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1.- Antecedents 

A nivell global, l’any 2007 es va presentar el IV informe del IPCC (Grup Intergovernamental 

d’Experts sobre el Canvi Climàtic). L’IPCC, a partir de publicacions i estudis científics 

existents, avalua i dóna una visió clara dels coneixements sobre canvi climàtic, a nivell 

tècnic, científic i socioeconòmic.  

L’IPCC està estructurat en tres grups de treball i cada un d’ells ha elaborat una part del IV 

informe. Aquest, posa èmfasi en la integració del canvi climàtic i el desenvolupament 

sostenible, així com les relacions entre mitigació i adaptació. Les tres principals conclusions 

que se n’extreuen són: 

1) El canvi climàtic és inequívoc. 

2) Causat per les activitats humanes. 

3) Els costos de mitigació són menors que els impactes a llarg termini. 

L’informe del grup III titulat: Canvi Climàtic 2007: Mitigació del canvi climàtic, analitza les 

opcions de mitigació per als principals sectors en el futur proper, i considera aspectes 

transsectorials tals com sinergies, cobeneficis, compromisos, i lligams amb altres polítiques i 

els seus objectius. És precisament en l’àmbit de la mitigació i la disminució d’emissions on 

els ens locals i les polítiques que desenvolupin hi tenen a dir.  

D’altra banda, l’informe Stern, elaborat per un execonomista del Banc Mundial durant el 

2006 i presentat el 2007, adverteix de les conseqüències desastroses que pot tenir per 

l’economia ignorar el canvi climàtic. Examina els indicis existents sobre l’efecte i l’eficàcia de 

les polítiques i les disposicions, tant d’àmbit nacional com internacional, en la reducció de les 

emissions netes d’una manera rendible i el foment d’una economia global dinàmica, 

equitativa i sostenible, inclosos els efectes i els impactes distribucionals sobre els incentius 

per a la inversió en tecnologies més netes. 

A nivell europeu, els ministres amb competències sobre urbanisme i habitatge van aprovar la 

Carta de Leipzig (maig 2005). Aquesta carta posa de manifest, entre d’altres, la necessitat 

de millorar l’eficiència energètica pel que fa al transport, als edificis...i recalca la importància 

de tenir ciutats compactes i ben estructurades que evitin l’expansió descontrolada mitjançant 

un control estricte dels usos del sòl i el creixement de l’especulació, eina que està en mans 

dels ens locals.  

A principis del 2008, la UE va iniciar la difusió de la iniciativa del Pacte 

d’Alcaldes/Alcaldesses. Aquesta iniciativa, orientada a la lluita contra el canvi climàtic, 
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pretén que els seus signataris redueixin un 20% de les seves emissions de CO2 el 2020, que 

el 20% de les energies que usin sigui de fonts renovables i que s’assoleixi un 20% 

d’eficiència energètica. És a través de la implantació dels Plans d’Acció per l’Energia 

Sostenible (també previstos dins el Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses) que els ens locals podran 

assolir aquest objectiu.  

També destacar, la Comunicació al Parlament Europeu COM (2008) 30 final: Dos veces 

20 para el 2020, on es remarquen dos objectius principals, que són els esmentats en el 

Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses. 

A nivell estatal, la Estrategia Española de Cambio Climático y Energia Limpia. 

Horizonte 2007-2012-2020, és la proposta del Govern per a mitigar el canvi climàtic, en 

relació als informes presentats per l’IPCC. També hi ha el Plan de Acción 2008-2012 de la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España, que s’integrarà en el Pla d’Acció 

d’Eficiència Energètica a nivell comunitari, amb la qual cosa contribuirà a donar una resposta 

des d’Espanya, a l’objectiu ambiciós inclòs en la decisió del Consell europeu del 9 de març 

de 2007: assolir nivells d’estalvi del 20% en l’horitzó del 2020. Aquest pla conté mesures 

concretes que abasten específicament: Indústria; Transport; Edificació; Serveis Públics; 

Equipament residencial i ofimàtic; Agricultura; i Transformació de l’Energia. 

A nivell català, el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 (2008), elaborat 

per la Oficina Catalana del Canvi Climàtic amb un elevat grau de participació ciutadana, 

estableix diverses mesures i programes orientades a mitigar el canvi climàtic. En la mateixa 

línia l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona va elaborar el Catàleg de 

propostes per la mitigació i adaptació local al canvi climàtic per donar suport als ens 

locals en la seva lluita contra el canvi climàtic.  

