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1. El Pacte d’alcaldes  
 

El 22 de gener de 2010, el Ple de l’Ajuntament d’Ordis va aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldes. Per 
tal de vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució d’aquest Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible, l’Ajuntament va designar la Sra. Maria Crehuet Wennberg, l’alcaldessa, com a 
coordinadora municipal del Pacte d’alcaldes.  

El Pacte d’alcaldes és la primera iniciativa, i la més ambiciosa, de la Comissió Europea orientada 
directament a les autoritats locals i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi 
climàtic.   
L’estratègia del «20/20/20» de la Comissió Europea és la base del Pacte d’alcaldes (Covenant of 
Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de 
l'acció de govern. 

Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més 
enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el 
seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a 
l’energia sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de 
l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de reduir les emissions de CO2 
en més d’un 20% el 2020, a través de l’eficiència energètica i les energies renovables. Per 
aconseguir aquest objectiu, les autoritats locals es comprometen a: 

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

⋅ Presentar un pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), aprovat per l’ajuntament del 
municipi, en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte, i esbossar les 
mesures i polítiques que es proposen executar per assolir els objectius; 

⋅ Elaborar periòdicament, després de la publicació del PAES, un informe d’implantació que 
indiqui el grau d’execució del programa (cada dos anys) i un informe d’acció que mostri els 
resultats provisionals (cada quatre anys); 

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

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

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

 
Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són: 

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

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

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

⋅ 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. 

 2 



                      

2. Antecedents i context 

2.1. El Protocol de Kyoto i els programes europeus sobre el 
canvi climàtic 
L’any 1997, en el marc de la tercera Cimera del Clima, es presentava el Protocol de Kyoto1, amb 
l’objectiu d’establir un protocol vinculant de reducció d’emissions de gasos d’efecte d'hivernacle 
(GEH). El compromís era reduir el 5 % dels GEH emesos l’any 1990 durant el període 2008-2012. Tot 
i que la Unió Europea el va signar l’any 1998 i el va ratificar el 2002, el protocol no va entrar en vigor 
fins al 16 de febrer de 2005, quan es va assolir el mínim de països necessaris per sumar, junts, un 
compromís de reducció de més del 55 % de les emissions de GEH del 1990. Actualment, hi ha 191 
països que l’han ratificat.2  
Quan la Unió Europea va signar el protocol, es va comprometre a reduir un 8 % els GEH emesos el 
1990 i, per tant, va augmentar-ne l’exigència. Per tal de complir-lo va establir diverses accions i les va 
basar en el Programa Europeu sobre el Canvi Climàtic (PECC) i en el règim del comerç de drets 
d’emissió de gasos d’efecte d'hivernacle dins de la UE. El PECC I es va iniciar l’any 2000. En una 
primera fase (2000-2001) va incloure dotze polítiques i mesures que calia dur a terme, i també va 
abordar la necessitat d’augmentar esforços en la investigació climàtica. En la segona fase (2002-
2003) va facilitar la implantació de les polítiques i mesures de la primera, va investigar la viabilitat de 
mesures addicionals i va avaluar el potencial de reducció de les ja previstes. L’any 2005 s’inicia el 
PECC II3 amb l’objectiu d’incorporar noves polítiques i mesures per tal d’assolir reduccions més 
significatives després del 2012. També inclou grups que treballen en la captura i l'emmagatzematge 
de carboni, les emissions de vehicles lleugers, les emissions de l’aviació i l’adaptació als efectes del 
canvi climàtic. 

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

L’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta4 (EECCEL), horitzó 2007-2012-2020, 
és un instrument planificador que estableix el marc en què les administracions han d’actuar per tal 
d’adoptar polítiques i mesures per mitigar el canvi climàtic, pal·liar els efectes adversos del canvi 
climàtic i complir els compromisos internacionals adquirits per Espanya en matèria de canvi climàtic. A 
més, també inclou mesures per aconseguir consums energètics compatibles amb el 
desenvolupament sostenible. Aquesta estratègia inclou l’adopció de diverses mesures urgents, entre 
les quals l’elaboració del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España5, que l’any 2011 va ser revisat i substituït pel Plan de Acción de Ahorro y 
Eficiencia Energética 2011-20206. 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 
Fins al març de 2011 Catalunya tenia, d'una banda, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 i, 
de l’altra, el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012. Atès que ambdós plans s’han 
de revisar en breu, que hi ha una estreta relació entre energia i canvi climàtic, i que la planificació 

                                                 
1) <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php> 
2) Status of Ratification of the Kyoto Protocol - United Nations Framework Convention on Climate Change. 
3) <http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm>  
4) 
<http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.c4833b494d44967f9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=9406bb19697d6210VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9406bb19697d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default> 
5) <http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.11> 
6)  <http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle> 
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europea en matèria d'energia i clima té com a horitzó l’any 2020, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya va decidir optimitzar esforços i elaborar un únic pla: el Pla de l’Energia i del Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012-2020, els principals eixos estratègics del qual són:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⋅ Sensibilitzar la societat civil i difondre el manifest. 

⋅ Compartir les experiències amb altres ens locals. 

⋅ Prioritzar les accions de l’Agenda 21 que tinguin per objectiu reduir el canvi climàtic. 
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3.  Metodologia 
La metodologia proposada per redactar el PAES de les comarques gironines ha estat elaborada per 
la Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques 
gironines). Aquesta metodologia s’ha realitzat a partir de la publicada per l’Oficina del Pacte 
d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible.  

La taula següent mostra les etapes principals del procés del PAES i els documents de referència 
publicats per la Diputació de Girona i el CILMA: 

 
Taula 3.1. Les etapes principals del procés del PAES. 

Fase Etapa Documents 
resultants  Documents de referència  Termini 

Inici 

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

+ acord de Ple 
+ formulari 
d’adhesió 

+ proposta de model 
d’acord de Ple   
 
+ formulari d’adhesió 

- 

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

+ IRE de l’ àmbit 
Ajuntament 
+ SEAP Template 

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

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

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

Al cap d’un 
any  

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

Seguiment i 
informació 

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

+ revisió PAES 
municipal 
+ ISE 

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

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

Promoure activitats i involucrar la 
ciutadania i les parts interessades  + PAES municipal 

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

Participació 
Organitzar activitats el Dia de l’Energia 

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

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

Anual 
 

Font: Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques gironines. Diputació de Girona i CILMA, maig de 2012. 
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4. Ordis: antecedents en matèria de sostenibilitat i canvi 
climàtic  

4.1. Presentació del municipi 
Ordis és un municipi al sud-oest de la comarca de l'Alt Empordà, província de Girona. Els límits del terme 
municipal són al nord amb Vilanant i Avinyonet de Puigventós, a l'est amb Borrassà, al sud amb Pontós i a l'oest 
amb Navata. El municipi té tres nuclis diferenciats: Ordis, Pols i la zona industrial. Ordis va aprovar la seva 
Agenda 21 el 7 d'abril de 2008. El municipi forma part de la Xarxa mediambiental dels municipis de l'entorn de 
Figueres. Es va adherir al Pacte d'Alcaldes el 28 de gener de 2010 i va tenir redactat el PAES el 24 de febrer de 
2011. Per tal d'adaptar el PAES actual a la metodologia gironina aprovada per la COMO durant l'any 2012, es 
realitza un nou PAES, que és el document actual. 
 

 
POBLACIÓ7

Població (2005): 347 habitants 
Població (2011): 379 habitants 
Taxa de creixement intercensal 2001-2011 per 1.000 
habitants (mitjana anual): 11,2 % 
 
 
HABITATGES I EQUIPAMENTS 
Nombre d’habitatges (2005): 190 
N 09)9: 192 
% habitatges segona residència (2
N nicipa
 

ombre d’habitatges (20
001): 21,7 % 

ls: 5 ombre d’equipaments mu
 
CARACTERÍSTIQUES GEOGR
Altitud:  98 m       Superfície: 8,6 
Graus dies de calefacció i refrigeració

 

   

 
ACTIVITAT ECONÒMICA – AFILIATS PER SECTORS8

 
 

 

ÀFIQUES 
km2

10: 1655   
 
E EGIDO
Cultura i Educació; Urbanisme, Comu ent i Agricultura. 
 

STRUCTURA DE LES R RIES 
nicació i Participació, i Serveis a les Persones; Medi Ambi

 

                                                 
7) IDESCAT 
8) VAB: Valor Afegit Brut, IDESCAT 
9) Col·legi d’Aparelladors de Girona, Construcció d’habitatges a les comarques gironines (2000 – 2011), Gener de 2012. 
10) ICAEN (graus dia 18/18) 

2011

5%
12% 11%

72%

2008

9%

77%

9%5%

Agricultura Indústria Construcció Serveis
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4.2. Documentació prèvia 
L’A t d’Ordis ha re gia i de medi am que han 
contribuït a la disminució d osfera.    

A continuació, es llisten el n dència en 
aquests àmbits.  
Taula 4.1. Documents que s’han tingut en compte 

Tipus de document Any 

juntamen alitzat diverses actuacions en matèria d'ener
e GEH a l’atm

bient, 

s estudis previs, ordenances i els plans aprovats que tenen i ci

a l’hora d’elaborar el PAES. 
Nom 

Pla director urbanístic del sistema urbà de Figueres  2010 
Planejament urbanístic 

Pla General d’Ordenació Urbana 1998 

Pla de gestió de residus municipals d’Ordis 2011 

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) 2011 

Projecte “Energia: De l’ecopoble a l’ecocomarca” 2010 
Planificació estratègica 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (Agenda 21) 2008 

Ordenança Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida 
d’escombraries 2010 

Estudi de viabilitat  per instal·lar una planta de biogàs per a la 
producció d’electricitat i aprofitamentde calor.   

Memòria valorada canvi enllumenat del veinat de Pols 2011 Estudis de viabilitat 

Estudi de viabilitat per a instal·lar una caldera de biomassa a 
l’escola.   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament. 
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5. Inventari de referència d’emissions d’Ordis 

5.1. Inventari de referència d’emissions: àmbit PAES 
El 2005, el municipi d’Ordis va emetre 1.707,92 tn de CO2, que representen el 0,19% del conjunt de la 
comarca. Les emissions van ser de 4,92 tn CO2/capita, inferior a les emissions per capita de la 
comarca, que varen ser de 7,44 tn CO2/capita, i a les del conjunt de les comarques gironines, que 
varen ser de 6,39 tn CO2/capita. 
 
Figura 5.1.  Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi d’Ordis   
 

2%

58%

6%
8%

25%

Edific is i equipaments del sector terc iari (no municipal)

Edific is residencials

Transport urbà rodat: transport privat i comercial

Ajuntament

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans

 
 
Emissions generades: 1.707,92 tnCO2  
Emissions per capita: 4,92 tnCO2/capita 
Factor d’emissió electricitat (2005): 0,481 tn CO2 / MWh 
 

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00

Edificis residencials

Edif icis i equipaments (no
municipal)

M Wh

Electric itat Gas natural Gasoil C GLP

Biomassa Energia solar tèrmica Energia geotèrmica
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament i de l’inventari de referència d’emissions de les comarques gironines. 
Diputació de Girona i CILMA, 2012. 
 
Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)  
L'any 2005 les emissions del sector terciari (no municipal) van ser de 28,23 tn CO , 56,74 % de les 2
quals eren de consum d’electricitat. Dins el total del municipi, les emissions d'aquest sector suposen 
un 1,65 %.  

 
Edificis residencials 
Les emissions associades als edificis residencials van ser de 436,1

rovenen de l'electricitat, 23,72% consum de gasoil C per calefacció i la resta 
2 tn CO2, d'aquestes, el 69,41% 

GLP. Dins el total del 
y 2005 hi havia 190 habitatges i el 

p
municipi, les emissions d'aquest sector suposen un 25,54 %. L’an
pes de les segones residències era al voltant del 20%. 
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Transport urbà rodat: transport privat i comercial  
El parc de vehicles del municipi era de 138 vehicles de gasoil i 174 de gasolina, de tots aquests, 228 

unicipi es realitzaven en vehicle privat. 

eren cotxes i 38 motocicletes (Dirección General de Tráfico, 2005). Les emissions associades al 
transport privat i comercial van ser de 1.004,19 tn CO2, i 2,89 tn CO2/capita. 
 
Segons dades publicades de l'IDESCAT (enquesta mobilitat obligada, 2001), el 51,02 % de 
desplaçaments interns del m
 
Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 
Les emi
se

ssions associades a la recollida de residus eren de 141,58 tn CO . El percentatge de2  recollida 

o hi havia recollida de la FORM. El destí final de la fracció rebuig era l’abocador comarcal al terme 
unicipal de Pedret i Marzà. 

.2. Inventari de referència d’emissions: àmbit Ajuntament  
l 2005, els edificis públics, equipaments i instal·lacions de l’Ajuntament d’Ordis varen consumir 
18,26 MWh d’energia, que van suposar 97,80 tn CO2, fet que representa el 5,72% del total 
’emissions del municipi. El consum d’energia respecte al 2011 ha disminuït un 9,25%, i les 
missions, en un 91,77 %.  
igura 5.2.  Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emis

         Emissions generades a l’àmbit Ajuntament (tn CO2)            

  

 

 

 

 

 

 

 
 

nsum 
Wh) 

ission
CO2

ssion
er 

 2005 

lectiva en pes era de 15,11%. El 3,63%, envasos lleugers; el 9%, vidre, i el 8,70%, paper i cartró.  
 
N
m
 

5
E
2
d
e

sions de l’àmbit Ajuntament d’Ordis   
              Consum per fonts d’energia (MWh) 

 F

2005

8%

34%

 Co
 (M

Em s 
 (tn ) 

Emi s  
(tn CO2 p capita) 

2011 2005 2011 2005 2011 

Equipaments 86,34 106,67 40,89 0,80 0,1178 0,0021 

Electricitat 83,34 101,26 40,09 0,00 0,1155 0,00 

Gasoil 3,00 3,00 0,80 0,80 0,0023 0,0021 

Biomassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solar tèrmica 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geotèrmica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat 101,35 64,26 48,75 0,00 14,05 0,00 

Electricitat 101,35 64,26 48,75 0,00 14,05 0,00 

Flota municipal 30,57 27,15 8,16 7,25 0,0235 0,0191 

Gasolina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gasoil 30,57 27,15 8,16 7,25 0,0235 0,0191 

Total 218,26 198,08 97,80 8,05 0,2818 0,0212 

       Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
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5.2.1. Edificis i equipaments o instal·lacions municipals 

L’any 2005 hi havia un total de 5 equipaments, entre elles una instal·lació municipal (filtres i bombeig 
d’aigua). Els equipaments municipals existents el 2005
ajuntament, el centre social, l’escola, la llar d’infants, i el centre social de Santa Caterina. 
osteriroment es va ampliar provisionalment l’escola amb barracons i el 2007 es va construir la llar 
’infants. Tal i com s’indica a l’apartat 5.3. la producció local d’electricitat el 2011 era superior al 
onsum del municipi, per tant el factor d’emissió de l’electricitat generada de forma local era 0 tn 
O2/MWh. Per aquest motiu, el 2011, les emissions associades a l’ajuntament es deuen només al 
onsum de gasoil C a l’escola.  Pel que fa al consum, l’electricitat és la principal font d’energia 
tilitzada pels equipaments municipals. El 2011 també hi ha consum d’energia solar tèrmica degut a 
 instal·lació de plaques solars tèrmiques per a la generació d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) i 

alefacció per terra radiant a l’únic equipament de nov
gura 5.3.  Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions dels edificis i equipaments/instal·lacions municipals de 
juntament d’Ordis  

        Emissions generades als edificis públics (tn CO2)                                    Consum per fonts d’energia (equipaments) 

 

 

itat ( oil (MW Biomassa (M ) Solar tèrmica ( ) al (M

2011 2005 2011 2005 2011

 encara funcionen en data d’avui i són: 
l’
P
d
c
C
c
u
la
c a construcció, la llar d’infants. 
Fi
l’A
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 Electric MWh) Gas h) Wh MWh Tot Wh) 

 2005 2011 2005 2011 2005

Administració 17,28 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,28 6,96 

Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Educació 6,08 21,09 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,41 9,08 26,50 

Esports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sociocultural 21,85 29,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 29,64 

Instal·lació 38,14 43,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,14 43,56 

Total 83,34 101,26 3,00 3,00 0 0 0 2,41 86,34 106,67 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
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El següent gràfic indica el consum de cadascun dels edificis i equipaments/instal·lacions del municipi. 
La instal·lació més consumidora és la dels filtres i bombeig de l’aigua superant el 2011 els 40 MWh. 
Els altres edificis i equipaments no han superat els 10 MWh anuals. La llar d’infants és l’únic 
equipament que funciona amb energia solar tèrmica per l’ACS (Aigua Calenta Sanitària) i calefacció. 

