedor de tots els usuaris de la borsa, en que s'hi 
recullen les dades personals identificatives, que són necessàries en aquest 
tipus xarxa d'intercanvi. 

Per tal de fer-ho saber, es podria enviar una carta informativa als 
habitatges, fer una campanya de comunicació amb una imatge 
identificativa i transmetre la importància de l‟estalvi econòmic però 
també en la reducció de tones de CO2 emeses a l‟atmosfera. També es 
pot aprofitar la celebració de la Setmana per una Mobilitat Sostenible per 
fer-ne difusió. 

D‟altra banda, en la mesura de les possibilitats es considera molt 
important millorar l‟oferta, horaris i freqüència de transport públic cap a 
Lleida i Mollerussa, inclòs el transport en tren aprofitant la disponibilitat 
d‟estació al municipi.  
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Cost 

Cost d’acció: 1.000 

Consum 

Consum 
actual 

16.675,68 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

7,58 €/tnCO2 
estalviat 

Estalvi 
500,27 
MWh/any 

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2025-2030 (llarg termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Nombre d‟altes en la borsa de cotxe compartit. 
Nombre de viatges any gestionats a través de la borsa. 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1. Històric de consums energètics i emissions 
associades al transport municipal. 
2. S‟estima que l‟estalvi associat a aquesta acció és 
del 3%. 

131,98 tn CO2/any 
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A410/B41/19 Informar de cursos de conducció eficient a la 
ciutadania i empreses de transports 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

 

Objectiu 

 

Reduir el consum de  combustibles fòssils del transport privat 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A410. Conducció 
ecològica 

B41. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

 
Es facilitarà informació sobre els cursos de conducció eficient que es 
duguin a terme (com els que organitza ICAEN), o directament se 
n‟organitzaran, destinats a la ciutadania en general i també a empreses 
de transport, per tal d‟aprendre bones pràctiques de conducció, més 
respectuoses amb el medi ambient. 
Què aporta la conducció eficient? 

• Estalvi mitjà de combustible superior al 15%. 
• Estalvi econòmic (tant associat als costs de carburant, com als de 

manteniment). 
• Reducció de les emissions de CO2 i de la contaminació 

atmosfèrica. 
• Millora del confort i disminució de l‟estrès en la conducció. 
• Augment de la seguretat (disminució de riscos i d‟accidents). 

Com es realitza la formació? 
• Consta d‟una part pràctica i una teòrica. 
• Duració mínima de 4 hores per als cursos de vehicle turisme i de 8 

hores per a vehicle industrial. 
• La part pràctica es realitza amb els vehicles dels centres 

formadors. En el cas concret dels cursos per a vehicle industrial es 
permet usar els vehicles propis de l‟empresa si aquests estan 
equipats amb un cabalímetre que permeti mesurar el consum del 
vehicle. 

Quines són les principals regles de la conducció eficient? 
• Mantenir la velocitat de circulació el més uniforme possible. 
• Circular a velocitats moderades. 
• Circular en la marxa que permeti al motor funcionar a la part 

baixa de l‟interval de revolucions de par màxim (marxes llargues). 
• Realitzar els canvis de marxa a la zona de parell màxim de 

revolucions del motor. 
• En caixes automàtiques es procurarà que la caixa sincronitzi la 

marxa més llarga possible a través de la utilització del pedal 
accelerador. 

• Evitar consums del ralentí innecessaris. 
• Cal conduir sempre amb anticipació i previsió. 
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Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

16.675,68 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

 Estalvi 
500,27 
MWh/any 

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2025-2030 (a llarg termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Nombre de participants en cursos de conducció eficient. 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

3% respecte al consum del sector transport. 131,98 tn CO2/any 
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A42/B41/20 Impulsar l’ús de vehicle elèctric al municipi, híbrids o 
de baixes emissions 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

 

Objectiu 

 

Reduir el consum de  combustibles fòssils del transport privat 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A42. Vehicles més 
nets/eficients 

B41. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

 

Tenint en compte que d'aquí al 2030 entre un 50 i un 80% del parc mòbil 
del municipi s'haurà de substituir per envelliment, es proposa incentivar i 
establir mesures per tal que aquesta renovació es faci amb vehicles 
energèticament més eficients. D‟altra banda, en els propers anys s‟espera 
un desenvolupament i implantació important del vehicle elèctric i híbrid, 
així com una millora general de l‟eficiència en el transport motoritzat. 

L‟Ajuntament ha d‟estudiar i adoptar doncs, totes aquelles mesures que 
sigui possible, per afavorir aquest procés de renovació i d‟implantació del 
vehicle elèctric i/o híbrid, com per exemple: 

• Vincular l'impost de circulació a les emissions, en funció de les 
possibilitats que ofereixi la llei d‟hisendes locals. Actualment Bell-
lloc ja disposa d‟una ordenança que promou l‟ús de vehicles 
elèctrics. Es proposa abundar en la millora del tractament fiscal 
per a la compra i tinença d‟aquest tipus de vehicles alhora 
d‟establir la quota de l‟impost de circulació a pagar. 

• Establir acords amb concessionaris o fabricants d'aquests models 
més eficients. 

• Facilitar i promoure la carrega de les bateries dels vehicles 
elèctrics a la via pública i en altres indrets (centres comercials, 
aparcaments, etc.). 

• Fer campanyes informatives sobre els avantatges dels vehicles 
elèctrics o més eficients. 

 

Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

16.675,68 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

 Estalvi 
250,14 
MWh/any 

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 
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Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 
2025-2030 (a llarg termini) Regidoria d‟urbanisme i 

ciutadania 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Nombre de vehicles substituïts per vehicles més nets i/o eficients. 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1. Emissions associades al sector transport (2005). 
2. Estimació de substitució del 50% de la flota. 
3. Estalvi del 40% per vehicle substituït. 

879,89 tn CO2/any 
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A43/B41/21 Incentivar les empreses/escoles a fer ús del transport 
públic per anar a treballar o estudiar 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

 

Objectiu 

 

Incentivar la utilització del transport públic. 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A43. Transferència 
modal cap al 
transport públic 

B41. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

 
La disponibilitat d'una bona xarxa de transport públic disminueix la 
dependència del vehicle privat, millorant les condicions ambientals, i 
ajudant per tant, a promoure estils de vida més saludables, ja que és 
associat amb majors nivells d'activitat física "no programada" que l'ús del 
vehicle privat. Bell-lloc d‟Urgell disposa d‟una estació de trens pròpia en la 
línia ferroviària Lleida-Mollerussa-Manresa-Barcelona. Tanmateix, 
actualment les freqüències, horaris i durades dels trajectes no són molt 
adequades a les necessitats que es podrien servir, especialment en 
recorreguts Bell-lloc d‟Urgell-Lleida, sense menys tenir que també una 
millora del servei podria comportar major demanda per destinacions en 
direcció Barcelona.  
La mobilitat obligada, ja sigui per desplaçament a estudiar o a treballar, 
podria repercutir amb una major utilització d‟aquest transports respecte 
l‟actual vehicle privat. Per tant, des de l‟Ajuntament s‟insistirà en sol·licitar i 
promoure una millora del servei (freqüències, horaris i millores a la línia). En 
tot cas, els reposable de transport tenen diversos plans de millora que 
podrien comportar l‟establiment per exemple d‟una mena de servei de 
rodalies per aquesta línia que probablement repercutiria en una utilització   
d‟aquest transport ja sigui per anar a treballar o a estudiar.  
En paral·lel l‟ajuntament ha d‟impulsar una campanya informativa per 
incentivar el seu ús, així com descriure els avantatges ambientals, 
econòmics i saludables que comporta.  
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Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

16.675,68 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

 Estalvi 
166,76 
MWh/any 

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2020-2025 (mig termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Nombre de passatgers a l‟any que utilitzen el transport públic. 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1% respecte al consum del sector transport. 43,99 tn CO2/any 
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A57/B53/22 Redistribució de l'IBI per incentivar la implantació 
d'energies renovables per autoconsum 

Línia estratègica 
Incrementar la producció local d‟energia al municipi i el consum d‟energia 
renovable. 

Objectiu Fomentar l'ús d'energies renovables al municipi. 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

A57. Altres B53. Ajudes i subvencions Autoritat local 

Descripció 

 
Es planteja l‟oportunitat d‟introduir bonificacions en l'impost de 
construccions i l'IBI per inversió en energies renovables per autoconsum. Per 
inversions en energies renovables s‟entén que totes aquelles obres noves o 
reformes d‟habitatges i edificis del sector terciari que comportin instal·lar 
sistemes de captació d‟energia fotovoltaica o instal·lació de calderes de 
biomassa per a la climatització.  
Un informe econòmic i jurídic previ determinarà l‟abast d‟aquest 
bonificacions possibles així com els efectes econòmics i alternatives per 
compensar les possibles disminucions d‟ingressos.  
 

Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

6.656,95 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

 Estalvi 
133,14 
MWh/any 

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 
2018-2020 (curt termini) Urbanisme, tresoreria i 

serveis de secretaria  

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

% de bonificació i nombre de llicències acollides/any 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

2 % d'estalvi al sector domèstic 47,02 tn CO2/any 
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A53/B58/23 Instal·lar sistemes d'electrificació autònoma mitjançant 
solar fotovoltaica 

Línia estratègica 
Incrementar la producció local d‟energia al municipi i el consum d‟energia 
renovable. 

 

Objectiu 

 

Produir energia renovable al municipi: fotovoltaica 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A53. Energia 
fotovoltaica 

B58. Altres Autoritat local 

Descripció 

 
Es proposa l‟aprofitament de l‟energia solar mitjançant el muntatge 
d‟instal·lacions fotovoltaiques en règim d'autoconsum als equipaments 
municipals de Bell-lloc d‟Urgell on existeixin les majors facilitats. Les energies 
renovables són una aposta estratègica de futur perquè son netes, es 
poden amortitzar econòmicament de manera pròpia a 10-15 anys i poden 
ser part de la solució a la problemàtica d‟abastament energètic a llarg 
termini. En un model energètic sostenible es prioritari avançar en el camí 
del foment de les energies renovables de manera sincronitzada amb una 
estratègia d'estalvi i d‟eficiència energètica, atès que es tracta de dos 
àmbits totalment complementaris. Es preveu que es realitzin estudis de 
viabilitat sobre tots els equipaments de dependència municipal, amb 
l‟objectiu de valorar la possibilitat de col·locar panells fotovoltaics per a la 
generació d‟energia elèctrica a tots aquells que sigui possible. 

En el moment de realitzar el projecte concret de la instal·lació fotovoltaica 
caldrà valorar detalladament l'increment de cost com a conseqüència de 
la dificultat d‟accés a la coberta, o bé els costos de modificació de la 
coberta i/o de la seva estructura en cas que sigui necessari per la 
instal·lació dels diferents aparells. En tot cas la mesura estarà subjecte i 
condicionada la seva oportunitat d‟execució a l‟evolució de marc 
normatiu i regulador. En qualsevol cas un estudi de viabilitat tècnic i 
econòmic per a cada equipament en concret és qui determinarà 
l‟execució d‟aquesta acció progressivament abans del 2030. D‟entrada els 
equipaments a priori amb millors condicions són: el pavelló, les escoles, el 
centre de serveis i la cultural.  

D‟altra banda, també es proposa incentiva la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques en sostres d‟edificis residencials, magatzems o industries del 
municipi per tal d‟avançar en el foment de la generació d‟energia 
renovable. Es tracta d‟un sector en relatiu creixement els darrers anys i que 
apunta que amb un mínim de suport i promoció els propers anys ha 
d‟incrementar notablement la potència instal·lada en sostres i per tan la 
capacitat de generació d‟energia fotovoltaica.  
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Cost 

Cost d’acció: 150.000 € 

Consum 

Consum 
actual 

 

Cost 
abatiment: 

1.782 €/tnCO2 
estalviat 

Estalvi  

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 175 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa 2025-2030 (llarg termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Consum final d'energia de l‟ajuntament 
Producció local d'energies renovables  
Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte consum total 
d'energia 
 

Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

EE = (PEsolar · S·  FEE2005)/1000 
EE: Estalvi emissions estimat, tn CO2 
PEsolar: Producció elèctrica per m2 estimada (175 
kWh/any·m2) 
S: Superfície total de captació prevista o estimada 
(1000 m2) 
FEE2005: Factor d‟emissió d‟electricitat de Cervià al 
2005 (0,481 tnCO2/MWh) 
Font: Metodologia per a la redacció dels PAES, Diputació de 
Girona i CILMA. 

84,18 tn CO2/any 
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A72/B71/24 Implementar les accions necessàries per tal 
d’aconseguir una reducció de residus i uns objectius en la recollida 
selectiva 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu Complir o millorar els objectius de recollida selectiva 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

A72. Gestió de 
residus i aigües 
residuals 

B71. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

 
La mesura pretén assolir el compliment dels objectius de reducció i 
reciclatge de residus que marca la directiva europea de residus i el 
PRECAT20. El potencial de reducció en aquest sector és molt important de 
cara a assolir els compromisos adquirits, i per tant, només una aposta clara 
del municipi pel foment de la recollida selectiva, amb la necessària 
col·laboració dels ciutadans, permetrà assolir l‟objectiu de reducció fixat. 

A més, cal considerar que properament s‟establirà l‟obligació per llei 
d‟assolir a cada municipi per l‟any 2020 un mínim de recollida selectiva del 
50% així com sancions als que no aconsegueixin. D‟altra banda, 
actualment existeixen a Catalunya més de 50 municipis que recullen 
selectivament més d‟un 70%, i molts tenen les mateixes característiques pel 
que fa a població i tipologia urbanística que Bell-lloc.  

Algunes de les mesures que es poden emprendre: 
 Optimització dels sistemes de recollida, de les rutes i freqüències, i de la 

situació dels contenidors. Valorar la implantació del sistema de recollida 
porta a porta atès que es tracta del que ofereix més eficiència.  

 Promoure instruments econòmics i fiscals que incentivin la reducció de 
residus i la recollida selectiva. S‟haurà de preveure les possibilitats 
d‟avançar en aquesta fiscalitat ambiental que fomenti la reducció de 
residus, la recollida selectiva, el trencament de l‟anonimat en la recollida i 
el pagament per generació. 

 Campanyes de sensibilització per al foment de la recollida selectiva i l‟ús 
correcte dels serveis i els contenidors. L‟objectiu és conscienciar a la 
ciutadania sobre la importància de la recollida selectiva en origen, i la 
necessitat de fer un ús correcte dels serveis i contenidors ubicats a la via 
pública. Establir mecanismes de participació i col·laboració amb els 
ciutadans amb l‟objectiu de corresponsabilitzar-los en la importància de 
dur a terme la recollida selectiva i utilitzar els serveis correctament. 

 Promoure el consum local, pròxim, sense excés d‟embalatges.  
 Realitzar auditories de qualitat i compliment del contracte del servei de 

recollida de residus 
 Fomentar la recollida de residus de petit format tals com CDs, piles, 

telèfons mòbils, cartutxos d‟impressora o carregadors de mòbils, ... 
 Fomentar la recollida d‟oli vegetal. 
 Implantació d‟una campanya de reducció i/o eliminació de bosses de 

plàstic amb i sense anses als comerços. 
 Ambientalització de les festes populars.  
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Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

 

Cost 
abatiment: 

 Estalvi  

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja  2020-2025 (mig termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació  

Indicadors 
seguiment 

% recollida selectiva al municipi de Bell-lloc d‟Urgell. 
% impropis per cada fracció al municipi de Bell-lloc d‟Urgell. 
 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1. Objectiu 2030 de recollida selectiva en pes 
del 70%. 
2. Emissions associades al tractament de residus 
sòlids urbans (2005) de l‟IRE municipal. 
3. Estalvi d‟un 45% en concepte d‟emissions. 
 

469,43 tn CO2/any 
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A72/B71/25 Redactar una ordenança per a establir l’obligatorietat 
de separar selectivament els residus 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans. 

Objectiu Complir o millorar els objectius de recollida selectiva 

Àrea d’intervenció Instrument polític Origen de l’acció 

A72. Gestió de 
residus i aigües 
residuals 

B71. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

La redacció i aprovació d'una ordenança per a establir l'obligatorietat de 
tots els ciutadans i grans generadors de separar i lliurar selectivament els 
residus permetrà augmentar els percentatges de la recollida selectiva. 

La realització de controls a l'atzar dels usuaris ubicant punts de control a 
diferents àrees d'aportació permetrà conèixer el grau de compliment de 
l'ordenança, així com establir un sistema d'avisos i un barem de multes als 
usuaris que no utilitzin correctament els contenidors. 

L‟experiència reeixida d‟aquests tipus d‟ordenances en diferents municipis 
pot servir com a referència o model (Sant Andreu de Llavaneres, l‟Arboç, 
Argentona, etc.)  

Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

 

Cost 
abatiment: 

 Estalvi  

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja  2020-2025 (mig termini) Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

% recollida selectiva al municipi de Bell-lloc d‟Urgell. 
% impropis per cada fracció al municipi de Bell-lloc d‟Urgell. 
 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1. Emissions associades al tractament de residus 
sòlids urbans (2005) de l‟IRE municipal. 
2. Estalvi d‟un 15% en concepte d‟emissions. 

156,48 tn CO2/any 
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A72/B71/26 Adherir-se a la Setmana de la Prevenció de Residus 

Línia estratègica Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans. 

Objectiu Complir o millorar els objectius de recollida selectiva 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A72. Gestió de 
residus i aigües 
residuals 

B71. Sensibilització/formació Autoritat local 

Descripció 

 
Planificar periòdicament actuacions relacionades amb la prevenció de 
residus, ja sigui a nivell d‟equipaments municipals, com adreçada al públic 
en general, per tal d‟adherir-se a la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus.  
Entre les actuacions possibles que es poden impulsar hi hauria n‟existeix 
una mostra molt extensa a la web específica (http://www.ewwr.eu) . Les 
actuacions es centren en aspecte de: prevenció en origen, reutilització i 
preparació per a la reutilització i foment del reciclatge.  
 

Cost 

Cost d’acció: Organitzatiu 

Consum 

Consum 
actual 

 

Cost 
abatiment: 

 Estalvi  

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2018-2020 (curt termini) Urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Nombre d‟actuacions realitzades durant la Setmana Europea de 
Prevenció de residus. 
 

 
Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1 % respecte a les emissions en el sector residus 10,43 tn CO2/any 

http://www.ewwr.eu/
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A12/B19/27 Instal·lar una caldera de biomassa a l'edifici de 
l'Ajuntament 

Línia estratègica 
Incrementar la producció local d‟energia al municipi i el consum d‟energia 
renovable. 

 

Objectiu 

 

Millorar l'eficiència energètica de la climatització dels edificis. 

 

Àrea d’intervenció 

 

Instrument polític 

 

Origen de l’acció 

A12. Energia 
renovable per a 
calefacció d‟espais 
i subministrament 
d‟aigua calenta 

B19. Requeriments de construcció Autoritat local 

Descripció 

 

L‟edifici de l‟Ajuntament té una oportunitat de la millora en l‟eficiència 
energètica pel que fa a la seva climatització. En efecte, actualment es 
disposa d‟una caldera de gasoil però és factible plantejar substituir-la per 
una de biomassa.  

Les calderes de biomassa es consideren que emeten zero emissions a 
l‟atmosfera si aquesta biomassa que ha fixat prèviament el CO2 es 
produeix de manera sostenible i de procedència de proximitat. 

S'estima que la caldera ha de tenir una potència de l'ordre de 25 kW 
comptant amb els corresponents sistemes d'acumulació d‟inèrcia i 
dispositiu d‟alimentació automàtica. Es preveu una ràpida amortització de 
la inversió, però el termini dependrà de les característiques finals. 

Aquesta acció preveu bàsicament la necessitat de realitzar inversió amb 
una estimació de cost de l‟ordre 8.515 euros. Es pot obtenir ajuts específics 
per aquestes actuacions tant a través de la Generalitat com de la 
Diputació. 
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Cost 

Cost d’acció: 8.515 € 

Consum 

Consum 
actual 

50,85 
MWh/any 

Cost 
abatiment: 

627,17 
€/tnCO2 
estalviat 

Estalvi  

Amortització:  
Producció local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh 

Elèctrica 0 MWh 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitja 2020-2025 Regidoria d‟urbanisme 

Acció d’adaptació Sí 

Indicadors 
seguiment 

Nombre d‟actuacions realitzades durant la Setmana Europea de 
Prevenció de residus. 
 

Estalvi de les 
emissions de CO2 

Metodologia o fórmula de 

càlcul de l’estalvi 

1. Consum històric de gasoil (ajuntament)   
2. El factor d'emissions del gasoil és 0,267 , el de gas 
natural és 0,202  i el de la biomassa 0                                           
3. Les calderes de biomassa es consideren que tenen 0 
emissions si la biomassa s'ha produït de manera 
sostenible 
 

13,58 tn 
CO2/any 
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6. Adaptació al canvi climàtic 

6.1. Avaluació de les vulnerabilitats i riscos als impactes del canvi climàtic 

L‟avaluació del risc i la vulnerabilitat es una anàlisi que determina la naturalesa i abast 
del risc, mitjançant l‟anàlisi dels riscos potencials per a l‟avaluació de vulnerabilitat que 
podria representar una amenaça potencial o mal a les persones, els béns, els mitjans 
de vida i el medi ambient dels quals depenen. 

Permet la identificació d‟àrees de preocupació critica per mitja de punts d‟anàlisi i per 
tant proporciona informació per a la presa de decisions. L‟avaluació podria fer front als 
riscos relacionats amb inundacions, temperatures extremes i les onades de calor, 
sequeres i escassetat d'aigua, les tempestes i altres fenòmens meteorològics extrems, 
l'augment dels incendis forestals, etc. 

Existeixen múltiples consideracions al voltant dels conceptes vulnerabilitat i gestió del 
risc en l‟àmbit de l‟adaptació al canvi climàtic. L‟Estratègia Catalana d‟Adaptació al 
Canvi Climàtic considera el risc d‟un determinat esdeveniment climàtic com una 
funció composta de la probabilitat de succés de l‟esdeveniment climàtic i de la 
vulnerabilitat del sistema o sector a patir-ne els efectes. 

L‟adhesió al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l‟Energia incorpora la necessitat de fer una 
avaluació de les vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic. La metodologia ha de 
permetre treballar tant en municipis grans com en municipis mes rurals. 

En l‟avaluació de les vulnerabilitats i riscos es té en compte les competències 
municipals i els riscos mes rellevants a les comarques lleidatanes associats als impactes 
determinats en el municipi de Bell-lloc d‟Urgell.  

En aquest sentit és necessari desenvolupar mesures específiques per adaptar Bell-lloc 
d‟Urgell al canvi climàtic. Per a assolir-ho, és necessari incrementar el grau de 
coneixement actual referent a la vulnerabilitat municipal al canvi climàtic.  

 

6.1.1. Organització municipal, capacitat d’actuació del municipi, recursos i serveis 
disponibles 

 Organització executiva de l’ajuntament 
 

Àrees de gestió política 
Alcalde Urbanisme i espai públic, Món rural viu (aigua, qualitat ambiental, servei al 

pagès), Industria, Seguretat i convivència veïnal 
1r Tinent d‟alcalde Sanitat, Dona, Benestar social 
2n Tinent d‟alcalde Esports, Participació, Tresoreria 
Regidoria Joventut, Fetes, Noves tecnologies 
Regidoria Cultura i tradicions, Ensenyament, Economia i hisenda 

Altres recursos humans disponibles 
Administrativa Dedicació diària 
Aux. administrativa Dedicació diària 
Serveis centrals Tècnics Dedicació diària 
Secretària Dedicació diària 
Arquitecte Els dilluns de 9h a 14h a les oficines de l‟ajuntament 
Treballadora social Els dimarts de 10h a 13h a l‟edifici de la Costereta (antic consultori mèdic) 
Jutjat de Pau Dimecres de 9h a 14h, l‟edifici de la Costereta (antic consultori mèdic) 
Aqualia Dimecres de 10h a 14h, al carrer Urgell, 31 
Agutzil i brigada Dedicació diària 
Altres recursos 
mancomuntats 

Consell comarcal del Pla d‟Urgell: Residus, deixalleria mòbil, recollida de 
voluminosos  
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 Organització executiva de l’ajuntament en els plans d’emergència 

 
Estructura organitzativa de l’ajuntament en cas d’emergència (PLA TRANSCAT) 

CÀRREC OPERATIU CÀRRIC HABITUAL FUNCIONS EN ELS PLANS ESTRATÈGICS 
   

 

 Recursos materials disponibles per l’ajuntament 

 
Ajuntament 
Vehicles disponibles Tractor, furgoneta i cotxe 
Centres d‟acollida  

 

 Sistemes de comunicació 

 
Canals de comunicació globals per a la població del municipi 
CANALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Emergències Tel. 112 
Municipals Panell del BAN 

Web: http://www.bell-lloc.cat  
Pregó municipal (eBando) 
BELL-LLOC SOLUCIONA. Una eina virtual que permet donar a 
conèixer als responsables municipals qualsevol incidència que 
detectis a Bell-lloc de manera ràpida i intuïtiva des de 
l'ordinador o dispositiu mòbil. 
Revista local “Del poble” 
 

Emissores de ràdio No es disposa d‟emissora municipal 
Altres mitjans de comunicació - 

 

 Serveis concessionats  

El municipi disposa dels seguents serveis que poden estar vinculats amb els recursos i 
serveis: 

 
Empresa 
Aqualia Manteniment xarxa d‟aigua potable  
Consell comarcal del Pla d‟Urgell Recollida de residus municipals 

 

 Serveis d’emergència i protecció civil 

 
Plans d’emergència i protecció civil del municipi. 

Risc Nivell Pla municipal Homologació Àmbit de protecció 
NEUCAT Recomanat   Nevades 
INUNCAT Recomanat   Inundacions 
SISMICAT Recomanat   Sismes 
TRANSCAT Recomanat PAM 

TRANSCAT  
26/04/2007 Accidents per transport de 

mercaderies perilloses 
VENTCAT Recomanat   Fortes ratxes de vent 

http://www.bell-lloc.cat/
http://www.bell-lloc.cat/bell-lloc-soluciona/bell-lloc-soluciona
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 Parcs de bombers 

 

El municipi no disposa de Parcs de Bombers. Els més propers són els de Mollerussa i 
Lleida. 

Figurax. Mapa dels Parcs de bombers mes pròxims al municipi de Bell-lloc d‟Urgell 

 
Nota: la marca vermella indica la localització de Bell-lloc 

Font: Generalitat de Catalunya, Institut Cartografic i Geologic de Catalunya 

 

 Serveis de salut 

Al nucli de Bell-lloc hi ha consultori mèdic (centre de serveis), li correspon el centre 
d‟atenció primària (CAP) de Mollerussa i l‟hospital de referència més proper és a 
Lleida. També hi ha una farmàcia. 

 

6.1.2. Gestió municipal de l’aigua 

Abastament municipal 

L'empresa AQUALIA és la concessionària actual del servei municipal d'aigua potable a 
la població de Bell-lloc d'Urgell.  

Es disposa d‟una aplicació per a mòbils Android i IOS que permet fer diverses gestions i 
consultes relatives al consum d'aigua. 

Regs agrícoles  

Bell-lloc d‟Urgell es troba inclosa dins l‟àrea regada pels canals d‟Urgell. Pràcticament 
tot el sòl agrari de Bell-lloc és de regadiu.  

En efecte, el Canal d'Urgell és una infraestructura hidràulica destinada bàsicament al 
reg, que porta aigua des del riu Segre als camps de cultiu situats a diferents termes 
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municipals de les comarques de l'Urgell, Pla d'Urgell, Noguera, Segrià i Garrigues, amb 
una superfície regada total d'unes 70.000 hectàrees i donant servei a uns 77.000 
habitants. Aquesta infraestructura és al marge esquerre del riu Segre. El seu punt d'inici 
és al riu Segre aigües avall de la localitat de Ponts i després de recórrer uns 144 km 
finalitza el seu recorregut a la localitat de Montoliu de Lleida. 

Per realitzar una gestió eficient de l'aigua, la Comunitat General de Regants dels 
Canals d'Urgell té un reglament d'usos. Com a punt destacat d'aquest reglament cal 
fer esment que a causa de la gran extensió de l'àrea regable, aquesta es va dividir en 
vint-i-una col·lectivitats o comunitats ordinàries distribuïdes en tres zones: alta, mitjana i 
baixa. Bell-lloc d‟Urgell té terres agrícoles en les col·lectivitats 11, 12, 13, 15 i 16, essent 
aquest darrera la més important i que té la seu a la pròpia localitat.  

Aquestes col·lectivitats gaudeixen de plena personalitat jurídica pròpia en l'àmbit de 
les seves competències, i es regeixen per les seves respectives Ordenances i 
Reglaments, sempre que no vagin en contradicció amb els de la Comunitat General. 

 

6.1.3. Avaluació de les vulnerabilitats i riscos als impactes del canvi climàtic 

Marc conceptual 

La vulnerabilitat (V) de cada impacte depèn de: 

 Sensibilitat (S): grau en què un sistema o sector és afectat, ja sigui adversa o 
beneficiosa, per estímuls relacionats amb el clima. El grau d‟afectació 
dependrà de a tipologia de municipi i de les seves característiques. Una 
situació de sequera té unes conseqüències diferents en un municipi agrícola 
que en un que no ho és tant. Els factors que influencien la sensibilitat són: grups 
socioeconòmics afectats (salut mental, edat...), productes i serveis afectats, 
infraestructures i ecosistemes, etc. 

 Exposició a l‟impacte (E): presència de persones, mitjans de subsistència, béns i 
serveis ambientals, infraestructures, i d‟actius econòmics, socials o culturals en 
llocs que podrien veure‟s afectats negativament pels impactes del canvi 
climàtic. 

 Capacitat d‟adaptació (C): capacitat de fer front als canvis en base a accions 
implementades d‟altres plans existents (POUM, PAES, PAM, Plans d‟incendis, 
etc.), recursos disponibles per l‟Ajuntament, i al funcionament general de 
l‟ajuntament i el municipi. 

Segons l‟estudi sobre els impactes deguts al canvi de clima que es preveuen a curt i 
mig termini, elaborat per la Direcció General de Política Interior de la UE10 Catalunya és 
zona de vulnerabilitat alta davant els fenòmens meteorològics extrems i de 
vulnerabilitat mitjana respecte els increments de temperatura, entenent la 
vulnerabilitat com un factor que depèn de la sensibilitat, el grau d‟exposició i de la 
capacitat adaptativa de la població i de l‟espai vers els impactes. 