Per últim destacar el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, que orienta el sistema 

energètic català cap a un model basat en el desenvolupament sostenible i és la guia que 

marca l’actuació de l’Administració pública catalana els propers anys. Aquest pla, ha estat 

revisat durant l’any 2009 i manté com a finalitat avançar cap a un sistema energètic de baixa 

intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovador, competitiu i sostenible. 
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2.- Introducció 

2.1.- Marc general 

El municipi de Begues pertany a la comarca del Baix Llobregat, va aprovar l’adhesió del 

municipi al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses el 28 de juliol del 2010, amb la voluntat de reduir 

les emissions d’efecte hivernacle que genera el municipi i fomentar l’eficiència energètica.  

2.2.- Característiques del municipi 

Begues, està situat a uns 400 metres d´altitud, en el sud-oest de la comarca del Baix 

Llobregat.  

La superfície del terme municipal és de 50,51 km2, una bona part pertany al Parc del Garraf. 

És el municipi amb més extensió del Baix Llobregat. 

Els seus 6.300 habitants es distribueixen entre el nucli urbà i diverses urbanitzacions. La 

tipologia predominant d’habitatge són cases unifamiliars.  

El mapa de la figura 1 mostra la vista aèria del municipi.  

Fig.1.- Ortofotomapa del terme municipal de Begues. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels ortofotomapes 1:25.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  
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Begues té un Pla General de l’any 1997 i no té Agenda 21 pròpiament però sí un pla d’acció 

ambiental aprovat per Ple amb accions estratègiques per anar desenvolupant. 

Pel que fa al consum energètic, consum d’aigua i generació de residus, les dades per càpita 

l’any 2005 van ser: 

Consum energètic: 50,08 kWh per habitant i dia. 

Consum d’aigua: 202,29 litres per habitant i dia. 

Residus generats: 1,99 kg/hab i dia 

2.3.- Estructura municipal 

L’Ajuntament de Begues està constituït per 21 àrees municipals, cada una amb les funcions 

que es detallen a continuació: 

- Acció Social:  Treballa en nombrosos àmbits: El benestar social dels veïns és un del 

principals objectius, així com la promoció de l’ocupació, la igualtat home-dona (gènere), la 

diversitat i ciutadania (convivència, civisme i immigració). 

- Comerç: Promou la millora del comerç local, impulsant campanyes de compra, l’accés i els 

aparcaments als eixos comercials, en col.laboració amb l’Associació de Comerciants i 

Industrials de Begues (Acib).  

- Comunicació: Impulsa les diferents eines informatives de l’Ajuntament de Begues amb 

l’objectiu de difondre l’activitat municipal i associativa del poble. Per assolir aquest objectiu 

es compta amb el butlletí municipal mensual, la pàgina web www.begues.cat, el butlletí 

electrònic setmanal, un perfil a la xarxa social Facebook , Twitter els panells informatius. 

També gestiona les campanyes de comunicació, el desenvolupament de la TDT i la imatge 

corporativa. 

- Consum: Gestiona aquelles qüestions o dubtes relacionats amb l’àmbit dels drets dels 

consumidors, l’etiquetatge i les garanties de productes. Cada mes l’Oficina Mòbil d’Atenció 

del Consumidor visita Begues i informa sobre diversos aspectes del consum. L’Oficina 

d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en els horaris habituals per al públic, també ofereix 

aquests serveis.  

- Cooperació i Solidaritat: gestiona el 0'8 % dels ingressos propis de l'administració i 

promou el desenvolupament en el tercer i quart món. També s’encarrega de la dinamització 
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de les accions de sensibilització, la promoció de la cultura de la pau i la resolució de 

conflictes. 

- Cultura i Política Lingüística: Cultura promou els projectes culturals de patrimoni local, 

d’art i creació, a més del cicle festiu i la difusió de la cultura tradicional mitjançant les 

expressions populars. La promoció de la vida associativa és un altre dels objectius del 

departament. Política Lingüística té com a objectiu la difusió del coneixement i l’ús de la 

llengua catalana. També promou el projecte Voluntariat  per la llengua, un programa en 

conveni amb el Consorci per la Normalització Lingüística que pretén fomentar l’ús de la 

llengua catalana en les relacions personals. 

- Educació: Gestiona tots els serveis educatius locals des del cicle infantil, primària i 

secundària. Actualment, està dedicada a la instal·lació provisional del nou IES a Cal Pere 

Vell i el seguiment de les obres de construcció del nou institut. 

- Esports: Gestiona els equipaments i els recursos esportius de Begues com el camp de 

futbol, el pavelló poliesportiu, la piscina d’estiu i la piscina coberta. Organitza esdeveniments 

i programes esportius per a totes les edats, promovent la pràctica de l'activitat física i 

l'esport, l’esport escolar i lleure esportiu de caire recreatiu. 

- Governació i Protecció Civil: Coordina els serveis de seguretat local, el plans 

d’emergència davant nevades, incendis, moviments sísmics, pèrdua de persones i 

vessaments químics. També és responsabilitza de l’evacuació de les persones en cas de 

risc.  