 
Figura 5.4. Consums dels equipaments amb despesa superior a 20 MWh i inferior a 20 MWh any (2005 i 2011), 
respectivament, de l’Ajuntament d’Ordis. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament d’Ordis. 
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5.2.2. Enllumenat públic municipal i semàfors 
 
El 2005 hi havia 4 quadres d’enllumenat. El 2011 van augmentar a 6 quadres, tot i així, el consum 
global de l’enllumenat i les emissions han disminuït. Aquesta notable disminució ha sigut per a cada 
quadre, per petits canvis de configuració de l'enllumenat i en alguns cas com la “Rotonda” perquè hi 
ha bombetes foses i no s’han canviat. 
 

Actualment les lluminàries actuals són de vapor de sodi i dos dels quadres tenen instal·lat un sistema 
de reductor-estabilitzador de flux. 

No hi ha cap semàfor al municipi. 

 
 
Taula 5.1. Consum i emissions de l’enllumenat públic i dels semàfors de l’Ajuntament d’Ordis 

 Consum d’energia 
elèctrica (MWh) Emissions (tn CO2) 

Emissions  
(tn CO2 per capita) 

 2005 2011 2005 2011 2005 2011 

Enllumenat públic 101,35 64,26 48,75 21,77 0,1405 0,0574 

Semàfors 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 101,35 64,26 48,75 21,77 0,1405 0,0574 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
 
 
Figura  5.5. Consums per quadre d’enllumenat, comparativa 2005-2011.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
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5.2.3. Flota municipal 

En el cas del municipi d’Ordis es contempla només el consum del transport associat a la gestió dels 
residus, ja que no existeix consum provinent de cap vehicle de propietat municipal, ni consum 
associat al transport escolar urbà, ni transport públic urbà. 

La tendència general de les emissions associades al transport de residus han estat disminuir 
lleugerament, degut a una millor planificació del transport dels residus d'Ordis a partir del 2008. 

 
Figura  5.6. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de la flota municipal de l’Ajuntament d’Ordis. 
 2005

100%

2011

100%

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consum 
 (MWh) 

Emissions 
 (tn CO2) 

Emissions  
(tn CO2 per capita) 

 2005 2011 2005 2011 2005 2011

Parc de vehicles Ajuntament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transport associat a gestió de residus 30,57 27,15 8,16 7,25 0,0238 0,0191 

Rebuig 22,64 18,14 6,04 4,84 0,0174 0,0128 

FORM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Envasos 3,31 3,70 0,88 0,99 0,0025 0,0026 

Vidre 2,25 2,55 0,60 0,68 0,0017 0,0018 

Paper i Cartró 2,37 2,76 0,63 0,74 0,00 0,00 

Transport escolar urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 30,57 27,15 8,16 7,25 0,024 0,019 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ajuntament. 
 
Parc de vehicles propietat de l’ajuntament  
 
No disposen de cap vehicle municipal. 
 
Transport associat a la gestió de residus 
 
Les emissions han disminuït, sobretot pel que fa a la disminució de les emissions en el consum del 
transport associat a la fracció del rebuig, possiblement degut a l'augment del compostatge casolà. El 
municipi no fa recollida de matèria orgànica. El tractament de la FORM es realitza a través del 
compostatge casolà des de l'any 2008 on es varen instaurar 8 compostadors casolans i actualment al 
municipi ja n'hi ha 21 en funcionament. Les altres fraccions de recollida selectiva han augmentat 
lleugerament. 
 
Transport escolar urbà 
 
No disposen de transport escolar urbà. 
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5.3. Producció local d’energia  

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

El municipi d’Ordis disposa de les següents instal·lacions de generació d'energia elèctrica de potència 
inferior a 20 MW:  
 
Taula 5.2. Producció local d'energia elèctrica a petita escala al municipi de l’Ajuntament d’Ordis 

 
Ubicació 

Potència  
estimada 

(kW) 
Propietat 

Generació 
local 

d'electrici-
tat (MWh) 

Vector 
energètic 
d'entrada 

(MWh) 

Inclosa 
a l'ETS11

Forma 
part de 

l'IRE 

Any d'ins- 
tal·lació 

Any 
tanca-
ment 

Eòlica - - - - - - - - -

Hidroelèctrica - - - - - - - - - 

 
Fotovoltaica12  

Ordis 920 Privada i 
pública 

1.435,8 - No Si 2008 - 

Cogeneració  - - - - - - - - - 

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

El factor d'emissió per a l'electricitat de 2005 és comú a la península: 0,481 MWh/tn CO2

El factor d'emissió per a l'electricitat de 2011 pel municipi d'Ordis és: 0 MWh/tn CO2

 
 

CTE
AEECOPLECOFEENEAEEPELCTEFEE 22)( ++×−−

=  

En què 
FEE, factor d’emissió per a l’electricitat generada localment (tnCO2 / MWh) 
CTE, consum total d’electricitat al territori del municipi (MWh). Pel 2011 s’ha estimat un consum de 925,49 MWh, a 
partir de la dada real del consum pel 2005 i de l’increment de població 
PEL, producció local d’electricitat (MWh), 1.435,8 MWh 
AEE, compres d’electricitat verda per part de l’autoritat local (MWh), 0 MWh 
FEENE, factor d’emissió estatal o europeu per a l’electricitat de l’any de referència (tnCO2/MWh), 0,481 MWh//tnCO2  
CO2PLE, emissions de CO2 degudes a la producció local d’electricitat (tnCO2), 0 tnCO2
CO2EEC, emissions de CO2 degudes a la producció d’electricitat verda certificada adquirida per l’autoritat local 
(tnCO2), 0 tnCO2 

 

 

5.3.2. Producció local de calefacció/refrigeració 

En el municipi d'Ordis no hi ha producció local de calefacció/refrigeració que es vengui o distribueixi 
com a matèria primera als usuaris finals dins del mateix terme municipal. 

                                                 
11) Sistema europeu de comerç d'emissions ETS (European Trading Scheme). 
12) La producció d'energia solar es calcula a partir de la superfície de captació. Es consideren 2.444 hores anuals de sol (atles solar 
IDAE), una potència de 0,7 kW/m2 (RITE) i s'estima un rendiment del 40 %. 
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6. Pla d’acció 

6.1. Presentació del pla d’acció  
El pla d’acció del municipi d’ORDIS consta de 51 accions que suposen una reducció de 715,65 tn CO2 
per l’any 2020 i equivalen a un 41,90 % 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 urbans. 

El pla ordena les accions en funció dels sectors i camps d’acció següents: 
 
Taula 6.1. Estructura de les accions en sectors i camps d’acció. 

Sector Camp d'acció 
1.1. Edificis i equipaments/instal·lacions municipals 
1.2. Edificis i equipaments/instal·lacions del sector terciari (no municipals)
1.3. Edificis residencials 1. Edificis, equipaments/instal·lacions 

1.4. Enllumenat públic municipal 
2.1. Flota municipal 
2.2. Transport públic 2. Transport 
2.3. Transport privat i comercial 
3.1. Hidroelèctrica 
3.2. Eòlica 
3.3. Fotovoltaica 
3.4. Cogeneració de calor i electricitat 

3. Producció local d'energia 

3.5  Altres 
4.1. Cogeneració de calor i electricitat 4. Calefacció i refrigeració urbanes 4.2. Xarxa de calor 
5.1. Urbanisme 
5.2. Planificació dels transports i la mobilitat 5. Planejament i ordenació del territori 
5.3. Normes per a la renovació i expansió urbana 
6.1. Requeriments d'eficiència energètica 6. Contractació pública de productes i

serveis 6.2. Requeriments d'energies renovables 
7.1. Serveis d'assessorament 
7.2. Ajudes i subvencions 
7.3. Sensibilització i creació de xarxes locals 7. Participació ciutadana 

7.4. Formació i educació 
8.1. Residus 8. Altres sectors 8.2. Altres 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 
El pla integra les accions que s’han dut a terme durant el període 2005-2012, les quals es detallen a 
l’apartat 6.3 d’aquest document. 
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6.2. Objectius estratègics i quantitatius 
 

El PAES d’Ordis té 9 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi d’emissions de 
CO2 del 41,90 % respecte 2005. 

 Reduir mínim un 50 % les emissions generades en els edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals a través d’actuacions de millora de l’eficiència energètica i de conscienciació dels 
usuaris. 

 Dur a terme petites accions per a la millora de l’eficiència energètica a les dependències 
municipals, a l’escola, al Local Social i optimització del sistema de bombeig. 

 Realitzar auditories en el sector terciari i residencial, fomentar la biomassa i la geotèrmia i 
implementar comptadors digitals en el sector residencial suposarà un estalvi de més de 50 tn 
de CO2.  

 Disminuir un 70 % les emissions de l’enllumenat públic substituint les faroles del veïnat Pols 
per faroles solars, gestió i control de l’enllumant i reducció de flux als quadres i substituició 
per lluminàries LEDS.    

 Crear infraestructura per a la mobilitat elèctrica, canviar hàbits de mobilitat i promoure 
vehicles més eficients per assolir una reducció de mínim el 5% del sector transport. 

 Incrementar la producció local d’energia en l’aèrodrom, el turisme rural del municipi i els 
emplaçaments municipals per assolir un estalvi d’emissions de 60 tn de CO2. 

 Incrementar la producció d’energia elèctrica d’origen renovable al municipi en 125,47 MWh 
anuals. 

 Afavorir una xarxa elèctrica intel·ligent (o Smart Grid) pel desplegament intensiu d’energies 
renovables. 

 Reduir amb les accions planificades un 35% les emissions derivades de la gestió i tractament 
dels residus municipals. 

 

6.3. Accions realitzades (2005-2012) 
Durant el període 2005-2012 s’han realitzat i impulsat 17 accions que han contribuït a disminuir les 
emissions de GEH a l’atmosfera en un 28,19 %.  

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

Sec- 
tor Camp d'acció Acció Any 

Estalvi 
estimat 

(tn CO2/any)
(metodologia)

Instal·lació de sistemes d’energia solar per a 
l’obtenció d’ACS a la llar d’infants d’acord amb el 
CTE 

2007 0,64  (a) 1.1. Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals Plaques solars als vestuaris (és ACS)  0 

Instal·lació de plaques solars tèrmiques per a la 
producció d’ACS (4 habitatges) 2007 

1.3. Edificis residencials Substitució d’equips de climatització per altres més 
eficients energèticament. Dues cases han instal·lat 
estufes de pellets i llenya. 

 
1,09 (b) 

Substitució de làmpades de vapor de mercuri per 
làmpades de vapor de sodi 2011 17,84 (c) 

1.  

1.4. Enllumenat públic Instal·lació de reguladors de potència a partir de les 
10 de la nit  - 

2. 2.3. Transport privat i 
comercial 

Disminuir la dependència del transport privat 
potenciant l’oferta de transport públic interurbà: 
increment de la freqüència de l’autobús interurbà i 
oferint un servei gratuït als jubilats. 

 - 
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Sec- 
tor Camp d'acció Acció Any 

Estalvi 
estimat 

(tn CO2/any)
(metodologia)

3.2. Eòlica Instal·lació d’un aerogenerador (autoconsum) a 
l’escola  2012 0,48 (d) 

3. 
3.3. Fotovoltaica Instal·lació d’una horta solar (règim especial). 

Producció de 1.435,8 MWh. 2008 407,57 (e) 

7.1. Serveis 
d’assessorament 

Ecoauditories a les llars – participació de 56 
habitatges 2010 1,21(f) 

Creació de la web Ordis Sostenible 
(www.ordissostenible.cat)  - 7.3. Sensibilització o 

creació de xarxes locals Creació i participació a la Xarxa mediambiental de 
l’àrea urbana de Figueres 2007 - 

Sessió informativa sobre la rehabilitació energètica 
dels edificis (octubre 2012) 2012 0,22 (g) 

Jornades sobre les energies renovables (octubre 
2011) 2011 0,22 (g) 

7. 

7.4. Formació i educació 

Fira de les energies renovables 2010 0,22  (g) 

Implantació del compostatge casolà en 24 habitatges 2011 2,16 (h) 
8. 8.1. Residus Implantació d'un punt de recollida de residus 

municipals (minideixalleria) 2011 49,89 (i) 

TOTAL (2005-2012) 481,54 
 
 

l 
 

i t
 
i 
 

] 
t  

 

(a) Emissions estalviades = Consums solar tèrmica 2011 x FE gasoi
(b) Emissions estalviades = [30% consum residencial x ((4+2)/192 habitatges 2009)] x FE gasoil
(c) Emissions estalviades = (Consum enllumenat 2011 – Consum enllumenat 2005) x (FEE 0,481 tnCO2/MWh) 
(d) Emissions estalviades = 1 MWh estalviats x (FEE 0,481 tnCO2/MWh) 
(e) Emissions estalviades = (MWh consumits 2005 x (FEE 0,481 tnCO2/MWh)) - (MWh consumits 2005 x factor d'emissió corretgit 
segons producció 0 tnCO2/MWh)  
(f) Emissions estalviades = 1% d'estalv  respecte al consum residencial x (56/192habi atges 2009) x (FEE 0,481 tnCO2/MWh) 
(g) Emissions estalviades en formació i educació = [Emissions sector residencial /habitatges x 15 habitatges (estimació d’una mitjana de
15 assistents) x 0,5 % d’estalvi respecte el consum del sector domèstic en promoure millora de l’eficiència] + [Emissions sector terciar
/establiments (segons IDESCAT 2002) x 5 establiments (estimació d’una mitjana de 5 establiments) x 1 % d’estalvi respecte el consum
del sector terciari.
 (h) Emissions estalviades del compostatge= 0,5 tn matèria orgànica/habitatge-compostaire x 24 habita ges (Font: Consell Comarcal) x
(FE FORM: -0,18 tn CO2 eq/tn material ) = -2,16 tn CO2/any 
(i) Emissions estalviades de la recollida selectiva (EERS) any 2011 = ∑ (tn recollida selectiva de les difer. fraccions x FE de cada fracció)
= -49,89 tn CO2/any 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.  
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6.4. Accions planificades (2012-2020) 
A partir de l’anàlisi de l’inventari d’emissions dels diversos sectors, l’anàlisi dels equipaments i de 
l’enllumenat i de la participació ciutadana, pel període 2012-2020 es planifiquen 34 accions que 
reduiran l’emissió de GEH a l’atmosfera en un 13,71 % i que, sumades a les anteriors, permetran 
assolir per l’any 2020 una reducció del 41,90 %. 
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1.1.1. Reducció de les necessitats de calefacció en dependències municipals 

Línia grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector Augmentar el 
terciari. 

Objectiu Mesures eficiència energètica en sector municipal 

L’objectiu és incidir directament en el consum ordinari de les instal·lacions municipDescripció als. 

per una reducció 

era 

• 
 vidre de càmera 

4/12  a e 35 mm de mides: 

amb persiana. 

• 

arc d’acer galvanitzat i tapajuntes de 35 mm de mides 

e l’energia actualment consumida per calefactar, 
que actualment es realitza amb electricitat. 

Aquesta mesura implica un estalvi directe en emissions de CO2 i en recursos econòmics.  

Concretament, es preveuen les següents mesures d’eficiència energètica 
directa del consum energètic associat a menors necessitats de calefacció  

S’actuarà principalment en la part del clima de l’edifici de l’ajuntament (molt ineficient) 
canviant els tancaments actuals. Concretament, es volen condicionar les dependències de 
l’ajuntament, referent als tancaments exteriors i substituir els mateixos per fusteria d’alumini 
amb trencament de pont tèrmic i vidres amb càmera, per tal de millorar el confort de l’interior. 

Substituirem els tancaments de fusta amb vidres senzills que presenten problemes de falta 
d’estanqueïtat, per uns de nous d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidres amb càm
per tal de complir o millorar els aspectes que dona el CTE i la normativa d’habitabilitat. 

Edifici ajuntament: Subministrament i col•locació de finestra de 1 fulla practicable oscil•lo 
batent d’alumini comercial ral estàndard amb trencament de pont tèrmic

/4 mb premarc d’acer galvanitzat i tapajuntes d

o 6 unitats:  997x1197mm 

o 5 unitats: 797x1197mm 

Edifici ajuntament: Subministrament i col•locació de 1 balconera de 1 fulla practicable 
oscil•lo batent d’alumini comercial ral estàndard amb trencament de pont tèrmic vidre de 
càmera 4+4/12/4+4 amb prem
1197x2197mm amb persiana. 

• Escola: Subministrament i col·locació d’un finestral amb aïllament  

En tots els casos es pot considerar una solució tècnica equivalent. Es considera, per 
experiència, un estalvi potencial del 35% d

 
 
Consum  actual  

Estalvi 7,11 MWh/any  

  

Consum 20,31 MWh/any

 
Produ
local 

 

Cost 
t: tn CO2 estalviada 

’estalvi econòmic acumulat degut a la complexitat 
de les variables 

cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

tat  ble 

  

Cost acció: 8.000 € 
Cost abatimen 2.504,5 €/
Amortització 9,4 anys 

 
*No es contempla l Tèrmica - MWh 

 
Priori Calendari Responsa
Alta 
Indicadors 

2013-15 Alcaldia 

seguiment Consum d'energia en els edificis municipals 

Estalvi de les emissions de CO2
ula de càlcul de l’estalvi  Metodologia o fórm

) 

En què,    

FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005 = 0,481 tnCO2 / MWh elèctric   A: Edificis municipals 

EE = (Σ(Ecalefacció) * FEENE2005

 
EE  estalvi emissions estimat, tnCO2 

Ecalefacció,  Estalvi en Calefacció = 6.06 MWh/any 

3,91 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  
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1.1.2. Substitució d’ordinadors no eficients en dependències municipals 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
terciari. 