                                                      

10 Regional Challenges in the Perspective of 2020 (April 2009)  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/index_en.htm 
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Figura. Model conceptual dels impactes del canvi climàtic, la vulnerabilitat i l‟adaptació 

 

Font: pròpia a partir de “European Environment Agency, 2008. Inpacts of Europe‟s Changing 
Climate: 2008 indicator based assessment (Ch. 6 Adaptation to climate change)” 

D‟altra banda el Servei Metereològic de Catalunya, en el seu Primer Informe sobre la 
generació d‟escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI. 6, 
esbossa els principals impactes directes del canvi climàtic per a Catalunya Interior, on 
s‟inclou per tant al municipi de Bell-lloc d‟Urgell: 

 Zona de transició entre el Pirineu i el litoral prelitoral (les àrees geogràfiques de 
Catalunya amb major vulnerabilitat)  

 Fort impacte en els recursos hídrics  

 Majors condicions de sequera i augment del risc d'incendis forestals  

 Afectació en els cultius de secà i cereals  

 Afectació en el poder de generació elèctrica d'origen eòlic 

Avaluació Simplificada de la Vulnerabilitat als Impactes del Canvi Climàtic de Bell-lloc 
d’Urgell 

Com a referencia per realitzar l‟avaluació de les vulnerabilitats i riscos, es parteix del 
document Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al 

canvi climàtic (2016), de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i la Vola que puntua la 
vulnerabilitat del 0 al 10, sent 0 municipi poc vulnerable a 10 molt vulnerable. Aquest 
projecte desenvolupa una metodologia d‟anàlisi que permet obtenir una diagnosi a 
nivell municipal de quin es el grau de vulnerabilitat i resiliència al canvi climàtic dels 
municipis de Catalunya. Del total de 18 indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic 
analitzats, 17 fan referencia a l‟impacte climàtic increment de la temperatura mentre 
que 1 fa referencia a l‟impacte climàtic de la sequera. 
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Taula 14. Indicadors de vulnerabilitat de Bell-lloc d‟Urgell. (Nivell de vulnerabilitat: 0: Poc vulnerable; 10: Molt vulnerable. SD: sense dades). 

Codi Nom Nivell de 
vulnerabilitat 

Descripció Anàlisi dels resultats 

AGR01 

Increment de les 
necessitats de reg 
en l'agricultura i 
ramaderia 

10 L‟agricultura és un sector clarament vinculat 
a les necessitats hídriques i per tant es pot 
suposar que un increment de la temperatura 
portarà una modificació de les necessitats de 

reg.  

 

El mapa d‟anàlisi de vulnerabilitat del risc AGR01 mostra que els 
municipis més vulnerables al risc d‟increment de les necessitats 
de reg degut a l‟increment de la temperatura es situen 
principalment a la Plana de Lleida (Segrià, Garrigues i Baix 

Urgell) i al litoral de Tarragona, concretament al sud del Baix 
Ebre i al Baix Camp  

AGR02 
Major risc 
d‟incendi en el 
sector agrari  

 

4 Els canvis en el risc d‟incendi provocats per 
un increment de la temperatura pot portar a 
canvis significatius en el sector agrari.  

Els municipis menys vulnerables es situen al Pirineu, comarques 
del Ripollès i Osona i la depressió Lleidatana, juntament amb el 
Delta de l‟Ebre.  

AGR03 
Canvis en els cultius  3 Els canvis en els cultius provocats per un 

increment de la temperatura pot portar a 
canvis significatius en el sector agroramader.  

Amb un nivell de vulnerabilitat mitjà, marcat en groc, trobem 
també alguns municipis de la Plana de Lleida  

BIO01 
Major risc d'incendi 
per a la 
biodiversitat  

4 Els canvis en el risc d‟incendi provocats per 
un increment de la temperatura pot portar a 
canvis significatius en la biodiversitat. 

Els municipis menys vulnerables es situen al Pirineu i zones 
d‟interior de Catalunya.  

 

AIG01 

Canvis en el patró 
de la demanda 
turística en la gestió 
de l‟aigua  

4 Un augment de temperatura pot impactar 
sobre la gestió de l‟aigua degut a canvis en 
el patró de la demanda turística.  

Els municipis menys vulnerables es situen al Pirineu i les 
comarques de la Catalunya Central, Plana d‟Urgell i l‟Eix del 
Llobregat  

AIG02 

Disminució de la 
disponibilitat 
d'aigua en la gestió 
de l‟aigua  

3 Un augment de temperatura pot impactar 
sobre la gestió de l‟aigua degut a la 
disminució de l‟aigua disponible 

En aquest sentit el municipi de Bell-lloc presenta un índex baix. 

FOR01 
Major risc d'incendi 
en l'àmbit de la 

7 Un augment de temperatura pot impactar 
sobre la gestió forestal degut a un major risc 

El mapa d‟anàlisi de vulnerabilitat del risc FOR01 mostra que els 
municipis més vulnerables a l‟increment del risc d‟incendi en 
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Codi Nom Nivell de 
vulnerabilitat 

Descripció Anàlisi dels resultats 

gestió forestal  d‟incendi.  

 

l‟àmbit de la gestió forestal degut a l‟increment de la 
temperatura es troben principalment a la plana de Lleida. Bell-
lloc presenta una vulnerabilitat força alta amb un índex de 7 
sobre 10.   

FOR02 

Disminució de la 
disponibilitat 

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

4 Un augment de temperatura pot impactar 
sobre la gestió forestal degut a una 

disminució de la disponibilitat d‟aigua degut 
a l‟increment de la evapotranspiració. No 
obstant, cal tenir en compte que aquest risc 
està molt més afectat pels canvis en la 
precipitació.  

Centrant l‟anàlisi en el perill climàtic de l‟increment de la 
temperatura, el mapa FOR 02 mostra que la plana de Lleida i la 

zona del Delta de l‟Ebre i municipis veïns són els que tenen 
major vulnerabilitat a la disminució de la disponibilitat d‟aigua 
en la gestió forestal, tenint en compte el baix grau de 
vulnerabilitat que tenen tots els municipis de Catalunya.  

FOR03 

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

2 La disminució de la precipitació, sobretot a 
l‟estiu quan l‟increment de la temperatura és 
mes acusat, pot impactar sobre la gestió 
forestal degut a una disminució de la 
disponibilitat d‟aigua.  

La plana de Lleida mostra una vulnerabilitat baixa davant 
d‟aquest risc per aquest àmbit i impacte climàtic.  

IND01 

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

10 Un augment de temperatura pot impactar 
sobre els canvis en els patrons de demanda 
energètica afectant la indústria, els serveis i el 
comerç. Per exemple, degut a un major 
consum energètic per a la climatització dels 
edificis.  

El mapa d‟anàlisi de vulnerabilitat del risc IND01 mostra que els 
municipis més vulnerables al risc de canvis en els patrons de 
demanda energètica en l‟àmbit de la indústria, els serveis i el 
comerç degut a l‟increment de la temperatura es situen 
principalment al litoral i prelitoral català i a la plana interior de 
Lleida. Bell-lloc presenta una vulnerabilitat màxima.  

MOB01 

Risc d'incendi en la 
mobilitat i 

infraestructures de 
transport  

4   

SAL01 
Increment de la 

7 Els canvis en el risc d‟incendi provocats per El mapa d‟anàlisi de vulnerabilitat del risc SAL01 mostra que els 
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Codi Nom Nivell de 
vulnerabilitat 

Descripció Anàlisi dels resultats 

mortalitat 
associada a la 
calor  

un increment de la temperatura pot portar a 
canvis significatius en el sector de la mobilitat 
i les infraestructures del transport.  

municipis més vulnerables al risc d‟increment de la mortalitat 
associada a la calor es situen principalment en la zona de 
Tarragona i planes interiors. En aquest sentit, Bell-lloc presenta 
un índex força alt, 7.  

SAL02 

Empitjorament del 
confort climàtic 

(accentuació del 
fenomen d‟illa de 
calor) sobre la salut  

3 L‟increment de la temperatura pot produir 
efectes sobre la salut degut a 

l‟empitjorament del confort climàtic, 
accentuant el fenomen d‟illa de calor 
associat a les zones més urbanitzades.  

Els municipis més vulnerables al risc d‟empitjorament del confort 
climàtic per accentuació del fenomen d‟illa de calor es situen 

principalment en les zones metropolitanes i ciutats aïllades. Bell-
lloc presenta una vulnerabilitat força baixa.  

ENE01 

Canvis en els 
patrons de 
demanda 
energètica en 
l'àmbit del sector 
energètic  

4 L‟increment de la temperatura pot produir 
efectes sobre els canvis en els patrons de 
demanda energètica afectant el sector 
energètic, degut a una major necessitat de 
consum per climatització, increment de les 
pèrdues en el transport energètic degut a un 
menor rendiment de les xarxes amb 
l‟increment de la temperatura, etc. 

El mapa d‟anàlisi de vulnerabilitat del risc ENE01 mostra que els 
municipis de la Plana de Lleida són poc vulnerables.   

 

TUR01 

Canvis en el patró 
de demanda 
turística en el 
turisme  

3 El turisme és un sector en el que l‟augment 
de la temperatura pot ocasionar que es 
produeixin canvis en el patró de la seva 
demanda.  

La plana de Lleida té una vulnerabilitat mitjana degut sobretot 
a la seva major exposició a l‟augment de la temperatura.  

TUR02 

Major risc d‟incendi 
que afecti al sector 
turístic  

4 El turisme és un sector que es pot veure 
afectat pel major risc d‟incendi degut a 
l‟augment de la temperatura en la 
temporada més turística (estiu).  

La zona de la plana de Lleida té uns valors entre 2-5 que són 
fruit de la seva major exposició a l‟increment de la 
temperatura, tot i que no siguin municipis turístics. Bell-lloc 
presenta un índex de 4. 

URB01 

Empitjorament del 
confort climàtic en 
l'àmbit d'urbanisme 

4 L‟increment de la temperatura pot produir 
efectes sobre el confort de l‟habitatge i les 
zones urbanes degut a l‟empitjorament del 

Els municipis menys vulnerables es situen en general al Pirineu, 
Pre-Pirineu, comarques gironines, comarques centrals i la Plana 
de Lleida.  
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Codi Nom Nivell de 
vulnerabilitat 

Descripció Anàlisi dels resultats 

i habitatge  confort climàtic, accentuant el fenomen 
d‟illa de calor associat a les zones més 
urbanitzades.  

 

URB02 

Increment de les 
necessitats de reg 
sobre l‟urbanisme i 
l‟habitatge  

6 L‟increment de la temperatura pot tenir 
impacte sobre l‟urbanisme i l‟habitatge 
degut a l‟increment de les necessitats de reg.  

 

El mapa d‟anàlisi de vulnerabilitat del risc URB02 mostra que els 
municipis més vulnerables al risc d‟increment de les necessitats 
de reg relacionades amb l‟urbanisme i l‟habitatge estan situats 
en la costa, planes interiors i zona de Tarragona. Les zones més 
muntanyoses i/o boscoses tenen una vulnerabilitat més baixa.  

Nivell de vulnerabilitat: 0: Poc vulnerable; 10: Molt vulnerable. SD: sense dades. 
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6.2 Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic  

6.2.1 Presentació del pla d’acció i diagnosi 

L‟anàlisi de la vulnerabilitat avaluada de Bell-lloc d‟Urgell dóna una visió d‟un municipi 
altament vulnerable als efectes de les sequeres i disponibilitat d’aigua especialment en 
el camp de l‟agricultura (maduració, floració, germinació d‟alguns conreus) i la 
ramaderia (disponibilitat d‟aigua i benestar animal). Aquests efectes de sequeres i 
disponibilitat també poden incidir en part en l‟urbanisme, especialment en els edificis 
amb comportament tèrmic deficient. D‟altra banda, també es poden produir efectes 
sobre la biodiversitat i la salut de les persones, en aquest darrer cas, a conseqüència 
de les potencials onades de calor i d‟episodis d‟empitjorament de la qualitat de 
l‟aigua, per exemple de l‟ozó troposfèric. Així mateix, es poden donar situacions de 
malalties al·lèrgiques o de transmissió a partir de vectors com mosquits i/o paparres. 
Quan a la demanda energètica L‟augment de les temperatures comportarà per Bell-
lloc d‟Urgell un increment de la demanda de fred per a climatització d‟habitatges, 
serveis, oficines, sector industrial,... especialment en els episodis d‟onades de calor i 
una disminució de la demanda de calefacció,    

 

POSSIBLES EFECTES DAVANT UN CLIMA MÉS CÀLID 

Increment temperatures mitjanes globals; menys nits fredes i més nits tropicals. Increment 
freqüència de les onades de calor, allargament dels períodes càlids d‟estiu. Disminució a 
l‟hivern de dies de glaçada 

AGRICULTURA  

Canvis en la maduració i desacoblament en la fecundació 

Els canvis en la fenologia, en la floració i germinació, en l‟ avançament de l‟inici del període de 
creixement i manteniment de la planta, i la reducció del temps necessari per completar el cicle 
vital poden provocar un desacoblament en la fecundació i canvis en la maduració, que faci 
minvar la producció. 

La manca d‟hores fred condueix a una floració menor, irregular, estesa en el temps i amb un 
quallat menor, cosa que es tradueix en una reducció en la producció, arribant fins i tot a 
temporades sense floració en els darrers anys. En aquesta situació pot esdevenir inviable el 
cultiu de determinades varietats actualment cultivades. 

L‟allargament del cicle vital pot provocar també canvis en la productivitat d‟alguns cultius 
actuals a l‟Horta. 

Algunes sp. Disminució de la producció per estrès tèrmic. 

Altres sp. Increment productivitat per estimulació biològica. 

Desequilibris en la biodiversitat local 

Major vulnerabilitat aparició malalties i plagues espècies Invasores al·lòctones. 

Disminució pèrdues per glaçades del cultius de regadiu sensibles 

Augment del rendiment dels cereals d‟hivern: 

L‟increment de CO2 pot reduir en part els efectes negatius de la sequera i portar a l‟augment 
de rendiment dels cereals d‟hivern de tot Europa. Aquest augment de CO2 pot fer disminuir les 
necessitats de reg dels cereals en les zones de regadiu, i a la vegada millorar la productivitat 
d‟un 7 a un 11% 

 

URBANISME  

Major freqüència de l‟efecte “d‟illa de calor en zona urbana” especialment els dies amb 
anticicló. La dificultat de la dissipació de la calor, sumat als factors de contaminació 
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atmosfèrica, i la distribució urbanística, comportarà que les zones urbanes com Lleida siguin 
més vulnerables. 

Major afectació de l‟increment de les temperatures a l‟estiu a edificis de vivendes amb 
comportament tèrmic deficient. 

BIODIVERSITAT  

Canvis fenològics. Alteració cicles vitals amb prolongació del període vegetatiu, amb 
afectació amb l‟habilitat adaptativa de les diferents espècies, la seva conservació, i per tant 
l‟estructura i funcionament dels ecosistemes. Desincronitzacions en les interaccions entre 
espècies (per exemple entre les plantes i els seus pol·linitzadors, entre plantes i els seus herbívors, 
o entre els ocells i el seu aliment) 

Sequera progressiva- menys creixements dels arbres 

Desplaçament d‟espècies cap a altituds i latituds més grans, i desplaçament de les seves àrees 
de distribució, amb canvis del seus cicles biològics, i en les seves habilitats competitives, podent 
suposar en alguns casos l‟extinció. 

Canvis en els patrons de plagues i malalties 

Establiment d‟espècies Invasores 

SALUT  

L‟impacte del canvi climàtic no fa sorgir amenaces noves sobre la salut sinó incrementar la 
interacció entre medi i salut. Tot i que afecten a tota la població, els efectes depenen de la 
sensibilitat i la exposició (edat, malalts crònics,...) i de la capacitat d‟adaptació de la població 
(factors socials, econòmics, ecològics, educació, accés al sistema sanitari). 

Així es veurà modificat: 

AIGUA: alteració qualitat i quantitat (al·lèrgies, propagació malalties) 

AIRE: alteració de la qualitat (problemes respiratoris, al·lèrgies) 

ALIMENTS: alteració de la qualitat i la quantitat 

ECOSISTEMES: transmissió de malalties d‟espècies al·lòctones, nous vectors 

EXTREMS CLIMÀTICS: onades de calor 

Així els grups més vulnerables són gent gran, infants, població urbana amb pocs recursos, 
sobretot als fenòmens extrems: onades de calor i sequeres. 

Campanyes preventives, com és el Pla d‟actuació per a prevenir els efectes 
 
Onades de calor 

Segons les conclusions de l‟IPCC 2012 SREX aquestes mega onades de calor a la zona 
Mediterrània es repetiran cada dos anys cap a finals del segle, incrementant la mortalitat. 

En un futur, l‟impacte a la salut degut a l‟increment en el nombre i intensitat dels episodis de 
calor extrema es veurà potenciat per l‟envelliment de la població. 
 
Qualitat de l’aire 

L‟ozó troposfèric9 és un contaminant secundari format a partir de les reaccions fotoquímiques 
entre els contaminants primaris òxids de nitrogen (NOx) i els compostos orgànics volàtils (COVs) 
quan hi ha una radiació solar intensa, i amb temperatures més elevades. Aquest contaminant 
responsable de problemes respiratoris, es dona als principals nuclis urbans on hi ha un trànsit 
intens. 

Un altre agent responsable de problemes respiratòries i cardiovasculars són les partícules en 
suspensió. El grup de persones més sensibles seran els infants menors de 3 anys i el dany a la 
població en general. 
 

Malalties al·lèrgiques 
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El canvi climàtic modifica profundament els augments previstos en la prevalença i gravetat de 
les malalties al·lèrgiques. Les poblacions més vulnerables són infants i gent gran i el col·lectiu 
que pateix afeccions respiratòries cròniques. 
 

Malalties transmeses per vectors 

Segons l‟IPCC, el canvi climàtic modificarà el patró de malalties infeccioses transmeses per 
vectors com els mosquits i les paparres, ja que s‟alterarà la seva distribució geogràfica, les seves 
temporades d‟activitat i la mida de la seva població(Confalonieri et al.,2007). Els canvis en la 
distribució dels vectors juntament amb la major mobilitat humana poden facilitar la introducció 
i transmissió local de patògens emergents que no eren presents en aquella regió. El perill de la 
transmissió de malalties transmeses pels vectors és el resultat de la presència simultània de 
l‟agent patogen, del vector i de l‟hoste susceptible. 

El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) reafirma la relació entre 
les condicions climàtiques i els vectors que transmeten les malalties. L‟ECDC aposta per la 
creació d‟una xarxa que uneixi els coneixements ambientals i els epidemiològics que faran 
avançar en el coneixement de la relació entre canvi climàtic i malalties infeccioses a Europa. 
La febre de Chikungunya, Lyme Borreliosis, encefalitis de les paparres i leishmaniosis són 
considerades com a malalties infeccioses emergents sensibles al clima. 

DEMANDA ENERGÈTICA  

L‟augment de les temperatures comportarà un increment de la demanda de fred per a 
climatització d‟habitatges, serveis, oficines, sector industrial,... especialment en els episodis 
d‟onades de calor i una disminució de la demanda de calefacció, ja sigui generada per 
combustibles o electricitat. 

 

La reducció de la precipitació pot comportar afeccions també sobre l‟agricultura de 
Bell-lloc d‟Urgell. Pel seu caràcter d‟agricultura de regadiu lligada amb el sistema del 
Canal d‟Urgell, i per tant amb captació del riu Segre, dins la conca general de l‟Ebre 
l‟augment de demanda dels nous regs de la conca, així com la tendència a la 
reducció de de les aportacions de cabals pot afectar les disponibilitats d‟aigua, 
especialment per a determinats conreus amb alta demanda com és el panís.  

 

POSSIBLES EFECTES DAVANT LA TENDÈNCIA A DISMINUIR LA PRECIPITACIÓ: 

La precipitació mitjana anual tendeix a disminuir a gran part del territori, especialment al Pirineu 
Occidental (incertes variable) 

DISPONIBILITAT D’AIGUA  

D‟acord amb la planificació hidrològica regional11 es considera per a l‟any 2027 una reducció 
mitjana de les aportacions de cabal als nostres rius que pot arribar fins a un 5%. Aquest 
percentatge s‟aplica a l‟anàlisi del model de gestió, a tall de factor de seguretat. Les 
reduccions esperades a mig (2020-2040) es mourien entre el 6 i el 14%, i a llarg termini (2071-
2100) podrien arribar a ser entre del 16 al 34%. 

Dels estudis de vulnerabilitat realitzats12 es conclou que la major vulnerabilitat territorial a 
Catalunya serà en aquelles masses d‟aigua on el seu cabal es destinat a satisfer la demanda 
antròpica, sobretot urbana, entre elles el riu Segre, i aquelles masses d‟aigua que han de satisfer 
les garanties de reg de les conques catalanes de l‟Ebre. 

                                                      

11 Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya segons Decret 188/2010, de 23 de novembre 

12 Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. 3r Conveni de l‟Agència 
Catalana de l‟Aigua – Fundació Nova Cultura de l‟Aigua. Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. Generalitat de Catalunya (2009) 
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A partir d‟estimacions preliminars basades en les matrius entrada-sortida de l‟economia 
catalana utilitzant les taules de l‟any 2005, l‟impacte econòmic d‟aplicar restriccions d‟aigua en 
episodis d‟emergència per sequera extrema, com els que es podrien arribar a donar en el futur 
sense fer res, s‟estima aproximadament en un 2,8% del PIB català. Aquesta xifra, posa de 
manifest la importància d‟un eventual desabastament d‟aigua com un dels riscos més visibles 
dels impactes del canvi climàtic a Catalunya. 

AGRICULTURA  

El sector més afectat per la manca de disponibilitat d‟aigua serà (ja ho és ara), el sector 
agrícola, ja que aquest sector absorbeix la major part de les eventuals restriccions. 

Les zones de regadiu es nodreixen de l‟aigua de riu regulada en els embassaments. Si 
disminueix la quantitat de neu que s‟acumula a l‟hivern a les zones més elevades, les zones de 
reg poden estar cada cop més amenaçades, sobretot en períodes de sequera. 

Davallada de la productivitat dels cultius de secà i cereals del municipi. 

 

Davant l’increment de freqüència de fenòmens extrems, es pot destacar la 
problemàtica associada a riscos sobre les infraestratuctures i edificacions, per exemple 
de les inundacions. Tanmateix, les zones urbanes i proximitats no estan incloses en 
zones de riscos d‟inundació derivats de cursos fluvials.   

 

POSSIBLES EFECTES DAVANT L’INCREMENT DE LA FREQÜÈNCIA DE FENÒMENS CLIMÀTICS EXTREMS 

Inundacions, tempestes, onades de calor, sequera... 

URBANISME I EDIFICACIÓ  

La major variabilitat climàtica i l‟augment de la possibilitat de fenòmens extrems pot comportar 
danys o debilitament de les estructures dels edificis, especialment els que presentin dèficits 
constructius o siguin molt antics. 

En episodis d‟elevada precipitació en la zona urbana, pot donar una manca de la capacitat 
d‟evacuació d‟aigua amb els consegüents danys. 

És clau integrar en la planificació urbanística l‟increment de cabals màxims fins a un 20% 
superiors als de les actuals, amb estimacions per a períodes de retorn de 10 a 100 anys, amb 
l‟objectiu de prevenir l‟afectació per inundabilitat. 

SALUT  

Risc físic 

La major possibilitat d‟esdeveniments meteorològics extrems pot comportar danys sobre les 
persones si no es dissenyen els sistemes d‟alerta i protecció civil, i amb especial atenció per als 
col·lectius vulnerables com infants, persones grans, malalts crònics, persones sense recursos o 
poblacions rurals aïllades. 

BIODIVERSITAT  

Increment risc incendis a causa condicions climàtiques extremes (sequera, onades de calor) 
sobre les produccions agrícoles i sobre la massa forestal i marges del municipi. 
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6.2.2. Objectius específics en matèria d’adaptació  

A través de la millora de la capacitat adaptativa i de la reducció el grau d‟exposició 
es plantegen els següents objectius:  

1. Mobilitzar els actors principals per a dur a terme accions d‟adaptació al canvi 
climàtic a nivell local, essent el consistori el motor de dinamització.  

2. Integrar/traduir les polítiques i normatives transversals que estimulen 
l‟adaptació, en l‟àmbit local.  

3. Vetllar per a incorporar en la planificació territorial i urbanística i sectorial 
mesures per a minimitzar els impactes del canvi climàtic a través de 
l‟adaptació. 

4. Crear sinèrgies entre les mesures de mitigació, adaptació i estalvi energètic. 

5. Vetllar per aconseguir recursos provinents de la UE emmarcats en la estratègia 
prioritària d‟impulsar l‟economia baixa en carboni. 

6. Desenvolupar amb més detall els protocols de resposta a esdeveniments de 
caràcter extrem. 

7. Suport als sectors afectats. Programes de desenvolupament local. Rehabilitació 
d‟espais degradats o en perill de degradació pel canvi climàtic 

8. Reducció dels consums i buscar fórmules per afrontar la manca de 
disponibilitat, especialment per els períodes de sequera 

9. Mantenir o millorar la producció agrícola, a través dels canvis de la producció 
més adaptada al canvi climàtic. Facilitar la producció i el consum de proximitat 
de qualitat. 

10. Millorar la gestió i comunicació d‟episodis de caràcter extrem i contaminació. 
Control i seguiment noves malalties. 

11. Actuació sobre espècies invasores patògenes.  

12. Millora preparació habitatges a noves condicions climàtiques (rehabilitació 
increment de temperatures amb efecte illa, onades de calor, ventades i 
inundacions) .  

13. Desplegar sistemes de reducció de l‟efecte illa de calor, eficiència energètica i 
consum aigua... 

 

6.2.3. Accions d’adaptació  

Es plantegen diferents tipus d‟accions que es poden diferenciar entre:  

1) Accions a dur a terme per l‟Ajuntament en base als serveis que presta i a les seves 
competències. 

2) Accions que impliquen una actuació indirecta de l‟Ajuntament (de promoció, 
impuls o d‟ajuda a què es duguin a terme) i que els han de dur a terme la ciutadania, 
les activitats econòmiques i en definitiva els agents socioeconòmics del municipi. 
Accions relatives al consum de productes locals en són un exemple. 

3) Accions d‟especial interès en el municipi però que són competència d‟un ens 
supramunicipal. 
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Núm. acció 
1. 

Acció d’adaptació 

Establir avisos directes a la població sensible a les onades de calor 

Establish warnings to the population sensitive to heat 

Sector Protecció civil i emergències 

Objectiu Comunicar i informar sobre fenòmens meteorològics com la calor extrema 

Descripció Obtenir anualment el llistat de les persones vulnerables del municipi i un contacte per tal 
d'avisar-les directament davant dels avisos d'onades de calor o períodes de calor. Identificar 
un responsable d'obtenir el llistat i de contactar amb les persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció de 
mitigació 

 
 
 
 
 

Acció 
clau 

 
Estat 
imple-
mentació 

No iniciada 

Prioritat Mitja 
 
 
 

Calen-
dari 

2020-2030 Respon-
sable 

Alcalde 

Indicadors 
seguiment Nombre de persones traslladades a causa dels episodis climatològics extrems (persones/any) 

Acció clau  

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat  

Resultat assolit / impacte evitats  

Cost (€) 
Inversió   No inversió  

 



                    Pla d’Acció per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima del municipi de Bell-lloc d’Urgell 

 

Pàgina 97 de 130 

 

 

Núm. acció 
2. 

Acció d’adaptació 

Redactar el DUPROCIM (document únic de Protecció Civil Municipal) per actualitzar 
els plans d'emergències)  

Write only emergency plan 

Sector Protecció civil i emergències 

Objectiu 
Mobilitzar els actors principals per a dur a terme accions d‟adaptació al canvi 
climàtic a nivell local, essent el consistori el motor de dinamització. 

Descripció Actualitzar els plans multirisc i redactar el DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil 
Municipal). Els objectius amb la redacció i futura adopció del nou DUPROCIM són assolir una 
òptima reacció en episodis d‟emergències, aconseguir la màxima eficàcia i coordinació entre 
tots els cosses actuants a Bell-lloc d‟Urgell, minimitzar els efectes al municipi i, sobretot, evitar 
danys per la població. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció de 
mitigació 

 
 
 
 
 

Acció 
clau 

 
Estat 
imple-
mentació 

No iniciada 

Prioritat Mitja 
 
 
 

Calen-
dari 

2020-2030 Respon-
sable 

Alcalde 

Indicadors 
seguiment Pla realitzat i/o actualitzat 

Acció clau  

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat  

Resultat assolit / impacte evitats  

Cost (€) 
Inversió   No inversió  
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Núm. acció 
3. 

Acció d’adaptació 

Elaborar un estudi i prospecció de les aigües subterrànies  

Develop a study and prospection of groundwater 

Sector Aigua 

Objectiu Possibilitar l‟aprofitament de recursos alternatius en períodes de sequeres 

Descripció Realitzar un estudi hidrogeològic del municipi per tal de valorar les disponibilitats d‟aigües 
subterrànies, les oportunitats d‟aprofitament la seua qualitat. 

L‟estudi pot plantejar mesures i propostes per tal d‟obtenir aprofitaments disponibles per 
l‟agricultura, la ramaderia o altres usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció de 
mitigació 

 
 
 
 
 

Acció 
clau 

  
X Estat 

imple-
mentació 

No iniciada 

Prioritat Alta 
 
 
 

Calen-
dari 

2018-2020 Respon-
sable 

Alcalde 

Indicadors 
seguiment Pla realitzat i/o actualitzat 

Acció clau  

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat  

Resultat assolit / impacte evitats  

Cost (€) 
Inversió   No inversió  
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Núm. acció 
4. 

Acció d’adaptació 

Ordenança sobre l'estalvi d'aigua i separativa d'aigües 

Ordinance on water saving and water separating 

Sector Aigua 

Objectiu Racionalitzar el consum d‟aigua i fomentar l‟estalvi 

Descripció Per tal d'impulsar mesures d'estalvi d'aigua al municipi en la nova construcció es valorarà 
elaborar una ordenança municipal al respecte. Es podran considerar aspectes com els d'altres 
normatives com la ordenança del municipi de Roda de Ter: el seu objecte és regular tant la 
incorporació com la utilització de sistemes d'estalvi d'aigua, així com l'adequació de la qualitat 
de l'aigua a l'ús que d'ella es faci als edificis. El seu àmbit d'aplicació és sobre noves 
edificacions i construccions incloses les rehabilitacions i/o reforma integral, així com també 
preveu la incorporació d'estalviadors d'aigua en qualsevol edifici públic de titularitat municipal 
que disposi d'instal·lacions destinades al consum d'aigua. Els sistemes i mesures per a l'estalvi 
d'aigua que es proposen a la ordenança esmentada són: 

1.Comptadors individuals; 2. Reguladors de pressió de l'aigua d'entrada; 3. Mecanismes 
estalviadors: 3.1. Reguladors de cabal; 3.2. Aixetes; 3.3. Mecanismes per a cisternes d'urinaris i 
dels wàters; 3.4. Mecanismes per a processos de neteja; 4. Captadors d'aigua de pluja; 5. 
Reutilitzadors de l'aigua sobrant de les piscines; 6. Reutilitzadors d'aigües grises; 7. Sistemes 
d'estalvi en jardins; 8. Sistemes d'estalvi en dipòstis de regulació; 9. Sistemes d'estalvi en 
refrigeració. Un annex defineix les característiques tècniques dels mecanismes estalviadors 
d'acord amb les tecnologies disponibles. 

Es pot considerar un estalvi mitjà del 38% del volum d'aigua amb l'aplicació d'aquesta 
ordenança (Font: ESTUDI SOBRE L‟APLICACIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS PER A L‟ESTALVI 
D‟AIGUA. Març 2011. Institut de Ciències i Tecnologia Ambientals de la UAB). 

 

 

Acció de 
mitigació 

 
 
 
 
 

Acció 
clau 

  
 Estat 

imple-
mentació 

No iniciada 

Prioritat Mitja 
 
 
 

Calen-
dari 

2020-2025 Respon-
sable 

Alcalde 

Indicadors 
seguiment Consum d‟aigua/habitant i any  

Acció clau  

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat  

Resultat assolit / impacte evitats  

Cost (€) 
Inversió   No inversió  
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Núm. acció 
5. 