- Habitatges protegits: Regula el planejament del municipi. També posa a l’abast de tothom 

la informació relacionada amb els temes d’urbanisme, obres  i habitatge, amb la intenció de 

donar a conèixer l’actual normativa i  les propostes de futur que s’estan gestant per al poble. 

- Hisenda: Gestiona el pressupost municipal i tots els aspectes econòmics de l’Ajuntament 

de Begues.  

 - Joventut: Treballa transversalment a través dels eixos vertebradors de l’ educació, la 

cultura, els esports, l’accés al món del treball, l’accés a l’habitatge, la salut, la participació i la 

cohesió social dels joves de Begues. L’instrument per aplicar aquestes polítiques és el Pla 

Local de Joventut, aprovat l’any 2008.  

- Medi Ambient: promociona la recollida selectiva i  el reciclatge de les escombraries, 

l'estalvi d'aigua i d’energia, la conservació de les rieres, els camins i el medi natural en 

general, a més de  tenir cura dels animals abandonats.  
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- Mobilitat i Transport: Promou la pacificació del trànsit intern del municipi, la 

implementació de la bicicleta com a mitjà de desplaçament i la reordenació dels sentits dels 

carrers i els aparcaments. També vetlla pel bon funcionament del transport públic 

 - Obres i Projectes: Regula el planejament del municipi. També posa a l’abast de tothom la 

informació relacionada amb els temes d’urbanisme, obres  i habitatge, amb la intenció de 

donar a conèixer l’actual normativa i  les propostes de futur que s’estan gestant per al poble. 

- Participació ciutadana: Elabora el Pla de Participació Ciutadana, amb l’objectiu de 

vertebrar els diferents canals i mecanismes de participació que té el municipi i organitzar-los 

sota una estratègia global. L’Ajuntament ha desenvolupat diferents projectes i òrgans 

estables amb participació com la Comissió de Joves i Pla Local de Joventut, el Consell de 

Cultura, el Consell de les Dones Sàvies, el Consell Escolar Municipal, Projecte Educatiu de 

Begues, etc.  

 - Promoció econòmica i ocupació: Impulsa la creació, la instal·lació i la consolidació de 

noves empreses en el municipi. També gestiona l’Oficina de Treball i la borsa de treball 

dedicada a l’intercanvi d’interessos entre treballadors i empreses i potencia l'activitat 

econòmica. 

- Salut: Promou les campanyes de salut pública per als veïns i veïnes de Begues. Ha estat 

la impulsora del nou CAP Pou Torre, actualment en fase de consolidació. També, contempla 

aspectes preventius davant les possibles epidèmies de caràcter general. 

- Serveis i Via Pública: Té com a objectiu el seguiment de les empreses subministradores 

de l’enllumenat públic, la recollida d’escombraries, la neteja dels carrers, les dependències 

municipals i els centres educatius. La gestió dels serveis de la brigada municipal ofereix 

resposta a la demanda constant d’actes i activitats de les associacions, arranjaments 

puntuals de serveis i la via pública. 

- Turisme : Divulga els punts d'interès local i promou Begues a l'exterior. 

 - Urbanisme : Regula el planejament del municipi. També posa a l’abast de tothom la 

informació relacionada amb els temes d’urbanisme, obres  i habitatge, amb la intenció de 

donar a conèixer l’actual normativa i  les propostes de futur que s’estan gestant per al poble. 
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2.4.- Objectius del PAES 

Els objectius principals del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible són: 

- Fer una estimació de les emissions de CO2 del municipi emeses pel municipi l’any 2005, 

establert com a any de referència, i l’any 2008. 

- Definir les accions que l’Ajuntament ha de dur a terme per superar els objectius establerts 

per la UE per al 2020 (reducció de mínim un 20% de les emissions de l’àmbit PAES de l’any 

2005: tot el municipi menys el sector primari i el industrial). 

- Involucrar la ciutadania en un procés de participació a nivell del propi ajuntament i a nivell 

de la ciutadania.  

- Disminució del consum energètic del municipi i reducció de l’emissió de GEH a l’atmosfera. 

- Millora de l’eficiència energètica i foment de l’estalvi en els equipaments municipals.  
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3.- Inventari d’emissions 

3.1.- Metodologia 

3.1.1.- Abast i fonts d’obtenció de dades 

L’avaluació d’emissions del municipi de Begues s’ha fet a dos nivells: a nivell general del 

municipi amb dades de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) facilitades per la DIBA 

(Diputació de Barcelona), de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), l’ARC (Agència de 

Residus de Catalunya i l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya), i a nivell municipal 

amb dades facilitades per l’Ajuntament de Begues. 