Objectiu Mesures eficiència energètica en sector municipal  

Descripció En aquesta segona acció es pretén incorporar mesures eficiència energètica per una reducció 
directa del consum elèctric a partir de la substitució d’equips informàtics poc eficients. 
Concretament, es proposa substituir els tres ordinadors de l’edifici de l’Ajuntament per d’altres 
de més eficients, amb un consum d’un terç dels pocs eficients. 

Es considera com a consum d’un ordinador no eficient 800kWh/any, suposant que treballa 
cada any 250 dies a 8 hores/dia i té una potència de 400W.  

 
 
 
 

 
Consum 

  

Consum actual 2,4 MWh/any 
Estalvi 1,8 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 2.500 € 
Cost abatiment: 2.887,50€/tn CO2 estalviada 
Amortització 11,5 anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-15 Alcaldia  
Indicadors 
seguiment Consum d'energia en els edificis municipals 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

EE = (Σ(Eordinadors) * FEENE2005) 
 
En què,    EE  estalvi emissions estimat, tnCO2 

Eordinadors,  Estalvi en Ordinadors (8 hores 250 dies any) = 1,8 MWh/any 
FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005 = 0,481 tnCO2 / MWh elèctric  

0,87 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  

 A: Edificis municipals 
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1.1.3. Rehabilitació de l’escola amb criteris d’emissió zero 

Línia grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector Augmentar el 
terciari. 

Objectiu Rehabilitació de l’escola amb criteris “emissions zero” 

La nova Directiva europea sobre Eficiència Energètica en Edificis (directiva 2010/31/EU, 
EPBD) defineix una sèrie de compromisos dels estats membres on es concreta que, abans de 
l’any 2018, tots els edificis públics de nova construcció o rehabilitació integra

Descripció 

l s’han de 

n gran part, per energia procedent de fonts renovables produïdes ‘in situ’ 

 reducció del 

 part corresponent a la 

Com a considerem 2/3 de reducció de consum i 1/3 d’autogeneració 

construir sota criteris d’Edificis de Balanç Energètic Quasi Zero (nZEB, en anglès). 

Es defineix com a ‘Edifici de Balanç Energètic Quasi Zero’ o ‘nZEB’ (nearly Zero-Energy 
Building), aquell edifici amb un nivell d’eficiència energètica molt alt que condueix a un nivell 
de consum molt baix. La quantitat, gairebé zero o molt baixa de demanda energètica restant 
ha de ser coberta, e
o a l’entorn. 

Aquesta acció focalitza en la rehabilitació de l’escola amb criteris “emissions zero”. 

En el moment que es plantegi la rehabilitació de l’escola s’aplicarà un plec de condicions 
tècniques que incorpori el criteri “emissions zero”, la qual cosa portarà a la
consum actual i a la producció local de l’energia elèctrica i de clima necessària. 

Es considera, per tant, un estalvi total dels 6.087 kWh/any consumits (dada del 2011). 
Comptabilitzem aquí aquest estalvi (enlloc de l’Acció 1.1.1). La
generació en règim d’autoconsum es considerarà a la secció 3.2.2. 

criteri 
 
 
 
 

 
Consum  actual 

Estalvi 4,058 MWh/any  

  

Consum 6,087 MWh/any 

 
Produ
local 

 

Cost 
t: /tn CO2 estalviada 

Amortització 27 anys  
cció 

d’energia 
Elèctrica 2,029 MWh  

ble 

  

Cost acció: 20.000 € 
Cost abatimen 6.830,96€

Tèrmica - MWh 

 
Prioritat Calendari Responsa
Mitjana 
Indicadors 

2015-2020 Alcaldia  

seguiment Consum d'energia en els edificis municipals 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l

2005) 

En què,    

FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005 = 0,481 tnCO2 / MWh elèctric  
 A: Edificis municipals 

’estalvi  
 

EE = (Σ(Eescola + Pescola) * FEENE
 

EE  estalvi emissions estimat, tnCO2 

Eescola  Estalvi en Escola = 4,058 MWh/any 
Pescola  Producció local a l’Escola = 2,029 MWh/any 

2,93 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  
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1.1.4. Millora en sistema de clima en edificis municipals 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
terciari. 

Objectiu Introducció d’energies renovables en el clima de l’Ajuntament i l’escola 

Descripció Una altra acció pretén millorar el sistema de clima actual que està quantificat en 
13,20MWh/any, atès a les mesures d’eficiència de l’acció 1.1.1. (7,11 MWh/any estalviats 
sobre un consum base de 20,31MWh/any). 

Concretament : 
 
- Ajuntament: s’apostarà per sistemes més eficients que els actuals. Es proposa el canvi 

dels actuals radiadors elèctrics per una caldera de pellets individuals en les àrees de 
major activitat.  

- A l’Escola es planteja la incorporació d’un sistema de biomassa o de geotèrmia amb 
bomba de calor. 
 

En ambdós casos, el factor d’emissions associat a l’ús de biomassa és 0 i el consum associat 
a la bomba de calor amb geotèrmia pot considerar-se que es redueix en un 50%. 
 
 
Actualment es disposa d’un avant-projecte i pressupost amb un cost molt elevat. Tanmateix 
és la dada que s’ha fet emprat per fer els càlculs econòmics. 

 
 
 
 

 
Consum 

  

Consum actual 13,20 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 25.000 € 
Cost abatiment: 4.204,73€/tn CO2 estalviada 
Amortització 18,5 anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 13,20 MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Alcaldia  
Indicadors 
seguiment Consum d'energia en els edificis municipals 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

EE = (Pajuntament * FEENE2005) + (Pescola * FEG2005) 
 
En què,    EE  estalvi emissions estimat, tnCO2 

Pajuntament  Producció d’energia tèrmica a l’Ajuntament (substitueix electricitat) 
FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005 = 0,481 tnCO2 / MWh elèctric 
Pescola  Producció d’energia tèrmica a l’Escola (substitueix gasoil) 
FEG2005, Factor d’emissió del gasoil = 0,267 tnCO2 / MWh gasoil 
  

5,95 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  

 A: Edificis municipals 
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1.1.5. Optimització del sistema de bombeig municipal 

Línia grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
terciari. 
Augmentar el 

Objectiu Reducció del consum, potència necessària i potencial aplicació SmartGrid 

Descripció 

nciona a demanda, sense cap gestió associada. Disposa ja d’un 

rta caiguda de tensió i, per tant, pèrdues energètiques 

sistema 
’emmagatzemament d’aigua a cota (emmagatzematge en forma d’alçada d’aigua). 

 

Ordis disposa d’un sistema de bombeig de 25HP per fer arribar l’aigua a pressió al Veïnat de 
Pols. Aquest sistema fu
variador de freqüència. 

Una primera actuació seria aproximar l’escomesa d’alimentació de la bomba que actualment 
es troba a 700 metres generant una fo
associades que s’estimen en un 10%. 

En una segona fase, es considera el sistema de bombeig com un dels elements importants de 
gestionabilitat de la xarxa elèctrica del municipi sota una concepció d’Smart Grid. Per 
exemple, per donar pressió en moments excedentaris d’energia (com a forma 
d’emmagatzemament d’energia elèctrica en pressió), o disposar d’un 
d

 
Consum  actual  

Estalvi 4,36 MWh/any  

  

Consum 43,56 MWh/any

 
Produ
local 

 

Cost t: /tn CO2 estalviada 
Amortització 9,5 anys  

cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

ble 

  

Cost acció: 5.000 € 
Cost abatimen 2.386,20€

Tèrmica - MWh 

 
Prioritat Calendari Responsa
Mitjana 

Indicadors 
2015-2020 Alcaldia 

n els edificis municipals seguiment Consum d'energia e

Estalvi de les emissions de CO2
ula de càlcul de l’estalvi  Metodologia o fórm

FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005 = 0,481 tnCO2 / MWh elèctric   A: E als i 
equipaments 

EE = (Ebombeig) * FEENE2005) 
 
En què,   EE  estalvi emissions estimat, tnCO2 

Ebombeig,  Estalvi en Bombeig = 4,36 MWh/any 

2,10 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  
dificis municip

 23



 

 

 

1.1.6. Rehabilitació de l’edifici públic existent ‘Local Social Ajuntament 
d’Ordis’ com a ‘Edifici de Balanç Energètic Quasi Zero’ o nZEB  

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

Objectiu Millorar i optimitzar l’eficiència energètica global de l’edifici públic ‘Local Social Ajuntament d’Ordis’ 
sota criteris d’acceptació nZEB.  

Descripció Com a exemple de bones pràctiques al municipi d’Ordis, es proposa la rehabilitació parcial de l’edifici 
públic existent ‘Local Social Ajuntament d’Ordis’. 
La nova Directiva europea sobre Eficiència Energètica en Edificis (directiva 2010/31/EU, EPBD) 
defineix una sèrie de compromisos dels estats membres on es concreta que, abans de l’any 2018, tots 
els edificis públics de nova construcció o rehabilitació integral s’han de construir sota criteris d’Edificis 
de Balanç Energètic Quasi Zero (nZEB, en anglès). 
Es defineix com a ‘Edifici de Balanç Energètic Quasi Zero’ o ‘nZEB’ (nearly Zero-Energy Building), 
aquell edifici amb un nivell d’eficiència energètica molt alt que condueix a un nivell de consum molt 
baix. La quantitat, gairebé zero o molt baixa de demanda energètica restant ha de ser coberta, en gran 
part, per energia procedent de fonts renovables produïdes ‘in situ’ o a l’entorn. 
A fi de determinar les mesures correctores per una rehabilitació nZEB, es proposa seguir una 
metodologia enfocada al compliment dels criteris d’acceptació nZEB marcats en el projecte AIDA. En 
el cas de l’estat espanyol, els criteris proposats per a considerar un edifici públic com a nZEB es 
mostren a la Taula 1. 
 

Criteri d’acceptació 
nZEB 

Procediment de càlcul Eines de software 
proposades 

Criteri 1: Classificació 
energètica d’edifici de 
Classe A 

Determinar la qualificació 
energètica global de l’edifici 
segons CO2, demanda i consum.  

CES/CERMA (edificis nous), 

CE3, CE3X (edificis 
existents),  

GENERATION (tots). 

Criteri 2: El romanent de 
consum d’energia 
primària s’ha de cobrir 
amb un mínim de 50-70% 
de producció energètica 
amb energies renovables. 

Realitzar el càlcul i disseny de 
l’equipament d’abastiment 
energètic renovable. 

PVGIS (sistemes 
fotovoltaics), CHEQ4 (solar 
tèrmica), BIONLINE (calderes 
de biomassa) 

Criteri 3: Consum total 
d’energia primària de 50-
60 kWh/m2·any i emissió 
màxima de CO2 de 3-8 Kg 
CO2/m2·any. 

Realitzar el càlcul del balanç 
energètic global segons fonts 
d’energia primària. 

Excel de l’Annex nZEB del 
projecte AIDA 

Taula 1 – Criteris d’acceptació nZEB proposats pel projecte AIDA a l’estat espanyol. 
Abans de realitzar els procediments de càlcul, es va realitzar un estudi exhaustiu de l’edifici (a través 
dels plànols i una visita tècnica a l’edifici) per avaluar la seva possible conversió a nZEB i detectar 
totes les deficiències energètiques de l’edifici.  
Desprès, es van elegir les eines de software per realitzar els càlculs. Com aquest edifici forma part de 
l’experiència pilot del projecte AIDA basada en implantar el model d’acció nZEB de rehabilitació d’un 
edifici existent, els softwares elegits, extrets dels proposats, van ser: CE3 i PVGIS.  

Un cop detectades les deficiències importants i havent determinat la situació inicial de referència de 
l’edifici existent a través del software CE3, es van definir les mesures correctores. Aquestes mesures 
han d’assegurar que la rehabilitació assoleix els criteris de nZEB de la Taula 1 i que es té en compte 
en totes les etapes de l’edifici (fase d’elaboració del projecte de rehabilitació, fase d’execució dels 
treballs i l’usdefruit). En la Taula 2 es mostra un resum de les deficiències detectades amb les 
respectives mesures correctores.  
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Descripció (continuació fitxa 1.6.) 

Deficiències detectades Mesures correctores a dur a 
terme 
Mesura 1: Substitució de totes les portes i 
finestres d’accés a l’interior de l’edifici per 
finestres amb doble vidre i trencament de pont 
tèrmic. 

Pèrdues de calor a l’hivern i guanys de calor a 
l’estiu detectades en: 

- Portes i finestres exteriors. 

- Sostre inclinat de la sala, escenari i sanitaris. 

- Part d’entresòl de sòl en contacte amb aire 
(sostre del porxo de servei). 

Mesura 2: Millora del revestiment dels sostres 
augmentant l’aïllament interior. 

Alt consum elèctric de l’edifici degut al sistema 
d’il·luminació. 

Mesura 3: Substitució d’una part de lluminàries 
halògenes existents per LEDs. 

Falta de producció d’energia renovable. Mesura 4: Instal·lació d’energia solar 
fotovoltaica en règim d’autoconsum. 

Taula 2 – Deficiències i mesures correctores detectades a l’edifici ‘Local Social Ajuntament d’Ordis’. 
Les mesures detectades a la Taula 2 van ser analitzades i quantificades independentment a través 
dels softwares proposats i segons els tipus: mesures de rehabilitació Classe A (criteri nZEB 1) i 
sistemes renovables (criteri 2). 
Un cop obtinguts els resultats dels softwares, es pot fer servir una plantilla Excel utilitzada per 
determinar l’acció nZEB, d’acord amb ell criteri nZEB 3 (Annex del PAES del municipi amb el nom 
d’Annex nZEB). Els resultats dels càlculs vers al compliment dels criteris nZEB i aplicant els 
softwares proposats es recullen a la Taula 3. 
 

Criteri 
nZEB 

Software de 
càlcul 

Escenari base Resultat Mesures 
correctores 
aplicades 

1 CE3 Classe C  Classe A 1, 2 i 3 

2 PVGIS 0% Renovables Producció amb FV:  

13800 KWh/any 

100% Renovables  

4 

3 Excel de 
l’Annex nZEB 

111,29 kWh/m2·any 

27,68 Kg CO2/m2·any  

0,00 kWh/m2·any 

0,00 Kg CO2/m2·any 

1, 2, 3 i 4 

Taula 3 – Resultats dels càlculs per a la rehabilitació nZEB de l’edifici públic existent ‘Local Social Ajuntament 
d’Ordis’. 

Dels resultats obtinguts a la Taula 4, s’ha tingut en compte les condicions actuals d’ús de l’edifici i, 
per tant, l’envolvent tèrmica només considera els espais que són habitables. En aquest cas, 
l’envolvent tèrmica comprèn la planta baixa i l’entresòl, sumant un total de 303,13 m2.  
D’acord amb els indicadors a quantificar, comuns a qualsevol acció del PAES, a la Taula 4 
s’exposa el resum de l’acció nZEB. 
 

Resum de 
l’acció nZEB 

Cost acció  
[€] 

Cost 
d’abati
ment  
[€/Tn 
CO2 
estalvia
da] 

Amorti
tzació 
[any] 

Consum 
energètic 
de 
referènci
a  
[MWh/an
y] 

Producció 
renovable 
esperada 
[Mwh/any] 

Estalvi 
energètic 
esperat  
[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tnCO2/any] 

Mesures de 
rehabilitació 

Classe A 
40.007,22 988,02 7,37 6,92   4,39 5,50 

Sistemes 
Renovables 23.900,00 1.093,1

2 7,55 -- 12,34 2,53 2,89 

Acció nZEB 
total 63.907,22 1.024,2

8 7,44 6,92 12,34 6,92 6,39 

Taula 4 – Proposta d’acció nZEB per la rehabilitació de l’edifici públic existent ‘Local Social Ajuntament d’Ordis’.
 
En conclusió, la conversió a nZEB per aquest edifici públic suposarà un 100% d’estalvi en consum 
respecte la situació inicial de referència.  Per obtenir més informació sobre els càlculs realitzats o 
detall de les inversions, es pot consultar l’Annex nZEB corresponent. 



 

Consum Consum actual 6,92 MWh/any 
Estalvi 6,92 MWh/any  

Cost Cost acció: 63.907,22 € 
Cost abatiment: 1.024,28 €/Tn CO2 estalviat 
Amortització 7,44 anys 

 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 0 MWh/any 

Elèctrica 
0 % estalvi 
12,34 MWh/any  
100 % estalvi  

Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment Consum energètic global, emissions de CO2 i producció energètica amb fonts renovables de l’edifici. 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  

Els factors d’emissió de CO2 resultants són calculats mitjançant el software simplificat CE3 per a la 
Certificació Energètica d’edificis existents. La metodologia de càlcul d’emissions utilitzada per 
aquest programa es defineix a l’Annex nZEB d’aquest PAES. Les emissions estalviades resultants 
d’aquesta acció han d’anar carregades al còmput global del PAES. 