Acció d’adaptació 

Verificació del bon funcionament de la xarxa de clavegueram i valoració de 
l'aprofitament de les aigües residuals de les futures EDAR. 

Verify proper operation of the sewer and evaluation of the use of the wastewater treatment 
plant of the future. 

Sector Aigua 

Objectiu Evitar riscos d‟inundacions davant de pluges torrencials.  

Descripció Es valorarà l'estat de la xarxa de clavegueram, així com la seva capacitat d'afrontar pluges 
torrencials fortes. Per a les futures estacions de depuració planificades, es plantejarà en el seu 
estudi la possibilitat d'aprofitar les aigües residuals per alguns usos al municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció de 
mitigació 

 
 
 
 
 

Acció 
clau 

  
 Estat 

imple-
mentació 

No iniciada 

Prioritat Baixa 
 
 
 

Calen-
dari 

2025-2030 Respon-
sable 

Alcalde 

Indicadors 
seguiment Consum d‟aigua/habitant i any  

Acció clau  

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat  

Resultat assolit / impacte evitats  

Cost (€) 
Inversió   No inversió  
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Núm. acció 
6. 

Acció d’adaptació 

Miniauditories energètiques i de recursos (aigua) de les explotacions ramaderes i 
sector serveis. 

Audits in energy and other resources (water) for farming and services sector 

Sector Agricultura i serveis 

Objectiu 
Evitar efectes negatius de la calor sobre el bestiar. Canvis en els patrons de demanda 
energètica 

Descripció Elaboració d‟auditories a nivell energètic i altres recursos com l‟aigua, per tal d‟optimitzar i 
reduir els seus consums. L‟auditoria hauria de valorar la vulnerabilitat de les explotacions i 
serveis al possibles sequeres (mesures planificades) i /o canvis en patrons de demanda 
energètica entre altres riscos. 

S‟ha valorat per un total de 34 explotacions ramaderes (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció de 
mitigació 

 
 
 
 
 

Acció 
clau 

  
 Estat 

imple-
mentació 

No iniciada 

Prioritat Baixa 
 
 
 

Calen-
dari 

2025-2030 Respon-
sable 

Alcalde 

Indicadors 
seguiment Consum d‟aigua/habitant i any  

Acció clau  

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat  

Resultat assolit / impacte evitats  

Cost (€) 
Inversió   No inversió  
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Núm. acció 
7. 

Acció d’adaptació 

Vetllar perquè els agricultors utilitzin espècies resistents a la sequera. 

Ensure that agriculturos using drought-resistant species. 

Sector Agricultura  

Objectiu Adaptar els conreus i varietats de cultius a les condicions climàtiques 

Descripció Vetllar perquè els diferents subministradors de llavors propers subministrin espècies resistents a la 

sequera. Elaborar sessions informatives pels agricultors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció de 
mitigació 

 
 
 
 
 

Acció 
clau 

  
 Estat 

imple-
mentació 

No iniciada 

Prioritat Baixa 
 
 
 

Calen-
dari 

2025-2030 Respon-
sable 

Alcalde 

Indicadors 
seguiment  

Acció clau  

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat  

Resultat assolit / impacte evitats  

Cost (€) 
Inversió   No inversió  

 

 



                    Pla d’Acció per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima del municipi de Bell-lloc d’Urgell 

 

Pàgina 103 de 130 

 

Núm. acció 
8. 

Acció d’adaptació 

Adaptar els equipaments municipals més significatius per poder connectar un 
generador en cas de necessitat. 

Adapt most significant municipal facilities to connect a generator in case of need 

Sector Edificis   

Objectiu 
Disposar de capacitat de resposta davant situacions meteorològiques extremes (onades de 
calor / fred) 

Descripció Adquisició d'un generador per poder abastir algun edifici municipal, com el centre de serveis 
amb el centre de dia, en cas de necessitat. Inclou també les possibles adaptacions que s'hagin 
de realitzar en els edificis i quadres elèctrics per a la seva connexió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció de 
mitigació 

 
 
 
 
 

Acció 
clau 

  
 Estat 

imple-
mentació 

No iniciada 

Prioritat Mitja 
 
 
 

Calen-
dari 

2020-2025 Respon-
sable 

Alcalde 

Indicadors 
seguiment Adquisició sí / no 

Acció clau  

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat  

Resultat assolit / impacte evitats  

Cost (€) 
Inversió   No inversió  
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Núm. acció 
9. 

Acció d’adaptació 

Promoure la modernització de regs per afavorir l’eficiència i l’estalvi d’aigua. 

Promote the modernization of irrigation to promote efficiency and water saving 

Sector Aigua   

Objectiu 
Augmentar l‟eficiència dels sistemes de reg per tal de disposar de més recursos en condicions 
de sequera 

Descripció Promoure i afavorir donant avantatges de caràcter fiscal, promovent els projectes i donant 
suport a les col·lectivitats de regants per tal que les explotacions agrícoles amb finques de 
regadiu implantin sistemes de reg més eficients, com el reg localitzat (fruiters) o regs per 
aspersió, enfront els sistemes tradicionals de reg per inundació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció de 
mitigació 

 
 
 
 
 

Acció 
clau 

  
 Estat 

imple-
mentació 

No iniciada 

Prioritat Mitja 
 
 
 

Calen-
dari 

2020-2025 Respon-
sable 

Alcalde 

Indicadors 
seguiment Superfície amb sistemes de reg eficient (hectàrees) 

Acció clau  

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat  

Resultat assolit / impacte evitats  

Cost (€) 
Inversió   No inversió  

 

 

 



                    Pla d’Acció per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima del municipi de Bell-lloc d’Urgell 

 

Pàgina 105 de 130 

 

Núm. acció 
10. 

Acció d’adaptació 

Estudi d'un canvi de tarifes que incentivi l'estalvi d'aigua. 

Exchange rate that encourages water conservation 

Sector Edificis   

Objectiu 
Augmentar l‟eficiència dels sistemes de reg per tal de disposar de més recursos en condicions 
de sequera 

Descripció Revisar les tarifes d'aigua per a tots els sectors de forma que s'incentivi l'estalvi d'aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció de 
mitigació 

 
 
 
 
 

Acció 
clau 

  
 Estat 

imple-
mentació 

No iniciada 

Prioritat Mitja 
 
 
 

Calen-
dari 

2020-2025 Respon-
sable 

Alcalde 

Indicadors 
seguiment Consum municipal d‟aigua 

Acció clau  

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat  

Resultat assolit / impacte evitats  

Cost (€) 
Inversió   No inversió  
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Núm. acció 
11. 

Acció d’adaptació 

Instal·lar proteccions solars a les places principals(més arbrat o tendals). 

Installing solar protection to the main places 

Sector Salut   

Objectiu Adaptar-se a situacions de calor extrema 

Descripció Instal·lació de proteccions solars fixes o provisionals als principals punts de trànsit peatonal. 
L'acció pretén protegir a les persones més vulnerables les dies dels dies calorosos i onades de 
calor).Inicialment es proposa a les places, però es pot ampliar segons els trajectes més 
freqüentats per les persones. Poden ser tendals que només es posin en l'època estival.  

D‟altra banda, es promourà la plantació d‟arbrat amb finalitats d‟ombra a les places i carrers 
que ho permetin i especialment a les zones de creixement urbà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció de 
mitigació 

 
 
 
 
 

Acció 
clau 

  
 Estat 

imple-
mentació 

No iniciada 

Prioritat Mitja 
 
 
 

Calen-
dari 

2020-2025 Respon-
sable 

Alcalde 

Indicadors 
seguiment Nombre d‟arbres i punts d‟obra del poble 

Acció clau  

Agents implicats  

Risc i/o vulnerabilitat  

Resultat assolit / impacte evitats  

Cost (€) 
Inversió   No inversió  
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6.3 El cost de la inacció 

L‟anàlisi econòmica de l‟adaptació és certament difícil. Si bé és un aspecte que es pot 
considerar clau per a la presa de decisions no hi ha, encara, prou estudis de detall que 
permetin elaborar una anàlisis cost-benefici de les actuacions en la majoria dels casos. 
La dificultat principal està en determinar els costos dels impactes derivat del canvi 
climàtic. 

També cal tenir en consideració que els costos dels impactes (riuades, incendis, 
inundacions, sequeres, pèrdua de sòl, plagues, ...) són assumits per diferents actors: 
Administració local, Generalitat de Catalunya, sector econòmic i ciutadania. 

 

 15. Mostra del cost de la no actuació davant el canvi climàtic 
Àmbit Concepte Valor Font: Metodologia 

PAESC Diputació BCN 
Incendis 
forestals 

Cost extinció d‟incendis 406-624 Plana, E. Et al (2007) 

Incendis 
forestals 

Pèrdua de producció forestal de 
fusta i llenya 

1.600-2.515 €/ha Plana, E. Et al (2008) 

Inundacions Mitjana d‟indemnització per cada 
tramitació d‟assegurances 

8.232 €/tràmit A partir de dades del 
Consorcio de 
Compensación de 
Seguros 

Tempestes Mitjana d‟indemnització per cada 
tramitació d‟assegurances 

14.270 €/tràmit A partir de dades del 
Consorcio de 
Compensación de 
Seguros 

Sequera Reducció del PIB sectorial en un 
estudi de sequera extrema 

-7.70%  

Salut Difícil segregar costos associats a 
incidències estrictament sanitàries 

  

Font: metodologia de redacció del PAESC de Diputació de Barcelona 

 
Així doncs, a nivell d‟exemple, el cost de no actuar podria ser de fins a prop de 5 
MEUR, tal i com mostra la taula següent:  

Taula 16. Costos aproximats de la no actuació davant el canvi climàtic a Bell-lloc d‟Urgell 
Risc / 
vulnerabilitat 

Bell-lloc d’Urgell Pèrdues econòmiques 
estimades 

Inundació 
 

Afectació a 5 persones amb tramitació 
d‟assegurances 

41.160 

Tempesta 
extrema 

Afectació a 5 persones amb tramitació 
d‟assegurances 

71.350 

Sequera 
 

Afectació global a tots els sectors del municipi 4.543.77713 

TOTAL  4.656.287 

                                                      

13 Calculat en base al PIB/HAB Pla d‟Urgell del 2014, de 25.100 euros/habitant, per 2.351 
habitants del municipi (2014), amb una afectació de -7,70%. 
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7. Taules resum de les actuacions 

7.1. Pla d’acció de mitigació al canvi climàtic 
 

Codi Accions 
Àrea 

intervenció 
Instrument 

polític 

Origen 
de 

l’acció 

Respon
sable 

Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 

estimat 
MWh/any 

Producció 
d’energia 
estimada 
MWh/any 

Estalvi 
d’emiss
ions de 
CO2/ 
any 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

A16/B
12/2 

Nomenar un responsable 
energètic municipal 

A16. Acció 
integrada 

B12. Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Alcalde Curt termini Organitzatiu 16,67  11,34 

A16/B
11/3 

Formar els serveis tècnics 
municipals en termes de 
sostenibilitat energètica 

A16. Acció 
integrada 

B11. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Curt termini 400 7,06  2,84 

A13/B
11/10 

Regular la temperatura de 
consigna dels edificis 
municipals a 20ºC a l'hivern i 
25ºC a l'estiu 

A13. Eficiència 
energètica en 

calefacció 
d'espais i 

subministrame
nt d'aigua 

calenta 

B11. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Curt termini Organitzatiu 15,01  7,22 

A13/B
19/11 

Instal·lar caldera de biomassa 
i xarxa de calor a l'escola, llar 
d'infants i pavelló 

A13. Eficiència 
energètica en 

calefacció 
d'espais i 

aigua calenta 

B19. 
Requeriments 

de 
construcció 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Curt termini 30.128 204,84  54,69 

A11/B
19/12 

Substituir la coberta i millorar 
aïllament tèrmic de l'edifici de 
la Cultural 

A11. 
Envolupant 

d‟edificis  

B19. 
Requeriments 

de 
construcció 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Curt termini 107.836 0,75  0,36 

A14/B Substituir les làmpades A14. Sistemes B12. Gestió Autoritat Regido- Mig termini 3.000 3,10  1,49 



                    Pla d’Acció per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima del municipi de Bell-lloc d’Urgell 

 

Página 109 de 130 

 

Codi Accions 
Àrea 

intervenció 
Instrument 

polític 

Origen 
de 

l’acció 

Respon
sable 

Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 

estimat 
MWh/any 

Producció 
d’energia 
estimada 
MWh/any 

Estalvi 
d’emiss
ions de 
CO2/ 
any 

12/13 existents per d'altres més 
eficients 

d'enllumenat 
eficients 

d'energia local ria d‟ur-
banisme 

A12/B
19/27 

Instal·lar caldera de biomassa 
a l'edifici de l‟ajuntament 

A12. Eficiència 
energètica en 

calefacció 
d'espais i 

subministrame
nt d'aigua 

calenta 

B19. 
Requeriments 

de 
construcció 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Mig termini 8.515   13,58 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIARI 

A14/B
11/6 

Fomentar la renovació de 
l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de baix 
consum en el sector terciari 

A14. Sistemes 
d'enllumenat 

eficients 

B11. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Curt termini 400 43,58  20,96 

A15/B
11/7 

Fomentar la renovació 
d‟electrodomèstics per 
adquirir-ne de classe A i/o 
bitèrmics en el sector terciari 

A15. 
Electrodomèsti

cs eficients 

B11. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Mig termini 400 108,96  52,41 

EDIFICIS RESIDENCIALS 

A16/B
13/1 

Indicar la qualificació 
energètica dels habitatges 
en venda al municipi 

A16. Acció 
integrada 

B13. 
Certificació 
energètica 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Curt termini Organitzatiu 33,28 - 11,75 

A12/B
12/4 

Fomentar la instal·lació de 
calderes de biomassa en 
edificis residencials 

A12. Energia 
renovable per 

calefacció 
d'espais i 

subministrame
nt d'aigua 

B12. Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Mig termini 500 418,43 - 127,68 
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Codi Accions 
Àrea 

intervenció 
Instrument 

polític 

Origen 
de 

l’acció 

Respon
sable 

Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 

estimat 
MWh/any 

Producció 
d’energia 
estimada 
MWh/any 

Estalvi 
d’emiss
ions de 
CO2/ 
any 

calenta 

A12B1
1/5 

Promoure la millora i 
eficiència energètica al 
sector domèstic i terciari 
mitjançant l'aplicació de 
sistemes passius 

A12. Energia 
renovable per 

calefacció 
d'espais i 

subministrame
nt d'aigua 

calenta 

B11. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Curt termini 400 498,38  161,03 

A14/B
11/8 

Fomentar la renovació de 
l'enllumneat interior per 
enllumenat eficient i de baix 
consum en els edificis 
residencials 

A14. Sistemes 
d'enllumenat 

eficients 

B11. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Curt termini 400 581,32  279,61 

A15/B
11/9 

Fomentar la renovació 
d‟electrodomèstics per 
adquirir-ne de classe A i/o 
bitèrmics en els edificis 
residencials 

A15. 
Electrodomèsti

cs eficients 

B11. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Curt termini 400 165,90  79,80 

A14/B
12/14 

Substitució de les bombetes 
d‟incandescència 

A14. Sistemes 
d'enllumenat 

eficients 

B12. Gestió 
d'energia 

Autoritat 
local 

Ciuta-
dania 

Mig termini Organitzatiu 232,25  111,71 

A57/B
53/22 

Redistribució de l'IBI per 
incentiva la implantació 
d'energies renovables per 
autoconsum 

A57. Altres 
B53. Ajudes i 
subvencions 

Autoritat 
local 

Urbanis
me, tre-
soreria i 
secreta-
ria 

Mig termini Organitzatiu 133,14  47,02 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

A21/B Substituir làmpades de vapor A21. Eficiència B21. Gestió Autoritat Regido- Llarg termini 50.000 144,46  69,53 
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Codi Accions 
Àrea 

intervenció 
Instrument 

polític 

Origen 
de 

l’acció 

Respon
sable 

Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 

estimat 
MWh/any 

Producció 
d’energia 
estimada 
MWh/any 

Estalvi 
d’emiss
ions de 
CO2/ 
any 

21/15 de sodi per tecnologia LED i/o 
instal·lar reguladors de flux en 
capçalera o reactàncies de 
doble nivell. 

energètica d'energia local ria d‟ur-
banisme 

TRANSPORT 

A48/B
41/16 

Vetllar pel desenvolupament 
de les indicacions del Pla de 
mobilitat urbana o de l'Estudi 
d'Avaluació de la Mobilitat 
Generada 

A48. 
Urbanització 

d'ús mixt i 
contenció de 

l'expansió 

B46. 
Regulació 
plans de 
mobilitat i 
transport 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Mig termini Organitzatiu 1667,57  439,94 

A44/B
41/17 

Promoció de la bicicleta i 
creació de carrils bici de 
demanda existent 

A44. 
Transferència 
modal cap als 
trajectes a peu 

i en bicicleta 

B41. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Mig termini Organitzatiu 500,27  131,98 

A45/B
48/18 

Crear una borsa local per a 
compartir cotxe 

A45. Ús 
compartit 

d'automòbils 

B48. Acords 
voluntaris 

amb les parts 
implicades 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Llarg termini 1.000 500,27  131,98 

A42/B
41/20 

Impulsar l‟ús de vehicle 
elèctric al municipi, híbrids o 
de baixes emissions 

A42. Vehicles 
més 

nets/eficients 

B41. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Llarg termini Organitzatiu 250,14  879,89 

A43/B
41/21 

Incentivar les 
empreses/escoles a fer ús del 
transport públic per anar a 
treballar o estudiar 

A43. 
Transferència 
modal cap al 

transport 
públic 

B41. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Mig termini Organitzatiu 166,76  43,99 

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT 
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Codi Accions 
Àrea 

intervenció 
Instrument 

polític 

Origen 
de 

l’acció 

Respon
sable 

Calendari Cost (€) 

Estalvi 
d’energia 

estimat 
MWh/any 

Producció 
d’energia 
estimada 
MWh/any 

Estalvi 
d’emiss
ions de 
CO2/ 
any 

A53/B
58/23 

Instal·lar sistemes 
d'electrificació autònoma 
mitjançant solar fotovoltaica 

A53. Energia 
fotovoltaica 

B58. Altres 
Autoritat 

local 
 Llarg termini 150.000  175 84,18 

ALTRES 

A410/
B41/19 

Informar de cursos de 
conducció eficient a la 
ciutadania i empreses de 
transports 

A410. 
Conducció 
ecològica 

B41. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Mig termini Organitzatiu 500,27  131,98 

A72/B
71/24 

Implementar les accions 
necessàries per tal 
d‟aconseguir una reducció 
de residus i uns objectius en la 
recollida selectiva 

A72. Gestió de 
residus i aigües 

residuals 

B71. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Mig termini Organitzatiu   469,43 

A72/B
71/25 

Redactar una ordenança per 
a establir l‟obligato-rietat de 
separar selectivament els 
residus 

A72. Gestió de 
residus i aigües 

residuals 

B71. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Mig termini 
Organitzatiu 

 
  156,48 

A72/B
71/26 

Adherir-se a la Setmana de la 
Prevenció de Residus 

A72. Gestió de 
residus i aigües 

residuals 

B71. 
Sensibilització

/formació 

Autoritat 
local 

Regido-
ria d‟ur-
banisme 

Curt termini Organitzatiu   10,43 
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7.2. Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic 
 

      Acció clau 

Sector Nom de l’acció 
Respons

able 
Calen
dari 

Estat 
d’imple
menta-

ció 

Acció 
mitiga
-ció 

Acció 
clau 

Agents 
implicats 

Risc i/o 
vulnerab

ilitat 
abordat 

Resultat 
assolit / 

impactes 
evitats 

Cost 

Inv. 
No 
Inv

. 

Edificis 

Adaptar els 
equipaments 
municipals més 
significatius per poder 
connectar un 
generador en cas de 
necessitat. 

Alcalde 
2020-
2025 

No 
iniciada 

       

Aigua 

Promoure la 
modernització de regs 
per afavorir l‟eficiència 
i l‟estalvi d‟aigua. 

Alcalde 
2020-
2025 

No 
iniciada 

       

Aigua 
Estudi d'un canvi de 
tarifes que incentivi 
l'estalvi d'aigua. 

Alcalde 
2020-
2025 

No 
iniciada 

       

Aigua 
Elaborar un estudi i 
prospecció de les 
aigües subterrànies 

Alcalde 
2018-
2020 

No 
iniciada 

       

Aigua 
Ordenança sobre 
l'estalvi d'aigua i 
separativa d'aigües 

Alcalde 
2020-
2025 

No 
iniciada 

       

Aigua 
Verificació del bon 
funcionament de la 
xarxa de clavegueram i 

Alcalde 
2025-
2030 

No 
iniciada 
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      Acció clau 

Sector Nom de l’acció 
Respons

able 
Calen
dari 

Estat 
d’imple
menta-

ció 

Acció 
mitiga
-ció 

Acció 
clau 

Agents 
implicats 

Risc i/o 
vulnerab

ilitat 
abordat 

Resultat 
assolit / 

impactes 
evitats 

Cost 

Inv. 
No 
Inv

. 
valoració de 
l'aprofitament de les 
aigües residuals de les 
futures EDAR. 

Planifica
ció de 
l‟ús del 
territori 

           

Agricultu
ra i 
silvicultur
a 

Miniauditories 
energètiques i de 
recursos (aigua) de les 
explotacions 
ramaderes i sector 
serveis. 

Alcalde 
2025-
2030 

No 
iniciada 

       

Agricultu
ra i 
silvicultur
a 

Vetllar perquè els 
agricultors utilitzin 
espècies resistents a la 
sequera. 

Alcalde 
2025-
2030 

No 
iniciada 

       

Medi 
ambient i 
biodiversi
tat 

           

Salut 
Instal·lar proteccions 
solars a les places 
principals (més arbrat o 

Alcalde 
2020-
2025 

No 
iniciada 
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      Acció clau 

Sector Nom de l’acció 
Respons

able 
Calen
dari 

Estat 
d’imple
menta-

ció 

Acció 
mitiga
-ció 

Acció 
clau 

Agents 
implicats 

Risc i/o 
vulnerab

ilitat 
abordat 

Resultat 
assolit / 

impactes 
evitats 

Cost 

Inv. 
No 
Inv

. 
tendals). 

Protecci
ó civil i 
emergèn
cies 

Establir avisos directes a 
la població sensible a 
les onades de calor 

Alcalde 
2020-
2030 

No 
iniciada 

       

Protecci
ó civil i 
emergèn
cies 

Redactar el DUPROCIM 
(document únic de 
Protecció Civil 
Municipal) per 
actualitzar els plans 
d'emergències 

Alcalde 
2020-
2030 

No 
iniciada 
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8. Pla de participació i comunicació 

El conjunt de la societat te 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 PAESC es necessària per poder proposar les accions i dur-les a terme. 

La participació dels ciutadans i dels actors implicats en l‟elaboració del PAESC te una 
importància cabdal pels motius següents: 

- El disseny de les polítiques amb la participació de diferents actors resulta més 
transparent i democràtic. 

- Una decisió presa amb el consens de diferents actors estarà basada en un 
major coneixement de la realitat. 

- Un ampli consens millora la qualitat, acceptació, efectivitat i legitimitat del pla 
(es necessari, com a mínim, per garantir que les parts involucrades no 
s‟oposaran a certs projectes). 

- La participació en la planificació garanteix l‟acceptació a llarg termini, la 
viabilitat i  el suport a estratègies i mesures. 

- Els PAESC, en alguns casos, poden rebre mes suport de les parts involucrades en 
la participació que del mateix personal o de la direcció de l‟ajuntament. 

- L'assoliment de l'objectiu de reducció del 40% de les emissions tan sols es pot 
aconseguir si els actors implicats dels sectors residencial, transport i terciari 
privat prenen mesures en els seus àmbits d‟acció. 

- La comunicació dirigida al conjunt de la població ha de permetre augmentar 
el grau de sensibilització i conscienciació d‟aquests sobre els impactes 
potencials del canvi climàtic i com s‟hauran d‟adaptar. 

8.1. 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 PAESC és necessària per poder proposar les accions i dur-les a terme. 

La següent taula identifica els actors que s‟han implicat en el procés d‟elaboració del 
PAESC del municipi de Bell-lloc d‟Urgell. 

Taula 17. Actors implicats en el procés d‟elaboració del PAESC de Bell-lloc d‟Urgell. 
Tipologia de 
persones i/o 
organismes 

Actors Convocat al 
taller (sí/no) 

Participació al 
taller (sí/no) 

Ajuntament Carles Palau, alcalde Sí Sí 
 Rosa Roma, 1a tinent d‟alcalde Sí Sí 
 David Folguera, 2n tinent d‟alcalde Sí Sí 
 Miquel Amorós, regidor Sí Sí 
 Nadir Castells, regidoria Sí Sí 
 Roger Bosch, tècnic    
Representants de 
la societat civil 

Empreses del sector terciari (comerços) Sí Sí 

 Associacions locals Sí Sí 
 Veïns Sí Sí 
Altres Toni Costa, ambientòleg Sí Sí 
 Júlia Segalàs, ambientòloga Sí Sí 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia: cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. 
UE: Comissión Europea; Centro común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
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8.2. Taller de participació- planificació 

El taller de participació es va realitzar el dia 16 de novembre del 2017 a l‟edifici 
multifuncional de les 20.00 a 21.30 hores. Es varen convocar, a través de l‟ajuntament, 
tots els actors anteriorment indicats i van assistir 14 persones.  

 

Durant el taller es va donar una visió general de les emissions del municipi, tant de 
l‟àmbit complert PAESC com de l‟àmbit Ajuntament, i es van exposar la relació 
d‟accions proposades en el Pla d‟acció per tal d‟assolir el compromís del Pacte 
d‟Alcaldes. En general es van donar com adequades les accions proposades i l‟ordre 
de prioritats per establir el període d‟implantació de les diferents accions. A l‟annex del 
present document s‟adjunta l‟informe resum que es va presentar als assistents del taller 
de participació. 

A continuació, es presenten les propostes d‟accions identificades al taller i que s‟han 
incorporat al PAESC. 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 PAESC. 

Taula 18. Propostes d‟accions inicials àmbit ajuntament. 
Proposta Incorporació 

PAESC? (sí/no) 
Justificació 

Contractar l‟electricitat 
d‟equipaments/instal·lacions a 
comercialitzadores 100% renovables 

Sí L‟alcalde de l‟ajuntament 
comenta que des de fa pocs 
mesos disposen d‟un certificat 
de la companyia 
subministradora en base el 
que es compromet a que la 
totalitat d‟energia elèctrica  
provingui d‟energies 
renovablables 

Substituir les calderes de gasoil de 
calefacció dels equipament per calderes 

Sí El potencial que representa 
aquesta acció a nivell 
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que consumeixin biomassa d‟estalvi d‟emissions és molt 
important, a més, 
l‟Ajuntament generaria 
combustible amb Fe nul. 

Substituir progressivament les làmpades 
d‟enllumenat dels equipaments i 
instal·lacions, també l‟enllumenat dels 
carrers, per làmpades més eficients i de baix 
consum 

Sí Actualment existeixen 
nombroses alternatives de 
làmpades de baix consum. El 
més raonable, també des del 
punt de vista econòmic, és 
que de manera progressiva es 
realitzi la substitució, 
especialment quan cal 
reposar per manteniment o 
reparació 

Font: pròpia. 

Altres comentaris: 

-  En general es plantegen comentaris en el sentit que les administracions cal que 
donin suport tècnic i econòmic per a la implantació de mesures d‟estalvi i 
eficiència en el sector residencial i terciari.  

Posteriorment a la sessió, es va facilitar als assistents a la reunió l‟informe de retorn del 
taller de participació mitjançant el correu electrònic, en què s‟incorporen els resultats 
del qüestionari d‟avaluació del taller de participació. 

    

Imatges del taller de participació del PAESC  a Bell-lloc d‟Urgell  (16/11/2017). 

 

8.3. Comunicació  

La taula següent indica les accions de comunicació que s‟han dut a terme durant el 
procés d‟elaboració dels PAESC en la fase inicial i de planificació. 

Taula 19. Instruments de participació i comunicació durant la fase d‟inici i planificació del PAES. 
Fase Etapa Grau 

d’implicació 
Instruments de participació/comunicació 
Instrument Objectiu 

 
 
 
 
Inici 

Compromís polític i 
signatura del 
pacte. 

 
 
 
 
Alt 

Nota de 
premsa i 
pàgina web 
corporativa 

Informar la ciutadania de 
la signatura del Pacte 
d‟alcaldes i de l‟inici dels 
treballs 

Adaptació de les 
estructures 
administratives 
municipals 

Grup de 
treball 
municipal 

Informar els treballadors 
municipals i responsables 
polítics de la signatura del 
Pacte d‟alcaldes, dels 
compromisos adquirits, Aconseguir el 
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suport de les parts 
interessades 

afavorir la recollida de 
dades, guanyar legitimitat i 
involucrar les persones amb 
poder de decisió.  

 
Planificació 

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

Normal Informació 
pública 

Presentar els resultats de 
l‟IRE a la ciutadania  

Normal Correu 
electrònic i 
taller de 
participació 

Presentar els resultats de 
l‟IRE als actors implicats 

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

Alt Taller de 
participació 

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. 

Aprovació i 
presentació del pla 

Normal Trobada 

Font: Elaboració pròpia a partir de la guia: cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. 
UE: Comissió Europea; Centro Común de Investigación, Instituto para la Energía, 2010. 

A l‟annex d‟aquest document s‟inclou un còpia dels instruments de comunicació. 

Cal destacar que, un cop aprovat el PAESC 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 lleidatanes i caldrà informar a la Diputació de Lleida 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 Bell-lloc d‟Urgell, com a signatari del Pacte d‟alcaldes i alcaldesses, 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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9. Pla de seguiment 
La Diputació de Lleida té pendent de publicar una guia específica sobre el seguiment i 
la presentació dels informes. Un cop publicada, n‟informarà als ajuntaments a través 
dels seus canals habituals de comunicació. 

Els signataris del Pacte d‟alcaldes i alcaldesses es comprometen a presentar: 

- Un informe d‟implantació del PAESC 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. 

- Un informe d‟acció del PAESC cada quatre anys. 

Aquest informe contindrà la informació indicada per a l‟informe d‟implantació 
del PAESC i l‟inventari de seguiment d‟emissions (ISE). Es preveu que la comissió 
Europea subministri una plantilla específica per cada tipus d‟informe. 

9.1. Indicadors per a la mitigació 

Per tal d‟avaluar el progrés i els resultats del PAESC s‟han identificat els indicadors 
següents per a cada sector. 

Taula 20. Proposta d‟indicadors. 
Sector Indicador 
Transport 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 
Consum total d‟energia del parc de vehicles propietat de 
l‟ajuntament 
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 

Edificis, 
equipaments/instal·lacions 

% de llars amb la qualificació energètica A/B/C 
Consum total d‟energia dels edificis públics 
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  

Producció local d’energia Electricitat produïda en instal·lacions locals 
Calefacció i refrigeració 
urbanes 

Nombre d‟edificis residencials que utilitzen xarxa de calor 
Nombre d‟edificis del sector terciari que utilitzen xarxa de calor 

Contractació pública de 
productes i serveis 

% d‟electricitat ecològica comprada per l‟Administració pública 

Participació ciutadana Nombre de ciutadans que assisteixen a activitats sobre eficiència 
energètica i energia renovable 

Altres (residus) % de recollida de la FORM i de les diferents fraccions 
Font: Elaboració pròpia a partir de la guia: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. 
UE: Comissión Europea, Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
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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. 