En el primer cas, s’han avaluat les dades des de l’any 2003 al 2007, aconseguint així una 

sèrie històrica de 5 anys. En el segon cas s’han avaluat les dades de l’any 2005, any de 

referència per al compliment del compromís del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, i de l’any 

2010, any escollit en comissió tècnica (constituïda per la Diputació de Barcelona, 

l’Ajuntament de Begues i l’empresa consultora: Ecotècnics) per comparar amb el 2005.  

Les dades avaluades, es presenten, sempre que ha estat possible, per fonts energètiques, 

sectors d’activitat i per càpita.  

La metodologia emprada ha estat la facilitada per la Diputació de Barcelona que estableix 

unes directrius generals i els factors de conversió a utilitzar.  

Les taules presentades en aquest apartat són d’elaboració pròpia, a partir de dades 

facilitades per la DIBA, l’ICAEN, l’IDESCAT, l’ARC, l’ACA i el propi Ajuntament. 

Els àmbits d’estudi han estat tres: tot el municipi, PAES i Ajuntament. Tot el municipi inclou 

tots els sectors d’activitat que hi ha dins el municipi: primari, industrial, terciari, domèstic, 

transport, residus i aigua (potabilització i depuració). L’àmbit PAES inclou els anteriors 

menys el primari i l’industrial, i l’àmbit de l’Ajuntament forma part del sector terciari, però 

s’estudia separadament per tal de determinar què depèn exactament del consistori. 

Concretament s’estudien: equipaments municipals, enllumenat públic i semàfors, flota de 

vehicles municipals i flota de vehicles de contractes externs. 
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3.1.2.- Factors d’emissió emprats 

Els factors emprats que han permès l’avaluació dels gasos d’efecte hivernacle de Begues , 

són els següents: 

Per al càlcul d’emissions associades a l’energia elèctrica s’ha tingut en compte el mix 

elèctric estatal de cada any.  

Taula 1.- Mix elèctric estatal. 

Any de 
referència 

Emissions (gr CO2/kWh) 

2003 406 
2004 417 
2005 481 
2006 434 
2007 443 
2008 390 
2009 270 
2010 240 

Font: Dades de l’any 2003 al 2004: DESGEL (Programa de diagnòstic energètic i simulador de gasos 

d’efecte hivernacle locals), per les dades del 2005 al 2007: Oficina Catalana del Canvi Climàtic a 

partir de dades d’UNESA i 2008-2010 dades de la CNE (Comissió Nacional d’Energia). 

Per les emissions associades als combustibles líquids, el gas natural i els GLP’s, s’han 

usat:  

Taula 2.- Factors d’emissió dels combustibles en tona/tep (s’apliquen a la fòrmula: GEH=CO2eq= CO2 

+ 21 CH4 + 310 N2O per als diversos sectors d’activitat). 

Transport 
t/tep CO2 NOx CH4 
Gasolina 2,901 0,00002512   
Gasoil A 3,102 0,00002512   

Domèstic 
Gas Natural 2,349 0,00000419 0,00004 
GLP 2,642 0,00000419 0,00021 
Gasoil   3,069 0,00002512 0,00042 
Fuel (serveis) 3,241 0,00002512 0,00042 

Indústria 
Gas Natural 2,349 0,00002512 0,00042 
GLP 2,642 0,00000419 0,00021 
Fuel   3,241 0,00002512 0,00042 

Primari 
Gasoil B 3,069 0,00002512 0,00042 

Font: IPCC 2006. 
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Taula 3.- Factors de conversió de teps i kWh per a combustibles líquids. 

Factors de 
conversió 1 Tep tep/t kWh/tep 

Gasoil 1.250 litres 1,035 12.035 

Benzina 1.150 litres 1,07 12.442 
Fuel 1.240 litres 0,96 11.163 

Font: DESGEL. 

Taula 4.- Factors d’emissió dels combustibles en kg CO2/kWh. 

Combustible Factor emissió estàndard 
Gas Natural 0,202 
Fueloil 0,279 
Gasolina 0,249 
Gas-oil 0,267 
GLP 0,227 

Font: Technical annex to the SEAP template instruction document 2009 en base al 24 informe de 

IPCC (2007). 

Per les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans s’han emprat els 

següents factors: 

Taula 5.- Emissions associades a la gestió i reciclatge dels Residus Sòlids Urbans (RSU). 

  Factors d'emissió 
Incineració 1.069 kg CO2/t RSU 
Compostatge 320 kg CO2/t RSU 
Paper i cartró -264,7 kg CO2/t paper-cartró reciclat 
Vidre -667,69 kg CO2/t vidre reciclat 
HDPE (tots els colors) -2.102,66 kg CO2/ t HDPE reciclat 
PET  -1.236,22 kg CO2/t PET reciclat 
Llaunes -612,72 kg CO2/t llaunes reciclat 
Brick 7,82 kg CO2/t brick reciclat 

Font: DESGEL i ECOINVENT, dades calculades amb l’eina LCA -IWM. 