8,39 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

equipaments/instal·lacio
ns  

 A: Edificis municipals i 
equipaments  
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1.2.1. Realització d’auditories de consum en el sector terciari 

Línia grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector Augmentar el 
terciari. 

Objectiu Reducció del consum energètic 

L’objectiu és actuar en la reducció dels consums d’energia en un sector econòmic d’alt valor 
pel municipi. Amb aquesta mesura a més de reduir les emissions de CO

Descripció 

titius en reduir la seva dependència energètica i, així 

s  actuacions a: 

urisme Rural (2) 

de consum energètic (llum, 

millorarà significativament en cas 

na inversió induïda de 10.000 euros de mitjana per establiment, fent un total de 
0.000€. 

2, s’aconseguirà que 
aquests negocis puguin ser més compe
procurar per la viabilitat dels mateixos. 

De  de l’Ajuntament es promouran

- Negocis de T

- Botiga i bar 

Les actuacions es basaran en una auditoria per part de l’Ajuntament que consta d’una visita 
tècnica per part d’una empresa especialista i la mesura durant un període mínim de 1 any 
dels consums energètics que identifiqui els principals elements 
clima, informàtica, electrodomèstics, ...) i la conseqüent actuació. 

L’acció proposada s’estima generarà un estalvi energètic del 5% a partir de l’impacte en la 
conscienciació dels gestors dels negocis. Percentatge que 
que s’executés les mesures identificades durant l’auditoria. 

Es considera que l’execució de les mesures proposades durant la fase d’anàlisi poden 
generar u
3
 

 
 
Consum  actual 

Estalvi 13,74 MWh/any  

  

Consum 269,39 MWh/any 

 
Produ
local 

 

Cost o  

t: O2 estalviada 
Amortització 1,85 anys  cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

tat  

  

9.000 € (auCost acció: dit ries)+30.000
= 39.000 € 

Cost abatimen 509,1 €/tn C
Tèrmica - MWh 

 
Priori Calendari Responsable 
Alta 
Indicadors 

2013-15 Alcaldia impulsa + agent terciari fa l’auditoria 

n els edificis terciaris seguiment Consum d'energia e

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
5% de les emissions d’electricitat del sector terciari. 
 
Font: Adaptat de la Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA.    A: Sector Terciari 

5,89 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  
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1.3.1. Seguiment i ampliació d’auditories en sector residencial 

Línia tor Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sec
terciari. 

Objectiu 

Descripció 

nsistent en la incorporació d’equips de mesura d’energia i un sistema 

manera més efectiva (en termes energètics i econòmics) d’estalvi. El cost per 

ograma i del 1% de les 25 que 
’acollin al programa per primera vegada. En ambdós casos, l’Ajuntament assumirà el 50% 
el cost de les actuacions, a més del cost de promocionar-ho. 

 inversió induïda en mesures d’estalvi i eficiència de 1.000 euros per cadascuna 
e les 52 llars que disposin del sistema de control de cons

 

 

 

Auditoria. Seguiment i Ampliació per reducció del consum energètic 
  
El sector domèstic o residencial es de vital importància pel municipi atès implica el conjunt 
dels ciutadans. En el darrer període del PAES ja es van iniciar actuacions en aquest sentit, 
com les auditories. Aquesta actuació es vol reforçar, millorar i ampliar al conjunt de ciutadans. 

A les 52 llars que ja s’ha fet l’auditoria es procedirà a fer un seguiment i una ampliació amb el 
“Programa Estalvia”, co
de retorn d’informació al ciutadà que li permeti entendre com consumeix energia i com pot 
estalviar-ne. S’actuarà especialment sobre mesures de modificació del comportament de 
l’usuari com a 
casa és de 150 euros. 

A la resta de 138 cases es promourà la seva participació en el programa d’estalvi a partir de 
fer l‘auditoria per part de l’Ajuntament. S’estima que s’hi acolliran 25 cases, a un cost per casa 
de 250 euros. 

Amb aquesta actuació es pretén poder assolir una millor sensibilització ambiental i energètica 
i reduir el consum d’energia en un 10% de les 52 llars del pr
s
d

S’estima una
d um 

 
Consum 

  

Consum actual 629,36 MWh/any 
Estalvi 27,22 MWh/any  

 

 

Cost  (ajuntament) + 
59.025 € (inv. Privada) = 
66.050 € 

ent:  CO2 

 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

sponsable 

 
acció: 

 

7.025 €Cost 

Cost abatim 5.045,83 €/tn
estalviada 

anys Amortització 2,5 

 
Prioritat Calendari Re
A a 
I
s

lta 2013-15 Alcaldi
ndicadors 

 sector residencial eguiment Consum d'energia en

E
M
stalvi de les emissions de CO2
e rmula de càlcul de l’estalvi  todologia o fó

 
10% de les emissions d’electricitat en les llars amb el programa de monitorització del consum. 
1% d’estalvi en els llars on es fa l’auditoria 
 
Font: Adaptat de  

tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  

13,09 

la Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA.  A: Edificis residencials
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1.3.2. Fomentar la penetració de la biomassa i la geotèrmia en el sector 
residencial 

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, sector residencial i terciari. Línia 

Objectiu assa i geotèrmia 

Descripció 

dir i avaluar per 
part
l’Aju
específi ri casos reals de ciutadans de la zona, així com fórmules com compra 
col·

L’ac  ls ciutadans i facilitant 100€ per les 10 
prim  restant, però, a decisió dels residents l’execució o 
no d  l’àmbit de l’acció). Concretament: 

ció 

ra, si la biomassa que utilitzen es 
rodueix de manera sostenible, i per tant, es reduiria en un nombre important les emissions 

ciades a la calefacció. S'estima que les calderes tindran una potència de l'ordre d’entre 
m cu ’inèrc t ble 

depenent de la  Es preveu una rà ortitzac ersió, però 
n ues s. 

mot idera un cost d’ac 0 e inver ïda de 80.000 
euro ana per les 10 pr

Augmentar la penetració de la biom
  

Una de les actuacions que es proposen és la substitució de calderes de gas-oil, molt 
contaminants i cares, per d’altres basades amb geotèrmia o biomassa (a deci

 del vilatà). Es planteja l’objectiu de la substitució en 10 cases. Per a tal objectiu 
ntament promourà l’ús d’aquestes solucions a partir d’una campanya de comunicació 

ca que most
lectiva entre els ciutadans. 

ció pròpiament pretén apropar la informació a
ers cases que s’avinguin a fer l’acció,
el canvi de caldera (exclòs, per tant, de

1. Adjuntar amb correspondència regular de l’ajuntament, un butlletí sobre aquesta op
tecnològica 

2. Visita a instal·lacions similars de la comarca i explicació del projecte 

3. Facilitar un llistat d’instal·ladors recomanats 

4. Promoure una compra col·lectiva  

 
Les calderes de biomassa tenen 0 emissions a l’atmosfe
p
asso
15 i 20 kW co ptant amb un sistema d'a

 demanda de l’habitatge.
mulació d ia; malgrat po ésser varia

pida am ió de la inv
el termini depe drà de les característiq

ons

 de cada ca

ció de 2.50
imeres llars) 

P
e

er aquest 
uros (8.000 

iu es c
s de mitj

uros i una sió indu

 
 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 (ajuntament) + 
versió privada)= 

82.500 € 

estalviada 
Anys 

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Calendari Responsable 

 

Cost 
  

Cost acció: 2.500 € 
80.000€ (in

Cost abatiment: 13.053,79 €/tn CO2 

Amortització -  

Prioritat 
Alta 2013-15 Alcaldia 

Indicadors 
seguiment Consum d'energia en sector residencial 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l
EE=(Emissions c
      En què, 
      nh2005, nú

 

Nota: es considera 5 cases amb biomassa (reducció de les emissions del 2005) i 5 amb geotèrmia 
(reducció de les emissions del 80%). 

tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  

 A: Edificis residencials

’estalvi  
onsum tèrmic 2005/nh2005) * 10 habitatges 

bitatges 2005. 

6,32 
m ha
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1.3.3. Implementació dels comptadors digitals domèstics en el sector 
residencial 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
terciari. 

Objectiu 

Descripció 

, 

n el marc del projecte intentant que es maximitzi el retorn d’informació cap al 
ciut teriors. 

L’ac
d’en
l’objecti

1. prioritzar Ordis com a municipi on es procedeixi a la substitució dels equips 

utadans a partir de les 
ades provinents de l’smart meter, o comptador digital, a tot el municipi estaríem en un cas 

s ropo 52 cases. Com a criteri de com stalvi, 
a s m  el quisi ar ue el 
cost de 150 eu asa, es redueix a 60 euros per casa i any. 
 

Reducció del consum energètic a partir de l’ús de les dades del consum 
  

Una altra actuació en el proper període és la substitució, per part de la companyia elèctrica de 
distribució (Endesa), dels comptadors analògics per comptadors digitals. Aquesta actuació
feta per Llei (RD 1110/2007 i ordres complementàries, com la EIT 290/2012), ha de poder 
repercutir en un millor servei cap al ciutadà. Aquest objectiu serà vetllat per part de 
l’Ajuntament e

adà. Es considera un impacte en eficiència energètic ja considerat en apartats an

ció es basa en l’actuació proactiva des del municipi davant la companyia distribuïdora 
ergia elèctrica i, per tant, responsable de la instal·lació dels equips de mesura amb 

u de: 

2. promoure Ordis com a municipi pilot on poder desenvolupar serveis d’estalvi i 
eficiència energètica als ciutadans a partir de les dades de consum del comptador 

 

NOTA: el cost de l’actuació va a càrrec de la companyia elèctrica de distribució i s’estima en 
uns 200 euros per llar, la qual cosa significa una inversió total per les 190 llars de 38.000 €. 
Tanmateix aquesta substitució no implica un estalvi energètic directa a les llars, per la qual 
cosa no es comptabilitza com a inversió en el marc del PAES.  

NOTA 2: en cas que s’apliqués la solució “eficiència energètica” als ci
d
imilar al p
pliquem le

sat el l’acció 1.3.1 per 
ateixes hipòtesis menys

ros per c

ptabilització d’e
 q cost d’ad ció del hardw e, de manera

 
Consum 

  

Consum actual 629,36 MWh/any 
Estalvi 62,94 MWh/any  

 

 

Cost (ajuntament) + 
38.000 € (inv. Privada) = 
49.400 € 

ent:  CO2 Producció 
local 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

sponsable 

 
acció: 

 

11.400,00 € Cost 

Cost abatim 1.631,97 €/tn
estalviada 

any Amortització 1,5  d’energia 
 
Prioritat Calendari Re
A uïdor Elèctric 
I
s

lta 2013-15 Distrib
ndicadors 

guiment Registre de comptadors i mesura consum residencial e

Estalvi de les emissions de CO2
Me rmula de càlcul de l’estalvi  
 
10% de les emissions d’electricitat en les llars amb el programa de monitorització del consum. 
 
Font: Ad tat de  i CILMA.  

tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  

 A: Edificis residencials

30,27 todologia o fó

ap la Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona
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1.4.1. Faroles solars per al Veïnat Pols 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
terciari. 

Objectiu 

Descripció 
ric de la totalitat d’equipaments 

stema de faroles convencionals equivalent (que s’estima el 24.000 
uros) substituir les 12 faroles per unes d’autònomes i energitzades amb energia solar. 
specialment estrictes amb la garantia i durabilitat de les bateries per garantir un correcte 

nament i cost del sistema, es pretén fer aquesta actuació a curt termini amb un 
 de 4  

 

Reduir consum energètic enllumenat públic 

Un dels elements de major impacte en el consum energètic del municipi és l’enllumenat 
públic, que representa prop de la meitat del consum elèct
municipals.  

És molt important, doncs, reduir aquests consums a partir de mesures complementàries de 
major eficiència en la lluminària, però també, en els casos que se justifiqui, amb faroles 
independents i autònomes que funcionin amb energia solar. 

Concretament en el Veïnat de Pols hi ha la necessitat de substituir 12 faroles i refer tota la 
infraestructura associada, com el cablejat soterrat. S’ha avaluat la conveniència de, enlloc de 
fer la inversió per un si
e
E
funcio
pressupost 3.341€.

 
 
Consum 

  

Consum actual 2,48 MWh/any 
Estalvi 2,48 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 43.341 € 
Cost abatiment: 36.421,00 €/tn CO2 

 Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

esponsable 

estalviada 
65 anys Amortització 

 
Prioritat Calendari R
Alta 2013-15 Alcaldia 
Indicadors 

guiment Cse ertificació final d’obra 

Estal
Metodolo

EE = (CfarolesPOLS * FEENE2005)  

En què,    EE  estalvi emissions estimat, tnCO2 

CafarolesPOLS  Consum de l’enllumenat del veïnat de Pols = 2,48MWh/any 
FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005 = 0,481 tnCO2 / MWh elèctric 

 
  

tn CO2
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  

 A: Enllumenat públic 
municipal  

vi de les emissions de CO2
gia o fórmula de càlcul de l’estalvi  

 

 

1,19 
 /any 
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1.4.2. Gestió i control de l’enllumenat i reducció de flux als quadres 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
terciari. 

Objectiu Automatitzar l’enllumenat amb el control i reducció de flux  

Descripció Una de les mesures més efectives per controlar la despesa i emissions de l’enllumenat públic 
connectat a quadres de distribució és el seu control horari i reducció de flux d’emissió. Es 
procedirà, conjuntament amb l’empresa de manteniment, al control i reducció de flux de la 
totalitat de sistemes d’enllumenat municipal.  

Actualment el Quadre 1 “Empordà” i 2 “Mar” compten ja amb un sistema de reducció i 
estabilització de flux. Aquesta mesura, que genera estalvis associats entre el 25 i 30%, es 
proposa d’estendre-ho a la resta de quadres. Concretament a la Rotonda i al quadre del 
carrer Migdia/Masroi. 

En paral·lel es proposa la instal·lació a la totalitat de quadres d’un sistema de telegestió. 
 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual 20,11 MWh/any 
Estalvi 5,03 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 6.000 € 
Cost abatiment: 2.481,3 €/tn CO2 estalviada 
Amortització 10 anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-15 Empresa concessionària 
Indicadors 
seguiment Consum d'energia en enllumenat públic municipal 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

EE = (Cquadres * Pr * FEENE2005) 
 
En què,   EE  estalvi emissions estimat, tnCO2 

Cquadres  Consum en quadres on es fa l’actuació = 20,11 MWh/any 
Pr  Percentatge de reducció de consum = 25% 
FEENE2005  Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005 = 0,481 tnCO2 / MWh elèctric 

 
  

2,42 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  

 A: Enllumenat públic 
municipal 
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1.4.3. Substitució per lluminàries LED en l’enllumenat municipal 

Línia grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector Augmentar el 
terciari. 

Objectiu Reducció del consum per substitució de bombeta per LED 

La darrera acció que es planteja per reduir els consums relacionats amb l’enllumenat és la 
substitució de les bombetes actuals (vapor de sodi) per d’altres 

Descripció 
LED. És un actuació a mig 

es solars). L’estalvi es calcula 

s’ha d’optar per tecnologia LED contrastada per evitar 

s calcula un estalvi del 50% en el consum de l’enllumenat. 

termini que permetrà minimitzar el consum i emissions associats. 

Es preveu actuar sobre el total de lluminàries (menys les corresponents al veïnat de Pols, que 
ja es consideren canviades atès la seva substitució per lluminàri
sobre el sistema ja optimitzat amb el sistema de control de flux. 

La tecnologia LED te una vida útil durant 7 i 9 vegades més les hores de funcionament de les 
de vapor de sodi, requereixen de menys manteniment i representen un estalvi de més del 
60% del seu consum. Tanmateix 
productes amb males prestacions. 

E
 

 

 

 
 
Consum  actual 

Estalvi 28,38 MWh/any  

  

Consum 56,76 MWh/any 

 
Produ
local 

 

Cost 
t: n CO2 estalviada 

Amortització 6,1 anys  
cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

  

Cost acció: 21.000 € 
Cost abatimen 1.538,6€/t

Tèrmica - MWh 

 
Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 
Indicadors 

2015-2020 Empresa concessionària 

seguiment Consum d'energia en enllumenat públic municipal 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l

2005)/1000 

En què,   

FEENE2005  Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005 = 0,481 tnCO2 / MWh elèctric 
  

 A: En blic 
municipal 

’estalvi  
 

EE = (Cenllumenat * Pr * FEENE
 

EE  estalvi emissions estimat, tnCO2 

C at  Consum enllumenat (menys Pols) = 5enllumen 6,75 MWh/any 
Pr  Percentatge de reducció de consum = 50% 

13,65 
tn CO2 /any 
S: Edificis, 

Equipaments/ 
instal·lacions  

llumenat pú
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2.1.1. Accions de millora en el consum associat a la flota municipal 

Línia a Disminuir les emissions associades al transport en el municipi. 