9.2. Indicadors per a l’adaptació 

Es realitza una tria d‟indicadors d‟acord mb els diferents sectors i categories que es 
troben en la plantilla del SECAP.  

Taula 21. Indicadors relacionats centrats amb la vulnerabilitat 

Tipus de 
vulnerabilitat 

Indicadors relacionats amb la vulnerabilitat Unitat 

Climàtica Nombre de dies / nits amb temp. extremes (comparat 
amb les temp. anuals / 
estacionals de referència en hores diürnes / nocturnes) 

Nombre de 
dies/nits 

Climàtica Quantitat de dies consecutius sense pluja Nombre de 
dies/nits 

Socioeconòmica % de part de grups de població sensible (p. Ex: gent 
gran (> 65) / joves (<25), famílies de jubilats sols, famílies 
amb baixos ingressos / desocupats) - 
comparat amb la mitjana nacional en l'any x 

% 

Socioeconòmica % de població que viu a les zones en risc (per exemple, 
inundació, sequera, 
onades de calor, incendis) 

% 

Física i ambiental Consum actual d'aigua per càpita enfront de les 
previsions per 2020/2030/2050 

% 

Font: Elaboració pròpia en base a la Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía (Unió Europea, 2016). 

Taula 23. Indicadors relacionats centrats amb l‟impacte 

Sector afectats Indicadors relacionats amb la vulnerabilitat Unitat 
Edificis Nombre % d'edificis (públics / residencials / terciaris) 

danyats per condicions o episodis climatològics 
extrems 

(A l'any / 
durant un 
període de 
temps 
específic) 

Transport, energia, 
aigua, residus, 
protecció 
civil i emergències 

Nombre de dies d'interrupció dels serveis públics (com 
a subministrament energètic o d'aigua, protecció 
sanitària / civil, serveis d'emergència, residus) 

- 

Salut Nombre de persones lesionades / evacuades / 
traslladades a causa dels 
episodis climatològics extrems (per exemple, onades 
de calor o de fred) 

(A l'any / 
durant un 
període de 
temps 
específic) 

Agricultura % de pèrdues agrícoles per condicions / episodis 
climatològics extrems (per exemple, sequera, 
escassetat d'aigua, erosió del sòl) 

% 

Altres Pèrdues econòmiques anuals directes (per exemple, en 
els sectors comercials / agrícoles / industrials / turístics) 
a causa dels episodis climatològics extrems en € 

€/any 

Font: Elaboració pròpia en base a la Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía (Unió Europea, 2016). 

Taula 24. Indicadors per a l‟adaptació relacionats amb el resultat 

Sector afectats Indicadors relacionats amb la vulnerabilitat Unitat 
Edificis % d'edificis (públics / residencials / terciaris) reformats 

per a la resiliència 
adaptativa 

% 
 



                    Pla d’Acció per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima del municipi de Bell-lloc d’Urgell 

 

Página 122 de 130 

 

Transport, energia, 
aigua, residus, TIC 

% d'infraestructures de transport / energia / aigua / 
residus / TIC reformats 
per a la resiliència adaptativa 

% 

Aigua % en l'emmagatzematge d'aigua de pluja (per a la 
seva reutilització) 

% 

Residus % de canvi en els residus sòlids recollits / reciclats / 
rebutjats / incinerats 

% 

Font: Elaboració pròpia en base a la Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía (Unió Europea, 2016). 
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10. Propostes de pla d’inversions 

Aquest pla d‟inversions identifica, pel període 2018-2030, les accions es divideixen en 
tres períodes: curt termini (fins a l‟any 2020), mitjà termini (2020-2025) i llarg termini (2025-
2030). L‟informe d‟implantació del PAESC haurà d‟actualitzar aquest pla d‟inversions. 

La taula següent recull les accions identificades pel PAESC en funció de la previsió del 
seu període d‟implantació. 

Taula 25. Síntesi del pla d‟inversions. 
Termini Nombre 

d’accions 
Cost inversió 
privada (€) 

Cost Ajuntament 
(€) 

Cost total (€) 

Curt termini 
(2018-2020) 

11 - 139.164 139.164 

Mitjà termini 
(2020-2025) 

12 A determinar 12.415 12.415 

Llarg termini 
(2025-2030) 

4 A determinar 201.000 201.000 

Font: 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 (€) 

- Cost de l‟Ajuntament (€) 

- Possibles vies de finançament per fer front al cost d‟acció/inversió. 

Taula 27. Accions temporitzades. 
Acció Cost 

d’abatiment 
(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amor-
tització 
(any) 

Possibles 
vies de 
finança-
ment  

Cost 
inversió 
privada 
(€) 

Cost 
Ajunta-
ment (€) 

Cost 
total (€) 

Curt termini ( 2018-2020) 

A16/B13/1. Indicar la 
qualificació energètica 
dels habitatges en 
venda al municipi 

- - - - - - 

A16/B12/2.  Nomenar un 
responsable energètic 
municipal 

- - - - - - 

A16/B11/3. Formar els 
serveis tècnics 
municipals en termes de 
sostenibilitat energètica 

141,07 - - - 400 400 

A12B11/5.  Promoure la 
millora i eficiència 
energètica al sector 
domèstic i terciari 
mitjançant l'aplicació de 
sistemes passius 

2,48 - - - 400 400 

A14/B11/6. Fomentar la 
renovació de 
l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de 

19.08 - - - 400 400 
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Acció Cost 
d’abatiment 
(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amor-
tització 
(any) 

Possibles 
vies de 
finança-
ment  

Cost 
inversió 
privada 
(€) 

Cost 
Ajunta-
ment (€) 

Cost 
total (€) 

baix consum en el sector 
terciari 
A14/B11/8. Fomentar la 
renovació de 
l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de 
baix consum en els 
edificis residencials 

1,43 - - - 400 400 

A15/B11/9. Fomentar la 
renovació d‟electrodo-
mèstics per adquirir-ne 
de classe A i/o bitèrmics 
en els edificis 
residencials 

5,01 - - - 400 400 

A13/B11/10. Regular 
la temperatura de 
consigna dels edificis 
municipals a 20ºC a 
l'hivern i 25ºC a l'estiu 

- - - - Orga-
nització 

Orga-
nització 

A13/B19/11. Instal·lar 
caldera de biomassa i 
xarxa de calor a l'escola, 
llar d'infants i pavelló 

550,86 - Ajuts 
Diputació 

 30.128 30.128 

A11/B19/12. Substituir 
la coberta i millorar 
aïllament tèrmic de 
l'edifici de la Cultural 

298.166 - Ajuts 
Diputació 

 107.836 107.836 

Mitjà termini (2020-2025) 

A12/B12/4. Fomentar la 
instal·lació de calderes 
de biomassa en edificis 
residencials 

- - - - 500 500 

A15/B11/7.  Fomentar la 
renovació d‟electrodo-
mèstics per adquirir-ne 
de classe A i/o bitèrmics 
en el sector terciari 

7,63 - - - 400 400 

A14/B12/13. Substituir 
les làmpades existents 
per d'altres més eficients 

2.010,53    3.000 3.000 

A14/B12/14. Substitució 
de les bombetes 
d‟incandescència 

- - - - Orga-
nització 

Orga-
nització 

A48/B41/16.  Vetllar pel 
desenvolupament de les 
indicacions del Pla de 
mobilitat urbana o de 
l'Estudi d'Avaluació de la 
Mobilitat Generada 

- - - - Orga-
nització 

Orga-
nització 

A44/B41/17.  Promoció 
de la bicicleta i creació 
de carrils bici de 
demanda existent 

- - - - Orga-
nització 

Orga-
nització 

A410/B41/19.  Informar 
de cursos de conducció 

- - - - Orga-
nització 

Orga-
nització 
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Acció Cost 
d’abatiment 
(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amor-
tització 
(any) 

Possibles 
vies de 
finança-
ment  

Cost 
inversió 
privada 
(€) 

Cost 
Ajunta-
ment (€) 

Cost 
total (€) 

eficient a la ciutadania i 
empreses de transports 
A43/B41/21. Incentivar 
les empreses/escoles a 
fer ús del transport 
públic per anar a 
treballar o estudiar 

- - - - Orga-
nització 

Orga-
nització 

A57/B53/22. Redistribu-
ció de l'IBI per incentiva 
la implantació 
d'energies renovables 
per autoconsum 

- - - - Orga-
nització 

Orga-
nització 

A72/B71/24. Imple-
mentar les accions 
necessàries per tal 
d‟aconseguir una 
reducció de residus i uns 
objectius en la recollida 
selectiva 

- - - - Orga-
nització 

Orga-
nització 

A72/B71/25. Redactar 
una ordenança per a 
establir l‟obligato-rietat 
de separar 
selectivament els residus 

- - - - Orga-
nització 

Orga-
nització 

A12/B19/27. Instal·lar 
caldera de biomassa a 
l'edifici de l‟ajuntament 

- - - - Orga-
nització 

Orga-
nització 

Llarg termini ( 2025-2030) 

A21/B21/15. Substituir 
làmpades de vapor de 
sodi per tecnologia LED 
i/o instal·lar reguladors 
de flux en capçalera o 
reactàncies de doble 
nivell. 

719,09 - - - 50.000 50.000 

A45/B48/18. Crear 
una borsa local per a 
compartir cotxe 

7,58 - - - 1.000 1.000 

A42/B41/20. Impulsar 
l‟ús de vehicle elèctric al 
municipi, híbrids o de 
baixes emissions 

- - - - Orga-
nització 

Orga-
nització 

A53/B58/23. Instal·lar 
sistemes d'electrificació 
autònoma mitjançant 
solar fotovoltaica 

1.782 - Ajuts 
Diputació i 

ICAEN 

 150.000 150.000 

Font: Elaboració pròpia. 
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Annex I- SECAP Template 



Compromisos: Códigos de color:

R educción de CO2 para 2020    Campos obligaPorios

R educción de CO2 para 2030    Campos opcionales

R educción de CO2 a largo plazo    Campos de resulPado

AdapPación al cambio climáPico    Campos auPorrellenados  (versión online)

Guía para la presenPación de informes Gefinición    Gefinic iones (visibles Oaciendo clic)

Guía del PAES  Campos de seguimienPo

HerramienPa de respaldo a la adapPación urbana

E sPrucPura del modelo y requis iPos mínimos de presenPación de informes: ObjePivos

E n la fase de 
regis Pro

E n el plazo de 
2 añ os

E n el plazo de 4 añ os
(y luego cada 2 añ os)

E sPraPegia opcional * * 
InvenParios  de E misiones opcional *

(IER)
*

(ISE cada 4 añ os) 
Acciones de MiPigación opcional * * 

Informe de MiPigación 
Informe de S eguimienPo 

PunPuación de la adapPación * * * 
R iesgos  y vulnerabilidades opcional * *  ÚlPima acPualización: J ulio de 2016

Acciones de adapPación opcional opcional *
(mín. 3 modelos de ref.)



Informe de adapPación 
Indicadores de adapPación 

*obligaPorios

                

Modelo del Plan de Acción para el C lima y la E nergía S osPenible 

E l modelo del Plan de Acción para el C lima y la E nergía S osPenible (PACE S ) y sus campos de 
seguimienPo consPiPuyen el marco para realización de informes de la iniciaPiva del PacPo de los 
Alcaldes. Io Oan desarrollado el PacPo de los Alcaldes y la iniciaPiva Mayors AdapPb junPo con el 
CenPro Com(n de InvesPigación de la Comisión E uropea y en colaboración con un grupo de 
pracPicanPes de las auPoridades locales y regionales. E sPe modelo basado en E xcel es una 
versión de Prabajo offline del modelo online oficialb que debe rellenarse en inglés y presenParse 
online a Pravés de « Mi PacPo»: OPPp:CCRRR.eumayors.euCsigncin_ en.OPml. Ia versión online de 
esPe modelo debería esPar disponible a parPir de 2017. R ecuerde que no es posible exporPar los 
daPos incluidos en el arcOivo E xcel en la plaPaforma online.

M
iPi

ga
ci

ón
A

da
pP

ac
ió

n

E laborado por: oficinas del PacPo de los Alcades y de la iniciaPiva Mayors 
AdapPb CenPro Com(n de InvesPigación de la Comisión E uropea   

E sPrucPura del modelo
R equisiPos mínimos de informes E nlace a la 

pesPañ a

Ia responsabilidad sobre el conPenido del presenPe documenPo recae exclusivamenPe sobre sus 
auPores. No refleja necesariamenPe la opinión de las Comunidades E uropeas. Ia Comisión E uropea 
no se Oace responsable del uso al que pueda desPinarse la información conPenida en el presenPe 
documenPo.

 IGE NTIF ICAR  ↔  E ↑AIUAR  desafíos y prioridades climáPicas y energéPicas locales
 S E GUIR  E  INFOR MAR  del progreso Oacia los compromisos
 INFOR MAR  ↔  R E S PAIGAR  a los responsables de la Poma de decisiones 
 COMUNICAR  los resulPados al p(blico en general
 PE R MITIR  la auPoevaluación ↔  FACIIITAR  el inPercambio de experiencias con iguales
 GE MOS TR AR  los logros locales a los responsables políPicos



y  INICIO

E sPraPegia

1)

136 caracPers quedan

2) Compromisos

ObjePivo de 
CO2 

Unidad Añ o objePivo Añ o de 
referencia

Tipo de 
reducción

20% % 2020 200D absoluPa

40% % 2030 200D absoluPa

LGesplegar] LGesplegar] LGesplegar]

Unidad
(% u oPros)

Añ o 
objePivo

Añ o de 
referencia

LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar]

i  Agregue PanPas filas como sea necesario.

3)

DD8 caracPers quedan

4)

LS eleccione x] x

LS eleccione x] x

LS eleccione x] x

x LS eleccione x]

LS eleccione x] LS eleccione x]

i  S eleccione x en los casos en los que proceda.

700 caracPers quedan

11. Produir energia renovable al municipi:  foPovolPaica

4. Millorar l'eficiè ncia energè Pica de la climaPiPzació dels edificis

D. R eduir el consum elè cPric dels edificis

6. R eduir el consum elè cPric de l'enllumenaP p(blic i millorarcne l'eficiè ncia

1. Promocionar l'(s de l'ePiquePa de qualificació energè Pica dels edificis

2. Millorar la gesPió energè Pica dels edificis p(blics o equipamenPsCinsPal·lacions

3. Millorar l'eficiè ncia energè Pica dels edificis 

7. ↑ePllar pel complimenP dels esPudis de mobiliPaP

8. R eduir el consum de  combusPibles fòssils del PransporP privaP

E. IncenPivar la uPiliPzació del PransporP p(blic

ToPal

PromoPor del PacPo

ConsulPor exPerno

OPros

Personal asignado

Tipo
Preparación del Plan

E jecución del PlanE mpleos equivalenPes a 
Piempo complePo

S E GUIMIE NTO  

E sPraPegia

↑isión E s prePén assolir a llarg Permini un escenari de gairebé descarboniPzació del municipi. E ls secPors prioriParis seran el residencialb el PransporPb el secPor serveis i l'agriculPura. E n aquesP senPiP es prePén opPimiPzar i millorar l'eficiè ncia en la 
climaPiPzaciób incremenPar noPablemenP la recollida selecPiva de residusb fomenPar l'(s del PransporP p(blicb col·lecPiu i de baixes emissions a parPir de veOicles elè cPrics i Oíbrids. També es prePén aposPar decidamenP per la generació 
d'energia foPovolPaica en els soPres residencialsb logísPics i indusPrials. 

AdapPación

ObjePivo

10. FomenPar l'(s d'energia verda al municipi

12. Complir o millorar els objecPius de recollida selecPiva

Coordinación y esPrucPuras 
organizaPivas creadasCasignadas

0

E sPimaciones de población en el añ o 
objePivo

2400

2600

MiPigación

GePerminar direcPamenP a l'Alcalde com a responsable del PAE S C. E ls responsables del seguimenP del PAE S C són l'alcalde i un Pè cnic municipal. 

AuPoridades locales

Coordinador del PacPo



D)

x

LS eleccione x]

LS eleccione x]

i  S eleccione x en los casos en los que proceda.

700 caracPers quedan

6) 

  Nocinversión  (€)   Nocinversión  (€)   No inversión  (€)

x LS eleccione x]

LS eleccione x] 0 0 LS eleccione x] 0

LS eleccione x] LS eleccione x]

LS eleccione x] LS eleccione x]

LS eleccione x] LS eleccione x]

0 0 0

i  S eleccione x en los casos en los que proceda. i  S eleccione x en los casos en los que proceda.

2017 2030 14 añ os 1EE0 2016 27

700 caracPers quedan

7) 

700 caracPers quedan

Por favor califique (pocob algob mucOob no aplicable) los principales problemas enconPrados duranPe la ejecución del plan de acciónb ya sea en general o por secPor:

8)

700 caracPers quedan

E)

700 caracPers quedan

  S IGUIE NTE

Proceso de seguimienPo

E valuación de las opciones de 
adapPación

  c Privado LS eleccione x]

E sPraPegia en caso de episodios 
climáPicos exPremos

Todos los secPores Municipal Terciario R esidencial TransporPe
FuenPes financieras limiPadas

Período de Piempo

  c Privado

Período de Piempo

  c Fondos y Programas Nacionales LS eleccione x]

  c Fondos y Programas de la UE

R ecursos propios de la AuPoridad 
Iocal

3D2D7E LS eleccione x]

OPros acPores: 0 LS eleccione x] 0

  Inversión (€)   Inversión (€)

FuenPe

LS eleccione x]   c Fondos y programas de la UE

  c Fondos y Programas Nacionales

OPros acPores:

R ecursos propios de la auPoridad 
local

LGespeglar]

ParPes inPeresadas
en oPros niveles de gobierno

LGespeglar]

PresupuesPo global para la ejecución y 
fuenPes de financiación

FuenPe

PresupuesPo previsPo para la ejecución del plan (€)

MiPigación AdapPación

ParPicipación de las parPes 
inPeresadas y los ciudadanos

Tipo ParPes inPeresadas que parPicipan Nivel de parPicipación

Personal de la auPoridad local Tè cnic municipal AlPo

ParPes inPeresadas exPernas
a nivel local

AusenciaCdebilidad de marco normaPivo
FalPa de conocimienPos Pécnicos

FalPa de apoyo de las parPes inPeresadas
FalPa de apoyo políPico en oPros niveles adminisPraPivos

Cambios en las prioridades políPicas locales

Tecnologías inmaduras o de alPo cosPe
IncompaPibilidad con las orienPaciones políPicas nacionales

PresupuesPo uPilizado OasPa la fecOa para la ejecución del plan (

MiPigación

  Inversión (€)

0

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

ToPal 3D2D7E 0 ToPal 0

AdapPación

S E GUIMIE NTO



y  INICIO

InvenPario de E misiones de R eferencia

1) Año de referencia 200D

2) N(mero de OabiPanPes en el año de referencia 22DD

3) FacPores de emisión   IPCC
  AC↑ (Análisis del ciclo de vida)

4) Unidad de información de las emisiones   Poneladas de CO2 

  Poneladas equivalenPes de CO2

D) 

i  Obsérvese que para separar los decimales se uPiliza la coma L.] No se permiPe uPilizar separador de millares.

Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 
calefacción Gasóleo Gasolina I igniPo Carbón

OPros 
combusPibles      

fósiles
AceiPe vegePal BiocombusPi

ble
OPros Pipos 
de biomasa

E nergía solar 
Pérmica

E nergía 
geoPérmica

1DDb11 261b7 416b81
E dificios y equipamienPoCinsPalaciones 
Perciarios (no municipales) 1734b87 2031bD 71b34 c12DbD 3712b21

3317bE1 2031bD 112b02 11EDbD2 66D6bED
28Eb12 28Eb12

No R CGE 0
R CGE  (no recomendado) 0

D4E7b01 0 4063 183b36 1331b72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1107Db0E

D68b77 D68b77

2b36 2b36
13161b24 2E43b31 16104bDD

0 0 0 0 0 13732b37 2E43b31 0 0 0 0 0 0 0 0 1667Db68

0
D4E7b01 0 4063 183b36 1331b72 13732b37 2E43b31 0 0 0 0 0 0 0 0 277D0b77

S ecPores clave para el PacPo

TransporPe privado y comercial
S ubPoPal 
OTR OS
AgriculPurab silviculPura y pesca
TOTAI

IndusPria

S ubPoPal 
TR ANS POR TE

F loPa municipal

TransporPe p(blico

ToPal

E GIF IC IOS b E QUIPAMIE NTOCINS TAIACIONE S  E  INGUS TR IA  
E dificios y equipamienPoCinsPalaciones municipales

E dificios residenciales
Alumbrado p(blico

InvenPario de E misiones

NoPas sobre mePodología S 'uPiliPza la MePodologia per a la redacció dels plans d’acció per a l’energia sosPenible i el clima de les comarques lleidaPanes que promou la GipuPació de Ileida

A. Consumo final de energía

S ecPor

CONS UMO F INAI GE  E NE R GÍA LM→O]

E lecPricidad CalefacciónC
R efrigeración

CombusPibles fósiles E nergías renovables



B. S uminisPro energéPico
i  OculPe las secciones y filas seg(n corresponda a su invenPario de emisiones

B1. Adquisición municipal de elecPricidad ecológica cerPificada

E lecPricidad 
renovable 
adquirida  

LM→O]

FacPor de 
emisión de 
CO2 C eq. de 
CO2 LPCM→O]

0 0

B2. E lecPricidad de generaciónCdisPribución local (sólo energía renovable)

E lecPricidad 
renovable 
generada 

LM→O]

FacPor de 
emisión 
LPCM→O 

producidas]

E misiones 
de CO2 C eq. 

de CO2 LP]

0
0
0
0

0 0

B3.  E lecPricidad de generaciónCdisPribución local

de fuenPes 
renovables

de fuenPes no 
renovables Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 

calefacción I igniPo Carbón FuenPes 
fósiles

FuenPes 
renovables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B4. Generación local de calefacciónCrefrigeración

de fuenPes 
renovables

de fuenPes no 
renovables Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 

calefacción I igniPo Carbón FuenPes 
fósiles

FuenPes 
renovables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cogeneración de calor y elecPricidad

Calefacción urbana (calor solamenPe)

OPros

TOTAI

E misiones de CO2 C eq. de 
CO2 LP]CombusPibles fósiles

R esiduos AceiPe 
vegePal

OPros Pipos 
de biomasa

OPros Pipos de 
renovables OPros

OPros Pipos de 
renovables OPros

Cogeneración de calor y elecPricidad

OPros

TOTAI

PlanPas locales de generación de calefacciónCrefrigeración

CalefacciónCrefrigeración 
generadas LM→O]

  AporPación del vecPor energéPico LM→O]

GeoPérmica
TOTAI

PlanPas locales de generación de elecPricidad                                        
(no se recomiendan R CGE  y planPas a gran escala > 20 

M→)

E lecPricidad generada 
LM→O]

  AporPación del vecPor energéPico LM→O] E misiones de CO2 C eq. de 
CO2 LP]CombusPibles fósiles

R esiduos AceiPe 
vegePal

OPros Pipos 
de biomasa

Adquisición municipal de elecPricidad ecológica cerPificada

Adquisición de elecPricidad ecológica cerPificada

PlanPas locales de generación de elecPricidad renovable                                            
(no se recomiendan R CGE  y planPas a gran escala > 20 

M→)

E ólica
HidroelécPrica
FoPovolPaica



C. E misiones de CO2

C1. Indique los facPores de emisión de CO2 uPilizados LPCM→O]:

Haga clic aquí para ver los facPores de emisión de los combusPibles 

Nacional Iocal Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 
calefacción Giésel Gasolina I igniPo Carbón

OPros 
combusPibles 

fósiles
AceiPe vegePal BiocombusPi

ble
OPros Pipos 
de biomasa

E nergía solar 
Pérmica

E nergía 
geoPérmica

0b481 0b481 0b202 0b227 0b267 0b267 0b24E

C2. Gebe rellenarse en el caso de que se incluyan secPores s in relación con la energía:

E misiones 
de eq. de 

CO2 LP]
1043b18

InvenPario de E misiones

Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 
calefacción Giésel Gasolina I igniPo Carbón

OPros 
combusPibles      

fósiles
AceiPe vegePal BiocombusPi

ble
OPros Pipos 
de biomasa

E nergía solar 
Pérmica

E nergía 
geoPérmica

7D 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144

834 0 410 16 c34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1228

1DE6 0 410 2D 31E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23D1
13E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13E

No R CGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R CGE  (no recomendado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2644 0 821 42 3D6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3862

0 0 0 0 0 1D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1D2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 3D14 733 0 0 0 0 0 0 0 0 4247
0 0 0 0 0 3667 733 0 0 0 0 0 0 0 0 43EE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1043
0
0

2644 0 821 42 3D6 3667 733 0 0 0 0 0 0 0 0 E30D

S ecPores clave para el PacPo

ComenParios adicionales

D00 caracPers quedan

GesPión de residuos
GesPión de aguas residuales
OPros c no relacionados con energía
TOTAI

TransporPe privado y comercial
S ubPoPal
OTR OS
AgriculPurab silviculPura y pesca
OTR OS  S E CTOR E S  S IN R E IACIÓN CON IA E NE R GÍA

IndusPria

S ubPoPal
TR ANS POR TE
F loPa municipal
TransporPe P(blico

E GIF IC IOS b E QUIPAMIE NTOCINS TAIACIONE S  E  INGUS TR IA  
E dificios y equipamienPoCinsPalaciones municipales
E dificios y equipamienPoCinsPalaciones Perciarios (no 
municipales)
E dificios residenciales
Alumbrado p(blico

S ecPor

E misiones de CO2  LP] C emisiones de eq. de CO2 LP]

E lecPricidad CalefacciónC
R efrigeración

CombusPibles fósiles E nergías renovables

ToPal

CombusPibles fósiles E nergías renovables

S ecPores s in relación con la energía

GesPión de residuos

GesPión de aguas residuales

OPros c no relacionados con energía

E lecPricidad
CalorCfrío



y  INICIO

InvenPario de S eguimienPo de las E misiones
i  Copie PanPas pesPañ as "ME I" LIS E ] como sea necesario para los InvenParios de S eguimienPo de E misiones

1) Año de referencia 2014

2) N(mero de OabiPanPes en el año de referencia 23D1

3) FacPores de emisión   IPCC
  AC↑ (Análisis del ciclo de vida)

4) Unidad de información de las emisiones   Poneladas de CO2 

  Poneladas equivalenPes de CO2

D) 

E10 caracPers quedan

i  Obsérvese que para separar los decimales se uPiliza la coma L.] No se permiPe uPilizar separador de millares.

Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 
calefacción Gasóleo Gasolina I igniPo Carbón

OPros 
combusPible
s      fósiles

AceiPe vegePal BiocombusPi
ble

OPros Pipos 
de biomasa

E nergía solar 
Pérmica

E nergía 
geoPérmica

3D0bED 0 241b8 0 276b22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868bE7

1404b34 0 67bE 68 c171b61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1368b63

3081b401 0 4170bEE 127b63 64Eb61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 802Eb631
31Eb62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31Eb62

No R CGE 0

R CGE  (no recomendado) 0

D1D6b311 0 4480b6E 1EDb63 7D4b22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10D86b8D1

0 0 0 0 0 464b86 1b48 0 0 0 0 0 0 0 0 466b34

0 0 0 0 0 0 2b36 0 0 0 0 0 0 0 0 2b36
0 0 0 0 0 8.D37b46 37DbE6 0 0 0 0 0 0 0 0 8E13b42
0 0 0 0 0 E002b32 37Eb8 0 0 0 0 0 0 0 0 E382b12

0
D1D6b311 0 4480b6E 1EDb63 7D4b22 E002b32 37Eb8 0 0 0 0 0 0 0 0 1EE68bE71

S ecPores clave para el PacPo

E nergías renovablesCombusPibles fósiles

CalefacciónC
R efrigeraciónE lecPricidad

S ecPor

E dificios y equipamienPoCinsPalaciones municipales

CONS UMO F INAI GE  E NE R GÍA LM→O]

A. Consumo final de energía

 

ToPal

IndusPria

InvenPari de S eguimenP d’E missions de les comarques lleidaPanes 2014 (GipuPació de Ileida)NoPas sobre mePodología

Alumbrado p(blico

TOTAI

OTR OS
AgriculPurab silviculPura y pesca

S ubPoPal 
TR ANS POR TE

F loPa municipal

E dificios y equipamienPoCinsPalaciones Perciarios (no municipales)

E GIF IC IOS b E QUIPAMIE NTOCINS TAIACIONE S  E  INGUS TR IA

E dificios residenciales

InvenPario de E misiones

TransporPe p(blico
TransporPe privado y comercial
S ubPoPal 



B. S uminisPro energéPico
i  OculPe las secciones y filas seg(n corresponda a su invenPario de emisiones

B1. Adquisición municipal de elecPricidad ecológica cerPificada

E lecPricidad 
renovable 
adquirida  

LM→O]

FacPor de 
emisión de 
CO2 C eq. de 
CO2 LPCM→O]

B2. E lecPricidad de generaciónCdisPribución local (sólo energía renovable)

E lecPricidad 
renovable 
generada 

LM→O]

FacPor de 
emisión 
LPCM→O 

producidas]

E misiones 
de CO2 C eq. 

de CO2 LP]

0
0
0
0

0 0

B3.  E lecPricidad de generaciónCdisPribución local

de fuenPes 
renovables

de fuenPes no 
renovables Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 

calefacción I igniPo Carbón FuenPes 
fósiles

FuenPes 
renovables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B4. Generación local de calefacciónCrefrigeración

de fuenPes 
renovables

de fuenPes no 
renovables Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 

calefacción I igniPo Carbón FuenPes 
fósiles

FuenPes 
renovables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquisición de elecPricidad ecológica cerPificada

  AporPación del vecPor energéPico LM→O]

Cogeneración de calor y elecPricidad

Calefacción urbana (calor solamenPe)

OPros

CalefacciónCrefrigeración 
generadas LM→O]

PlanPas locales de generación de calefacciónCrefrigeración

TOTAI

TOTAI

Cogeneración de calor y elecPricidad

OPros

E misiones de CO2 C eq. de 
CO2 LP]

TOTAI

OProsOPros Pipos de 
renovables

OPros Pipos 
de biomasa

AceiPe 
vegePalR esiduos

CombusPibles fósiles
E lecPricidad generada 

LM→O]PlanPas locales de generación de elecPricidad                                        
(no se recomiendan R CGE  y planPas a gran escala > 20 M→)

  AporPación del vecPor energéPico LM→O]

OProsOPros Pipos de 
renovables

OPros Pipos 
de biomasa

AceiPe 
vegePalR esiduos

CombusPibles fósiles

GeoPérmica

Adquisición municipal de elecPricidad ecológica cerPificada

PlanPas locales de generación de elecPricidad renovable                                            
(no se recomiendan R CGE  y planPas a gran escala > 20 M→)

E ólica
HidroelécPrica

E misiones de CO2 C eq. de 
CO2 LP]

FoPovolPaica



C. E misiones de CO2

C1. Indique los facPores de emisión de CO2 uPilizados LPCM→O]:

Haga clic aquí para ver los facPores de emisión de los combusPibles 

Nacional Iocal Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 
calefacción Giésel Gasolina I igniPo Carbón

OPros 
combusPible

s fósiles
AceiPe vegePal BiocombusPi

ble
OPros Pipos 
de biomasa

E nergía solar 
Pérmica

E nergía 
geoPérmica

BE I 0b481 0b481 0b000 0b202 0b227 0b267 0b267 0b24E 0b000 0b000 0b000 0b000 0b000 0b000 0b000 0b000

ME I 0b267 0b246 0b202 0b227 0b267 0b267 0b24E

C2. Gebe rellenarse en el caso de que se incluyan secPores s in relación con la energía:

E misiones 
de eq. de 

CO2 LP]
7D7b84

InvenPario de E misiones

Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 
calefacción Giésel Gasolina I igniPo Carbón

OPros 
combusPible
s      fósiles

AceiPe vegePal BiocombusPi
ble

OPros Pipos 
de biomasa

E nergía solar 
Pérmica

E nergía 
geoPérmica

86 4E 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1E8

34D 14 1D c3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336

7D8 843 2E 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1777
7E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7E

No R CGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R CGE  (no recomendado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1268 0 E0D 44 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238E

0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 2280 E4 0 0 0 0 0 0 0 0 2373
0 0 0 0 0 2404 ED 0 0 0 0 0 0 0 0 24E8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7D8
0
0

1268 0 E0D 44 171 2404 ED 0 0 0 0 0 0 0 0 D64D

S ecPores clave para el PacPo

ComenParios adicionales

D00 caracPers quedan

TOTAI

S ubPoPal
OTR OS
AgriculPurab silviculPura y pesca
OTR OS  S E CTOR E S  S IN R E IACIÓN CON IA E NE R GÍA

S ecPor

E misiones de CO2  LP] C emisiones de eq. de CO2 LP]

E lecPricidad CalefacciónC
R efrigeración

CombusPibles fósiles E nergías renovables

S ecPores s in relación con la energía

OPros c no relacionados con energía

GesPión de aguas residuales
OPros c no relacionados con energía

GesPión de residuos

TR ANS POR TE
F loPa municipal
TransporPe P(blico
TransporPe privado y comercial

S ubPoPal

IndusPria

E dificios y equipamienPoCinsPalaciones municipales

E dificios y equipamienPoCinsPalaciones Perciarios (no municipales)

E dificios residenciales

E GIF IC IOS b E QUIPAMIE NTOCINS TAIACIONE S  E  INGUS TR IA

GesPión de residuos

GesPión de aguas residuales

CalorCfrío
E lecPricidad E nergías renovablesCombusPibles fósiles

Alumbrado p(blico

ToPal

 



y  INICIO

InvenPario de S eguimienPo de las E misiones
i  Copie PanPas pesPañ as "ME I" LIS E ] como sea necesario para los InvenParios de S eguimienPo de E misiones

1) Año de referencia

2) N(mero de OabiPanPes en el año de referencia

3) FacPores de emisión   IPCC
  AC↑ (Análisis del ciclo de vida)

4) Unidad de información de las emisiones   Poneladas de CO2 

  Poneladas equivalenPes de CO2

D) 

1000 caracPers quedan

i  Obsérvese que para separar los decimales se uPiliza la coma L.] No se permiPe uPilizar separador de millares.

Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 
calefacción Gasóleo Gasolina I igniPo Carbón

OPros 
combusPibles      

fósiles
AceiPe vegePal BiocombusPi

ble
OPros Pipos 
de biomasa

E nergía solar 
Pérmica

E nergía 
geoPérmica

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No R CGE 0
R CGE  (no recomendado) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S ecPores clave para el PacPo

TransporPe privado y comercial
S ubPoPal 
OTR OS
AgriculPurab silviculPura y pesca
TOTAI

IndusPria

S ubPoPal 
TR ANS POR TE

F loPa municipal

TransporPe p(blico

ToPal

E GIF IC IOS b E QUIPAMIE NTOCINS TAIACIONE S  E  INGUS TR IA  
E dificios y equipamienPoCinsPalaciones municipales

E dificios residenciales
Alumbrado p(blico

E dificios y equipamienPoCinsPalaciones Perciarios (no municipales)

InvenPario de E misiones

NoPas sobre mePodología

A. Consumo final de energía

S ecPor

CONS UMO F INAI GE  E NE R GÍA LM→O]

E lecPricidad CalefacciónC
R efrigeración

CombusPibles fósiles E nergías renovables



B. S uminisPro energéPico
i  OculPe las secciones y filas seg(n corresponda a su invenPario de emisiones

B1. Adquisición municipal de elecPricidad ecológica cerPificada

E lecPricidad 
renovable 
adquirida  

LM→O]

FacPor de 
emisión de 
CO2 C eq. de 
CO2 LPCM→O]

B2. E lecPricidad de generaciónCdisPribución local (sólo energía renovable)

E lecPricidad 
renovable 
generada 

LM→O]

FacPor de 
emisión 
LPCM→O 

producidas]

E misiones 
de CO2 C eq. 

de CO2 LP]

0
0
0
0

0 0

B3.  E lecPricidad de generaciónCdisPribución local

de fuenPes 
renovables

de fuenPes no 
renovables Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 

calefacción I igniPo Carbón FuenPes 
fósiles

FuenPes 
renovables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B4. Generación local de calefacciónCrefrigeración

de fuenPes 
renovables

de fuenPes no 
renovables Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 

calefacción I igniPo Carbón FuenPes 
fósiles

FuenPes 
renovables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cogeneración de calor y elecPricidad

Calefacción urbana (calor solamenPe)

OPros

TOTAI

E misiones de CO2 C eq. de 
CO2 LP]CombusPibles fósiles

R esiduos AceiPe 
vegePal

OPros Pipos 
de biomasa

OPros Pipos de 
renovables OPros

OPros Pipos de 
renovables OPros

Cogeneración de calor y elecPricidad

OPros

TOTAI

PlanPas locales de generación de calefacciónCrefrigeración

CalefacciónCrefrigeración 
generadas LM→O]

  AporPación del vecPor energéPico LM→O]

GeoPérmica
TOTAI

PlanPas locales de generación de elecPricidad                                        
(no se recomiendan R CGE  y planPas a gran escala > 20 M→)

E lecPricidad generada 
LM→O]

  AporPación del vecPor energéPico LM→O] E misiones de CO2 C eq. de 
CO2 LP]CombusPibles fósiles

R esiduos AceiPe 
vegePal

OPros Pipos 
de biomasa

Adquisición municipal de elecPricidad ecológica cerPificada

Adquisición de elecPricidad ecológica cerPificada

PlanPas locales de generación de elecPricidad renovable                                            
(no se recomiendan R CGE  y planPas a gran escala > 20 M→)

E ólica
HidroelécPrica
FoPovolPaica



C. E misiones de CO2

C1. Indique los facPores de emisión de CO2 uPilizados LPCM→O]:

Haga clic aquí para ver los facPores de emisión de los combusPibles 

Nacional Iocal Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 
calefacción Giésel Gasolina I igniPo Carbón

OPros 
combusPibles 

fósiles
AceiPe vegePal BiocombusPi

ble
OPros Pipos 
de biomasa

E nergía solar 
Pérmica

E nergía 
geoPérmica

BE I 0b481 0b481 0b000 0b202 0b227 0b267 0b267 0b24E 0b000 0b000 0b000 0b000 0b000 0b000 0b000 0b000

ME I

C2. Gebe rellenarse en el caso de que se incluyan secPores s in relación con la energía:

E misiones 
de eq. de 

CO2 LP]
7D7b84

InvenPario de E misiones

Gas naPural Gas licuado Gasóleo de 
calefacción Giésel Gasolina I igniPo Carbón

OPros 
combusPibles      

fósiles
AceiPe vegePal BiocombusPi

ble
OPros Pipos 
de biomasa

E nergía solar 
Pérmica

E nergía 
geoPérmica

168 216 62 0 1D4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

D10 106 63 1D 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722

7D8 104D 843 2E 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2848
184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184

No R CGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R CGE  (no recomendado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 2404 ED 0 0 0 0 0 0 0 0 24E8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7D8
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7D8

S ecPores clave para el PacPo

ComenParios adicionales

D00 caracPers quedan

GesPión de residuos
GesPión de aguas residuales
OPros c no relacionados con energía
TOTAI

TransporPe privado y comercial
S ubPoPal
OTR OS
AgriculPurab silviculPura y pesca
OTR OS  S E CTOR E S  S IN R E IACIÓN CON IA E NE R GÍA

IndusPria

S ubPoPal
TR ANS POR TE
F loPa municipal
TransporPe P(blico

E GIF IC IOS b E QUIPAMIE NTOCINS TAIACIONE S  E  INGUS TR IA  
E dificios y equipamienPoCinsPalaciones municipales

E dificios y equipamienPoCinsPalaciones Perciarios (no municipales)

E dificios residenciales
Alumbrado p(blico

S ecPor

E misiones de CO2  LP] C emisiones de eq. de CO2 LP]

E lecPricidad CalefacciónC
R efrigeración

CombusPibles fósiles E nergías renovables

ToPal

CombusPibles fósiles E nergías renovables

S ecPores s in relación con la energía

GesPión de residuos

GesPión de aguas residuales

OPros c no relacionados con energía

E lecPricidad
CalorCfrío



y  INICIO

Plan de Acción

1) TíPulo

2) FecOa de aprobación formal

3) Organismo recPor que aprueba el plan

4) Página Reb del PACES

E n general Municipal

D) Proyecciones para 2020 sin inProducir cambios (si procede) E misiones de CO2 (P CO2 (eq.)Ca) 0

Consumo final de energía (M→ OCa) 0

Municipal

Proyecciones para 2030 sin inProducir cambios (si procede) E misiones de CO2 (P CO2 (eq.)Ca) 0

Consumo final de energía (M→ OCa) 0

Municipal

Proyecciones para año objePivo a largo plazo sin inProducir cambios (si procede) E misiones de CO2 (P CO2 (eq.)Ca) 0

Consumo final de energía (M→ OCa) 0

i OculPar filas si resulPa apropiado para los OorizonPe Pemporales de su plan de acción.

6) NoPas sobre mePodología

D00 caracPers quedan

7) E sPimaciones de los impacPos de las acciones en 2020 en relación con:

E sPimaciones de los impacPos de las acciones en 2020 en relación con:

E sPimaciones de los impacPos de las acciones en el año objePivo a largo plazo en 
relación con:

i OculPar filas si resulPa apropiado para los OorizonPes Pemporales de su plan de acción.

Acciones clave

i Comience indicando sus PoPales por secPor y añ ada después sus acciones c lave.

i Añ ada PanPas filas para sus acciones clave como sea necesario.

AOorro de 
energía

Producción 
de energía 
renovable

Reducción 
de CO2

AOorro de 
energía

Producción 
de energía 
renovable

Reducción 
de CO2

AOorro de 
energía

Producción 
de energía 
renovable

Reducción 
de CO2

Inicio F in € M→OCa M→OCa P CO2Ca M→OCa M→OCa P CO2Ca M→OCa M→OCa P CO2Ca 
E GIF ICIOS  ↔ E QUIPAMIE NTOCINS TAIACIONES  MUNICIPAIE S

Nomenar un responsable energè Pic municipal AuPoridad local Alcalde 2018 2020 0 16b67 11b34  LS eleccione x]

Formar els serveis Pè cnics municipals en Permes de sosPenibiliPaP energè Pica AuPoridad local R egidor d'urbanisme 2018 2020 400 7b06 2b84 LS eleccione x]

Regular la PemperaPura de consigna dels edificis municipals a 20ºC  a l'Oivern i 2DºC  a l'esPiu AuPoridad local R egidor d'urbanisme 2018 2020 0 1Db01 7b22 LS eleccione x]

InsPal·lar caldera de biomassa i xarxa de calor a l'escolab llar d'infanPs i pavelló AuPoridad local R egidor d'urbanisme 2018 2020 30128 204b84 D4b6E LS eleccione x]

S ubsPiPuir la coberPa i millorar aïllamenP Pè rmic de l'edifici de la CulPural RequisiPos de 
consPrucción AuPoridad local R egidor d'urbanisme 2018 2020 107836 0b7D 0b36

S ubsPiPuir les là mpades exisPenPs per d'alPres més eficienPs AuPoridad local R egidor d'urbanisme 2020 202D 3000 3b1 1b4E

InsPal·lar caldera de biomassa a l'edifici de l'ajunPmenP AuPoridad local R egidor d'urbanisme 2020 202D 8D1D 13bD8 LS eleccione x]

14E87E c244b33 0 c76b4D c3b1 0 c1Db07 0 0 0

FomenPar la renovació de l'enllumenaP inPerior per enllumenaP eficienP i de baix consum en el secPor Perciari AuPoridad local R egidor d'urbanisme 2018 2020 400 43bD8 20bE6 LS eleccione x]

FomenPar la renovació d'elecProdomè sPics per adquirircne de classe A iCo biPè rmics en el secPor Perciari AuPoridad local R egidor d'urbanisme 2018 2020 400 108bE6 D2b41 LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

800 c1D2bD4 0 c73b37 0 0 0 0 0 0

S isPemas de alumbrado eficienPes GesPión de energía

E nvolvenPe de edificios

Reducción esPimada no asociada con ninguna acción noPificada

E GIF ICIOS  RE S IGE NCIAIE S

S isPemas de alumbrado eficienPes S ensibilizaciónCformación

E lecProdomésPicos eficienPes S ensibilizaciónCformación

E nergía renovable para calefacción de 
espacios y suminisPro de agua calienPe RequisiPos de consPrucción

Reducción esPimada no asociada con ninguna acción noPificada

E GIF ICIOS  ↔ E QUIPAMIE NTOCINS TAIACIONES  GEI  S E CTOR TE RCIARIO

Acción inPegrada (Podo lo anPerior) GesPión de energía

Acción inPegrada (Podo lo anPerior) S ensibilizaciónCformación

E ficiencia energéPica en calefacción de 
espacios y suminisPro de agua calienPe S ensibilizaciónCformación

E sPimaciones para 2030

i  OculPe filas s i resulPa apropiado para los 
OorizonPes  Pemporales de su plan de acción.

E sPimaciones para añ o objePivo a largo 
plazo

Modelos  de 
E xcelenciaAcciones clave Á rea de inPervención InsPrumenPo políPico

Origen de la 
acción

Organismo 
responsable

i  OculPe filas s i resulPa apropiado para los 
OorizonPes  Pemporales de su plan de acción.

CosPe de 
ejecución

E sPimaciones para 2020

Marco Pemporal 
de ejecución

Acciones de MiPigación

Pla d’acció de miPigació al canvi climàPic de Bellclloc d'Urgell

AjunPamenP de Bellclloc d'Urgell

OPPp:CCRRR.bellclloc.caPC

IER  (opción 1)

IER  (opción 1)

TransporPe OProsR esidencial

i  OculPe filas s i resulPa apropiado para los 
OorizonPes  Pemporales de su plan de acción.

R esidencial TransporPe OPros

IER  (opción 1)

R esidencial TransporPe OPros

Acción que 
Pambién 

afecPa a la 
adapPación

E ficiencia energéPica en calefacción de 
espacios y suminisPro de agua calienPe RequisiPos de consPrucción



Indicar la qualificació energè Pica dels OabiPaPges en venda al municipi AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2018 2020 0 33b28 11b7D LS eleccione x]

FomenPar la insPal·lació de calderes de biomassa en edificis residencials AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2020 202D D00 418b43 127b68 LS eleccione x]

Promoure la millora i eficiè ncia energè Pica al secPor domè sPic i Perciari miPjançanP l'aplicació de sisPemes 
passius AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2018 2020 400 4E8b38 161b03 LS eleccione x]

FomenPar la renovació de l'enllumneaP inPerior per enllumenaP eficienP i de baix consum en els edificis 
residencials AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2018 2020 400 D81b32 27Eb61

FomenPar la renovació d’elecProdomè sPics per adquirircne de classe A iCo biPè rmics en els edificis 
residencials AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2018 2020 400 16DbE 7Eb8

S ubsPiPució de les bombePes d’incandescè ncia AuPoridad local C iuPadania 2020 202D 0 232b2D 111b71 LS eleccione x]

RedisPribució de l'IBI per incenPiva la implanPació d'energies renovables per auPoconsum AuPoridad local Urbanismeb Presoreria i 
secreParia 2020 202D 0 133b14 47b02 LS eleccione x]

1700 c1278b88 0 cD32b1E c783b82 0 c286b41 0 0 0

S ubsPiPuir là mpades de vapor de sodi per Pecnologia IE G iCo insPal·lar reguladors de flux en capçalera o 
reacPà ncies de doble nivell. AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 202D 2030 D0000 144b46 6EbD3  LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

D0000 0 0 0 c144b46 0 c6EbD3 0 0 0

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

↑ePllar pel desenvolupamenP de les indicacions del Pla de mobiliPaP urbana o de l'E sPudi d'Avaluació de la 
MobiliPaP Generada AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2020 202D 0 1667bD7 43EbE4 LS eleccione x]

Promoció de la biciclePa i creació de carrils bici de demanda exisPenP AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2020 202D 0 D00b27 131bE8 LS eleccione x]

Crear una borsa local per a comparPir coPxe AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 202D 2030 1000 D00b27 131bE8 LS eleccione x]

Impulsar l’(s de veOicle elè cPric al municipib Oíbrids o de baixes emissions AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 202D 2030 0 2D0b14 87Eb8E LS eleccione x]

IncenPivar les empresesCescoles a fer (s del PransporP p(blic per anar a Preballar o esPudiar AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2020 202D 0 166b76 43bEE LS eleccione x]

1000 0 0 0 c308Db01 0 c1627b78 0 0 0

InsPal·lar sisPemes d'elecPrificació auPònoma miPjançanP solar foPovolPaica
AuPoridad local 202D 2030 1D0000 17D 84b18 LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

1D0000 0 0 0 0 c17D c84b18 0 0 0

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

LS eleccione x]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informar de cursos de conducció eficienP a la ciuPadania i empreses de PransporPs AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2020 202D 0 D00b27 131bE8 LS eleccione x]

ImplemenPar les accions necessà ries per Pal d’aconseguir una reducció de residus i uns objecPius en la 
recollida selecPiva AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2020 202D 0 46Eb43 LS eleccione x]

RedacPar una ordenança per a esPablir l’obligaPocriePaP de separar selecPivamenP els residus AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2020 202D 0 1D6b48 LS eleccione x]

AdOerircse a la S ePmana de la Prevenció de Residus AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 202D 2030 0 10b43 LS eleccione x]

ConPracPar l'elecPriciPaP d'equipamenPsCinsPal·lacions a comercialiPzadores 100% renovables AuPoridad local R egidoria d'Urbanisme 2017 2017 213b67 LS eleccione x]

0 0 0 c213b67 cD00b27 0 c768b32 0 0 0

0 c167Db7D 0 c8EDb68 c4D16b66 c17D c28D1b2E 0 0 0

S isPemas de alumbrado eficienPes

E lecProdomésPicos eficienPes

S ensibilizaciónCformación

S ensibilizaciónCformación

Acción inPegrada (Podo lo anPerior) CerPificación 
energéPicaCePiquePado

E nergía renovable para calefacción de 
espacios y suminisPro de agua calienPe

GesPión de residuos y aguas residuales S ensibilizaciónCformación

OPros OPros

Reducción esPimada no asociada con ninguna acción noPificada

TOTAI

OPros S ensibilizaciónCformación

GesPión de residuos y aguas residuales S ensibilizaciónCformación

GesPión de residuos y aguas residuales S ensibilizaciónCformación

Reducción esPimada no asociada con ninguna acción noPificada

OTROS

Reducción esPimada no asociada con ninguna acción noPificada

PROGUCCIÓN I OCAI  GE  CAI EF ACCIÓNCREF RIGE RACIÓN

E nergía foPovolPaica OPros

↑eOículos más limpiosCeficienPes S ensibilizaciónCformación

Transferencia modal Oacia el PransporPe 
p(blico S ensibilizaciónCformación

Reducción esPimada no asociada con ninguna acción noPificada

PROGUCCIÓN I OCAI  GE  EI ECTRICIGAG

Urbanización de uso mixPo y conPención de 
la expansión

ReglamenPo sobre 
planificación de 
PransporPeCmovilidad

Transferencia modal Oacia los PrayecPos a 
pie y en biciclePa  S ensibilizaciónCformación

Uso comparPido de auPomóviles Acuerdos volunParios con 
las parPes inPeresadas

Reducción esPimada no asociada con ninguna acción noPificada

TRANSPOR TE

Reducción esPimada no asociada con ninguna acción noPificada

INGUS TRIA

E ficiencia energéPica GesPión de energía

S isPemas de alumbrado eficienPes GesPión de energía

OPros S ubvenciones y ayudas

Reducción esPimada no asociada con ninguna acción noPificada

AIUMBRAGO PÚBIICO

GesPión de energía

E nergía renovable para calefacción de 
espacios y suminisPro de agua calienPe S ensibilizaciónCformación



y  INICIO

Formulario de Modelos de Excelencia

i  Copie las pesPañ as « BoE » para las Acciones clave que sean necesarias.

Acción clave

TíPulo del Modelo de E xcelencia

Idioma

S ecPor

Á rea de inPervención

InsPrumenPo políPico

Organismo responsable

Gescripción

E00 caracPers quedan

Marco Pemporal de ejecución

F uenPes de financiación R ecursos propios de la auPoridad local Lseleccione x]
F ondos y programas nacionales Lseleccione x]
F ondos y programas de la UE Lseleccione x]
Asociaciones privadas Lseleccione x]
OPros Lseleccione x]
Asociaciones p(blicocprivadas Lseleccione x]

i  S eleccione x para los casos que proceda.

Página Reb

E nlace a vídeo

Cifras clave de energía y economía

R educción de C O2 LPCa]

AOorro de energía LM→ OCa]

E nergía renovable producida LM→ OCa]

C osPe de ejecución L€]

E mpleos creados Ln(mero]

OPras cifras Unidad

i  Con el fin de ver los resulPados de la Pabla inferior y Oacer una valoración económica de los resulPados conseguidosCprevisPos por medida Pendrá que rellenar Podas celdas en blanco relevanPes relacionadas con el añ o de la inversión.

E speranza de vida de la acción Laños]
Tasa de descuenPo aplicada L%]
Primer año de la inversión 0 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
                 0 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
AOorros económicos (F ) c                
C osPes de inversión c                
C osPes adicionales c                
F lujo nePo de efecPivo c                c               c               c               c               c               c               c               c               c               c               c               c               c               c               c               c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           c           

↑P de los AOorros financieros € 0
↑PN de la inversión € 0
Plazo de recuperación desconPado no alcanzado años 0 meses
R ePorno sobre la inversión (R S I) #¡GI↑C0A

¿E S E  parPicipanPes? Lseleccione x]

ATR ÁS     S IGUIE NTE

E specifíquese

Modelos de E xcelencia



y  INICIO

R esulPados principales del InvenPario de E misiones de R eferencia

200D

1) E misiones de gases de efecPo invernadero y consumo final de energía per cápiPa

FacPor de emisión P CO2 (eq.)CcápiPa M→OCcápiPa

IPPC 4b1 12b3

2) E misiones de gases de efecPo invernadero y consumo final de energía per cápiPa

Municipal 144
Terciario 1228
R esidencial 23D1
Alumbrado p(blico 0
IndusPria 3862
TransporPe 43EE
OPros 0
No relacionados con energía 1043

E dificiosb equipamienPoCinsPalaciones e indusPria 3862

TransporPe 43EE
OPros 0
No relacionados con energía 1043

3) Consumo final de energía por secPor

Municipal 417
Terciario 3712
R esidencial 66D7
Alumbrado p(blico 28E
IndusPria 0
TransporPe 16676
OPros 0

E dificiosb equipamienPoCinsPalaciones e indusPria 1107D
TransporPe 16676
OPros 277D1

4) Consumo final de energía por vecPor energéPico

E lecPricidad D4E7
CalefacciónCrefrigeración 0
CombusPibles fósiles 222D4
R enovables 0

     * R enovables c para usos no elécPricos
     ** Ia mezcla de energía de calorCfrío y elecPricidad no esPá idenPificada

D) Producción local de energía

Consumo de elecPricidad D4E7
Producción de elecPricidad de fuenPes de energía no renovables 0
Producción de elecPricidad de fuenPes de energía renovables 0

Consumo de calefacciónCrefrigeración 0
Producción de calefacciónCrefrigeración de fuenPes de energía renovables 0
Producción de calefacciónCrefrigeración de fuenPes de energía no renovables 0

OPros renovables 0

Consumo final de energía 277D1

Informe de MiPigación

Añ o de referencia: 

C uota de podu ió loal de e e gía 
e ova le e  el osu o total fi al de e e gía 
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E lemenPos clave del OACE S  en la miPigación del clima

6) ObjePivo de reducción de las emisiones de gases de efecPo invernadero

HorizonPe Pemporal ObjePivo de reducción P CO2 (eq.) que reducir
2020 20% 1861
2030 40% 3722

LGesplegar] 0% 0

7) R educción de las emisiones de gases de efecPo invernadero esPimada por secPor en 2020 R educción de las emisiones de gases de efecPo invernadero esPimada por secPor en 2030 R educción de las emisiones de gases de efecPo invernadero  esPimada por secPor en el añ o objePivo a largo plazo

2020 2030 LGesplegar]
Municipal 0 0 0
Terciario 0 0 0
R esidencial 0 0 0
Alumbrado p(blico 0 0 0
TransporPe 0 0 0
IndusPria 0 0 0
Producción local de energía 0 0 0
Producción local de calefacciónCrefrigeración0 0 0
OPros 0 0 0

8) E volución esperada en Pérminos de emisiones de gases de efecPo invernadero

E304bDE
E scenario BAU 2020 0
E scenario PACE S  2020 7443b67

200D E304bDE
E scenario BAU 2030 0
E scenario PACE S  2030 DD82b7D

200D E304bDE
E scenario BAU a largo plazo 0
E scenario PACE S  a largo plazo E304bDE
2020
2030
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y  INICIO

S u progreso en la ejecución

i  E sPe informe se refiere al seguimienPo de la parPe de miPigación del PA CE S .

1) Grado de ejecución de las acciones

Municipal Terciario R esidencial Alumbrado 
p(blico IndusPria TransporPe E lecPricidad 

local
CalorCfrío 

local
OPros

ComplePo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E n proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No Oa iniciado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PospuesPo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) PresupuesPo uPilizado OasPa la fecOa

PresupuesPo €
GasPado 0
R esPanPe 3D2D7E

3) Ginero gasPado por secPor

€
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4) R educción de las emisiones de gases de efecPo invernadero esPimada de acuerdo con el grado de ejecución de las acciones
P CO2 eq. Caño

2020 2030 LGesplegar]

c8EDb68 c28D1b2E 0

i  InProduzca los valores de acuerdo con el grado de ejecución de sus acciones

Municipal
Terciario

R esidencial

R educción de GE I esPimada asociada con las acciones Perminadas

OPros

Informe de S eguimienPo para MiPigación

IndusPria
TransporPe

Producción local de elecPricidad
Producción local de calefacciónCrefrigeración

Alumbrado p(blico

R educción de GE I esPimada asociada con las acciones no iniciadas

R educción de GE I en general esPimada asociada con Podas las acciones

R educción de GE I esPimada asociada con las acciones en proceso

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Municipal

Terciario

R esidencial

Alumbrado p(blico

IndusPria

TransporPe

Producción local de elecPricidad

Producción local de calefacciónCrefrigeración

OPros
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S u cumplimienPo en relac ión con la sosPenibilidad energéPica y la miPigac ión del cambio c limáPico

D) E misiones de gases de efecPo invernadero y consumo final de energía per cápiPa i  InProduzca los  valores  de acuerdo con el n(mero de IS E  incluidos
año PCcápiPa

200D 4b126202DD
2014 0

0 #¡GI↑C0A

año M→ OCcápiPa
200D 12b31
2014 8b4E

0 #¡GI↑C0A

6) E misiones de gases de efecPo invernadero (influencia del FacPor Nacional de E misión para la E lecPricidad)

Año

InProducción del 
FacPor Nacional de 

E misión para la 
E lecPricidad

FacPor de 
emisión 

consPanPe

FacPor de 
emisión 

acPualizado 
cada año

E misiones 
de GE I con 

FacPor 
Nacional de 

E misión 
consPanPe

E misiones 
de GE I con 

FacPor 
Nacional de 

E misión 
acPualizado

200D 0b481 0b481 c 8261 8261
2014 0 0b481 0 2480 0

0 0 #¡GI↑C0A #¡GI↑C0A #¡GI↑C0A #¡GI↑C0A

7) E misión de gases de efecPo invernadero por secPor

200D 2014 0
Municipal 144 336 722
Terciario 1228 1777 2848

R esidencial 23D1 7E 184
Alumbrado p(blico 13E 0 0

IndusPria 0 238E 0
TransporPe 43EE 0 0

OPros 0 0 0
No relacionado con la energía 1043 D64D 7D8

E dificiosb equipamienPoCinsPalaciones e indusPria
TransporPe

OPros

No relacionado con energía

           * S e Oan calculado las emisiones PoPales de gases de efecPo invernadero de acuerdo con el F acPor Nacional de E misiones consPanPe con el fin de mosPrar el 
efecPo sobre la reducción de emisiones expresadas por el cambio de la mezcla en la red nacional de Pransmisión de energía elécPrica y no direcPamenPe relacionadas 

con las acciones denPro del plan de acción.
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8) Consumo final de energía por secPor

200D 2014 0
Municipal 417 86E 0
Terciario 3712 136E 0

R esidencial 66D7 8030 0
Alumbrado p(blico 28E 320 0

IndusPria 0 0 0
TransporPe 16676 E382 0

OPros 0 0 0

E) Consumo final de energía por vecPor energéPico

200D 2014 0
R enovables 0 0 0

CombusPibles fósiles 222D4 14813 0
CalefacciónCrefrigeración 0 0 0

E lecPricidad D4E7 D1D6 0

   * R enovables para usos no elécPricos
   ** No se Oa idenPificado la mezcla de energía de calefacciónCrefrigeración y elecPricidad.

10) Producción local de energía ##########

200D 2014 0
Producción de elecPricidad de fuenPes de energía renovables 0 0 0

Producción de elecPricidad de fuenPes de energía no renovables 0 0 0
Producción de calefacciónCrefrigeración de fuenPes de energía renovables 0 0 0
Producción calefacciónCrefrigeración de fuenPes de energía no renovables 0 0 0

Consumo de elecPricidad D4E7b01 D1D6b311 0
Consumo de calefacciónCrefrigeración 0 0 0
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y  INICIO

E scala de esPado E sPado Nivel indicaPivo de finalización
G No se Oa iniciado o esPá iniciándose 0c2D %
C E sPá avanzando 2DcD0 %
B S igue adelanPe D0c7D %
A Tomando la iniciaPiva 7Dc100 %

Pasos del C iclo de AdapPación AuPoevaluación 
del esPado

ComenParios

G
C

G

G

G

G

G
D00 caracPers quedan

C

C

C

G D00 caracPers quedan

G

G

C
D00 caracPers quedan

PAS OS  3 & 4 c IdenPificaciónb evaluación y 
selección de las opciones de adapPación

Tablero de PunPuación de la AdapPación

Acciones

PAS O 2 c E valuación de los riesgos del 
cambio climáPico y las vulnerabilidades a él

IdenPificados y priorizados los posibles secPores de acción

CarPografiados los posibles méPodos y fuenPes de daPos para la realización de una E valuación de 
R iesgos y ↑ulnerabilidades

PAS O 1 c Preparación del Perreno para la 
adapPación Asignados el equipo de adapPación (funcionario) denPro de la adminisPración municipal y 

responsabilidades claras

i  R ellene la siguienPe lisPa comprobación de auPoevaluación usando el sisPema de escala AcBcCcG (que se presenPa a conPinuación) en la columna F  (obligaPorio). IdenPifique sus siguienPes pasosCáreas de posible mejora medianPe comenParios inProducidos en la columna I 
(opcional). E l esPado medio para cada paso se visualiza enPonces a Pravés del gráfico de araña (calculado auPomáPicamenPe) a conPinuaciónb así como en la pesPaña « Informe de sínPesis».