En el càlcul de les emissions associades al cicle de l’aigua s’ha tingut en compte el consum 

elèctric associat a la depuració en funció de l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües 

Residuals) de Begues i a la potabilització (en base al consum de l’ETAP (Estació de 

Tractament d’Aigua Potable) del Llobregat), i s’ha usat el mix elèctric estatal per calcular-ne 

les emissions.  
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3.2.- Consums i Emissions. Àmbit: Tot el municipi 

3.2.1.- Resum 

Aquest apartat conté el resum del consum energètic i les emissions generades en el 

municipi de Begues durant el període 2003-2007. 

Cal destacar que els valors de les emissions són diferents si es calculen a través de les 

fonts d’energia que les han generat o a través del sector on s’han emès. El motiu és que el 

sector residus genera unes emissions que no estan associades a cap font d’energia. Així 

doncs el consum energètic és el mateix per fonts que per sectors, però les emissions són 

lleugerament superiors per sectors.  

La taula següent mostra els consums energètics i les emissions per fonts i per sectors així 

com, les diferències que hi ha entre ells i la seva evolució en el període 2003-2007.  

Taula 6.- Consums energètics i emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) anuals a Begues 

(període 2003-2007). 

Any Consum 
energètic (MWh) 

Emissions totals de GEH 
per fonts d’energia 

(t CO2 eq) 

Emissions totals de 
GEH per sectors 

(t CO2 eq) 

2003 109.976,49 30.201,09 33.134,65 

2004 116.356,27 31.954,51 34.857,35 

2005 100.143,87 29.143,34 32.467,18 

2006 90.813,69 26.254,15 29.357,82 

2007 93.188,57 27.072,96 30.449,86 

 

La representació gràfica d’aquests valors mostra com el consum energètic del municipi 

tendeix a disminuir al llarg dels anys assolint un decreixement del 15,26% del 2003 al 2007. 

Tot i que del 2006 al 2007 augmenta un 2,61%. 
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Fig. 2.- Consum energètic i emissions (per sectors i per fonts d’energia) de GEH anuals a Begues 

(període 2003-2007). 
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Les dades per càpita es mostren a la taula 7. Les emissions per càpita s’han calculat sobre 

les emissions per sectors d’activitat, d’aquesta manera també s’inclouen les associades al 

sector residus. 

S’observa com tot i augmentar el nombre d’habitants les emissions i els consums per càpita 

tendeixen a disminuir.  

Taula 7.- Consums (MWh/hab) i Emissions per càpita (tCO2eq/hab) a Begues (període 2003-2007).  

Any 
Núm.  

habitants 
Consum  
energètic  

Consum  
per càpita 

Emissions  
de GEH  

Emissions  
per càpita  

2003 5.023 109.976,49 21,89 33.134,65 6,60 
2004 5.284 116.356,27 22,02 34.857,35 6,60 
2005 5.470 100.143,87 18,31 32.467,18 5,94 
2006 5.699 90.813,69 15,94 29.357,82 5,15 
2007 5.898 93.188,57 15,80 30.449,86 5,16 

 

La davallada més gran es produeix entre l’any 2004 i el 2005, i del 2006 al 2007 se suavitza.  
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 Fig. 3.- Consums i emissions per càpita a Begues (període 2003-2007). 
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3.2.2.- Consums i emissions per fonts d’energia 

Les fonts energètiques utilitzades al municipi de Begues són principalment: l’energia 

elèctrica (EE), els combustibles líquids (CL) i els gasos liquats del petroli (GLP), d’aquests, 

principalment gas propà.  

En aquest apartat es mostren els consums i les emissions derivades d’aquestes. 

Taula 8.- Consums energètics i emissions de GEH per font i per any (MWh i tCO2eq). 

 Consum (MWh) 
 EE CL GLP Total 

20
03

 

15.864,79 90.219,97 3.891,73 109.976,49 

20
04

 

15.654,18 96.608,14 4.093,95 116.356,27 

20
05

 

16.456,42 79.307,13 4.380,32 100.143,87 

20
06

 

17.835,90 68.476,58 4.501,20 90.813,69 

20
07

 

18.135,77 69.913,48 5.139,32 93.188,57 
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 Emissions (tCO2eq) 
 EE CL GLP Total 

20
03

 

6.421,83 22.924,16 883,42 30.229,41 

20
04

 
6.556,39 24.497,39 929,33 31.983,10 

20
05

 

7.954,07 20.233,47 994,33 29.181,88 

20
06

 

7.771,43 17.491,59 1.021,77 26.284,80 

20
07

 

8.270,52 17.872,19 1.166,62 27.309,33 

 

Els Combustibles líquids (CL) és la font energètica més consumida al municipi, i la seva 

tendència és a la disminució, degut a la disminució també del parc de vehicles, tot i que del 

2006 al 2007 augmenta lleugerament. Els segueix l’electricitat que tendeix a augmentar 

significativament fins un 14% en el període 2003-2007. Els GLP són els menys consumits 

però tendeixen a augmentar. 