Objectiu Emissió 0 en transport municipal 

Descripció Actualment l’Ajuntament d’Ordis no disposa de cap sistema de transport propi, tipus vehicle, 
camionet o furgoneta. Els serveis actuals es fan a càrrec de les persones o institucions 
vinculades a cada esdeveniment i no estan quantificats. Tanmateix, es preveu que aquesta 
situació canviï en els propers anys amb la incorporació d’un vehicle municipal. 

L’actuació que inclou en PAES es refereix a que, quan aquest moment arribi, la tria es faci 
seguint criteris de mobilitat elèctrica impulsada amb energies renovables. S’estima un cost 
aproximat de 25.000 euros, malgrat que no es comptabilitza l’estalvi energètic atès es tracta 
d’un servei actualment no avaluat i que, en tot cas, respondrà a les necessitats de futur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Alcaldia 
Indicadors 
seguiment Compra de vehicle 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
 

 

- 
tn CO2 /any 

S: Transport  
 A: Flota municipal 
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2.3.1. Punt de recàrrega per vehicle elèctric 

Línia a t en el municipi. Disminuir les emissions associades al transpor

Objectiu 

Descripció 
ental la creació d’infraestructura pel vehicle 

ració del punt en una xarxa supra-municipal per facilitar al 

cilitar l’execució del punt de recàrrega, com podria ser la companyia elèctrica 

les elèctrics es faran en el punt de càrrega municipal (amb unes 

ma un estalvi de 1.400 litres de benzina per any que representa la no 
missió de 3,52 tnCO2. 

Crear infraestructura per la mobilitat elèctrica 

Dintre les accions de promoure la mobilitat més eficient, especialment en municipis petits 
altament dependents del transport privat, és fonam
elèctric, com són els punts de recàrrega elèctrics. 

Amb la vocació de generar demanda de vehicles elèctrics per part de veïns i visitants, 
l’Ajuntament promourà la ubicació d’un punt de recàrrega en un indret cèntric del municipi. 
Igualment es promourà la integ
mobilitat elèctrica a la comarca. 

Per portar a terme aquesta actuació es potenciarà la col·laboració amb algun agent del sector 
elèctric per fa
distribuïdora. 

L’actuació té un cost de 4.000 euros (inclou l’electricitat subministrada) i es preveu pugui 
generar una inversió induïda de 100.000 euros corresponents a la compra de 3 vehicles 
elèctrics per part dels ciutadans que s’estima un consum anual corresponent a 20.000 km per 
vehicle, que de mitjana pot representar al voltant de 1.400 litres/any (agafant un consum mig 
de 7 litres/100km i un cost mig de 1,4 €/litre). Com a hipòtesis, es compta que 1 de cada 3 
recàrregues d’aquests vehic
emissions associades = 0). 

D’aquesta manera s’esti
e
 

 
Consum  actual 

y 

  

Consum 40,32 MWh/any 
Estalvi 13,44  MWh/an

 
Produ
local 

 

Cost 
t: €/tn CO2 estalviada 

Amortització 2 anys  
cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

ble 

  

Cost acció: 4.000 € 
Cost abatimen 1.135,8 

Tèrmica - MWh 

 
Prioritat Calendari Responsa
Mitjana 
Indicadors 

2015-2020 Alcaldia 

seguiment Certificat d'obra 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 

0 

En què,   

 entre 

Pr  Percentatge d’ús per recàrrega dels VE en el punt de recàrrega municipal = 33% 

Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA.   

 A: Privat i Comercial 

EE = Cvehicle * FEC * Nv * Pr / 100
 

EE  estalvi emissions estimat, tnCO2 

C e  Consum d’un vehicle mig anual = Quilòmetres (km) x Consuvehicl m (l/km) 
                Cvehicle = 20.000 km/any x 7 litres/100km = 1.400 litres/any 
FEC  Factor d’Emissions associades al combustible. Fem al mitjana aritmètica
emissions de benzina i de gasoil.  FEC = (2.2908+2.67)/2 = 2,4804 kgCO2/litre 
Nv  Nombre de vehicles elèctrics al municipi = 3 

 

3,47 
tn CO  /any 2

S: Transport  
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2.3.2. Reducció del consum privat associat a mobilitat  

Línia a Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

Objectiu Canviar pràctiques i vehicles ineficients 

Descripció Una de les activitats que més emissions de CO2 generen al municipi d’Ordis és el transport 
privat dels veïns i veïnes amb els municipis de l’entorn, atès està basat en el cotxe particular. 
La possibilitat d’utilitzar transport col·lectiu està limitat tant per aspectes administratius (com 
per exemple la limitació de no poder utilitzar el transport escolar per transport de veïns) i 
comercials (horaris de l’autobús cap a Figueres a primera hora del matí 8.00 del matí). 
Aquests fets no ajuden a una reducció del transport privat. I, tot i així, la mesura adoptada des 
del 2003 de facilitar bitllets gratuïts s’ha traduït amb un increment mig de dos viatges dia 
d’increment. 
Una primera acció és promoure la substitució del parc de vehicles privats actuals per d’altres 
més eficients. L’Ajuntament actuarà d’agent promotor davant dels veïns d’aquells sistemes de 
mobilitat més eficients, concretament de vehicles elèctrics i híbrids. Concretament s’espera 
que un 20% dels vehicles d’Ordis (312) optin per opcions molt eficients a l’hora de comprar el 
vehicle privat, la qual cosa suposaria una inversió induïda, a un cost mig de 20.000 euros per 
vehicle i 62 vehicles nous, de 1.240.000 euros. 
L’actuació és decisió dels vilatans, però actuacions com el punt de recàrrega de vehicle 
elèctric, la divulgació i promoció, així com potencial acord amb agents del sector, han de 
servir per una progressiva substitució del parc de vehicles del municipi. També s’aplicaran 
mesures fiscals (taxes i impost de matriculació) que discrimini positivament l’ús d’aquesta 
tipologia de vehicles. 
Complementàriament, es potenciarà el transport interurbà per superar les barreres 
administratives i comercials abans identificades. Concretament: 
- fer les gestions adequades per poder utilitzar el transport escolar 
- ampliar el rang d’horaris amb disponibilitat del transport interurbà 
- Reduir progressivament la bonificació del bitllet (amb la idea de fer sostenible el servei i, 

si millora el servei, la necessitat d’incentivar l’ús deixarà de ser tan necessari) 
Aquestes actuacions es coordinaran a nivell supramunicipal, atès la problemàtica és 
compartida amb els altres municipis de la comarca. 
Una altre de les actuacions és afavorir l’ús compartit del vehicle privat. Aquesta mesura, 
habitual d’altra banda en transports regulars (com anar a la feina, etc.), necessita de poder 
apropar als possibles usuaris i fer aflorar la necessitat. Amb aquest objectiu l’Ajuntament 
incorporarà a la seva web municipal accés a les webs que ja existeixen per facilitar aquesta 
opció de transport privat compartit. Aquesta actuació es reforçarà amb la promoció del servei 
entre els veïns d’Ordis i dels pobles de la zona. 
El conjunt d’aquestes actuacions s’espera repercuteixi en la reducció del 10% de les 
emissions anuals generades pel vehicle privat dels vilatans d’Ordis.  

 
Consum 

  

Consum actual 1.693,44 MWh/any 
Estalvi 255,36 MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 4.000 € (ajuntament) + 
760.000 (inv. privada) = 
764.000 € 

Cost abatiment: 35.501,85 €/tn CO2 
estalviada 

Amortització 0,11 anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-15 Alcaldia 
Indicadors 
seguiment Consum associat a mobilitat 
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Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  

 
EE = Cvehicle * FEC * Nv * Pr 

 
En què,   EE  estalvi emissions estimat, tnCO2 

Cvehicle  Consum d’un vehicle mig anual = Quilòmetres (km) x Consum (l/km) 
                Cvehicle = 20.000 km/any x 7 litres/100km = 1.400 litres/any 
FEC  Factor d’Emissions associades al combustible. Fem al mitjana aritmètica entre 
emissions de benzina i de gasoil.  FEC = (2.2908+2.67)/2 = 2,4804 kgCO2/litre 
Nv  20% del nombre de vehicles al municipi = 62 
Pr  Percentatge de reducció de l’automòbil privat = 10% 

 
Font: Metodologia per a la redacció del PAES, Diputació de Girona i CILMA.  

21,52 
tn CO2 /any 

S: Transport  
 A: Privat i Comercial 
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3.2.1. Producció amb energia renovable – minieòlica 

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

Objectiu Microèolica 

Ordis ja compta amb una experiència de microeòlica a l’escola de 1 kWn. L’experiència ha 
estat singular pel seu caràcter demostratiu i règim d’operació, atès que, sense estar sota cap 
règim de balanç net (normativa que ha de permetre compensar l’energia generada i 
consumida) l’energia generada ha estat

Descripció 

 consumida per la mateixa escola, i s’estima en uns 

n 

icant criteris estrictes 
’integració i d’acord amb la normativa aplicable de turbines de 10kWn. 

 

1MWh durant 9 mesos d’operació. 

Han aparegut també les limitacions d’aquesta tecnologia en emplaçaments amb períodes de 
vents molt forts, com és Ordis amb la Tramuntana. La lliçó apresa és que les tecnologies 
minieòliques han de poder ser prou robustes per adaptar-se a les característiques climàtiques 
locals. Això és important a considerar de cara a les properes actuacions que es desenvolupin. 

L’acció que es proposa dins el PAES a curt termini és reproduir l’experiència d’instal·lar 
turbines minieòliques de fins a 100 kWn de potència nominal amb l’objectiu de connectar-se a 
la xarxa de baixa tensió (actualment el RD 1159/2011 de 18 de novembre de 2011 dóna 
cobertura legal a aquesta actuació) i, a poder ser en règim de “balanç net” o autoconsum u
cop s’autoritzi administrativament o, com a mínim, amb la fórmula “autoconsum instantani”.  

Es proposa l’actuació en l’aeròdrom i el turisme rural del municipi, apl
d
 

 

 

 

 

 

 
Consum  actual 

Estalvi - MWh/any  

  

Consum - MWh/any 

 
Produ
local 

 

t: /tn CO2 estalviada 
Amortització 6,5 anys  

cció 

d’energia 
Elèctrica 26,67 MWh  

  

Cost acció: 21.000 € 
Cost abatimen 1.637,21€

Tèrmica - MWh 

 
Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 
Indicadors 

2015-2020 Propietaris/gestors dels equipaments 
roducció Local d'Energia 

seguiment  
P

E
’estalvi  

2005) 

                FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005.  

S: Prod

 A: Eòlica 

stalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l
 
                                          EE = (Psolar* FEENE
 En què, 
                EE, estalvi emissions estimat, tnCO2 

                Psolar, producció elèctrica anual, 26,67 MWh 

12,83 
tn CO2 /any 

cció d’u energia 
local  
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3.3.1. Producció amb energia renovable – solar fotovoltaica  

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

Objectiu Produir l’energia localment, minimitzant pèrdues i reduint les emissions de CO2

Descripció Anàlogament al cas eòlic, es proposa la instal·lació d’energia solar fotovoltaica en règim 
d’autoconsum o “balanç net” en tots els emplaçaments municipals, residencials i terciaris 
possibles. A tal efecte l’Ajuntament liderarà aquesta opció tecnològica i ho promourà al 
conjunt del municipi a curt termini i en el marc legal i administratiu regulat per l’Estat. 

S’estima poder assolir una compensació de la totalitat de consums en dependències 
municipals, la qual cosa implicaria els següents projectes: 
 

Edifici 
 

Consum 
anual incial 
(kWh/any) 

Consum 
anual final 

(*) 
(kWh/any) 

Potència 
Solar (kWp) 

Energia 
Solar 

generada 
(**) (kWh 

Superfície 
necessària 

(m2) 

Cost 
aproximat  

(***) (€) 

Ajuntament  6.961 4.177  3,50  4,550.00  35,00  5.950,00 

Centre social  6.919 4.151  3,00  3,900.00  30,00  5.100,00 

Escoles  6.087 2.029  1,50  1.950,00  15,00  2.550,00 

Escoles, 
barracons  10.691 6.415  5,00  6,500.00  50,00  8.500,00 

Llar d'infants  4.309 2.585  2,00  2,600.00  20,00  3.400,00 

Centre Santa 
Caterina  1.638 983  1,00  1,300.00  10,00  1.700,00 

Filtres i 
bombeig  43.563 39.207  30,00  39,000.00  300,00  51.000,00 

Enllumenat 
públic  61.779 38.430  30,00  39,000.00  300,00  51.000,00 

TOTAL  141.947,00  97.977  76,00  98.800,00  760,00  129.200,00 

 
(*) en el consum anual està descomptat l’estalvi previst per les diferents accions i, conjuntament, representa prop 
d’una tercera part del total (32.41%) 
(**) es considera una producció mitjana de 1300 kWh per kW instal·lat, d’acord amb el sistema de base de dades de 
la Unió Europea – JRC PVGIS-classic < http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php>  
(**) s’estima un cost d’inversió aproximat de 1.700 euros per kW instal·lat 

 
Consum 

  

Consum actual 141.947 MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 129.200,00 € 
Cost abatiment: 2.718,70€/tn CO2 estalviada 
Amortització 10,9 anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica 98,80 MWh  

Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-15 Alcaldia 
Indicadors 
seguiment Producció Local d'Energia 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
                                          EE = (Psolar* FEENE2005) 
En què, 
                EE, estalvi emissions estimat, tnCO2 

                Psolar, producció elèctrica anual, 96.850 kWh 
                FEENE2005, Factor d’emissió d’electricitat estatal, 2005.  

47,52 
tn CO2 /any 

S: Producció d’energia 
local  

 A: Fotovoltaica 
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3.5.1. Sistema informàtic integral com a base de la gestió de l’smart grid  

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

Objectiu Afavorir la infraestructura TIC necessària pel desplegament intensiu d’energies renovables 

Aconseguir un alt grau de penetració d’energies renovables per esdevenir un municipi energèticament 
autosuficient no només ens obliga a pensar en la quantitat de sistemes de generació que s’instal·lin. Cal 
entendre que el repte de la “xarxa elèctrica intel·ligen

Descripció 

t” o smart grid, es basa en la confluència de les 

ciar l’eficiència energètica i afavorir la 

anys, de manera que vagin sumant actuacions independents i, 
a

- 

cnologies ubiqües, en un mateix entorn en el 

- 

amp es deixen per una 

- 

ot permetre la veritable “smart grid” i assolir els objectius 
d’eficiència i autosuficiència energètica. 

xarxes de telecomunicacions (TIC) i les energètiques. 

La contribució de les TIC permetrà accedir en temps real a la informació i optimitzar la gestió en temps 
real del sistema a tot el municipi. Per exemple, poten
gestionabilitat, com podria ser, l’emmagatzematge energètic. 

Aquesta infraestructura s’haurà d’anar desplegant progressivament, intentant aprofitar actius del 
municipi, com és disposar d’un punt de subministrament de fibra òptica (operador Telefònica), a partir de 
negociar-ho amb l’operadora propietària (o, en el seu cas, plantejar alguna alternativa). És important 
disposar d’una estratègia TIC pròpia i adaptada a les característiques del municipi que permeti convergir 
les actuacions a fer durant els propers 
ap rentment aïllades, com podrien ser: 

Sistema IT integral. Captació de dades: es basa en disposar d’un interfície única a nivell municipal 
(per exemple sobre una referència geolocalitzada) de totes les infraestructures energètiques. Això 
inclou els punts de generació (planta fotovoltaica, instal·lacions d’autoconsum, biogàs, etc.), els 
punts de consum (comptadors digitals o equips de mesura en paral·lel, punts de recàrrega de 
vehicles elèctric, consums singulars, com és el bombeig...) i els punts de transport i distribució 
involucrats (Centres de Transformació, emmagatzematge, dades de l’entorn). Tota aquesta 
informació cal que es concentri, aprofitant les actuals te
“núvol” i es puguin visualitzar en un sol punt interfície. 

Sistema IT integral. Gestió de les dades: un cop es disposi d’aquesta informació, caldrà aplicar-hi 
estratègies de gestió per aconseguir definir accions de gestió adequades (com produir, com 
consumir, com emmagatzemar...). El conjunt d’actuacions en aquest c
segona fase i, en qualssevol cas, caldrà integrar-se en un sol entorn TIC. 