Preparados los mecanismos de coordinación OorizonPal (es decirb enPre los deparPamenPos 
secPoriales)

Preparado el proceso de comunicación conPinua (para el compromiso de las disPinPas audiencias 
objePivo)

Preparados los mecanismos de coordinación verPical (es decirb enPre los niveles de gobierno)

Gefinidos los compromisos de adapPación e inPegrados en la políPica local del clima

R ealizadas las evaluaciones de los riesgos y vulnerabilidades en relación con el cambio climáPico

Gesarrolladas y adopPadas las acciones de adapPación (como parPe del PACE S  y oPros 
documenPos de planificación)

IdenPificados los recursos Oumanosb Pécnicos y financieros

E sPablecidos los mecanismos de consulPa y parPicipación que promueven la parPicipación de las 
m(lPiples parPes inPeresadas en el proceso de adapPación

Compiladab documenPada y evaluada la gama complePa de opciones de adapPación

R evisados periódicamenPe los conocimienPos disponibles e inPegrados los nuevos Oallazgos

E valuadas las posibilidades de inPegración de la adapPación en las políPicas y los planes 
exisPenPesb idenPificados los posibles conflicPos y sinergias (por ejemplob con las medidas de 

miPigación)

PAS O 1 c Preparar el
Perreno

PAS O 2 c Evaluar riesgo &
vulnerabilidades

PASOS  3 & 4 c IdenPificar
opciones de adapPaciónPASO D c E jecución

PASO 6 c S eguimienPo &
evaluación

A

B

C

G

 R IE SGOS & ↑UINE RABII IGAGE S

 ACCIONE S

 E S TR ATE GIA



y  INICIOTablero de PunPuación de la AdapPación
C

G

C D00 caracPers quedan

G

G

G

G
D00 caracPers quedan

  S IGUIE NTE

PAS O D c E jecución

PAS O 6 c S eguimienPo y evaluación

E sPablecido el marco de ejecuciónb con OiPos claros

R ealizado el seguimienPo periódico del progreso y noPificado a los encargados de la Poma de 
decisiones relevanPes

E jecuPadas e inPegradas las acciones de adapPación (donde proceda)b seg(n se define en el 
PACE S  y en oPros documenPos de planificación adopPados.

E sPablecido el marco de seguimienPo para las medidas de adapPación

E sPablecida la acción coordinada enPre la miPigación y adapPación

AcPualizadosb revisados y ajusPados la E sPraPegia de adapPación y el Plan de Acción  de acuerdo 
con los Oallazgos del procedimienPo de seguimienPo y evaluación

IdenPificados los indicadores apropiados de seguimienPo y evaluación

 INGICAGORE S

 ACCIONE S



R iesgos y ↑ulnerabilidades del Cambio C limáPico y  INICIO

1)

TíPulo Añ o IímiPe MéPodo  & FuenPe(s) ¿Para publicar?

Anà lisi del grau de vulnerabiliPaP i 
resiliè ncia dels municipis de CaPalunya 
al canvi climà Pic

2016

punPua la vulnerabiliPaP del 
0 al 10b senP 0 municipi poc 
vulnerable a 10 molP 
vulnerable

√

i  Añada PanPas filas para sus acciones clave como sea necesario

2)

<< R iesgos acPuales >>

Nivel acPual del riesgo
Cambio previsPo en 

inPensidad
Cambio previsPo en 

frecuencia Marco Pemporal
Indicadores relacionados con 

el riesgo

Bajo AumenPo AumenPo A medio plazo Frecuencia de las olas de 
calorCfrío

Bajo Gisminución Gisminución A medio plazo Frecuencia de las olas de 
calorCfrío

Bajo S e desconoce S e desconoce S e desconoce

Bajo S in cambios S in cambios A largo plazo

Bajo S in cambios S in cambios A largo plazo

Bajo AumenPo AumenPo A medio plazo

Moderado AumenPo AumenPo A medio plazo  

Bajo S in cambios S in cambios A largo plazo

Bajo S in cambios S in cambios A largo plazo

OPros GisponibiliPaP d'aigua a 
l'agriculPura Bajo AumenPo AumenPo A medio plazo

i  Haga clic aquí para ver ejemplos de 
indicadores relacionados con el riesgo

3)

Indicadores relacionados con 
la vulnerabilidad

consum energè Pic

consum d'aigua en agriculPura

i  Haga clic aquí para ver ejemplos de 
indicadores relacionados con la 
vulnerabilidad

R iesgo de peligro climáPico parPicularmenPe relevanPe para su auPoridad local o región

↑ulnerabilidades para su auPoridad local o región

Gesenvolupa una mePodologia d’anà lisi que permeP 
obPenir una diagnosi a nivell municipal de quin es el grau 
de vulnerabiliPaP i resiliè ncia al canvi climà Pic dels 
municipis de CaPalunya. Gel PoPal de 18 indicadors de 

i  S olo debe rellenarse para los riesgos climáPicos que conciernen a su auPoridad local.

Física y ambienPal:

Canvis en els paProns de demanda energè Pica en l’à mbiP de la ind(sPriab els serveis i el comerç 

Gescripción de la vulnerabilidad

AvalancOas

Incendios ForesPales

Tipo de vulnerabilidad

l’Oficina CaPalana del Canvi C limà Pic i la 
↑ola

i  OculPe las filas que no conciernan a su auPoridad 
local.

Inundaciones

<<   R iesgos previsPos   >>

PrecipiPación E xPrema

S equías

TormenPas

E levación del nivel del mar

S ocioeconómica:

IncremenP de les necessiPaPs de reg en l'agriculPura i ramaderia

E valuaciones del R iesgo y la ↑ulnerabilidad del Cambio C limáPico

i  Haga clic aquí para enviar sus E valuaciones de R iesgos y ↑ulnerabilidades a Oelpdesk@ mayorscadapP.eu. S e mosPrarán en su perfil de firmanPe del siPio Reb sobre el PacPo de Alcaldes.

GescripciónAuPores

Calor E xPremo

Frío E xPremo

Tipo de R iesgo C limáPico



R iesgos y ↑ulnerabilidades del Cambio C limáPico y  INICIO

4)

ImpacPo previsPo Probabilidad de que 
ocurra

Nivel de impacPo previsPo Marco Pemporal Indicadores relacionados con 
el impacPo

LGesplegar] LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar] LGesplegar]

IncremenP de les necessiPaPs de 
consum energè Pic a l'esPiu Probable Moderado A medio plazo

R educció de la disponibiliPaP 
d'aigua Posible Moderado A largo plazo

LGesplegar] LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar] LGesplegar]
R educció de la disponibiliPaP 
d'aigua per l'agriculPura i possible 
necessiPaP d'adapPar culPius 

Posible Moderado A largo plazo
% de pérdidas agrícolas por 
condicionesCepisodios climaPológicos 
exPremos (pro ejemplob sequíab 

LGesplegar] LGesplegar] LGesplegar]

Onades de calor Posible Moderado A largo plazo
N(mero de personas 
lesionadasCevacuadasCPrasladadas a 
causa de los episodios climaPológicos 

LGesplegar] LGesplegar] LGesplegar]

LGesplegar] LGesplegar] LGesplegar]

OPros Lespecifíquese] LGesplegar] LGesplegar] LGesplegar]

i  Haga clic aquí para ver ejemplos de 
indicadores relacionados con el 
impacPo y los secPores

ATR Á S     S IGUIE NTE

TransporPe

Planificación PerriPorial

S ecPor políPico afecPado

Agua

R esiduos

i  OculPe las filas que no conciernan a su auPoridad 
local.

i  S olo debe rellenarse para los riesgos climáPicos que conciernen a su auPoridad local.

E dificios

Medio ambienPe y biodiversidad

S alud

ProPección civil y emergencias

ImpacPo previsPo en su auPoridad local o región

Turismo

AgriculPura y silviculPura

E nergía



Acciones de AdapPación y  INICIO

1)

TíPulo FecOa de adopción (si 
procede)

¿Para publicar?

Pla d’acció d’adapPació al canvi 
climà Pic de Bellclloc d'Urgell LddCmmCaa] √

LddCmmCaa] L√C2]
LddCmmCaa] L√C2]

i  Agregue PanPas filas como sea necesario.

Incorporación de la adapPación en oPros ámbiPos políPicos

D00 caracPers quedan

2) Acciones de AdapPación

Inicio F in Inversión No Inversión

E dificios AdapPar els equipamenPs municipals 
més significaPius per poder connecPar 

Adquisic ió d'un g enera dor per poder a ba sPir
a lg un edific i munic ipa lb c om e l c enPre  de serve is Alcalde 2020 202D No se Oa iniciado LS eleccione x] LS eleccione]

Agua Promoure la moderniPzació de regs per 
afavorir l’eficiè ncia i l’esPalvi d’aigua.

Promoure i afavorir donanP avanPaPges de carà cPer 
fiscalb promovenP els projecPes i donanP suporP a Alcalde 2020 202D No se Oa iniciado LS eleccione x] LS eleccione]

Agua E sPudi d'un canvi de Parifes que incenPivi 
l'esPalvi d'aigua.

R evisar les Parifes d'aigua per a PoPs els secPors de 
forma que s'incenPivi l'esPalvi d'aigua. Alcalde 2020 202D No se Oa iniciado LS eleccione x] LS eleccione]

Agua E laborar un esPudi i prospecció de les 
aigües subPerrànies

R ealiPzar un esPudi Oidrogeològic del municipi per 
Pal de valorar les disponibiliPaPs d’aigües Alcalde 2018 2020 No se Oa iniciado LS eleccione x] LS eleccione]

Agua Ordenança sobre l'esPalvi d'aigua i 
separaPiva d'aigües

Per Pal d'impulsar mesures d'esPalvi d'aigua al 
municipi en la nova consPrucció es valorarà  
elaborar una ordenança municipal al respecPe. E s 

Alcalde 2020 202D No se Oa iniciado LS eleccione x] LS eleccione]

Agua

↑erificació del bon funcionamenP de la 
xarxa de clavegueram i valoració de 
l'aprofiPamenP de les aigües residuals de 
les fuPures E GAR .

E s valorarà  l'esPaP de la xarxa de clavegueramb 
així com la seva capaciPaP d'afronPar pluges 
Porrencials forPes. Per a les fuPures esPacions de 
depuració planificadesb es planPejarà  en el seu 
esPudi la possibiliPaP d'aprofiPar les aigües 

Alcalde 2020 202D No se Oa iniciado LS eleccione x] LS eleccione]

AgriculPura y silviculPura MiniaudiPories energè Piques i de 
recursos (aigua) de les exploPacions 

E laboració d’audiPories a nivell energè Pic i alPres 
recursos com l’aiguab per Pal d’opPimiPzar i reduir Alcalde 202D 2030 No se Oa iniciado LS eleccione x] LS eleccione]

AgriculPura y silviculPura ↑ePllar perquè  els agriculPors uPiliPzin 
espè cies resisPenPs a la sequera.

↑ePllar perquè  els diferenPs subminisPradors de 
llavors propers subminisPrin espè cies resisPenPs a Alcalde 202D 2030 No se Oa iniciado LS eleccione x] LS eleccione]

S alud InsPal·lar proPeccions solars a les places 
principals (més arbraP o Pendals).

InsPal·lació de proPeccions solars fixes o 
provisionals als principals punPs de PrànsiP Alcalde 2020 202D No se Oa iniciado LS eleccione x] LS eleccione]

ProPección civil y emergencias E sPablir avisos direcPes a la població 
sensible a les onades de calor

ObPenir anualmenP el llisPaP de les persones 
vulnerables del municipi i un conPacPe per Pal 
d'avisarcles direcPamenP davanP dels avisos 

Alcalde 2020 2030 No se Oa iniciado LS eleccione x] LS eleccione]

ProPección civil y emergencias
R edacPar el GUPR OCIM (documenP 
(nic de ProPecció C ivil Municipal) per 
acPualiPzar els plans d'emergè ncies

AcPualiPzar els plans mulPirisc i redacPar el 
GUPR OCIM (GocumenP Únic de ProPecció C ivil 
Municipal). E ls objecPius amb la redacció i fuPura 
adopció del nou GUPR OCIM són assolir una 
òpPima reacció en episodis d’emergè nciesb 
aconseguir la mà xima eficàcia i coordinació enPre 
PoPs els cosses acPuanPs a Bellclloc d’Urgellb 
minimiPzar els efecPes al municipi ib sobrePoPb 
eviPar danys per la població

Alcalde 2020 2030 No se Oa iniciado LS eleccione x] LS eleccione]

i  AñadirCoculPar PanPas filas como sea necesario.

ATRÁ S     S IGUIE NTE

<<Campos obligaPorios adicionales solo para  « Acciones C lave»>>

Planes de Acción para la AdapPación

i  Envíe su Plan de Acción para la AdapPación Iocal y oPros documenPos de planificación (si los Oubiera) a Oelpdesk@ mayorscadapP.eu.

Pla d’acció d’adapPació al canvi climà Pic de Bellclloc d'Urgell que s'inclou dins el PAE S C  
municipal

Idioma

Idioma nacional

i  Para cuanPificar el riesgo o la vulnerabilidad abordados 
o el resulPado alcanzadob Oaga clic para ver algunos 
ejemplos de indicadores.

Grado de 
ejecución

OrganismoCGeparPamenPo 
responsable

Breve descripción
(máx. 300 caracPeres)

TíPulo
(máx. 120 caracPeres)

ParPes inPeresadas 
implicadas

S eleccionar 
como acción 
clave (☼)

¿AfecPa la 
acción Pambién 
a la 
miPigación?

Breve descripción

CosPes (€)R esulPados 
alcanzados  (mín. 
1)

R iesgo yCo 
vulnerabilidad 
abordado

LGesplegar]
LGesplegar]

S ecPor
Período de ejecución

i  Enumere sus acciones de adapPación en la Pabla inferior. Ias acciones pueden ser inPegrales o represenPaPivasb Pomadas de uno o más de los documenPos ciPados por la auPoridad local en la sección anPerior.



Informe de AdapPación y  INICIO

i  Ias siguienPes Pablas y gráficos se generan auPomáPicamenPe en función de los daPos que Oaya indicado en las pesPañas anPeriores.

1) E sPado del F irmanPe en el C iclo de AdapPación
LFuenPe: pesPaña « Tablero de PunPuación de la AdapPación»]

G: No se Oa iniciado o esPá iniciándose

C: Avanza bien

B: S igue adelanPe

2) MaPriz de Calificación de R iesgo
LFuenPe: pesPaña « R iesgos & ↑ulnerabilidades»]

Nivel de R iesgo Cambio esperado 
en inPensidad

Cambio esperado 
en frecuencia

Período de 
Piempo

A ►► A: Bajo : AumenPo |: AcPualmenPe

A ►► AA: Moderado : Gisminución ►: A corPo plazo

A L? ] L? ] L? ] AAA: AlPo : S in cambio ►►: A medio plazo

A ►►► L? ]: S e desconoce L? ]: S e desconoce |►►►: A largo plazo

A ►►► L? ]: S e desconoce

A ►►
AA ►►
A ►►►
A ►►►

OProGisponibiliPaP d'aigua a l'agriculPura A ►►

PrecipiPación exPrema

A: E sPá Pomando la iniciaPiva

Tipo de riesgo climáPico

Calor exPremo
Frío exPremo

AvalancOas
Incendios foresPales

Inundaciones

S equías
E levación del nivel del mar

TormenPas

PA SO 1 c Preparar el
Perreno

PAS O 2 c E valuar riesgo
& vulnerabilidades

PA SOS  3 & 4 c IdenPificar
opciones de adapPaciónPA SO D c E jecución

PA SO 6 c S eguimienPo &
evaluación

A

B

C

G



Informe de AdapPación y  INICIO

3) MaPriz de Calificación de ImpacPo
LFuenPe: pesPaña « R iesgos & ↑ulnerabilidades»]

Probabilidad de 
que ocurra

Nivel de impacPo 
esperado Período de Piempo

 A: Bajo |: AcPualmenPe

 AA: Moderado ►: A corPo plazo

Probable AA ►► AAA: AlPo ►►: A medio plazo

Posible AA ►►► L? ]: S e desconoce |►►►: A largo plazo

 L? ]: S e desconoce

 

Posible AA ►►►
 

Posible AA ►►►
 

 

OPros Lespecifíquese]  

4) Acciones de adapPación por secPor (noPificadas) 
LFuenPe: pesPaña « Acciones de AdapPación»]

N(mero de acciones 
noPificadas

1

0

0

D

0

0

2

0

1

2

0

0

S ecPor políPico impacPado

E dificios
TransporPe

Agua

Planificación PerriPorial
AgriculPura & s ilviculPura

R esiduos

E nergía

S alud
Medio ambienPe & biodiversidad

ProPección civil & emergencias

Turismo

S ecPor

Turismo

E dificios
TransporPe

R esiduos

OPros

E nergía
Agua

Planificación PerriPorial
AgriculPura & s ilviculPura

Medio ambienPe & biodiversidad
S alud

ProPección civil & emergencias

0%0%0%0%0%0%0%

E%
0%0%

46%

0%0%

18%

0%

E%

18%
0%0% Edific ios

TransporPe

Energía

Agua

R esiduos

Planificación TerriPorial

AgriculPura & S ilviculPura

Medio AmbienPe & Biodiversidad

Salud

ProPección C ivil

Turismo

OPros



Informe de AdapPación y  INICIO

4) E sPado de las Acciones de AdapPación (noPificadas)
LFuenPe: pesPaña « Acciones de AdapPación»]

E sPado de la acción

No se Oa iniciado 11 73%
E n proceso 0 0%

ComplePo 0 0%
Cancelado 0 0%

No especificado 4 27%
ToPal: 1D

D) ComenParios

N(mero de acciones noPificadas

73% 0%0%0% 27%

No se Oa iniciado En proceso ComplePo Cancelado No especificado



y  INICIO

 Índice

Tipo de indicador Gefinición R esulPado E nlace

Indicadores basados en procesos seguimienPo en el que la auPoridad local se encuenPra en el proceso de adapPación (a Pravés de pregunPas de auPoevaluación y un 
sisPema de punPuación AcBcCcG).

Gráfico de araña
(generado por E xcel)


(Tablero PunPuación 

AdapPación)

Indicadores de vulnerabilidad proporcionan información sobre el nivel de vulnerabilidad de las auPoridades locales a los impacPos climáPicos (incl. la exposición y la sensibilidad al riesgo). ** 

Indicadores de impacPo dan una indicación de los impacPos (por ejemplob que afecPan al medio ambienPeb a la sociedad y la economía)b que Oa medido la 
auPoridad local en su PerriPorio.

MaPriz de C lasificación de 
R iesgo & ImpacPo 

(generada por E xcel)


Indicadores de resulPado cuanPifica los avances en la ejecución de las acciones de adapPación y los resulPados (por ejemplob reducción de las 
vulnerabilidadesCrefuerzo de la resiliencia) en los diferenPes secPores.

HecOos & C ifras C lave 
sobre el PacPo (que vienen 

el siPio Reb del PacPo)


Tipo de vulnerabilidad Indicadores relacionados con la vulnerabilidad Unidad Añ o de referencia Cambio previsPo Marco Pemporal
ClimáPica N(mero de díasCnocOes con Pemp. exPremas (comparado con las Pemp. anualesCesPacionales de referencia en Ooras diurnasCnocPurnas)N(mero de díasCnocOes LGesplegar] LGesplegar]
C limáPica Frecuencia de las olas de calorCfrío Media por mesCaño LGesplegar] LGesplegar]

C limáPica N(mero de díasCnocOes con precipiPaciones exPremas (en comparación con las precipiPaciones anualesCesPacionales de referencia 
en las Ooras diurnasCnocPurnas) N(mero de díasCnocOes LGesplegar] LGesplegar]

C limáPica CanPidad de díasCnocOes consecuPivos sin lluvia N(mero de díasCnocOes LGesplegar] LGesplegar]
S ocioeconómica Población acPual comparada con las proyecciones para 2020C2030C20D0 N.º  de OabiPanPes LGesplegar] LGesplegar]
S ocioeconómica Gensidad poblacional (en comparación con la media nacionalCregional en el año ↓  en el paísCregión ↓) Personas por km2 LGesplegar] LGesplegar]

S ocioeconómica % de parPe de grupos de población sensible (p. ej.: ancianos (> 6D)C jóvenes (< 2D)b familias de jubilados solosb familias con bajos 
ingresosC desempleados) c comparado con la media nacional en el año ↓ b país ↓ % LGesplegar] LGesplegar]

S ocioeconómica % de población que vive en las zonas en riesgo (por ejemplob inundaciónb sequíab olas de calorb incendios) % LGesplegar] LGesplegar]
S ocioeconómica % de zonas no accesibles para los servicios de respuesPa a emergenciasCbomberos % LGesplegar] LGesplegar]
F ísica y medioambienPal % de cambio en la PemperaPura media anualCmensual % LGesplegar] LGesplegar]
F ísica y medioambienPal % de cambio en la precipiPación media anualCmensual % LGesplegar] LGesplegar]

F ísica y medioambienPal IongiPud de la red de PransporPe (por ejemplob carrePeraCferrocarril) siPuada en las zonas en riesgo (como inundaciónb sequíab olas 
de calorb incendios) km LGesplegar] LGesplegar]

F ísica y medioambienPal IongiPud de la línea de cosPa C ríos afecPados por las condiciones mePeorológicas exPremas C erosión PerresPre (sin adapPación) km LGesplegar] LGesplegar]
F ísica y medioambienPal % de zonas bajas o de alPiPud % LGesplegar] LGesplegar]
F ísica y medioambienPal % de zonas en cosPas o ríos % LGesplegar] LGesplegar]
F ísica y medioambienPal % de zonas proPegidas (sensibles desde el punPo de visPa ecológico o culPural) C % de cubierPa foresPal % LGesplegar] LGesplegar]

F ísica y medioambienPal % de zonas (residencialesCcomercialesCagrícolasCindusPrialesCPurísPicas) en riesgo (por ejemplob inundaciónb sequíab ola de calorb 
incendios) % LGesplegar] LGesplegar]

F ísica y medioambienPal Consumo acPual de energía por cápiPa frenPe a las previsiones para 2020C2030C20D0 M→O LGesplegar] LGesplegar]
F ísica y medioambienPal Consumo acPual de agua por cápiPa frenPe a las previsiones para 2020C2030C20D0 m3 LGesplegar] LGesplegar]
OPro Lespecifíquelo] OPro Lespecifíquelo] Lespecifíquelo] LGesplegar] LGesplegar]

ANE ↓O c Indicadores de la adapPación

i  A conPinuación se muesPra una lisPa (no exOausPiva) de ejemplos de indicadores. S eleccione cualquier indicador que use la auPoridad local para medir el progreso y complePe la lisPa con sus propios indicadores . No Piene más que añadirCoculPar las filas de acuerdo con sus necesidades. R ecuerde que 
los indicadores se clasifican de acuerdo con los disPinPos secPores y caPegorías que pueden enconPrarse en las pesPañas anPeriores del presenPe modelo.

R equisiPos mínimos de información

Indicadores

  RIE GOS  ↔  ↑UINE RABIIIGAGES

i  E sPe anexo se prePende (nicamenPe como una fuenPe de inspiración. Ninguno de esPos indicadores son ejemplos obligaPoriosb solo ilusPraPivos. S ólo  son obligaPorios los indicadores basados en procesos (sisPema AcBcCcG de la escala propuesPa en el « Tablero de PunPuación de la AdapPación»).

Opcional (pero muy recomendable para los 
principales impacPos noPificados en la pesPaña 

« R iesgos y ↑ulnerabilidades»)
Opcional (pero se recomienda al menos 1 por 

« Acción clave» noPificada en la pesPaña 
« Acciones»)

ObligaPorio (en el « Tablero de PunPuación de la 
AdapPación»)

Opcional (pero muy recomendable para las 
principales vulnerabilidades noPificadas en la 

pesPaña « R iesgos y ↑ulnerabilidades»)



y  INICIOANE ↓O c Indicadores de la adapPación
S ecPores afecPados Indicadores relacionados con el impacPo Unidad Añ o de referencia Cambio previsPo Marco Pemporal

E dificios N(mero o % de edificios (p(blicos C residenciales C Perciarios) dañados por condiciones o episodios climaPológicos exPremos (al añoCduranPe un período 
de Piempo específico) LGesplegar] LGesplegar]

TransporPeb energíab aguab residuosb TIC N(mero o % de infraesPrucPuras de PransporPe C energía C agua C TIC  dañadas por condiciones o episodios climaPológicos exPremos (al añoCduranPe un período 
de Piempo específico) LGesplegar] LGesplegar]

Planificación del uso del Perreno % de zonas grisesCazulesCverdes afecPadas por las condiciones o episodios climaPológicos exPremos (por ejemplob efecPo de isla de 
calorb inundacionesb caídas de rocas o avalancOasb incendios) % LGesplegar] LGesplegar]

TransporPeb energíab aguab residuosb proPección civil y 
emergencias

N(mero de días de inPerrupción de los servicios p(blicos (como suminisPro energéPico o de aguab proPección saniPariaCcivilb servicios 
de emergenciab residuos) c LGesplegar] LGesplegar]

TransporPeb energíab aguab residuosb proPección civil y 
emergencias

Guración media (en Ooras) de las inPerrupciones de los servicios p(blicos (como suminisPro energéPico o de aguab proPección 
saniPariaCcivilb servicios de emergenciab residuos) Ooras LGesplegar] LGesplegar]

S alud N(mero de personas lesionadasCevacuadasCPrasladadas a causa de los episodios climaPológicos exPremos (por ejemplob olas de 
calor o de frío)

(al añoCduranPe un período 
específico) LGesplegar] LGesplegar]

S alud N(mero de muerPes relacionadas con los episodios climaPológicos exPremos (por ejemplob olas de calor o de frío) (al añoCduranPe un período 
específico) LGesplegar] LGesplegar]

ProPección civil y casos de emergencia Tiempo de respuesPa media (en min.) para la policíaCbomberosCservicios de emergencia en el caso de episodios climaPológicos 
exPremos min. LGesplegar] LGesplegar]

S alud N(mero de adverPencias acerca de la calidad del agua emiPidas % LGesplegar] LGesplegar]
S alud N(mero de adverPencias acerca de la calidad del aire emiPidas LGesplegar] LGesplegar]
Medio ambienPe y biodiversidad % de zonas afecPadas por la erosión PerresPreCdegradación de la calidad del suelo % LGesplegar] LGesplegar]
Medio ambienPe y biodiversidad % de pérdidas de OábiPaP por aconPecimienPos climaPológicos exPremos % LGesplegar] LGesplegar]
Medio ambienPe y biodiversidad % del cambio en el n(mero de especies naPivas % LGesplegar] LGesplegar]

Medio ambienPe y biodiversidad % de especies naPivas (animalesCplanPas) afecPadas por enfermedades relacionadas con los episodiosCcondiciones climaPológicas 
exPremas % LGesplegar] LGesplegar]

AgriculPura y silviculPura % de pérdidas agrícolas por condicionesCepisodios climaPológicos exPremos (pro ejemplob sequíab escasez de aguab erosión del 
suelo) % LGesplegar] LGesplegar]

AgriculPura y silviculPura % de pérdidas ganaderas por las condiciones climaPológicas exPremas % LGesplegar] LGesplegar]
AgriculPura y silviculPura % de cambio en las cosecOasCevolución de la producPividad anual de las zonas de pasPo % LGesplegar] LGesplegar]
AgriculPura y silviculPura % de pérdidas ganaderas por plagasCpaPógenos % LGesplegar] LGesplegar]
AgriculPura y silviculPura % de pérdidas madereras por plagasCpaPógenos % LGesplegar] LGesplegar]
AgriculPura y silviculPura % de cambio en la composición de los bosques % LGesplegar] LGesplegar]
AgriculPura y silviculPura % de cambio en la capPación del agua % LGesplegar] LGesplegar]
Turismo % de cambio en flujosCacPividades PurísPicas % LGesplegar] LGesplegar]

OPros pérdidas económicas anuales direcPas (por ejemplob en los secPores comercialesCagrícolasCindusPrialesCPurísPicos) debido a los 
episodios climaPológicos exPremos en € €Caño LGesplegar] LGesplegar]

OPros CanPidad en € de compensación recibida (por ejemplob seguros) €Caño LGesplegar] LGesplegar]
OPro Lfavor especificar] OPro Lfavor especificar] Lfavor especificar] LGesplegar] LGesplegar]

  RIE GOS  ↔  ↑UINE RABIIIGAGES



y  INICIOANE ↓O c Indicadores de la adapPación
S ecPores afecPados Indicadores relacionados con los resulPados Unidad Añ o de referencia Cambio previsPo Marco Pemporal
E dificios % de edificios (p(blicosCresidencialesCPerciarios) reformados para la resiliencia adapPaPiva % LGesplegar] LGesplegar]
TransporPeb energíab aguab residuosb TIC % de infraesPrucPuras de PransporPeCenergíaCaguaCresiduosCTIC  reformados para la resiliencia adapPaPiva % LGesplegar] LGesplegar]
Planificación del uso del Perreno % de cambio en las infraesPrucPurasCáreas verdes y azules (superficie) % LGesplegar] LGesplegar]
Planificación del uso del Perreno % de cambio en las zonas verdes y azules conecPadas % LGesplegar] LGesplegar]
Planificación del uso del Perreno % en el nivel de Oumedad de las superficies selladasCsuelos % LGesplegar] LGesplegar]

Planificación del uso del Perreno % de cambio en la escorrenPía de los desbordaderos de los flujos de agua de lluvia (debido al cambio en la infilPración en el suelo) % LGesplegar] LGesplegar]

Planificación del uso del Perreno % de cambio en la sombra (y cambios relacionados con el efecPo de isla de calor urbana) % LGesplegar] LGesplegar]
Planificación del uso del Perreno % de línea de cosPa designada para realineación gesPionada % LGesplegar] LGesplegar]
Agua % de cambio en las pérdidas de agua (por ejemplob debido a fugas de agua en el sisPema de disPribución de agua) % LGesplegar] LGesplegar]
Agua % en el almacenamienPo de agua de lluvia (para su reuPilización) % LGesplegar] LGesplegar]
R esiduos % de cambio en los residuos sólidos recogidosCrecicladosCdesecOadosCincinerados % LGesplegar] LGesplegar]
Medio ambienPe y biodiversidad % de OábiPaPs resPaurados C % de especies proPegidas % LGesplegar] LGesplegar]
AgriculPura y silviculPura % de cambio en las cosecOas debido a las medidas de adapPación % LGesplegar] LGesplegar]
AgriculPura y silviculPura % de cambio en el consumo de agua para la agriculPuraCriego % LGesplegar] LGesplegar]
AgriculPura y silviculPura % de bosque resPaurado % LGesplegar] LGesplegar]
Turismo % de cambio en los flujos PurísPicos % LGesplegar] LGesplegar]
Turismo % de cambio en las acPividades PurísPicas % LGesplegar] LGesplegar]
OPros % de cambio en los cosPes de recuperación y reconsPrucción asociados con los episodios climaPológicos exPremos % LGesplegar] LGesplegar]