 Fig. 4.- Consums energètics per font i per any (MWh). 

Evolució dels consums per font energètica (2003-2007)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

2003 2004 2005 2006 2007

Any

M
W

h

EE CL GLP
 



                                                                  

20 

En relació a les emissions de GEH, les del municipi de Begues, estan generades pel conjunt 

d’activitats que s’hi desenvolupen, unes s’associen directament a les fonts d’energia 

utilitzades i d’altres s’associen a la pròpia activitat: és el cas de les emissions que computen 

en el sector residus, i que provenen de la gestió que se’n fa. 

En el gràfic de la figura 5 es contemplen les emissions de GEH associades a les fonts 

d’energia. S’observa que la font energètica que més emet són els combustibles líquids 

seguida per l’Electricitat i els GLP.   

Degut al mix elèctric estatal i als factors de conversió emprats, s’observa com la diferència 

entre el consum de CL i EE és major a la diferència entre els GEH d’ambdues fonts.  

Fig. 5.- Emissions per font energètica (tCO2eq). 
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La figura 6 mostra la proporció amb què han estat usades les diverses fonts, així com la 

proporció d’emissions de cadascuna.  

L’any que es representa és l’any de referència, el 2005 perquè la resta d’anys es mantenen 

les proporcions i són gràfics molt similars. 

Com s’ha vist anteriorment, també s’aprecia com la font més consumida i que més GEH 

genera són els combustibles líquids, tot i que la proporció en el cas de les emissions és 

inferior ja que l’electricitat també n’emet en gran quantitat. 
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Fig. 6.- Representació percentual de les fonts d’energia usades i proporció de GEH que emet 

cadascuna (2005).  
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3.2.2.1.- Energia Elèctrica 

L’Energia elèctrica en el municipi de Begues és usada en tots els sectors d’activitat, i la 

tendència general del seu consum des de l’any 2003 fins al 2007 ha estat d’un augment 

constant, assolint el màxim l’any 2007 amb 18.135,77 MWh.  
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Taula 9.- Consums i emissions de l’Energia Elèctrica (2003-2007). 

Any Consum (MWh) Emissions (tCO2eq) 

2003 15.864,79 6.421,83 

2004 15.654,18 6.556,39 

2005 16.456,42 7.954,07 

2006 17.835,90 7.771,43 

2007 18.135,77 8.270,52 

El sector d’activitat que utilitza més energia elèctrica és el sector domèstic, seguit per el 

sector serveis. Ambdós tendeixen a augmentar mentre que l’industrial, el que menys 

electricitat utilitza tendeix a disminuir. 

Fig. 7.- Representació del consum elèctric per sectors que l’utilitzen (2003-2007). 
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L’any 2005 les proporcions d’ús d’electricitat en els diferents sectors van ser les que es 

mostren en el gràfic de la figura 8.   
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Fig. 8.- Representació percentual dels sectors que consumeixen electricitat (2005). 
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Pel que fa a les emissions, les proporcions són molt semblants, i hi apareixen les emissions 

vinculades al sector aigua. 

Fig. 9.- Representació de les emissions d’electricitat per sectors que l’utilitzen (2003-2007).  
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3.2.2.2.- Gasos Liquats del Petroli 

El Gas liquat del petroli que s’utilitza a Begues, és el gas propà i s’usa en el sector serveis 

(en l’àmbit dels equipaments municipals) i en el sector domèstic. La tendència del seu 

consum és a augmentar.  

Destacar que pel sector serveis només hi ha dades a partir de l’any 2005, i per tant 2003 i 

2004 només pertanyen al sector domèstic. 

Taula 10.- Consums i emissions de GLP’s (2003-2007). 

Any Consum (MWh) Emissions (tCO2eq) 

2003 3.891,73 883,42 

2004 4.093,95 929,33 

2005 4.380,32 994,33 

2006 4.501,20 1.021,77 

2007 5.139,32 1.166,62 

El sector domèstic és el que més en consumeix, ja que els serveis, com s’ha comentat 

anteriorment es restringeix als equipaments municipals.  

Fig. 10.- Representació del consum de GLP per sectors que l’utilitzen (2003-2007). 
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Les emissions tenen un comportament igual als consums.  

3.2.2.3.- Combustibles líquids 

Els combustibles líquids s’usen en tots els sectors, tot i que majoritàriament en el sector 

transport. La tendència a partir de l’any 2004 ha estat a disminuir tot i que del 2006 al 2007 

hi ha una lleugera recuperació.  