Sistema IT integral. Actuació: Amb les dades i les accions a fer, caldrà finalment disposar d’una 
infraestructura d’actuació. És a dir, poder actuar a nivell físic sobre els fluxos d’energia. Aquesta és 
la part més complexa, atès interacciones amb el sistema elèctric i cal, per tant, la contribució de 
l’operador de la zona. És, però la que p

 
Consum  actual 

Estalvi - MWh/any  

  

Consum - MWh/any 

 
Produ
local 

 

Cost 
t: O2 estalviada 

Amortització - anys  
cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

  

Cost acció: - € 
Cost abatimen - €/tn C

Tèrmica - MWh 

   
Prioritat ble Calendari Responsa
Alta 
Indicadors 

2013-15 Alcaldia 

seguiment Eines informàtiques en operació 

E
etodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  

 
S: Prod

 A: Infraestructura  

stalvi de les emissions de CO2
M
 
 

- 
tn CO2 /any 

cció d’u energia 
local 
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3.5.2. Portar la fibra òptica a totes les llars i altres punts de consum elèctric  

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

Objectiu Fibra Òptica per totes els cases i punts de consum  

Descripció L’extensió de fibra òptica fins a totes les cases, serveis i activitats del municipi és fonamental 
per poder gaudir d’una infraestructura de telecomunicacions de primer nivell i adequada pel 
correcte desplegament de les xarxes elèctriques intel·ligents. 

Ordis disposa ja d’un punt en capçalera d’accés a fibra, propietat de Telefònica. Aquest és un 
actiu important del municipi i possibilita, per tant, poder executar la “darrera milla”, és a dir, la 
connexió entre aquest punt d’accés i cadascun dels serveis i veïns a relativament baix cost. 
Tanmateix depèn de la voluntat de l’operadora. És per això que cal que l’ajuntament s’hi 
involucri per fer possible l’extensió d’aquest servei. 

Per poder fer l’actuació viable econòmicament, cal la involucració de l’operador Telefónica a 
partir d’un projecte executiu molt curós i adaptat a les característiques del municipi. Es 
proposa com actuació a curt termini contactar proactivament amb la companyia per a 
l’elaboració d’aquest projecte i l’execució de la infraestructura en el període següent. 

Alternativament a l’extensió del cap de fibra actual, es proposa l’extensió d’una nova xarxa, 
que es desenvolupi sota promoció municipal i contribució dels ciutadans. En aquest cas, es 
proposa un operador local neutre de la xarxa de matriu municipal o supramunicipal. Es 
proposa conèixer l’experiència en d’altres municipis i estudiar a nivell supra-municipal el 
model d’aplicació en entorns rurals. 
 

 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: - € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Alcaldia amb empresa operadora 
Indicadors 
seguiment Fibra en operació 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
 

 

- 
tn CO2 /any 

S: Producció d’energia 
local 

 A: Infraestructura  
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3.5.3. Accés a les dades de consum d’energia en els diferents àmbits 

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

Objectiu Afavorir la infraestructura necessària pel desplegament intensiu d’energies renovables 

Ja s’ha comentat anteriorment la importància de disposar del sistema comú de control de 
consum d’energia. Aquesta actuació, però, requereix d’un punt específic per incidir amb la 
importància de poder mesurar el consum dels diferents 

Descripció 

sectors i promoure actuacions 

tadans, gestors, desenvolupadors) i qualificar-la amb 

dels fluxos energètics en el municipi que ha d’ajudar, posteriorment, a una bona 
lanificació.  

 

d’estalvi energètic i aprenentatge en com consumim energia. 

Es proposa un acció a curt termini que consisteixi en registrar per part de la companyia 
distribuïdora d’electricitat el consum a nivell tan desagregat com sigui possible i facilitar 
aquesta informació a la comunitat (ciu
propostes d’estalvi i bon ús energètic.  

És aquesta una “Acció Prèvia” al desplegament de les smart grids com a element cabdal de 
coneixement 
p
 

 

 

 

 

 

 
Consum  actual 

Estalvi - MWh/any  

  

Consum - MWh/any 

 
Produ
local 

 

Cost 
t: O2 estalviada 

Amortització - anys  
cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

tat 

  

Cost acció: - € 
Cost abatimen - €/tn C

Tèrmica - MWh 

 
Priori Calendari Responsable 
Alta 
Indicadors 

2013-15 Alcaldia amb empresa distribuïdora (ENDESA) 

s seguiment Dades publicade

E
etodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  

 
S: Prod

 A: Infraestructura 

stalvi de les emissions de CO2
M
 
 

- 
tn CO2 /any 

cció d’u energia 
local 
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3.5.4. Reforç de la infraestructura elèctrica per absorbir i distribuir una alta 
penetració d’energies renovables.  

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

Objectiu Reforç de la infraestructura elèctrica. 

Descripció Una darrera acció fonamental per afavorir la penetració de les energies renovables, és poder 
garantir una evacuació adequada de l’energia i possibilitar un flux en dues direccions en la 
xarxa de distribució elèctrica. 

Aquesta necessitat és responsabilitat de l’operador de la xarxa elèctrica del municipi i 
requereix de la substitució i automatització del sistema de transformació, nous sistemes de 
protecció. Tanmateix, per assolir-ho serà necessària la col·laboració entre el distribuïdor 
elèctric, o DSO, amb l’ajuntament en un marc de col·laboració estable per fer evolucionar 
Ordis com a municipi “Smart Grid”. Fins i tot cal preveure la involucració d’altres agents 
interessats, com altres administracions, indústria elèctrica o de telecomunicacions. 

El paper de l’Ajuntament és el de dinamitzar aquestes actuacions, fixar prioritats i actuar 
d’interlocutor institucional davant d’altres administracions, empreses i grups socials. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

   

Cost acció: 21.000 € 
Cost abatiment: 1.637,21€/tn CO2 estalviada 
Amortització 6,5 anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica -MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2015-2020 Alcaldia amb empresa distribuïdora (ENDESA) 
Indicadors 
seguiment Esquemes elèctrics 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
 

 

- 
tn CO2 /any 

S: Producció d’energia 
local 

 A: Infraestructura 
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4.1.1. Replanteig de la planta de biogàs  

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

Objectiu Gestió residus ramaders, producció electricitat i calor 

Del PAES anterior, es manté l’actuació de la planta de biogàs en els següents termes: “els 
residus ramaders són un recurs energètic sostenible per transformar-se en biogàs. La 
potència nominal estimada és de 800kWp i la planta podria generar 320 kWe (kilowatt 
elèctric) i 440 kWt (kilowatt tèrmic), els quals millorarien considerablement el balanç de les 
emissions de GEH. Per un costat, els residus en minimitzen la producció en passar de metà a 
diòxid de ca

Descripció 

rboni, amb una reducció d’emissions de 21 vegades. És, per tant, una acció 

avant d’això es preveuen dues línies d’acció a portar, en la 

xò el PAES preveu com acció a curt termini l’adaptació 

ctament a través de la xarxa (que 
ctualment no existeix), o amb un procés de liqüefacció.  

 

indirecta”. 

Tanmateix, i atesa l’actual conjuntura de paralització de les condicions econòmiques i 
administratives dels projectes de generació d’energia en règim especial (març 2013), aquesta 
opció tecnològica està aturada. D
mesura del possible, en paral·lel. 

D’una banda, iniciar els tràmits de legalització de la instal·lació en termes de compatibilitat 
urbanística, d’usos i sanitat. Per ai
legal i administrativa de l’actuació.  

D’altra, la redacció d’un projecte alternatiu que es basi en la producció de (bio)gas per la seva 
introducció al sistema de gas convencional, ja sigui dire
a
 

 

 

 

 

 
Consum  actual 

Estalvi - MWh/any  

  

Consum - MWh/any 

 
Produ
local 

 

Cost 
t: O2 estalviada 

Amortització - anys  
cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

tat 

  

Cost acció: 30.000 € 
Cost abatimen - €/tn C

Tèrmica - MWh 

 
Priori Calendari Responsable 
Alta 
Indicadors 

2013-2015 Alcaldia / ESE 

seguiment Projecte 

E
etodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  

 
S: Prod

 A: Biogàs 

stalvi de les emissions de CO2
M
 
 

- 
tn CO2 /any 

cció d’u energia 
local 
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5.1.1. Aplicació sistemes de geoposició (GIS) per gestió energètica municipal 

Línia 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
terciari. 
Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable. 

Objectiu Contribuir a fer Ordis un Smart Poble 

Descripció Els sistemes de geoposició permeten situar digitalment sobre un mapa tota la informació que 
Ordis necessiti per poder optimitzar la gestió del municipi. Sobre una idea d’anar afegint 
“capes” de serveis, s’aconsegueix visualitzar el funcionament del municipi, situar les 
infraestructures, afegir informació que convingui, entre d’altres. 

Actualment, a través de l’empresa de manteniment ja es disposa de les capes d’enllumenat 
públic i aigua. Caldria ampliar-ho en els següents camps: 

- infraestructura elèctrica: (alta) i mitja tensió, baixa tensió (recorregut de línies i ubicació de 
comptadors digitals), estacions de transformació. Poder situar-hi una capa d’informació 
sobre fluxos d’energia (mínim a nivell agregat d’estació transformadora – cal comptar amb 
el suport de la companyia distribuïdora-). 

- Elements de generació d’energia: des de la planta fotovoltaica o la de biogàs, a les petites 
instal·lacions distribuïdes pel municipi en règim d’autoconsum.  

- Infraestructura de telecomunicacions: fibra òptica, troncal, derivacions. Indicadors 

- Caracterització de recursos primaris: forestal, solar, eòlic... 

- Caracterització dels punts de consum energètic. 

Tots aquests serveis es fan sobre la base cadastral i el mapa urbanístic de Catalunya. 

El plantejament que es fa dins el PAES és iniciar progressivament aquesta digitalització del 
municipi, de manera que es posin les bases per poder controlar posteriorment l’smart grid del 
municipi. Es proposa treballar sobre software obert i lliure de cost de llicència i aportar cert 
grau d’informació agregada en format “open data”, això és, oberta per l’ús de terceres parts 
de cares a dinamitzar la innovació i el desenvolupament de serveis pels vilatans (per 
exemple, aplicacions per estalvi energètic). L’Ajuntament dinamitzarà l’adopció d’aquestes 
accions a partir de la col·laboració amb l’Agència d’Energia de l’Alt Empordà per poder 
estendre el planteig al conjunt de municipis de la comarca. 
 

 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 20.000 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-15 Alcaldia 
Indicadors 
seguiment Dades publicades 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
 

 

- 
tn CO2 /any 

S: Planejament i 
Ordenació del Territori 

 A: Eines 
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5.3.1. Ordenança “emissions zero” 

Línia tar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
rciari. 

Augmen
te

Objectiu  

La nova Directiva europea sobre Eficiència Energètica en Edificis (directiva 2010/31/EU, 
EPBD) defineix una sèrie de compromisos dels estats membres on es concreta que, abans de 
l’any 2018, tots els edificis públics de nova construcció o rehabilitació integra

Descripció 

l s’han de 

berta, en gran part, per energia procedent de fonts renovables produïdes ‘in situ’ 

 d’altra, en la 

es fixa l’objectiu de rehabilitar integralment 6 cases del municipi atenent a 
riteris energètics. 

 

construir sota criteris d’Edificis de Balanç Energètic Quasi Zero (nZEB, en anglès). 

Es defineix com a ‘Edifici de Balanç Energètic Quasi Zero’ o ‘nZEB’ (nearly Zero-Energy 
Building), aquell edifici amb un nivell d’eficiència energètica molt alt que condueix a un nivell 
de consum molt baix. La quantitat, gairebé zero o molt baixa de demanda energètica restant 
ha de ser co
o a l’entorn. 

Per tant, aquesta és un acció per promoure un criteri urbanístic que faciliti que les noves 
edificacions i les reformes integrals incorporin aspectes passius i actius en el disseny que 
possibilitin que el consum total d’energia tingui un impacte neutre a nivell d’emissions. Implica, 
per tant, una acció intensiva en estalvi i eficiència energètica d’una banda, i,
producció local d’energia en règim d’autoconsum tant elèctric com tèrmic. 

Dins l’actual PAES 
c
 

 

 
Consum  actual 

Estalvi - MWh/any  

  

Consum - MWh/any 

 
Produ
local 

 

Cost 
t: O2 estalviada 

Amortització - anys  
cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

tat ble 

  

Cost acció: 2.000 € 
Cost abatimen - €/tn C

Tèrmica - MWh 

 
Priori Calendari Responsa
Alta 
Indicadors 

2013-15 Alcaldia 

Ordenança aprovada per Ple Municipal seguiment 

E
etodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  

Ord tori 
 A: Legislació 

stalvi de les emissions de CO2
M
 
 

 

- 
tn CO2 /any 

S: Planejament i 
enació del Terri
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6.1.1. Requeriments d’eficiència energètica i energies renovables en les 
activitats de l’administració 

Línia Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
terciari. 

Objectiu Redacció del plec de condicions tècniques per la reducció de les emissions dels proveïdors públics 

Descripció Es tracta d’integrar de manera regular un seguit de condicionants en els concursos públics 
per proveir-se de productes i serveis, com podria ser, la comercialització elèctrica. 

Els àmbits a abordar són mínim consum d’energia i emissions, residu zero, reutilització i 
recuperació i, en cas que es consideri oportú, aspectes de responsabilitat social. 

En aquest sentit es pot adoptar iniciatives com les de “km 0” per afavorir els productes de 
manufactura local i propera al lloc de consum com a mecanisme de promoció econòmica. 

Un exemple concret és introduir el criteri pel subministrament elèctric, d’energia 100% 
renovable amb compromís de mesures d’informació al ciutadà, incorporació de renovables i 
eficiència energètica per part del comercialitzador. Malgrat que es proposi l’autoconsum de la 
totalitat dels equipaments, no hem d’oblidar que aquesta tipologia d’instal·lació es basa en fer 
el balanç al cap de 12 mesos de la producció d’energia, però a nivell instantani, hi ha 
moments deficitaris quan cal comprar energia. Per tant es tractaria de disposar d’un proveïdor 
d’energia elèctrica que, malgrat tenir un contracte “balanç net”,  certifiqués que els kWh que 
s’entreguen són d’origen renovable. 
 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 2.000 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Alcaldia  
Indicadors 
seguiment Aprovació per Ple Municipal 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
 

 

- 
tn CO2 /any 

S: Contractació pública 
de béns i serveis 
 A: Requeriments 

d’eficiència energètica 
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7.2.1. Ajudes a la rehabilitació d’edificis 

Línia tar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector Augmen
terciari. 

Objectiu Incentivar la iniciativa privada per assolir reducció d’emissions 

L’Ajuntament incentivarà les rehabilitacions amb mesures sobre les taxes aplicables quan 
s’apliquin criteris mediambientals. Aquesta mesura es farà de manera redistribuïda per evitar 
que se generi una reducció en els ingressos municipals per aquest concepte. L’actuació es 
farà en

Descripció 

 el curt termini i deixarà de ser aplicable amb l’entrada de l’ordenança de “emissions 
ero”. 

 

z
 

 

 

 

 

 

 
Consum  actual 

Estalvi - MWh/any  

  

Consum - MWh/any 

 
Produ
local 

 

Cost 
t: O2 estalviada 

Amortització - anys  
cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

tat ble 

  

Cost acció: 2.000 € 
Cost abatimen - €/tn C

Tèrmica - MWh 

 
Priori Calendari Responsa
Alta 
Indicadors 

2013-2015 Alcaldia 

seguiment Aprovació per Ple Municipal 

E
etodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  

 
S  

Subvencions 

stalvi de les emissions de CO2
M
 
 

- 
tn CO2 /any 
: Participació
Ciutadana 

 A: Ajudes i 
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7.3.1. Participació en el consorci forestal Salines Bassegoda 

Línia 
Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
terciari. 
Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable. 

Objectiu Acord amb el consorci forestal Salines Bassegoda  

Descripció L’acció consisteix en integrar ORDIS al consorci d’explotació forestal Salines Bassegoda per 
poder, d’una banda, realitzar una gestió sostenible del bosc del terme municipal i, d’altra, 
poder tenir recurrentment un recurs renovable per poder ser emprat en la calefacció de les 
diferents dependències públiques i privades d’Ordis com a substitució del gas-oil com a 
combustible. 

El potencial del recurs es catalogarà dins el sistema de geolocalitzacó global del municipi. I es 
promourà per part de l’ajuntament l’aprofitament d’aquest combustible forestal local per les 
calderes de biomassa del municipi (tan d’ús municipal com terciari o residencial). 
 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 2.000 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Alcaldia 
Indicadors 
seguiment Aprovació per Ple Municipal 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
 

 

- 
tn CO2 /any 

S: Participació 
Ciutadana 

 A: Sensibilització i 
creació de xarxes locals
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7.3.2. Creació d’un canal de comunicació amb els ciutadans 

Línia tar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
rciari. 

Augmen
te

Objectiu  

L’ajuntament promourà un canal de comunicació (web, smartphone) amb el ciutadà per gestió 
dels serveis (energia, 

Descripció 
aigua, residus) i informar-se de les activitats i accions conjuntes (ex. 

a de 

ció caldrà dinamitzar la comunitat i promoure accions conjuntes 

- dencial (ja sigui a partir de la pròpia companyia elèctrica 

- ció de la comunitat (donant context del consum energètic a nivell 

- ’accions conjuntes amb els ciutadans (compres i adquisició de productes i 
serveis, ...) 

is comptabilitzats en el punt 1.3.1. 

per mes en concepte de 
ó de comunitat, generació de continguts i manteniment. 