OPros € de inversión en invesPigación de la adapPación (por ejemplob conservación del suelob eficiencia OídricaCenergéPica) por parPe de la 
ciudad y oPras parPes inPeresadas € LGesplegar] LGesplegar]

OPros € de inversión en educación y en sisPemas saniParios y de emergencia por parPe de la ciudad € LGesplegar] LGesplegar]
OPros N(mero de acPos de sensibilización dirigidos a los ciudadanos y a las parPes inPeresadas locales c LGesplegar] LGesplegar]
OPros N(mero de sesiones de formación para el personal c LGesplegar] LGesplegar]

OPros N(mero de beneficiarios direcPos que parPicipan en la Poma de decisión de OiPos en el proceso de adapPación a Pravés de las 
acPividades de parPicipación comuniParia c LGesplegar] LGesplegar]

OPro Lfavor especificar] OPro Lfavor especificar] Lfavor especificar] LGesplegar] LGesplegar]

E E A Urban ↑ulnerabiliPy Map book – Tool LIibro de mapas de vulnerabilidad urbana de la AE MA SAgencia E uropea del Medio AmbienPey c HerramienPa]

  ACCIONE S  GE  AGAPTAIÓN

 FuenPes R elevanPes

E E A Urban ↑ulnerabiliPy Map book – FacPsOeePs LIibro de mapas de vulnerabilidad urbana de la AE MA SAgencia E uropea del Medio AmbienPeyc Hojas informaPivas]

"→orld Council on C iPy GaPa" – Open GaPa PorPal

Planning for AdapPaPion Po C limaPe COange  –  Guidance GocumenP (ACT Iife projecPb 2013)LPlanificación para la AdapPación al Cambio C limáPico c GocumenPo Guía (ACT Iife ProjecPb 
2013) SAdapPación al Cambio C limáPico en el Tiempo ProyecPo del Programa de Medio AmbienPe y Acción por el C limab 2013y]

E UR OS TAT Urban AudiP – GaPabase LAudiPoría Urbana E UR OS TAT SOficina de E sPadísPica E uropeayc Base de GaPos]

Urban ↑ulnerabiliPy IndicaPors – TecOnical R eporP (E TCcCCA & E TCcS IAb 2012) LIndicadores de vulnerabilidad urbana SCenPro TemáPico E uropeo sobre Aire y Cambio C limáPico & 
CenPro TemáPico E uropeo de Información y Análisis E spacialb 2012y c R eporPe Técnico]

IS O 37120 S usPainable GevelopmenP of CommuniPies: IndicaPors for C iPy S ervices and QualiPy of Iife (IS O May 2014) c NoPe: only informaPive sessions of sPandards are publicly available. LIS O 
SOrganización InPernacional para la E sPandarizacióny 37210 Gesarrollo sosPenible de las comunidades: Indicadores de S ervicios de la C iudad y Calidad de ↑ida (IS O Mayo 2014) c NoPa: 
S ólo las sesiones informaPivas de los esPándares esPán disponibles al p(blico]



y  INICIO
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s) si se u ple  los ite ios de soste i ilidad dua te la podu ió
s  si o se u ple  los ite ios de soste i ilidad dua te la podu ió

         c.            S i opPa por informar en CO2eq.b recuerde que los facPores de emisión para el secPor del PransporPe son OasPa un 3% superiores a los valores indicados aquíb caracPerísPicos de las fuenPes esPacionarias.
         d.            C ifra conservadora en relación con el aceiPe vegePal puro del aceiPe de palma. R ecuerde que esPa cifra represenPa la peor vía para el ePanol de aceiPe vegePal y no represenPa necesariamenPe una vía Pípica. E sPa cifra no incluye los efecPos direcPos e indirecPos del cambio del uso del suelo. S i esPos se Oubiesen Penido en cuenPab el valor predePerminado podría llegar a ser de OasPa E P CO2ceq CM→Ob en el caso de la conversión de las Pierras foresPales en los Própicos.
         e.            C ifra conservadora en relación con el ePanol a parPir del Prigo. R ecuerde que esPa cifra represenPa la peor vía para el ePanol de aceiPe vegePal y no represenPa necesariamenPe una vía Pípica. EsPa cifra no incluye los efecPos direcPos e indirecPos del cambio del uso del suelo. S i esPos se Oubiesen Penido en cuenPab el valor predePerminado podría llegar a ser de OasPa E P CO2ceq CM→Ob en el caso de la conversión de las Pierras foresPales en los Própicos.
         f.             C ifra conservadora en relación con el biodiésel de aceiPe de palma. R ecuerde que esPa cifra represenPa la peor vía para el biodiésel y no necesariamenPe una vía Pípica. EsPa cifra no incluye los efecPos direcPos e indirecPos del cambio del uso del suelo. S i esPos se Oubiesen Penido en cuenPab el valor predePerminado podría llegar a ser de OasPa E P de C O2ceq CM→Ob en el caso de la conversión de las Pierras foresPales en los Própicos.
         g.            Ia cifra refleja la producción y el PransporPe localCregional de la maderab represenPaPivo para Alemaniab suponiendo lo siguienPe: Pronco de abePo con corPeza; bosque gesPionado reforesPado; enPrada de la mezcla de producción al aserraderob en la planPa; y conPenido de agua del 44%. Se Oa Penido en cuenPa la incorporación de dióxido de carbono. S e recomienda a la auPoridad local que uPiliza esPe facPor de emisión que compruebe que es represenPaPivo de las circunsPancias locales y que desarrolle un facPor de emisión propiob si las circunsPancias son disPinPas. E sPos son sólo un conjunPo de valores de referencia y podría realizarse oPro ejemplo del A↑C  para definir la Oorquilla con el inPervalo de variación. S e Oará para la próxima acPualización de esPa guía.
         O.            No se dispone de los daPosb pero se asume que las emisiones son bajas (sin embargob las emisiones derivadas del consumo elécPrico de las bombas de calor debe calcularse uPilizando los facPores de emisión para la elecPricidad). S e anima a las auPoridades locales que uPilizan esPas Pecnologías a que PraPen de obPener esPos daPos.
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         a.            E l facPor de emisión IPCC  debe noPificarse como cero si los biocombusPiblesCbiomasas cumplen los criPerios de sosPenibilidad;  los facPores de emisión del combusPible fósil deben uPilizarse si los biocombusPibles no son sosPenibles. (s) sosPenibles; (ns) no sosPenibles.
         b.            Teniendo en cuenPa Pambién las emisiones de CH4 y N2O de la combusPión de fuenPes esPacionarias.
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Annex II. Resultats VEPE14  

                                                      

14 VEPE: Valoració energètica preliminar d‟edificis i equipaments o instal·lacions 
municipals.  



Número 1

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric          25.942   
Gas natural 0

3
2,5
2
3
4

3
2

1,33

Ajuntament de Bell-lloc

DADE S  BÀS IQUE S

Pl. Major 8
S uperfície:
Any de construcció: 1964
Ocupació mitjana: alt

Cost (IVA incl.)
4.250,81

0 Data de la visita: 29/08/2017

S IS TE MA DE  CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

Tecnologia existent caldera gasoil bomba de calor ------
Consum elè ctric ----- mitjà -----
Consum tè rmic mitjà ----- -----

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC)

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
S erveis administratius i de gestió del municipi amb uns 8 treballadors habituals. E l sistema de calefacció és amb caldera 
de gasoil i radiadors. E l S istema de refrigeració és elè ctric amb 3 bombes de calor. No hi ha sistema d'aigua calenta 
sanità ria. 

R ecomanacions
Intal·lació d'una caldera de biomassa com a sistema de generació de calor per a la calefacció. S uposa un estalvi 
important en emissions de tnCO2. 

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació E spais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat F luorescents compactes F luorescents F luorescents
S istema de regulació Manual Manula Manual

Ús de llum natural baix baix baix

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció
Principalment flourescents (36 i 18 W) tot i que també alguna llum incandecent -lavabos-, flulorescents compactes i 
halògens. 

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * FL FL IC FC H --- ---

Nre. punts de llum: 90 65 4 4 7

Potè ncia de les 
là mpades (W): 36 18 60 15 40

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 3,2 1,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R ecomanacions
· S ubstitució de les là mpades incandecents o halògenes presents per de tipus baix consum o LE D.                                                                                                                                                                            
· Millorar els sistemes d'encesa, afegint programadors, temporitzadors o dectectors de presè ncia.                                                                                                                                                                                                       
· Formar i sensibilitzar al personal sobre el funcionament eficient de la instal·lació d'enllumenat.                                                
· S ubstitució del balast convencional dels fluorescents per balast electrònic.                                                                                    
· Instal·lació de dispositius energè tics per l'estalvi i eficiè ncia al quadre general.                                ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS  D'E NLLUME NAT

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT
A13/B19/27, A16/B12/2, A16/B11/3, A13/B11/10, A14/B12/13



Número 2

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric               63.624   
Gas natural 0

3
3
1
3
4

3
2

1,33

E scoles  i llar d'infants

DADE S  BÀS IQUE S

C/ Lleida zona s/n E scoles
S uperfície:
Any de construcció: 1997
Ocupació mitjana: molt alt

Cost (IVA incl.)
12.610,91

0 Data de la visita: 29/08/2017

S IS TE MA DE  CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

Tecnologia existent caldera gasoil ------ ------
Consum elè ctric ----- ----- -----
Consum tè rmic molt alt ----- -----

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S
In

di
ca

do
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC)

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
Centre educatiu del municipi amb uns 170 nens i nenes. E l sistema de calefacció és amb caldera de gasoil i radiadors. No hi 
ha sistema de refrigeració. No hi ha sistema d'aigua calenta sanità ria. 

R ecomanacions
Intal·lació d'una caldera de biomassa com a sistema de generació de calor per a la calefacció. S uposa un estalvi important 
en emissions de tnCO2. 

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació E spais  comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat F luorescents F luorescents Halògen
S istema de regulació Manual Manual Manual

Ús de llum natural alt alt baix

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció
Principalment flourescents (36 W) i també fluorescents compactes. També s'hi troben alguns halogens. 

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * FL FL FC H H --- ---

Nre. punts de llum: 454 5 86 19 3

Potè ncia de les 
là mpades (W): 36 18 15 40 400

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 16,3 0,1 1,3 0,8 1,2 0,0 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R ecomanacions
· S ubstitució de les là mpades de flourescents per LE D.                                                                                                                                                                            
· Millorar els sistemes d'encesa, afegint programadors, temporitzadors o dectectors de presè ncia.                                                                                                                                                                                                       
· Formar i sensibilitzar al personal sobre el funcionament eficient de la instal·lació d'enllumenat.                                                
· S ubstitució del balast convencional dels fluorescents per balast electrònic.                                                                                    
· Instal·lació de dispositius energè tics per l'estalvi i eficiè ncia al quadre general.                                

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS  D'E NLLUME NAT

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT
A13/B19/11, A53/B58/23, A16/B12/2, A16/B11/3, A13/B11/10, A14/B12/13



Número 3

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric 51.895
Gas natural 134.985

2
1
1
1
4

2
2
4

Centre de serveis  socials

DADE S  BÀS IQUE S

J oan Oro 3 MOT
S uperfície:
Any de construcció: 2014
Ocupació mitjana: molt alt

Cost (IVA incl.)
17.393,44
11.808,49 Data de la visita: 29/08/2017

S IS TE MA DE  CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

Tecnologia existent caldera gas natural adsorció caldera gas natural
Consum elè ctric ----- ----- -----
Consum tè rmic molt alt molt alt mitjà

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S
In

di
ca

do
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC)

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
E spai on s'ubica el consultori mè dic, el centre de dia, la biblioteca i l'hotel d'entitats. E l sistema de climatització es a través 
d'una caldera de gas natural compartida amb l'equipament de la Cultural (33%) que s'utilitza tant per calefacció, refrigeració 
com per l'ACS .  

R ecomanacions

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació E spais  comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat F luorescents F luorecents compactes Halògens
S istema de regulació manua manual manual

Ús de llum natural alt alt mitjà

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció
Principalment flourescents (36 i 18 W) i també fluorescents compactes. També s'hi troben alguns halogens.

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * FL FL H FC --- --- ---

Nre. punts de llum: 134 136 31 42

Potè ncia de les 
là mpades (W): 36 18 40 15

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 4,8 2,4 1,2 0,6 0,0 0,0 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R ecomanacions
· S ubstitució de les là mpades de flourescents per LE D.                                                                                                                                                                            
· Millorar els sistemes d'encesa, afegint programadors, temporitzadors o dectectors de presè ncia.                                                                                                                                                                                                       
· Formar i sensibilitzar al personal sobre el funcionament eficient de la instal·lació d'enllumenat.                                                
· S ubstitució del balast convencional dels fluorescents per balast electrònic.                                                                                    
· Instal·lació de dispositius energè tics per l'estalvi i eficiè ncia al quadre general.                                

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS  D'E NLLUME NAT

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT
A53/B58/23, A16/B12/2, A16/B11/3, A13/B11/10, A14/B12/13



Número 4

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric               43.275   
Gas natural               67.493   

3
2
2
3
0

3
0
0

S ala de celebracions populars "La Cultural"

DADE S  BÀ S IQUE S

La Mina 12 LOC Polideportiu
S uperfície:
Any de construcció: 1960
Ocupació mitjana: baix

Cost (IVA incl.)
16.479,71
5.904,20 Data de la visita: 29/08/2017

S IS TE MA DE  CL IMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

Tecnologia existent caldera gas natural bomba de calor termoacumulador elè ctric

Consum elè ctric mitjà mitjà molt baix
Consum tè rmic alt

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC )

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
E l sistema de climatització es a través d'una caldera de gas natural compartida amb l'equipament de la Cultural (33%) que 
s'utilitza tant per calefacció, refrigeració com per l'ACS . E l sistema de calefacció i refrigeració és complementa amb bomba 
de calor (2 mà quines). L'aigua calenta sanità ria s'obté a través de termoelè ctric. 

R ecomanacions
Intal·lació d'una caldera de biomassa com a sistema de generació de calor per a la calefacció. S uposa un estalvi important 
en emissions de tnCO2. 

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació E spais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat F luorescent compacte F luorescents IC
S istema de regulació manual manual manual

Ús de llum natural alt alt mitjà

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció
Principalment flourescents de 36 W, un nombre important de fluorescents compactes i puntualment algun llum incandescent i 
halògen. Detaca que els focus de la sala són de tipus LE D.

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * FC FL H FL IC LE D ---

Nre. punts de llum: 62 63 4 2 2 18

Potè ncia de les 
là mpades (W): 15 36 40 18 60 150

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,9 2,3 0,2 0,0 0,1 2,7 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R ecomanacions
· S ubstitució de les là mpades de flourescents per LE D.                                                                                                                                                                            
· Millorar els sistemes d'encesa, afegint programadors, temporitzadors o dectectors de presè ncia.                                                                                                                                                                                                       
· Formar i sensibilitzar al personal sobre el funcionament eficient de la instal·lació d'enllumenat.                                                
· S ubstitució del balast convencional dels fluorescents per balast electrònic.                                                                                    
ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS  D'E NLLUME NAT

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT
A13/B19/12, A53/B58/23, A16/B12/2, A16/B11/3, A13/B11/10, A14/B12/13



Número 5

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric              23.018   
Gas natural            106.810   

3
1,5
2
3
2

3
2

1,33

L lar de jubilats  (la Costereta)

DADE S  BÀ S IQUE S

Plaça Catalunya 1 BXS
S uperfície:
Any de construcció: 1902
Ocupació mitjana: mitjà

Cost (IVA incl.)
5.298,15
7.702,09 Data de la visita: 29/08/2017

S IS TE MA DE  CL IMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

Tecnologia existent caldera gas natural bomba de calor caldera gas natural
Consum elè ctric alt baix
Consum tè rmic alt

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC )

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
E spai on s'ubica la llar dels jubilats i espais per a formació. E l sistema de climatització es a través d'una caldera de gas 
natural. Pel que fa a la refrigeració s'utilitza una boma de calor. L'ACS  funciona  a través de la caldera de gas natural

R ecomanacions

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació E spais  comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat F luorescents F luorescents Halògens
S istema de regulació manual manual manual

Ús de llum natural mitjà mitjà baix

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció
Bà sicament l'enllumenat és a través de fluorescents. Puntualment hi ha algun llum incandescent i halògens. 

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * FL FL H IC --- --- ---

Nre. punts de llum: 135 4 4 2

Potè ncia de les 
là mpades (W): 36 18 40 60

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 4,9 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R ecomanacions
· S ubstitució de les là mpades de flourescents per LE D.                                                                                                                                                                            
· Millorar els sistemes d'encesa, afegint programadors, temporitzadors o dectectors de presè ncia.                                                                                                                                                                                                       
· Formar i sensibilitzar al personal sobre el funcionament eficient de la instal·lació d'enllumenat.                                                · 
S ubstitució del balast convencional dels fluorescents per balast electrònic.                                                                                    
· Instal·lació de dispositius energè tics per l'estalvi i eficiè ncia al quadre general.                                

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS  D'E NLLUME NAT

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT
A16/B12/2, A16/B11/3, A13/B11/10, A14/B12/13



Número 6

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric 64.614
Gas natural 0

1
2
1
1
2

1
2

1,33

Id'a (Incubadora d'empreses)

DADE S  BÀ S IQUE S

J oan Oro 5-E mpreses
S uperfície:
Any de construcció: 2011
Ocupació mitjana: alt

Cost (IVA incl.)
14.454,05

0 Data de la visita: 29/08/2017

S IS TE MA DE  CL IMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

Tecnologia existent bomba de calor bomba de calor ------
Consum elè ctric mitjà mitjà -----
Consum tè rmic ----- ----- -----

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC )

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
E difici d'Incubadora d'E mpreses d'Innovació Agrometal·lúrgica promogu per l'Ajuntament de Bell-lloc en funcionament des de 
l'any 2012. Ofereix despatxos de lloguer per a empreses de nova creació, formació, coworking, etc. Actulment acull unes 23 
persones treballant de forma contínua i una estimació anual de 1000 persones/any d'usuaris dels diferents serveis. E l 
sistema de calefacció i refrigeració és a través de bombes de calor.

R ecomanacions

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació E spais  comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat F luorescents F luorescets Halògens
S istema de regulació automà tic automà tic automà tic

Ús de llum natural mitjà mitjà baix

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció
Principalment flourescents (36 W). També s'hi troben alguns halogens. 

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * FL H H --- --- --- ---

Nre. punts de llum: 172 12 4

Potè ncia de les 
là mpades (W): 36 40 40

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 6,2 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R ecomanacions
· S ubstitució de les là mpades de flourescents per LE D.                                                                                                                                                                            
· Millorar els sistemes d'encesa, afegint programadors, temporitzadors o dectectors de presè ncia.                                                                                                                                                                                                       
· Formar i sensibilitzar al personal sobre el funcionament eficient de la instal·lació d'enllumenat.                                                · 
S ubstitució del balast convencional dels fluorescents per balast electrònic.                                                                                    
· Instal·lació de dispositius energè tics per l'estalvi i eficiè ncia al quadre general.                                

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS  D'E NLLUME NAT

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT
A16/B12/2, A16/B11/3, A13/B11/10, A14/B12/13



Número 7

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric         20.982,00   
Gas natural 0

3
3
2
3
0

3
3
0

Pavelló

DADE S  BÀ S IQUE S

C/ Lleida 20 E difici-Polidep
S uperfície:
Any de construcció: 1993
Ocupació mitjana: mitjà

Cost (IVA incl.)
3.018,66

0 Data de la visita: 29/08/2017

S IS TE MA DE  CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

Tecnologia existent caldera gasoil ------ caldera gasoil
Consum elè ctric mitjà ----- -----
Consum tè rmic ----- ----- -----

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC)

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
S ala poliesportiva d'utilització puntual. E l sistema de calefacció és amb caldera de difusió d'aire calent. No hi ha sistema de 
refrigeració. L'aigua calenta sanità ria també s'obté de caldera de gasoil

R ecomanacions
Intal·lació d'una caldera de biomassa com a sistema de generació de calor per a la calefacció. S uposa un estalvi important en 
emissions de tnCO2. 

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació E spais comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat
S istema de regulació

Ús de llum natural alt alt baix

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció
L'enllumenat principal del papevellor és a través de 26 focos halògens. Per altres espais com vestidors i espasi de magatzem 
s'utilitza principalment là mpades flurescents, i puntualment algun flourescent compacte.

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus  de là mpada * FL FC H --- --- --- ---

Nre. punts de llum: 51 5 26

Potè ncia de les 
là mpades (W): 36 15 400

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 1,8 0,1 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipus  de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R ecomanacions
· S ubstitució de les là mpades de flourescents per LE D.                                                                                                                                                                            
· Millorar els sistemes d'encesa, afegint programadors, temporitzadors o dectectors de presè ncia.                                                                                                                                                                                                       
· Formar i sensibilitzar al personal sobre el funcionament eficient de la instal·lació d'enllumenat.                                                · 
S ubstitució del balast convencional dels fluorescents per balast electrònic.                                                                                    
· Instal·lació de dispositius energè tics per l'estalvi i eficiè ncia al quadre general.                                

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS  D'E NLLUME NAT

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT
A13/B19/11, A53/B58/23, A16/B12/2, A16/B11/3, A13/B11/10, A14/B12/13



Número 8

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric 18
Gas natural 0

0
0
0
0
0

0
#¡DIV/0!

0

Cementiri

DADE S  BÀ S IQUE S

CN Cementiri AP-Cementiri
S uperfície:
Any de construcció: ---
Ocupació mitjana: molt baix

Cost (IVA incl.)
286,11

0 Data de la visita: 29/08/2017

S IS TE MA DE  CL IMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

Tecnologia existent
Consum elè ctric
Consum tè rmic

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC )

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
Consum elè ctric relacionat amb enllumenat d'accés i/o reg

R ecomanacions

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació E spais  comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat
S istema de regulació

Ús de llum natural

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

R ecomanacions

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS  D'E NLLUME NAT

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT



Número 9

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric 1682
Gas natural

0
0
0
0
0

0
#¡DIV/0!

0

Bà scula

DADE S  BÀ S IQUE S

Camí Vilanova de la Barca
S uperfície:
Any de construcció: 2008
Ocupació mitjana: molt baix

Cost (IVA incl.)
543,82

Data de la visita: 29/08/2017

S IS TE MA DE  CL IMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

Tecnologia existent
Consum elè ctric
Consum tè rmic

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S
In

di
ca

do
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC )

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
Consum elè ctric relacionat amb enllumenat i instal·lació

R ecomanacions

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació E spais  comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat
S istema de regulació

Ús de llum natural

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

R ecomanacions

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS  D'E NLLUME NAT

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT



Número 10

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric 1597,87
Gas natural 0

0
0
0
0
0

0
#¡DIV/0!

0

 Antena wifi

DADE S  BÀ S IQUE S

Plaça creu del terme 1 
S uperfície:
Any de construcció: ---
Ocupació mitjana: molt baix

Cost (IVA incl.)
607,12

0 Data de la visita: 29/08/2017

S IS TE MA DE  CL IMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

Tecnologia existent
Consum elè ctric
Consum tè rmic

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S
In

di
ca

do
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC )

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
Consum elè ctric relacionat amb la instal·lació

R ecomanacions

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació E spais  comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat
S istema de regulació

Ús de llum natural

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció

R ecomanacions

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * FL --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS  D'E NLLUME NAT

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT



Número 11

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric 21273
Gas natural 0

2
0
0
1
2

2
1

1,33

Allotjament de temporers

DADE S  BÀ S IQUE S

Telè graf-Alberg
S uperfície:
Any de construcció: 2003
Ocupació mitjana: alt

Cost (IVA incl.)
5.429,59

0 Data de la visita: 29/08/2017

S IS TE MA DE  CL IMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

Tecnologia existent radiador elè ctric ------ caldera gasoil
Consum elè ctric baix ----- -----
Consum tè rmic ----- ----- -----

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S
In

di
ca

do
rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC )

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
Ocupació principalment mesos de primaver i estiu (fins a 60 persones). Calefacció a través de plaques elè ctriques i sense 
sistema de refrigeració. 

R ecomanacions

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació E spais  comuns Baixa ocupació

Tecnologia enllumenat F luorescents compactes F luorescents Halògens
S istema de regulació manual manual manual

Ús de llum natural alt alt baix

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

Descripció
E nllumenat principalment a través de fluorescents (36W) i també fluorescents compactes (15W). D'altra banda, també es 
dóna la presè ncia d'alguns punts amb là mpades halògenes

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * FL FC IC H H H ---

Nre. punts de llum: 25 34 3 4 2 17

Potè ncia de les 
là mpades (W): 36 15 60 40 400 40

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,9 0,5 0,2 0,2 0,8 0,7 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R ecomanacions
· S ubstitució de les là mpades de flourescents per LE D.                                                                                                                                                                            
· Millorar els sistemes d'encesa, afegint programadors, temporitzadors o dectectors de presè ncia.                                                                                                                                                                                                       
· Formar i sensibilitzar al personal sobre el funcionament eficient de la instal·lació d'enllumenat.                                                
· S ubstitució del balast convencional dels fluorescents per balast electrònic.                                                                                    
· Instal·lació de dispositius energè tics per l'estalvi i eficiè ncia al quadre general.                                

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

TIPUS  D'E NLLUME NAT

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT
A16/B12/2, A16/B11/3, A13/B11/10, A14/B12/13



Número 12

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric 246
Gas natural 0

0
0
0
0
0

0
#¡DIV/0!

0

R ecomanacions

Descripció

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

S istema de regulació
Ús de llum natural

E spais  comuns Baixa ocupació
Tecnologia enllumenat

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació

R ecomanacions

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
Consum relacionat amb el funcionament de la instal·lació. Potè ncia contractada: 4,4 KW. T ipus de tarifa: 2.0 DHA

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC)

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Consum tè rmic ----- ----- -----

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S

Tecnologia existent ------ ------ ------
Consum elè ctric ----- ----- -----

S IS TE MA DE  CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

molt baix
Cost (IVA incl.)

325,18
0 Data de la visita: 01/09/2017

Bomba de l'aigua

DADE S  BÀ S IQUE S

Camí Vilanova S olar-S /N Aigua
S uperfície:
Any de construcció:
Ocupació mitjana:

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus  de là mpada * FL FC IC H H H ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipus  de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT

TIPUS  D'E NLLUME NAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT



Número 13

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric 20941
Gas natural 0

0
0
0
0
0

0
1
0

R ecomanacions

Descripció

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

S istema de regulació
Ús de llum natural

E spais  comuns Baixa ocupació
Tecnologia enllumenat

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació

R ecomanacions

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
Potencia contractada 12 KW. Tipus de tarifa: 2.1 DHA. Consum elè ctric relacionat principalment amb la depuradora i el servei 
de bar de les piscines

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC )

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Consum tè rmic ----- ----- -----

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S

Tecnologia existent ------ ------ ------
Consum elè ctric ----- ----- -----

S IS TE MA DE  CL IMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

molt baix
Cost (IVA incl.)

3.973,67
0 Data de la visita: 01/09/2017

Piscines

DADE S  BÀ S IQUE S

Lleida 20 Zona piscines
S uperfície:
Any de construcció:
Ocupació mitjana:

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * FL FC IC H H H ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT

TIPUS  D'E NLLUME NAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT



Número 14

Adreça:

Consum 2014 E nergia (kW)
E lè ctric           11.838   
Gas natural 0

0
0
2
0
0

4
1
0

R ecomanacions

Descripció

In
di

ca
do

r
s

Grau de gestió i control (IGC)
Tecnologia d'enllumenat (ITE )

Intensitat d'ús (IIU)

S istema de regulació
Ús de llum natural

E spais  comuns Baixa ocupació
Tecnologia enllumenat

S IS TE MA D'E NLLUME NAT
ZONE S Alta ocupació

R ecomanacions

Intensitat d’ús dels equips (IIUC) 
Descripció
Potè ncia contractada: 6,6 KW. Tipus de tarifa: 2.0 DHA.

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGGC) 
Tecnologia de climatització (ITC )

E nvolupant (IE ) 
Operació dels equips (IGOA) 

Consum tè rmic

AVALUACIÓ MITJ ANÇ ANT INDICADOR S

Tecnologia existent
Consum elè ctric

S IS TE MA DE  CL IMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ Calefacció R efrigeració ACS  

mitjà
Cost (IVA incl.)

1.497,68
0 Data de la visita: 01/09/2017

E sglè s ia

DADE S  BÀ S IQUE S

Carrer Major 2
S uperfície:
Any de construcció: 1945
Ocupació mitjana:

IGGC

IIUC

IGOAIE

ITC

IGC

IIUITE



Tipus de là mpada * FL FC IC H H H ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipus de là mpada * --- --- --- --- --- --- ---

Nre. punts de llum:

Potè ncia de les 
là mpades (W):

Potè ncia total 
instal·lada (kW): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ACCIONS  DE L  PAE S  R E LACIONADE S  AMB L 'E QUIPAME NT

TIPUS  D'E NLLUME NAT

PR ODUCCIÓ D'E NE R GIA
FONT E NE R GÈTICA Potè ncia instal·lada Any instal·lació Producció anual

ALTR E S  E QUIPS  AMB CONS UM E LE VAT
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Annex III. Resultats de l’anàlisi 
dels quadres de llum 



Número quadre d'enllumenat

Tipus de là mpada* VM VM VS AP VS AP VS AP HM FL - -
Nre. punts de llum:
Potè ncia de les là mpades (W):
Potè ncia total instal·lada (kW):
Tipus de llumenera:
Nre. total de punts de llum:     
Potè ncia total instal·lada (kW) :     

Companyia elè ctrica:
Potè ncia contractada (kW):
Tipus de tarifa:

Potè ncia (P) (contractada/instal·lada) 

#¡DIV/0!

4

3

4

R esponsable: IMAGR IFO
Descripció: -

ACCIONS  R E COMANADE S
Acció número A21/B21/15

E ls valors de IUF  i IT són elevats. 

R ecomanacions per als sistemes d'enllumenat
La majoria de les là mpades són de 70(W) i de Vapor de S odi. Hi ha 2 quadres amb 4 línies per cadascun. E s recomana
la substitució de les là mpades per LE D.