Taula 11.- Consums i emissions de Combustibles Líquids (2003-2007). 

Any Consum (MWh) Emissions (tCO2eq) 

2003 90.219,97 22.924,16 

2004 96.608,14 24.497,39 

2005 79.307,13 20.233,47 

2006 68.476,58 17.491,59 

2007 69.913,48 17.872,19 

El sector on s’usen més combustibles líquids és en el sector transport i aquestes depenen 

en gran mesura del parc de vehicles, que durant el període estudiat tendeix a disminuir a 

partir de l’any 2004 i a patir un lleuger augment del 2006 al 2007.    

Fig. 11.- Representació del consum de combustibles líquids per sectors que els utilitzen (2003-2007).  
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L’any 2005 les proporcions d’ús de combustibles líquids en els diferents sectors van ser les 

que es mostren en el gràfic de la figura 12.   

Fig. 12.- Representació percentual dels sectors que consumeixen combustibles líquids (2005). 
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Pel que fa a les emissions, les proporcions són molt semblants. 

Fig. 13.- Representació de les emissions de CL per sectors que l’utilitzen (2003-2007).  
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3.2.3.- Consums i emissions per sectors d’activitat 

En el cas dels consums i emissions per sectors, els sectors estudiats han estat el sector 

primari, l’industrial, els serveis, el domèstic, el transport, l’aigua i els residus. Tots ells es 

detallen en subapartats. 

El sector Serveis inclou també el consum i emissions lligades al sector transport pel que fa a 

l’electricitat, ja que les dades facilitades per l’ICAEN estaven agrupades.  

Pel que fa al consum, s’inclouen les dades del sector primari, industrial, serveis, domèstic i 

transport, i en relació a les emissions s’afegeixen les emissions del sector aigua (lligades a 

la depuració i la potabilització) i del sector residus, no vinculades a cap font d’energia, si no 

al tractament que reben. 

 Taula 12.- Consums energètics i emissions de GEH per sectors i per any (MWh i tCO2eq). 

 Consum (MWh) 
 Primari Industrial Serveis Domèstic Transport Aigua Ind. Aigua Residus 

20
03

 

8.400,14 5.700,84 5.102,75 27.225,27 63.547,48 - - - 

20
04

 

9.704,38 2.385,43 5.368,12 28.986,62 69.911,72 - - - 

20
05

 

8.109,12 3.246,29 5.676,71 30.139,25 52.972,50 - - - 

20
06

 

6.497,16 1.795,49 6.177,93 31.579,71 44.763,39 - - - 

20
07

 

6.713,51 1.748,20 6.726,11 32.604,60 45.396,14 - - - 

 Emissions (tCO2eq) 

20
03

 

2.143,30 1.818,98 1.939,22 8.464,02 15.835,58 28,32 171,72 2.733,51 

20
04

 

2.476,07 689,50 2.135,44 9.194,64 17.458,86 28,60 178,91 2.874,25 

20
05

 

2.069,04 973,22 2.552,24 10.297,00 13.251,84 38,53 203,24 3.285,31 

20
06

 

1.657,75 541,99 2.581,93 10.252,03 11.220,44 30,65 198,98 3.073,03 

20
07

 

1.712,95 527,29 2.748,81 10.686,92 11.396,99 28,88 207,49 3.140,53 
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La figura 14 mostra l’evolució dels consums energètics per sectors. El sector transport és el 

major consumidor amb molta diferència i amb una clara tendència a la baixa. Tots els 

sectors estan per sota l’ordre de 10.000 MWh, menys el Transport i el Domèstic. 

En relació a la tendència al llarg del temps, el sector Domèstic i els Serveis són els únics 

sectors que tendeixen a augmentar. 

Fig. 14.- Evolució dels consums energètics per sectors (2003-2007). 
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Pel que fa a les emissions el patró es manté semblant als consums tal i com mostra la figura 

15 i el sector transport és el que més GEH emet a l’atmosfera. A més a més es representen 

les emissions del sector aigua i el sector residus. Les del sector aigua són molt minses, però 

les del sector residus superen les del sector serveis convertint-lo en el tercer sector més 

emissor de GEH a l’atmosfera.  
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Fig. 15.- Evolució de l’emissió de GEH per sectors (2003-2007). 
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La figura 16 mostra la proporció amb la que un sector ha consumit més o menys que un 

altre, i ha generat més o menys GEH. En aquest cas també només es presenten gràfics per 

l’any de referència ja que la resta d’anys estudiats presenten les mateixes proporcions.  

Fig. 16.- Representació percentual del consum i les emissions de GEH dels diversos sectors 

d’activitat (2005). 
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GEH per sectors (2005)
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Comparant les proporcions en el consum del municipi de Begues amb el conjunt de 

Catalunya, es veu com, discriminant l’industrial, el transport i el domèstic són els més 

consumidors tal i com es dóna a Begues.  