 

compres col·lectives). 

Aquesta acció pretén mantenir la dinàmica de treball del municipi i generar una tasc
conscienciació regular per afavorir el canvi de comportament en com consumim energia. 

Per l’èxit d’aquesta actua
d’estalvi. Consistirà en: 

accés a les dades de consum resi
o d’un equip de mesura paral·lel) 

- Interfície de comunicació sobre aplicació mòbil, web i reports  

Accions de dinamitza
comarcal i nacional) 

Propostes d

 

Malgrat es pot fer una estimació d’estalvis a partir de Metodologia d’elaboració del PAES, es 
considera que aquestes actuacions ja han generat estalv
“Mesures d’eficiència energètica en el sector residencial”. 

El cost d’aquesta actuació s’estima en 3 euros per llar (190) i 
dinamitzaci
 

 

 

 

 
Consum  actual 

Estalvi - MWh/any  

  

Consum - MWh/any 

 
Produ
local 

 

Cost 
t: O2 estalviada 

Amortització - anys  
cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

tat ble 

  

Cost acció: 6.840,00 € 
Cost abatimen - €/tn C

Tèrmica - MWh 

 
Priori Calendari Responsa
Alta 
Indicadors 

2013-2015 Alcaldia 

Aprovació per Ple Municipal seguiment 

E
etodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  

 
creació de xarxes locals

stalvi de les emissions de CO2
M
 
 

- 
tn CO2 /any 
: ParticipacióS  
Ciutadana 

 A: Sensibilització i 
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7.3.3. Taula de seguiment del projecte “Ordis Sostenible” 

Línia 

Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
terciari. 
Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable. 
 

Objectiu Vetllar pel projecte “Smart Ordis” i garantir la mobilització dels recursos tècnics i econòmics necessaris 

Descripció El compromís ferm del municipi d’Ordis per avançar cap a un municipi “rural smart grid” ha de 
dotar-se d’un grup d’impuls que vetlli primer per l’elaboració d’un full de ruta i, posteriorment, 
per l’assoliment progressiu dels objectius marcats. 

Aquest grup ha de comptar des de l’inici amb els diferents agents implicat i ha de tenir vocació 
totalment operativa. Es proposa, per tant, la constitució d’una Taula de seguiment del projecte 
amb tots els agents involucrats, com ara són: 

- Administracions: Ajuntament, Diputació, Generalitat, Estat espanyol, UE 

- Societat: els vilatans, associacions implicades 

- Empreses operadores d’energia (Endesa), de telecomunicacions (Telefónica), d’Aigua 
(Prodaisa), Residus 

- Altres empreses proveïdores de productes i serveis del camp smart grid 

- Agents financers: ESEs, finançament convencional, banca ètica... 

Es determina una acció a curt termini a constituir-se dins el 2013. I els objectius són: 

- Establir el Pacte d’Ordis amb el compromís de tots els participants 

- Detall de les actuacions a fer amb responsables i assignació de pressupost 

- Calendari d’implantació 

S’estima un cost mínim de gestió, dinamització i organització.  
 

 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 4.000,00 € 
Cost abatiment: - €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Alta 2013-2015 Alcaldia 
Indicadors 
seguiment Aprovació per Ple Municipal 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
 

 

- 
tn CO2 /any 

S: Participació 
Ciutadana 

 A: Sensibilització i 
creació de xarxes locals
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7.3.4. Campanya de foment de la recollida selectiva   

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

Objectiu Complir els objectius de recollida selectiva del PROGREMIC 

El municipi d’Ordis facilita que tots els ciutadans puguin fer recollida selectiva a casa seva, mitjançant 
les àrees d’aportació amb contenidors de recollida selectiva en diferents llocs del municipi. A partir del 
maig de 2011 entra en funcionament el punt de recollida de residus municipals (minideixalleria) on es 
poden començar a recollir 

Descripció 

altres residus, entre ells els especials i així complementa les àrees 

,5% enfront del 75%, el vidre el 

L’any 2008 es varen instaurar 8 compostadors i actualment al municipi ja n’hi ha 

 per a les diferents 

compte les 
marcal de l’Alt Empordà. 

n: 

posició itinerant a través del full que trobaran a la pàgina de: www.mediambient- 

 mig dia al futur Centre de Tractament de residus, així com a l'abocador 

.544,44 € repartit entre els 68 municipis de la 
omarca surt aproximadament: 831,54 euros/municipi. 

 

d’aportació de la via pública. 

L’any 2005 es recollia paper-cartró, vidre i envasos lleugers. Aquestes fraccions han de millorar per 
assolir els objectius del PROGREMIC. El paper-cartró es recollia el 39
49,03 enfront del 75% i els envasos lleugers 11,23% enfront del 25%. 

No s’ha fet mai recollida de la matèria orgànica ni de la fracció vegetal amb contenidors al carrer i no 
es realitzarà ja que compleixen el seu objectiu de tractament de la matèria orgànica amb el 
compostatge casolà. 
24 en funcionament. 

Aquesta acció pretén aconseguir com a mínim el compliment del PROGREMIC
fraccions i assumint aquest compliment està quantificat l’estalvi de tones de CO2. 

La campanya s’ha d’orientar als edificis residencials en general i ha de tenir en 
recomanacions del pla de residus d’Ordis redactat pel Consell Co

Les actuacions que caldrà realitzar per part de l'Ajuntament só

1. Distribució de l'imant de recollida selectiva a la ciutadania. 

2. Sol·licitar l'ex
altemporda.org 

3. Difusió de les excursions de
dirigida a majors de 65 anys. 

Cost total campanya a la comarca de l’Alt Empordà: 56
c

 
Consum 

 

 actual 
Estalvi - MWh/any  

 
Consum - Wh/any 

 
Produ
local 

 

Cost 
t: /tn CO2 estalviada 

Amortització -  anys  
cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

  

Cost acció: 831,54 € 
Cost abatimen 31,58  €

Tèrmica - MWh 

 
Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 

Indicadors 

2013 - 2015 Medi Ambient 

% de recollida de les diferents fraccions seguiment 

E
etodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 

talviades= ∑ (tn que manquen per complir els percentatges del PROGREMIC x FE de 

tat les 11,25 tn CO2/any emissions que pertanyen a l'acció de foment de 
l'autocompostatge.  

S: a

creac xes 
socials 

stalvi de les emissions de CO2
M
 
*Emissions es
cada fracció) 
 
Nota: s'han descomp

26,33 
tn CO2 /any 

Participació ciutadan
A: Sensibilització i 

ió de xar
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7.3.5. Campanya de prevenció de residus   

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

Objectiu Reduir els residus que entren al sistema de gestió del municipi. 

Descripció La prevenció de residus és un dels grans reptes del PROGREMIC 2007-2012, i si els consistoris li volen 
donar compliment han d’iniciar propostes a nivell local que permetin assolir-ne els objectius. D’altra 
banda, la reducció de residus generats repercuteix directament en les emissions vinculades al sector 
residus. 

L’objectiu del PROGREMIC és la reducció del 10% en la generació per càpita dels residus de 2005 per 
l’any 2020. 

Aquesta campanya de prevenció es podria realitzar amb diverses activitats cada any, algunes 
d’aquestes són: 

- Regular la publicitat de la premsa gratuïta 

- Promoció de l’estalvi comercial en la distribució de bosses d’un sol ús 

- Celebrar un mercat de segona mà 

- Mercat d’intercanvi escolar, per tal de reduir el material escolar i reutilitzar-lo 

- Organitzar tallers de reparació d’objectes 

- Redactar i executar un pla d’ambientalització de festes que inclogui l’ús de material reutilitzable  

- Realitzar una campanya específica de prevenció per als grans productors 

 

 

 

 

 
 
Consum 

  

Consum actual -  MWh/any 
Estalvi -  MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 5.000 € 
Cost abatiment: 357,40 €/tn CO2 estalviada 
Amortització . anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica -MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2013 - 2015 Medi Ambient 

Indicadors 
seguiment % de recollida de les diferents fraccions 

 
Estalvi de les emissions de CO2 
 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 
 
EE = 10% de les emissions del sector residus l’any 2005 
 
Font: Objectiu PROGREMIC 2007-2012 
 

 

13,99 
tn CO2 /any 

S: Participació ciutadana
A: Sensibilització i 
creació de xarxes 

socials 
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7.4.1. Cursos i jornades a Ordis 

Línia tar el grau d'estalvi i eficiència energètica en l'administració local, edificis residencials i el sector 
rciari. 

Augmen
te

Objectiu  

Promoure Ordis com a seu d’activitats i jornades relacionades amDescripció b l’energia, els recursos i el medi 

b d’altres municipis amb problemàtiques comunes i poder establir dinàmiques de treball 
onjuntes.  

 

(exemple alguna activitat relacionada amb el Congrés Smart Rural). 

Aquesta activitat ha de servir tant per una tasca de sensibilització de la població com, sobretot, establir 
aliances am
c

 

 

 

 

 
Consum  actual 

Estalvi - MWh/any  

  

Consum - MWh/any 

 
Produ
local 

 

Cost 
t: O2 estalviada 

Amortització - anys  
cció 

d’energia 
Elèctrica - MWh  

tat ble 

  

Cost acció: 4.000,00 € 
Cost abatimen - €/tn C

Tèrmica - MWh 

 
Priori Calendari Responsa
Alta 
Indicadors 

2013-2015 Alcaldia 

Organització del curs seguiment 

E

5 

stimació d’una mitjana de 5 establiments) x 1 % d’estalvi respecte el consum del sector terciari.] 
  

S  

creació de xarxes locals

stalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
EE = [Emissions sector residentcial /habitatges x 15 habitatges (estimació d’una mitjana de 1
assistents) x 0,5 % d’estalvi respecte el consum del sector domèstic en promoure millora de 
l’eficiència] + [Emissions sector terciari /establiments (segons IDESCAT 2002) x 5 establiments 
(e

0,22 
tn CO2 /any 
: Participació
Ciutadana 

 A: Sensibilització i 
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8.1.1. Fomentar l’autocompostatge i bonificació de la taxa d'escombraries als 
compostaires   

Línia Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Objectiu Reduir els residus que entren al sistema de gestió del municipi. 

Descripció 
 
L'autocompostatge evita que la matèria orgànica i les restes vegetals s'hagin de gestionar dins dels 
sistemes de recollida municipal. Aquesta pràctica si es realitza en municipis menors de 500 habitants pot 
ser una alternativa a la recollida selectiva de la FORM. 

A Ordis no s’ha fet mai recollida de la matèria orgànica ni de la fracció vegetal amb contenidors al carrer 
i no es realitzarà ja que compleixen el seu objectiu de tractament de la matèria orgànica amb el 
compostatge casolà. L’any 2008 es varen instaurar 8 compostadors i actualment al municipi ja n’hi ha 24 
en funcionament. 
 
Amb aquesta acció es pretén aconseguir augmentar el nombre de compostaires al municipi i 
compensar-los amb la bonificació de la taxa d’escombraries.  
 
La taxa de realització de la campanya informativa i l’assessorament personalitzat per a la implantació del 
compostatge casolà: 60 €/ compostaire. I la taxa per al seguiment del compostatge casolà: 17,30 
€/compostaire. 

Cost acció=(149 habitages (any 2005 i descompt. segona residència) x 60€/compostaire)+(149 
habitatges x 17,30€/compostaire)=11.517,7€ 

 
Consum 

  

Consum actual - MWh/any 
Estalvi - MWh/any  

 

 

Cost 
  

Cost acció: 11.517,7 € 
Cost abatiment: 1.023,8 €/tn CO2 estalviada 
Amortització - anys  

Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica - MWh 
Elèctrica - MWh  

 
Prioritat Calendari Responsable 
Mitjana 2013 - 2015 Medi ambient 

Indicadors 
seguiment % de compostatge casolà en el municipi: Nº de cases amb compostador/Nº cases total 

Estalvi de les emissions de CO2
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi 
 
EE=[(nº habitatges 2005 - nº habitatges segona residència) x (0,5 tn a compostar/habitatge Font: 
Consell Comarcal) x (FE FORM: -0,18 tn CO2 eq/tn material )] - emissions estalviades pel 
compostatge dels 24 habitatges l'any 2011 = -11,25 tn CO2/any  
 
  

11,25 
tn CO2 /any 

S: Altres sectors 
 A: Residus 

 



 

Taula resum 
 

Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable   Calendari Cost (€)

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS 

1.1.1. Reducció de les necessitats de calefacció en 
dependències municipals 
 

Alcaldia     2013-2015 8.000 7,11 - 3,91

1.1.2. Substitució d’ordinadors no eficients en 
dependències municipals 
 

Alcaldia     2013-2015 2.500 1,8 - 0,87

1.1.3. Rehabilitació de l’escola amb criteris d’emissió zero Alcaldia     2015-2020 20.000 4,058 2,029 2,93

1.1.4. Millora en sistema de clima en edificis municipals Alcaldia     2015-2020 25.000 - 13,20 5,95

1.1.5. Optimització del sistema de bombeig municipal Alcaldia     2015-2020 5.000 4,36 - 2,10

1.1.6. Rehabilitació de l’edifici públic existent ‘Local Social 
Ajuntament d’Ordis’ com a ‘Edifici de Balanç Energètic 
Quasi Zero’ o nZEB 

Alcaldia    2015-2020 63.907,22 6,92 12,34 8,39

*Instal·lació de sistemes d’energia solar per a l’obtenció 
d’ACS a la llar d’infants d’acord amb el CTE      2007 - - - 0,64

Edificis i equipaments/ 
instal·lacions municipals 

*Plaques solars als vestuaris (és ACS)  - - - - 0 

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

1.2.1. Realització d’auditories de consum en el sector 
terciari 

Alcaldia + agent 
terciari  2013-2015     39.000 13,74 - 5,89

1.3.1. Seguiment i ampliació d’auditories en sector 
residencial Alcaldia     2013-2015 66.050 27,22 - 13,09

1.3.2. Fomentar la penetració de la biomassa i la geotèrmia 
en el sector residencial Alcaldia     2013-2015 82.500 - - 6,32

1.3.3. Implementació dels comptadors digitals domèstics en 
el sector residencial Distribuïdor elèctric 2013-2015 49.500 62,94 - 30,27 

*Instal·lació de plaques solars tèrmiques per a la producció 
d’ACS (4 habitatges)     2007 - - -

Edificis residencials 

*Substitució d’equips de climatització per altres més 
eficients energèticament. Dues cases han instal·lat estufes 
de pellets i llenya, 

     - - - -
1,09 
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable   Calendari Cost (€)

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

1.4.1. Faroles solars per al Veïnat Pols Alcaldia     2013-2015 43.341 2,48 - 1,19
1.4.2. Gestió i control de l’enllumenat i reducció de flux als 
quadres 

Empresa 
concessionària 2013-2015     6.000 5,03 - 2,42

1.4.3. Substitució per lluminàries LED en l’enllumenat 
municipal 

Empresa 
concessionària 2015-2020     21.000 28,38 - 13,65

*Substitució de làmpades de vapor de mercuri per 
làmpades de vapor de sodi      2011 - - - 17,84

Enllumenat públic 

*Instal·lació de reguladors de potència a partir de les 10 de 
la nit       - - - - -

TRANSPORT 

Flota municipal 2.1.1. Accions de millora en el consum associat a la flota 
municipal Alcaldia      2015-2020 - - - -

Transport públic  -       
2.3.1. Punt de recàrrega per vehicle elèctric Alcaldia     2015-2020 4.000 13,44 - 3,47
2.3.2. Reducció del consum privat associat a mobilitat Alcaldia     2013-2015 764.000 169,3 - 21,52

Transport privat i 
comercial 

*Disminuir la dependència del transport privat potenciant 
l’oferta de transport públic interurbà: increment de la 
freqüència de l’autobús interurbà i oferint un servei gratuït 
als jubilats. 