DADE S  DE L  MANTE NIME NT (any 2016)
Periodicitat: -

    Descripció

AVALUACIÓ DE L  S IS TE MA D'E NLLUME NAT (any 2016)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de là mpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

2.1 DHA

ÍNDE XS  CAR ACTE R ÍS TICS  (any 2016)
E nergia (E ) consumida / P 

instal·lada Cost del KWh consumit

#¡DIV/0! 0,19

0
0

DADE S  FACTUR ACIÓ (any 2014)
E ndesa
12,5

R ellotge astronòmic
S istema de reducció de flux: R egulació flux capçalera
Descripció del sistema de red. de flux:
Nre. total de línies d'enllumenat: 8

1

DADE S  BÀS IQUE S  (any 2014)

Adreça: C/Vinyes Mig-E nll.Públic (C/J acint 
Verdaguer)

Consum anual (kWh): 15.104,00
Despesa econòmica total (euros/any): 2.811,39
S istema de regulació horà ria:

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de là mpada* VM VM VS AP VS AP VS AP HM FL - -
Nre. punts de llum:
Potè ncia de les là mpades (W):
Potè ncia total instal·lada (kW):
Tipus de llumenera:
Nre. total de punts de llum:     
Potè ncia total instal·lada (kW) :     

Companyia elè ctrica:
Potè ncia contractada (kW):
Tipus de tarifa:

Potè ncia (P) (contractada/instal·lada) 

#¡DIV/0!

4

3

4

R esponsable: IMAGR IFO
Descripció: -
ACCIONS  R E COMANADE S
Acció número A21/B21/15

E ls valors de IUF  i IT són elevats. 

R ecomanacions per als sistemes d'enllumenat
Totes Vapor de S odi. Là mpades de 100 (W). E s recomana substitucióde là mpades actuals per LE D i incorporaciód'un
sistema de reducció de flux de capçalera

DADE S  DE L  MANTE NIME NT (any 2016)
Periodicitat: -

    Descripció

AVALUACIÓ DE L  S IS TE MA D'E NLLUME NAT (any 2016)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de là mpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

2.0 DHA

ÍNDE XS  CAR ACTE R ÍS TICS  (any 2016)
E nergia (E ) consumida / P 

instal·lada Cost del KWh consumit

#¡DIV/0! 0,12

0
0

DADE S  FACTUR ACIÓ (any 2014)
E ndesa
7,5

R ellotge astronòmic
S istema de reducció de flux: No
Descripció del sistema de red. de flux:
Nre. total de línies d'enllumenat: 1

2

DADE S  BÀS IQUE S  (any 2014)

Adreça: UR B GAR R OFE  ZONA S /N E .P 
(Carrer Doctor J osep Massana)

Consum anual (kWh): 12.830,00
Despesa econòmica total (euros/any): 1.589,52
S istema de regulació horà ria:

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de là mpada* VM VM VS AP VS AP VS AP HM FL - -
Nre. punts de llum:
Potè ncia de les là mpades (W):
Potè ncia total instal·lada (kW):
Tipus de llumenera:
Nre. total de punts de llum:     
Potè ncia total instal·lada (kW) :     

Companyia elè ctrica:
Potè ncia contractada (kW):
Tipus de tarifa:

Potè ncia (P) (contractada/instal·lada) 

#¡DIV/0!

4

3

4

3

DADE S  BÀS IQUE S  (any 2014)

Adreça: R AFAE L CAS ANOVAS  E DI-S /N 
E .P (Horts del darrere)

Consum anual (kWh): 72.061,00
Despesa econòmica total (euros/any): 10.435,48
S istema de regulació horà ria: R ellotge astronòmic
S istema de reducció de flux: R egulació flux capçalera
Descripció del sistema de red. de flux:
Nre. total de línies d'enllumenat: 4

0,14

0
0

DADE S  FACTUR ACIÓ (any 2014)
E ndesa
27,71

Tecnologia de là mpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

3.0 DHA

ÍNDE XS  CAR ACTE R ÍS TICS  (any 2016)
E nergia (E ) consumida / P 

instal·lada Cost del KWh consumit

#¡DIV/0!

AVALUACIÓ DE L  S IS TE MA D'E NLLUME NAT (any 2016)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

R ecomanacions per als sistemes d'enllumenat
La potè ncia de les là mpades és entre 100 i 150 (W). E s recomana la substitució de les là mpades actuals per LE D

DADE S  DE L  MANTE NIME NT (any 2016)
Periodicitat: -

    Descripció

R esponsable: IMAGR IFO
Descripció: -

ACCIONS  R E COMANADE S
Acció número A21/B21/15

E ls valors de IUF  i IT són elevats. 

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de là mpada* VM VM VS AP VS AP VS AP HM FL LE D -
Nre. punts de llum: 3
Potè ncia de les là mpades (W): 40
Potè ncia total instal·lada (kW): 0,12
Tipus de llumenera:
Nre. total de punts de llum:     
Potè ncia total instal·lada (kW) :     

Companyia elè ctrica:
Potè ncia contractada (kW):
Tipus de tarifa:

Potè ncia (P) (contractada/instal·lada) 

391,67

4

3

4

4

DADE S  BÀS IQUE S  (any 2014)

Adreça: LLE IDA ZONA S /N E S POR T
Consum anual (kWh): 20.061,00
Despesa econòmica total (euros/any): 7.442,60
S istema de regulació horà ria: R ellotge astronòmic
S istema de reducció de flux: No
Descripció del sistema de red. de flux:
Nre. total de línies d'enllumenat: 1

0,37

3
0,12

DADE S  FACTUR ACIÓ (any 2014)
E ndesa
47

Tecnologia de là mpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

3.0 DHA

ÍNDE XS  CAR ACTE R ÍS TICS  (any 2016)
E nergia (E ) consumida / P 

instal·lada Cost del KWh consumit

167175,00

AVALUACIÓ DE L  S IS TE MA D'E NLLUME NAT (any 2016)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

R ecomanacions per als sistemes d'enllumenat
E nllumenat carrer piscines, camp de futbol, local del jovent i pista de frontó. E s recomana la instal·lacióde reduccióde
flux de capçalera i completar la substitució de là mpades per LE D.

DADE S  DE L  MANTE NIME NT (any 2016)
Periodicitat: -

    Descripció

R esponsable: IMAGR IFO
Descripció: -

ACCIONS  R E COMANADE S
Acció número A21/B21/15

E ls valors de IUF  i IT són elevats. 

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de là mpada* VM VM VS AP VS AP VS AP HM FL - -
Nre. punts de llum:
Potè ncia de les là mpades (W):
Potè ncia total instal·lada (kW):
Tipus de llumenera:
Nre. total de punts de llum:     
Potè ncia total instal·lada (kW) :     

Companyia elè ctrica:
Potè ncia contractada (kW):
Tipus de tarifa:

Potè ncia (P) (contractada/instal·lada) 

#¡DIV/0!

4

3

4

5

DADE S  BÀS IQUE S  (any 2014)

Adreça: CAMÍ TOR R E GR OS S A 3 (Plaça 
l'esglè sia)

Consum anual (kWh): 80.307,00
Despesa econòmica total (euros/any): 12.824,09
S istema de regulació horà ria: R ellotge astronòmic
S istema de reducció de flux: R egulació flux capçalera
Descripció del sistema de red. de flux:
Nre. total de línies d'enllumenat: 6

0,16

0
0

DADE S  FACTUR ACIÓ (any 2014)
E ndesa
43,6

Tecnologia de là mpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

3.0 DHA

ÍNDE XS  CAR ACTE R ÍS TICS  (any 2016)
E nergia (E ) consumida / P 

instal·lada Cost del KWh consumit

#¡DIV/0!

AVALUACIÓ DE L  S IS TE MA D'E NLLUME NAT (any 2016)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

R ecomanacions per als sistemes d'enllumenat
Majorità riament vapor de sodi, excepte 15 halogens metà l·lics (les llums del voltant de la plaça. On tampoc hi ha rellotge
astronòmic). E s recomana la substitució de les là mpades actuals per LE D.

DADE S  DE L  MANTE NIME NT (any 2016)
Periodicitat: -

    Descripció

R esponsable: IMAGR IFO
Descripció: -

ACCIONS  R E COMANADE S
Acció número A21/B21/15

E ls valors de IUF  i IT són elevats. 

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de là mpada* VM VM VS AP VS AP VS AP HM FL - -
Nre. punts de llum:
Potè ncia de les là mpades (W):
Potè ncia total instal·lada (kW):
Tipus de llumenera:
Nre. total de punts de llum:     
Potè ncia total instal·lada (kW) :     

Companyia elè ctrica:
Potè ncia contractada (kW):
Tipus de tarifa:

Potè ncia (P) (contractada/instal·lada) 

#¡DIV/0!

4

3

4

6

DADE S  BÀS IQUE S  (any 2014)

Adreça: GE NE R ALITAT DE  CATALUNYA 
13 J TO-E T-MOR

Consum anual (kWh): 60.940,00
Despesa econòmica total (euros/any): 8.727,01
S istema de regulació horà ria: R ellotge astronòmic
S istema de reducció de flux: R egulació flux capçalera
Descripció del sistema de red. de flux:
Nre. total de línies d'enllumenat: 4

0,14

0
0

DADE S  FACTUR ACIÓ (any 2014)
E ndesa
21

Tecnologia de là mpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

3.0 DHA

ÍNDE XS  CAR ACTE R ÍS TICS  (any 2016)
E nergia (E ) consumida / P 

instal·lada Cost del KWh consumit

#¡DIV/0!

AVALUACIÓ DE L  S IS TE MA D'E NLLUME NAT (any 2016)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

R ecomanacions per als sistemes d'enllumenat
Lampades de vapor de sodi de 100 i 150 (W). E s recomana la substitució de les là mpades actuals per LE D.

DADE S  DE L  MANTE NIME NT (any 2016)
Periodicitat: -

    Descripció

R esponsable: IMAGR IFO
Descripció: -

ACCIONS  R E COMANADE S
Acció número A21/B21/15

E ls valors de IUF  i IT són elevats. 

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de là mpada* VM VM VS AP VS AP VS AP HM FL - -
Nre. punts de llum:
Potè ncia de les là mpades (W):
Potè ncia total instal·lada (kW):
Tipus de llumenera:
Nre. total de punts de llum:     
Potè ncia total instal·lada (kW) :     

Companyia elè ctrica:
Potè ncia contractada (kW):
Tipus de tarifa:

Potè ncia (P) (contractada/instal·lada) 

#¡DIV/0!

4

3

4

R esponsable: IMAGR IFO
Descripció: -

ACCIONS  R E COMANADE S
Acció número A21/B21/15

E ls valors de IUF  i IT són elevats. 

R ecomanacions per als sistemes d'enllumenat
La majoria de là mpades són de vapord de sodi 150 (W). E s recomana la substitució de les là mpades actuals per LE D.

DADE S  DE L  MANTE NIME NT (any 2016)
Periodicitat: -

    Descripció

AVALUACIÓ DE L  S IS TE MA D'E NLLUME NAT (any 2016)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de là mpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

2.1 DHA

ÍNDE XS  CAR ACTE R ÍS TICS  (any 2016)
E nergia (E ) consumida / P 

instal·lada Cost del KWh consumit

#¡DIV/0! 0,21

0
0

DADE S  FACTUR ACIÓ (any 2014)
E ndesa
13,85

R ellotge astronòmic
S istema de reducció de flux: R egulació flux capçalera
Descripció del sistema de red. de flux:
Nre. total de línies d'enllumenat: 4

7

DADE S  BÀS IQUE S  (any 2014)

Adreça: CAMÍ VE LL DE  BE LLVIS  AP 
AJ UNTAME NT

Consum anual (kWh): 13.205,40
Despesa econòmica total (euros/any): 2.818,33
S istema de regulació horà ria:

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de là mpada* VM VM VS AP VS AP VS AP HM FL - -
Nre. punts de llum:
Potè ncia de les là mpades (W):
Potè ncia total instal·lada (kW):
Tipus de llumenera:
Nre. total de punts de llum:     
Potè ncia total instal·lada (kW) :     

Companyia elè ctrica:
Potè ncia contractada (kW):
Tipus de tarifa:

Potè ncia (P) (contractada/instal·lada) 

#¡DIV/0!

4

3

4

R esponsable: IMAGR IFO
Descripció: -

ACCIONS  R E COMANADE S
Acció número A21/B21/15

E ls valors de IUF  i IT són elevats. 

R ecomanacions per als sistemes d'enllumenat
Là mpades de vapord de sodi 150(W). E s recomana la substitució de les là mpades actuals per LE D.

DADE S  DE L  MANTE NIME NT (any 2016)
Periodicitat: -

    Descripció

AVALUACIÓ DE L  S IS TE MA D'E NLLUME NAT (any 2016)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de là mpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

2.0 DHA

ÍNDE XS  CAR ACTE R ÍS TICS  (any 2016)
E nergia (E ) consumida / P 

instal·lada Cost del KWh consumit

#¡DIV/0! 0,12

0
0

DADE S  FACTUR ACIÓ (any 2014)
E ndesa
5,5

R ellotge astronòmic
S istema de reducció de flux: R egulació flux capçalera
Descripció del sistema de red. de flux:
Nre. total de línies d'enllumenat: 3

8

DADE S  BÀS IQUE S  (any 2014)

Adreça: S ANT J OR DI 69 CANTONADA-
VINYE S  MIG

Consum anual (kWh): 24.516,00
Despesa econòmica total (euros/any): 2.826,48
S istema de regulació horà ria:

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de là mpada* VM VM VS AP VS AP VS AP HM FL - -
Nre. punts de llum:
Potè ncia de les là mpades (W):
Potè ncia total instal·lada (kW):
Tipus de llumenera:
Nre. total de punts de llum:     
Potè ncia total instal·lada (kW) :     

Companyia elè ctrica:
Potè ncia contractada (kW):
Tipus de tarifa:

Potè ncia (P) (contractada/instal·lada) 

#¡VALOR !

4

3

4

R esponsable: IMAGR IFO
Descripció: -

ACCIONS  R E COMANADE S
Acció número A21/B21/15

E ls valors de IUF  i IT són elevats. 

R ecomanacions per als sistemes d'enllumenat
La majoria de là mpades són de vapord e sodi 100(W). E s recomana la instal·lacióde reduccióde flux de capçalera i la
substitució de les là mpades actuals per LE D.

DADE S  DE L  MANTE NIME NT (any 2016)
Periodicitat: -

    Descripció

AVALUACIÓ DE L  S IS TE MA D'E NLLUME NAT (any 2016)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de là mpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

2.0 DHA

ÍNDE XS  CAR ACTE R ÍS TICS  (any 2016)
E nergia (E ) consumida / P 

instal·lada Cost del KWh consumit

#¡DIV/0! 0,14

0
0

DADE S  FACTUR ACIÓ (any 2014)
E ndesa
9.2

R ellotge astronòmic
S istema de reducció de flux: No
Descripció del sistema de red. de flux:
Nre. total de línies d'enllumenat: 2

9

DADE S  BÀS IQUE S  (any 2014)

Adreça: S ALVADOR  DALI E NLLPUBLIC
Consum anual (kWh): 12.015,00
Despesa econòmica total (euros/any): 1.623,12
S istema de regulació horà ria:

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF



Número quadre d'enllumenat

Tipus de là mpada* VM VM VS AP VS AP VS AP HM FL - -
Nre. punts de llum:
Potè ncia de les là mpades (W):
Potè ncia total instal·lada (kW):
Tipus de llumenera:
Nre. total de punts de llum:     
Potè ncia total instal·lada (kW) :     

Companyia elè ctrica:
Potè ncia contractada (kW):
Tipus de tarifa:

Potè ncia (P) (contractada/instal·lada) 

#¡DIV/0!

4

3

4

R esponsable: IMAGR IFO
Descripció: -

ACCIONS  R E COMANADE S
Acció número A21/B21/15

E ls valors de IUF  i IT són elevats. 

R ecomanacions per als sistemes d'enllumenat
La majoria de là mpades són de vapord e sodi 100(W). E s recomana la instal·lacióde reduccióde flux de capçalera i la
substitució de les là mpades actuals per LE D.

DADE S  DE L  MANTE NIME NT (any 2016)
Periodicitat: -

    Descripció

AVALUACIÓ DE L  S IS TE MA D'E NLLUME NAT (any 2016)

In
di

ca
do

rs

Grau de gestió i control (IGC)

Tecnologia de là mpades (IT)

Ús i funcionalitat (IUF)

2.0 DHA

ÍNDE XS  CAR ACTE R ÍS TICS  (any 2016)
E nergia (E ) consumida / P 

instal·lada Cost del KWh consumit

#¡DIV/0! 0,12

0
0

DADE S  FACTUR ACIÓ (any 2014)
E ndesa
4,4

R ellotge astronòmic
S istema de reducció de flux: No
Descripció del sistema de red. de flux:
Nre. total de línies d'enllumenat: 2

9

DADE S  BÀS IQUE S  (any 2014)

Adreça: NACIONAL II E NLLPUBLIC-477
Consum anual (kWh): 8.590,00
Despesa econòmica total (euros/any): 1.030,49
S istema de regulació horà ria:

0
1
2
3
4

IGC

IT IUF
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Ajuntament de Bell-lloc d‟Urgell,  
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Pacte dels Alcaldes per a una 
Energia Sostenible Local 

 

Bell-lloc d’Urgell, 16 de novembre de 2017 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
Energètica i el Clima de Bell-lloc d’Urgell 
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 1. Què és el PAESC? 

El Pacte dels Alcaldes per una sostenibilitat energètica i climàtica 

local és una iniciativa renovada de la Comissió Europea que va 

adreçada a les autoritats locals i els seus ciutadans per tal de prendre 

la iniciativa contra el escalfament global.  

 

Objectiu       Reduir les emissions de CO2 en almenys un 40 % d’ara al 

2030. 

 

 

 

www.pactodelosalcaldes.eu 
 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
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http://www.pactodelosalcaldes.eu/


 1. Què és el PAESC? 

2008 · PAES “20/20/20”       Reducció del 20 % les emissions de CO2 

abans de l’any 2020. 

2014 · Alcaldes per l’adaptació 

2015 · PAESC       Reduir les emissions de CO2 en almenys un 40 % d’ara 

al 2030. 

 

+ = 
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Energètica i el Clima de Bell-lloc d’Urgell 



 1. Què és el PAESC? 

Atenuació: Reducció d’emissions de GEH més enllà del 40% per l’any 

2030, augmentant l’eficiència energètica i l’ús de fonts d’energia 

renovables. 

Adaptació: Avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint 

l’obligació de redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i 

executar-ne les accions. 

Subministrament energètic segur, sostenible i assequible.  

 
 Bell-lloc d’Urgell va signa el Pacte dels Alcaldes el 21 d’abril de 2016 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
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 2. Àmbit d’actuació 

 

 SERVEIS 
Sector terciari 
Ajuntament 

EDIFICIS 
RESIDENCIALS 

TRANSPORT RESIDUS 
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 3. Inventari d’emissions de Bell-lloc d’Urgell 

 

 

 

Àmbit municipal · Emissions 2005 

Emissions totals 9.304,60 tn CO2 

Emissions per càpita 4,13 tn CO2/càpita 

Objectiu (reduir 40%) Reduir 3,733,41 tn CO2 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
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 3. Inventari d’emissions de Bell-lloc d’Urgell 

 

 

 

Àmbit Ajuntament 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
Energètica i el Clima de Bell-lloc d’Urgell 

 Consum (MWh) Emissions (tn CO2) Emissions  
(tn CO2 per càpita) 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 

Equipaments 416,81 868,96 144,48 353,29 0,0641 0,1503 

Electricitat 155,11 350,95 74,61 168,80 0,0331 0,0718 
Gasoil 261,70 276,22 69,87 135,64 0,0310 0,0577 

Gas natural 0,00 241,80 0,00 48,84 0,0000 0,0208 
Enllumenat públic 289,12 319,62 139,07 153,74 0,0617 0,0654 

Electricitat 289,12 319,62 139,07 153,74 0,0617 0,0654 
Flota municipal 568,77 466,34 150,61 124,49 0,0714 0,0615 

Gasoil  568,77 464,86 150,61 124,12 0,0651 0,0608 
Gasolina 0,00 1,48 0,00 0,37 0,0063 0,0006 

Transport públic urbà 2,36 2,36 0,63 0,63 0,0003 0,0003 

Gasoil 2,36 2,36 0,63 0,63 0,0003 0,0003 
Gasolina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Total 1.277,05 1.657,28 434,79 632,14 0,1974 0,2774 

 



 3. Inventari d’emissions de Bell-lloc d’Urgell 

 

 

 

Àmbit Ajuntament 

33% 

32% 

35% 

0% 

2005 

Equipaments Enllumenat públic Flota municipal Transport públic urbà

58% 
23% 

19% 

0% 

2014 

Emissions 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
Energètica i el Clima de Bell-lloc d’Urgell 

Consums 



 3. Inventari d’emissions de Bell-lloc d’Urgell 

 

 

 

Àmbit Ajuntament: Equipaments i instal·lacions 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
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Emissions per tipologia Fonts d’energia 

35% 

20% 

45% 

2005 

Electricitat Gasoil C Gas Natural

GLP Biomassa Energia solar tèrmica

Energia geotèrmica Gasoil Gasolina

40% 

21% 

15% 

28% 

2014 



 3. Inventari d’emissions de Bell-lloc d’Urgell 

 

 

 

Àmbit Ajuntament: Equipaments i instal·lacions 
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Àmbit Ajuntament: Equipaments i instal·lacions 

 3. Inventari d’emissions de Bell-lloc d’Urgell 

 

 Consum dels equipaments i instal·lacions de l’Ajuntament (MWh) 
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 3. Inventari d’emissions de Bell-lloc d’Urgell 

 

 

 

Resum 
Total municipi Ajuntament 

Emissions totals 9.304,60 tn CO2 434,79  tn CO2 

Principal consumidor Transport 
Transport / 

Equipaments  
 
Principal font d'energia Gasoil  Gasolil/electricitat 

 Tendència del consum de l’Ajuntament 
Flota 
municipal 

Equipaments 
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 4. Accions realitzades 2005-2017 

 

 

 

  Camp d’acció  Acció Any 
Estalvi         

(tn CO2/any) 

 
 Enllumenat municipal 

 

Projecte de millora de l’eficiència de 
l’enllumenat municipal (substituir 

làmpades vapor de mercuri i per vapor 
de sodi)  

 
2007-2015 

 

  
(*) 

 

Altres 
Contractar l'electricitat 

d'equipaments/instal·lacions a 
comercialitzadores 100% renovables 

2017 213,67 

TOTAL  213,67 tn CO2 

 (*) S’ha produït una reducció d’emissions per eficiència (40% aprox) però alhora s’ha incrementat l’extensió de 
l’enllumenat municipal i per tant el consum elèctric de manera que no s’ha traduït en reducció d’emissions absolutes 
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 5. Pla d’acció 2018-2030 

 

 

Número  Camp d’acció  Acció Cost (€) 
Estalvi (tn 
CO2/any) 

1 Edificis residencials 
Indicar la qualificació energètica dels habitatges en 
venda al municipi 

organitzatiu 11,75 

2 Edificis municipals Nomenar un responsable energètic municipal organitzatiu 11,34 

3 Edificis municipals 
Formar els serveis tècnics municipals en termes de 
sostenibilitat energètica 

400 2,84 

4 Edificis residencials 
Fomentar la instal·lació de calderes de biomassa en 
edificis residencials 

500 127,68 

5 Edificis residencials 
Promoure la millora i eficiència energètica al sector 
domèstic i terciari mitjançant l'aplicació de sistemes 
passius 

400 161,03 

6 Edificis del sector terciari 
Fomentar la renovació de l'enllumenat interior per 
enllumenat eficient i de baix consum en el sector terciari 

400 20,96 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
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 5. Pla d’acció 2018-2030 

 

 

Número  Camp d’acció  Acció Cost (€) 
Estalvi (tn 
CO2/any) 

7 Edificis del sector terciari 
Fomentar la renovació d’electrodomèstics per adquirir-
ne de classe A i/o bitèrmics en el sector terciari 

400 52,41 

8 Edificis residencials 
Fomentar la renovació de l'enllumneat interior per 
enllumenat eficient i de baix consum en els edificis 
residencials 

400 279,61 

9 Edificis residencials 
Fomentar la renovació d’electrodomèstics per adquirir-
ne de classe A i/o bitèrmics en els edificis residencials 

400 79,80 

10 Edificis municipals 
Regular la temperatura de consigna dels edificis 
municipals a 20ºC a l'hivern i 25ºC a l'estiu 

organitzatiu 7,22 

11 Edificis municipals 
Instal·lar caldera de biomassa i xarxa de calor a l'escola, 
llar d'infants i pavelló  

30.128      54,69 

12 Edificis municipals 
Substituir la coberta i millorar aïllament tèrmic de l'edifici 
de la Cultural 

107.836      0,36 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
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 5. Pla d’acció 2018-2030 

 

 

Número  Camp d’acció  Acció Cost (€) 
Estalvi (tn 
CO2/any) 

13 Edificis municipals Substituir les làmpades existents per d'altres més eficients 3.000 1,49 

14 Edificis residencials Substitució de les bombetes d’incandescència organitzatiu 111,71 

15 Enllumenat públic 
Substituir làmpades de vapor de sodi per tecnologia LED 
i/o instal·lar reguladors de flux en capçalera o 
reactàncies de doble nivell. 

50.000      69,53 

16 Transport 
Vetllar pel desenvolupament de les indicacions del Pla de 
mobilitat urbana o de l'Estudi d'Avaluació de la Mobilitat 
Generada  

 organitzatiu  439,94 

17 Transport 
Promoció de la bicicleta i creació de carrils bici de 
demanda existent  

 organitzatiu  131,98 

18 Transport Crear una borsa local per a compartir cotxe 1.000 131,98 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
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 5. Pla d’acció 2018-2030 

 

 
Número  Camp d’acció  Acció Cost (€) 

Estalvi (tn 
CO2/any) 

19 Altres 
Informar de cursos de conducció eficient a la ciutadania i 
empreses de transports 

organitzatiu 131,98 

20 Transport 
Impulsar l’ús de vehicle elèctric al municipi, híbrids o de 
baixes emissions 

organitzatiu 879,89 

21 Transport 
Incentivar les empreses/escoles a fer ús del transport públic 
per anar a treballar o estudiar 

organitzatiu 43,99 

22 Edificis residencials 
Redistribució de l'IBI per incentiva la implantació d'energies 
renovables per autoconsum  

organitzatiu 47,02 

23 
Producció local 

d'electricitat 
Instal·lar sistemes d'electrificació autònoma mitjançant 
solar fotovoltaica 

150.000 84,18 
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 5. Pla d’acció 2018-2030 

 

 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
Energètica i el Clima de Bell-lloc d’Urgell 

Número  Camp d’acció  Acció Cost (€) 
Estalvi (tn 
CO2/any) 

24 Altres 
Implementar les accions necessàries per tal d’aconseguir 
una reducció de residus i uns objectius en la recollida 
selectiva 

organitzatiu 469,43 

25 Altres 
Redactar una ordenança per a establir l’obligatorietat de 
separar selectivament els residus 

organitzatiu 156,48 

26 Altres Adherir-se a la Setmana de la Prevenció de Residus organitzatiu 10,43 

27 Edificis municipals 
Instal·lar una caldera de biomassa a l’edifici de 
l’Ajuntament 8.515 13,58 



 5. Pla d’acció per a la mitigació 2018-2030· Resum 

 
Accions 

Realitzades 
213,67 tn CO2 

Pla d’acció 
3.533,31 tn CO2 

/any  

ESTALVI TOTAL 
2017-2030 

3.746,99 tn CO2 

 

40,27% 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
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 6. Pla d’actuacions adaptació 2018 -2030 
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 Adaptació: Mesures específiques 

per adaptar Bell-lloc d’Urgell al 

canvi climàtic. Per a assolir-ho, és 

necessari conèixer la 

vulnerabilitat municipal al canvi 

climàtic i els riscos als que pot 

estar exposat.  



 6. Pla d’actuacions adaptació 2018 -2030 

 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
Energètica i el Clima de Bell-lloc d’Urgell 

Codi Nom Nivell de vulnerabilitat 

AGR01 Increment de les necessitats de reg en l'agricultura i ramaderia 10 

AGR02 Major risc d’incendi en el sector agrari  
 

4 

AGR03 Canvis en els cultius  3 

BIO01 Major risc d'incendi per a la biodiversitat  4 

AIG01 Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l’aigua  4 

AIG02 Disminució de la disponibilitat d'aigua en la gestió de l’aigua  3 

FOR01 Major risc d'incendi en l'àmbit de la gestió forestal  7 

FOR02 
Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte climàtic: 

increment de la temperatura)  

4 

FOR03 
Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte climàtic: 

sequera)  

2 

 

 

Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Bell-lloc d’Urgell  

Nivell de vulnerabilitat: 0: Poc vulnerable; 10: Molt vulnerable. SD: sense dades. 
Font: Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic (2016), de l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic i la Vola  



 6. Pla d’actuacions adaptació 2018 -2030 

 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
Energètica i el Clima de Bell-lloc d’Urgell 

Codi Nom Nivell de vulnerabilitat 

IND01 
Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit de la indústria, els serveis i el 
comerç  

10 

MOB01 
Risc d'incendi en la mobilitat i infraestructures de transport  

4 

SAL01 
Increment de la mortalitat associada a la calor  

7 

SAL02 
Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d’illa de calor) sobre la salut  

3 

ENE01 
Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit del sector energètic  

4 

TUR01 
Canvis en el patró de demanda turística en el turisme  

3 

TUR02 
Major risc d’incendi que afecti al sector turístic  

4 

URB01 
Empitjorament del confort climàtic en l'àmbit d'urbanisme i habitatge  

4 

URB02 
Increment de les necessitats de reg sobre l’urbanisme i l’habitatge  

6 

 

 

Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Bell-lloc d’Urgell  

Nivell de vulnerabilitat: 0: Poc vulnerable; 10: Molt vulnerable. SD: sense dades. 
Font: Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic (2016), de l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic i la Vola  



 6. Pla d’actuacions d’adaptació 2018 -2030 · Resum 

 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
Energètica i el Clima de Bell-lloc d’Urgell 

Número Camp d’acció Acció Prioritat 

1 
Protecció civil i 
emergències 

Establir avisos directes a la població sensible a les onades de calor Mitja 

2 
Protecció civil i 
emergències 

Redactar el DUPROCIM (document únic de Protecció Civil Municipal) per 
actualitzar els plans d'emergències 

Mitja 

3 Aigua Elaborar un estudi i prospecció de les aigües subterrànies Alta 

4 Aigua Ordenança sobre l'estalvi d'aigua i separativa d'aigües Mitja 

5 Aigua 
Verificació del bon funcionament de la xarxa de clavegueram i valoració 
de l'aprofitament de les aigües residuals de les futures EDAR. 

Baixa 

6 
Agricultura i 
silvicultura 

Mini auditories energètiques i de recursos (aigua) de les explotacions 
ramaderes i sector serveis. 

Baixa 



 6. Pla d’actuacions d’adaptació 2018 -2030· Resum 

 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
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Número Camp d’acció Acció Prioritat 

7 
Agricultura i 
silvicultura 

Vetllar perquè els agricultors utilitzin espècies resistents a la sequera. Baixa 

8 Edificis 
Adaptar els equipaments municipals més significatius per poder connectar 
un generador en cas de necessitat. 

Mitja 

9 Edificis 
Promoure la modernització de regs per afavorir l’eficiència i l’estalvi 
d’aigua. Mitja 

10 Edificis Estudi d'un canvi de tarifes que incentivi l'estalvi d'aigua. Mitja 

11 Salut Instal·lar proteccions solars a les places principals (més arbrat o tendals). Mitja 



 Moltes gràcies  

per la vostra atenció! 

 

 

Pla d’acció per a la Sostenibilitat 
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