      - - - - -

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT 
Hidroelèctrica  -       

3.2.1. Producció amb energia renovable – minieòlica Propietaris/gestors 
dels equipaments 2015-2020     21.000 - 26,67 12,83

Eòlica 
*Instal·lació d’un aerogenerador (autoconsum) a l’escola  2012 - - - 0,48 
3.3.1. Producció amb energia renovable – solar fotovoltaica Alcaldia     2013-2015 129.200 - 98,80 47,52

Fotovoltaica *Instal·lació d’una horta solar (règim especial). Producció de 
1.435,8 MWh.      2008 - - - 407,57

Cogeneració de calor i 
electricitat  -       

3.5.1. Sistema informàtic integral com a base de la gestió 
de l’smart grid Alcaldia      2013-2015 - - - -

3.5.2. Portar la fibra òptica a totes les llars i altres punts de 
consum elèctric 

Alcaldia + empresa 
operadora 2015-2020     - - - -

Altres 

3.5.3. Accés a les dades de consum d’energia en els 
diferents àmbits 

Alcaldia + empresa 
distribuïdora 
(ENDESA) 

2013-2015     - - - -
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable   Calendari Cost (€)

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

3.5.4. Reforç de la infraestructura elèctrica per absorbir i 
distribuir una alta penetració d’energies renovables. 

Alcaldia + empresa 
distribuïdora 
(ENDESA) 

2015-2020     21.000 - - -

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ URBANA 
Cogeneració de calor i 
electricitat 4.1.1. Replanteig Planta de Biogàs Alcaldia/ESE     2013-2015 30.000 - - -

Xarxa de calor  -       
PLANEJAMENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

5.1.1. Aplicació sistemes de geoposició (GIS) per gestió 
energètica municipal Urbanisme Alcaldia     2013-2015 20.000 - - -

Planificació dels transports 
i la mobilitat  -       
Normes per a la renovació 
i expansió urbana 5.3.1. Ordenança “emissions zero” Alcaldia     2013-2015 2.000 - - -

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS 
Requeriments d’eficiència 
energètica 

6.1.1. Requeriments d’eficiència energètica i energies 
renovables en les activitats de l’administració Alcaldia     2013-2015 2.000 - - -

Requeriments d’energies 
renovables  -       

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Serveis d’assessorament *Ecoauditories a les llars – participació de 56 habitatges.  2010 - - - 1,21 
Ajudes i subvencions 7.2.1. Ajudes a la rehabilitació d’edificis Alcaldia     2013-2015 2.000 - - -

7.3.1. Participació en el consorci forestal Salines 
Bassegoda 

Alcaldia 2013-2015     2.000 - - -

7.3.2. Creació d’un canal de comunicació amb els ciutadans Alcaldia     2013-2015 6.840 - - -
7.3.3. Taula de seguiment del projecte “Ordis Sostenible” Alcaldia     2013-2015 4.000 - - -
7.3.4. Campanya de foment de la recollida selectiva Medi Ambient 2013-2015 831,54 - - 26,33 
7.3.5. Campanya de prevenció de residus Medi Ambient 2013-2015 5.000 -   - 13,99
*Creació de la web Ordis Sostenible 
(www.ordissostenible.cat)       - - - - -

Sensibilització i creació de 
xarxes locals 

*Creació i participació a la Xarxa mediambiental de l’àrea 
urbana de Figueres      2007 - - - -

7.4.1. Cursos i jornades a Ordis Alcaldia     2013-2015 4.000 - - 0,22
*Sessió informativa sobre la rehabilitació energètica dels 
edificis (octubre 2012)      2012 - - - 0,22

*Jornades sobre les energies renovables (octubre 2011)  2011 - - - 0,22 
Formació i educació 

*Fira de les energies renovables  2010 - - - 0,22 
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Sectors 
 

i camps d’acció 
 

 
Accions  

 
Responsable   Calendari Cost (€)

Estalvi 
d’energia 
estimat 

[MWh/any] 

Producció 
d’energia estimada

[MWh/any] 

Estalvi d’emissions 
de CO2 estimat 

[tnCO2/any] 

ALTRES SECTORS 
8.1.1. Fomentar l’autocompostatge i bonificació de la taxa 
d'escombraries als compostaires Medi Ambient 2013-2015 11.517,7 - - 11,25 

*Implantació del compostatge casolà en 24 habitatges  2011 - - - 2,16 Residus 

49,89--2011 -*Implantació d'un punt de recollida de residus municipals 
(minideixalleria) 

 

 

 



 

7. Pla de participació i comunicació 

 Actors implicats 
El conjunt de la societat té un paper rellevant per fer front al canvi climàtic. La participació de la 
societat i dels actors directament relacionats en el procés d’elaboració del PAES és necessària per 
poder proposar les accions i dur-les a terme. 

La taula següent identifica els possibles actors que s’han implicat en el procés d’elaboració del PAES 
del municipi d’Ordis: 
Taula 7.1. Actors implicats en el procés d’elaboració del PAES. 

Tipologia de 
persones i/o 
organismes 

Actors Convocat 
al taller 

Participació 
al taller 

Alcaldessa Sí Sí 
Regidor de Cultura Sí Sí 
Regidor d’Urbanisme Sí Sí 
Regidora de Medi Ambient Sí Excusada 
Tres regidors de l’oposició Sí Sí 

Ajuntament  

Enginyer municipal Sí Sí 
Sector privat 3 representants d’INCOVI Sí Sí 
Representants de 
la societat civil 16 veïns (dels quals la majoria grangers) Sí Sí 

1 representant de l’empresa Kliux (energies renovables) Sí Sí 
Altres 

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

Taller de participació - Planificació 
El taller de participació es va realitzar l’1 de març de 2013, al Centre social de les 19 a les 21 h. Es 
varen convocar, a través de l’ajuntament, tots els actors indicats anteriorment.   

Al taller, hi varen assistir 31 persones. 

A continuació, es presenten les propostes d’accions identificades al taller i que s’han incorporat al 
PAES. En cas que l’acció no s’hagi incorporat al pla d’acció, s’indica la justificació tècnica. Les 
accions es divideixen en funció de l’àmbit d’actuació: Ajuntament o PAES.  
 
Taula 7.2. Proposta d’accions inicials àmbit ajuntament. 
Proposta Incorporació al 

PAES? Justificació 

No hi ha hagut cap proposta relativa a l’àmbit ajuntament [...] [...] 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Taula 7.3. Proposta d’accions inicials àmbit PAES 

Proposta Incorporació al 
PAES? Justificació 

Instal·lar un sortidor de gasoil al poble No El foment del consum dels combustibles fòssils no respon 
als objectius del PAES de reduir les emissions de GEH. 

Proposta d’instal·lar una planta de biogàs S’estudiarà 

La instal·lació d’aquesta planta només té sentit si aquesta 
s’ubica a pocs metres de les granges productores de purins. 
L’alcaldessa comenta que ha fet la consulta al Departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya per veure si això 
és possible. 

Posar a disposició dels vilatans una persona 
experta en temes energètics (comprensió de Sí Els veïns han mostrat interès a tenir a la seva disposició una 

persona que els pugui resoldre els dubtes relacionats amb la 
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la factura elèctrica, resoldre dubtes sobre 
energia, etc) 

gestió energètica domèstica. Es planteja que aquesta 
persona estigui disponible un o dos cops al mes o bé 
concretant una cita per correu electrònic. 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Posteriorment a la sessió, es va facilitar als assistents a la reunió l’informe de retorn del taller de 
participació, en què s’incorporen els resultats del qüestionari d’avaluació del taller de participació 
(adjunt com a annex IV d’aquest document). 

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

 
Taula 7.4. Instruments de participació i comunicació durant la fase d’inici i planificació del PAES. 

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ/COMUNICACIÓ FASE ETAPA GRAU 
 IMPLICACIÓ Instrument Objectiu 

Compromís polític i signatura 
del Pacte 

Web “Ordis 
Sostenible” 

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

Adaptació de les estructures 
administratives 
municipals Inici 

Aconseguir el suport de les 
parts interessades 

- 

No 

Informar els treballadors municipals i 
responsables polítics de la signatura 
del Pacte d’alcaldes, dels 
compromisos adquirits, afavorir la 
recollida de dades, guanyar legitimitat 
i involucrar les persones amb poder de 
decisió. 

- No Presentar els resultats de l’IRE a la 
ciutadania. Avaluació del marc actual, 

que inclou l’informe de 
referència d’emissions  

- No Presentar els resultats de l’IRE als 
actors implicats. 

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

Participació i 
consultes Taller de participació 

Planificació 

Aprovació i presentació del 
pla - Pendent 

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. 

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

A l’annex IV d’aquest document s’inclou una còpia dels instruments de comunicació. 

Cal destacar que, un cop aprovat el PAES per Ple, caldrà fer difusió de les actuacions que 
l’ajuntament desenvolupi. Per tal de donar visibilitat als projectes executats en l’àmbit de totes les 
comarques gironines, caldrà informar la Diputació de Girona i el CILMA de les actuacions. A més, 
l’ajuntament també haurà de fer difusió de les actuacions i dels resultats a través dels seus canals de 
difusió habituals. 

L’Ajuntament d’Ordis, com a signatari del Pacte d’alcaldes, es compromet a organitzar cada any 
accions pel Dia de l’Energia, i a promoure activitats i involucrar-hi la ciutadania i les parts 
interessades. 
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8. Pla de seguiment 
Els signataris del Pacte d’alcaldes es comprometen a presentar: 

1) Un informe d’implantació del PAES cada dos anys. 

Aquest informe inclourà informació quantitativa sobre les accions implantades i el seu 
impacte sobre el consum d’energia i les emissions de CO2. També inclourà una anàlisi del 
procés d’implantació del PAES que faci referència a les mesures correctores i preventives 
quan sigui necessari. Es preveu que la Comissió Europea subministri una plantilla 
específica per poder elaborar aquest informe. 

2) Un informe d’acció del PAES cada quatre anys. 

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

Per tal d’avaluar el progrés i els resultats del PAES s’han identificat els indicadors següents per a 
cada sector.  
Taula 8.1. Proposta d’indicadors.  

Sector Indicador 
Nombre de passatgers a l’any que utilitzen el transport públic 
Km de carril bici 
Km de vies per a vianants / km de vies municipals 
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 

Transport 

Tones de combustibles fòssils i de biocombustibles venuts en una 
selecció d’estacions de servei representatives 
% 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 

Edificis, equipaments/instal·lacions 

Consum total de combustibles fòssils en edificis del sector terciari 
Producció local d’energia Electricitat produïda en instal·lacions locals 

Nombre d’edificis residencials que utilitzen xarxa de calor Calefacció i refrigeració urbanes 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 Guía: Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible. Unió Europea: 
Comisión Europea; Centro Común de Investigación; Instituto para la Energía, 2010. 
 

Aquests indicadors s’hauran de definir i descriure amb més detall un cop la Comissió Europea hagi 
publicat la guia específica sobre el seguiment i la presentació dels informes. 
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9. Proposta de pla d’inversions 
Aquest pla d’inversions identifica, pel període 2012-2020, les accions que caldrà dur a terme per tal 
d’assolir l’objectiu i el cost associat. Les accions es divideixen en tres períodes: curt termini (fins a 
l’any 2013), mitjà termini (2013-2015) i llarg termini (2015-2020). L’informe d’implantació del PAES 
haurà d’actualitzar aquest pla d’inversions.  
 
La taula següent recull les accions identificades pel PAES en funció de la previsió del seu període 
d’implantació. 
 
Taula 9.1. Síntesi del pla d’inversions.  

Termini Nombre 
d’accions 

Cost inversió 
privada (€) 

Cost  
Ajuntament (€) Cost total (€) 

Curt termini (2012-2013) 0 0 0 0 

Mitjà termini (2013-2015) 24 1.118.525,00 306.863,78 1.425.388,78 

Llarg termini (2015- 2020) 10 42.000 138.907,22 180.907,22 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Per a cada acció s’indiquen els aspectes clau següents: 

 Cost total (IVA inclòs) 
 Cost d’abatiment de l’acció 
 Període d’amortització 
 Cost de la inversió privada (IVA inclòs) 
 Cost de l’ajuntament (IVA inclòs) 
 Possibles vies de finançament per fer front al cost de l’acció/inversió 

 
 
 
 
Curt termini (2012-2013) 
 

Acció 

Cost 
d’abatiment 

(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amortització

(any) 

Possibles 
vies de 

finançament

Cost inversió 
privada  

(€) 

Cost 
Ajuntament 

(€) 

Cost 
total  
(€) 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
Total  
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Mitjà termini (2013-2015) 
          

Acció 

Cost 
d’abatiment 
(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amortització 
(any) 

Possibles 
vies de 
finançament 

Cost inversió 
privada (€) 

Cost 
ajuntament 
(€) 

Cost total (€) 

1.1.1. Reducció de les 
necessitats de calefacció 
en dependències 
municipals 

2.504,50 9,40 DDGI - 8.000,00 8.000,00 

1.1.2. Substitució 
d’ordinadors no eficients 
en dependències 
municipals 

2.887,50 11,50 DDGI - 2.500,00 2.500,00 

1.2.1. Realització 
d’auditories de consum en 
el sector terciari 

509,10 1,85 ICAEN 39.000,00 0,00 39.000,00 

1.3.1. Seguiment i 
ampliació d’auditories en 
sector residencial 

5.045,83 2,50 - 59.025,00 7.025,00 66.050,00 

1.3.2. Fomentar la 
penetració de la biomassa 
i la geotèrmia en el sector 
residencial 

13.053,79 - ICAEN 80.000,00 2.500,00 82.500,00 

1.3.3. Implementació dels 
comptadors digitals 
domèstics en el sector 
residencial 

1.631,97 1,50 - 38.000,00 11.400,00 49.400,00 

1.4.1. Faroles solars per al 
Veïnat Pols 36.421,00 65,00 ICAEN - 43.341,00 43.341,00 

1.4.2. Gestió i control de 
l’enllumenat i reducció de 
flux als quadres 

2.481,30 10,00 - - 6.000,00 6.000,00 

2.3.2. Reducció del 
consum privat associat a 
mobilitat 

35.501,85 0,11 - 760.000,00 4.000,00 764.000,00 

3.3.1. Producció amb 
energia renovable – solar 
fotovoltaica 

2.718,70 10,90 ICAEN - 129.200,00 129.200,00 
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3.5.1. Sistema informàtic 
integral com a base de la 
gestió de l’smart grid 

- - - - 0,00 0,00 

3.5.3. Accés a les dades 
de consum d’energia en 
els diferents àmbits 

- - - - 0,00 0,00 

4.1.1. Replanteig de la 
planta de biogàs - - - 30.000,00 0,00 30.000,00 

5.1.1. Aplicació sistemes 
de geoposició (GIS) per 
gestió energètica municipal 

- - - - 20.000,00 20.000,00 

5.3.1. Ordenança 
“emissions zero” - - - - 2.000,00 2.000,00 

6.1.1. Requeriments 
d’eficiència energètica i 
energies renovables en les 
activitats de l’administració 

- - - - 2.000,00 2.000,00 

7.2.1. Ajudes a la 
rehabilitació d’edificis - - - - 2.000,00 2.000,00 

7.3.1. Participació en el 
consorci forestal Salines 
Bassegoda 

- - - - 2.000,00 2.000,00 

7.3.2. Creació d’un canal 
de comunicació amb els 
ciutadans 

- - - - 6.840,00 6.840,00 

7.3.3. Taula de seguiment 
del projecte “Ordis 
Sostenible” 

- - - - 4.000,00 4.000,00 

7.3.4. Campanya de 
foment de la recollida 
selectiva 

31,58 - ARC - 831,54 831,54 

7.3.5. Campanya de 
prevenció de residus 357,40 - ARC - 5.000,00 5.000,00 

7.4.1. Cursos i Jornades a 
Ordis - - - - 4.000,00 4.000,00 

8.1.1. Fomentar 
l’autocompostatge i 
bonificació de la taxa 
d'escombraries als 
compostaires 

1.023,80 - ARC/DDGI - 11.517,70 11.517,70 

  
        

Total 1.425.388,78 
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Llarg termini (2015-2020)           

Acció 

Cost 
d’abatiment 
(€/tn CO2 
estalviada) 

Període 
d’amortització 
(any) 

Possibles 
vies de 
finançament 

Cost inversió 
privada (€) 

Cost 
ajuntament 
(€) 

Cost total (€) 

1.1.3. Rehabilitació de 
l’escola amb criteris d’emissió 
zero 

6.830,96 27,0 DDGI - 20.000,00 20.000,00 

1.1.4. Millora en sistema de 
clima en edificis municipals 4.204,73 18,5 DDGI - 25.000,00 25.000,00 

1.1.5. Optimització del 
sistema de bombeig 
municipal 

2.386,20 9,5 DDGI - 5.000,00 5.000,00 

1.1.6. Rehabilitació de l’edifici 
públic existent ‘Local Social 
Ajuntament d’Ordis’ com a 
‘Edifici de Balanç Energètic 
Quasi Zero’ o nZEB 

1.024,28 7,4 DDGI - 63.907,22 63.907,22 

1.4.3. Substitució per 
lluminàries LED en 
l’enllumenat municipal 

1.538,60 6,1 ICAEN/DDGI - 21.000,00 21.000,00 

2.1.1. Accions de millora en el 
consum associat a la flota 
municipal 

- - - - 0,00 0,00 

2.3.1. Punt de recàrrega per 
vehicle elèctric 1.135,80 2,0 ICAEN/DDGI - 4.000 4.000 

3.2.1. Producció amb energia 
renovable – minieòlica 1.637,21 6,5 ICAEN 21.000 0,00 21.000 

3.5.2. Portar la fibra òptica a 
totes les llars i altres punts de 
consum elèctric 

- - - - 0,00 0,00 

3.5.4. Reforç de la 
infraestructura elèctrica per 
absorbir i distribuir una alta 
penetració d’energies 
renovables. 

1.637,21 6,5 ICAEN/IDAE 21.000 0,00 21.000 

       

          Total 180.907,22 
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