Fig. 17.- Representació percentual dels diversos sectors d’activitat a Catalunya (2005). 
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En els següents apartats es detalla l’evolució de cada sector individualment, incloent els 

consum i les emissions de GEH.  
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3.2.3.1.- Sector Primari 

El sector primari inclou l’activitat agrícola i del municipi de Begues. La única font d’energia 

que se li atribueix són els combustibles líquids, per tant tot el consum és només d’aquest.  

Taula 13.- Consum energètic (MWh), emissions de GEH del sector primari i percentatge que 

representen respecte el total.  

Consum (MWh) 

 2003 2004 2005 2006 2007 
EE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CL 8.400,14 9.704,38 8.109,12 6.497,16 6.713,51 

GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 8.400,14 9.704,38 8.109,12 6.497,16 6.713,51 

% 7,64 8,34 8,10 7,15 7,20 
Emissions (tCO2eq) 

EE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CL 2.143,30 2.476,07 2.069,04 1.657,75 1.712,95 

GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 2.143,30 2.476,07 2.069,04 1.657,75 1.712,95 

% 7,14 7,85 7,12 6,42 6,39 

Durant el període 2003-2007 el sector primari ha tingut el seu màxim de consum l’any 2004, 

per disminuir fins el 2007, on s’aprecia una lleugera recuperació.  

Fig. 18.- Consums i emissions per font d’energia en el sector primari (2003-2007). 
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El seu consum representa entre un 7 i un 8,5% del consum del municipi. Pel que fa a les 

emissions, les proporcions són molt semblants, en tot cas, disminueixen lleugerament 

respecte el consum perquè en els emissions s’hi afegeixen el sector aigua i el sector 

residus.   

3.2.3.2.- Sector Industrial 

El sector industrial de Begues inclou tots els establiments d’empreses industrials del 

municipi. La font més consumida són els combustibles líquids que tendeixen a disminuir, 

igual que l’electricitat. No hi ha dades de consum de GLP en aquest sector.  

Taula 14.- Consums energètic i emissions per fonts del sector industrial i percentat ge que suposa en 

el total del municipi. 

Consum (MWh) 

 2003 2004 2005 2006 2007 
EE 1.640,12 141,45 258,45 249,49 261,82 
CL 4.060,72 2.243,98 2.987,84 1.546,00 1.546,00 

GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 5.700,84 2.385,43 3.246,29 1.795,49 1.807,82 

% 5,18 2,05 3,24 1,98 1,88 
Emissions (tCO2eq) 

EE 660,97 58,98 124,32 108,28 115,99 

CL 1.158,01 630,52 848,91 433,71 411,30 

GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 1.818,98 689,50 973,22 541,99 527,29 

% 6,06 2,19 3,35 2,10 1,97 

Fig. 19.- Consums i emissions per font d’energia en el sector industrial (2003-2007). 
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Pel que fa al seu pes en el total del municipi, aquest s’ha vist reduït del 5,18% al 1,88%.  

En el sector industrial els combustibles líquids s’utilitzen en un 71% mentre que l’electricitat 

en un 29% tal i com mostra la figura 19. 

Fig. 20.- Proporció de fonts d’energia usades en el sector industrial l’any 2005. 
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L’any 2005 el sector Industrial representava un 5% de tota l’energia consumida al municipi, i 

la seva tendència és a disminuir fins a representar un 1,8% l’any 2007.  
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3.2.3.3.- Sector Serveis 

El sector serveis inclou les empreses i professionals establerts al municipi i també tot el 

consum municipal associat a l’Ajuntament: enllumenat públic, semàfors i dependències 

municipals.  

Taula 15.- Consums energètic i emissions per fonts del sector serveis i percentatge que suposa en el 

total del municipi. 

Consum (MWh) 

 2003 2004 2005 2006 2007 
EE 4.294,25 4.719,62 4.892,64 5.629,11 5.576,94 
CL 808,51 648,50 641,81 463,10 579,52 

GLP 0,00 0,00 142,26 85,72 569,65 
Total 5.102,75 5.368,12 5.676,71 6.177,93 6.726,11 

% 4,64 4,61 5,67 6,80 7,22 
Emissions (tCO2eq) 

EE 1.730,58 1.968,08 2.353,36 2.443,03 2.470,58 

CL 208,64 167,36 166,58 119,44 148,91 

GLP 0,00 0,00 32,29 19,46 129,31 

Total 1.939,22 2.135,44 2.552,24 2.581,93 2.748,81 
% 6,46 6,77 8,78 10,00 10,26 

 

Fig. 21.- Consums i emissions per font d’energia en el sector serveis (2003-2007). 
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La font energètica més usada en el sector serveis és l’electricitat seguida pels combustibles 

líquids i els GLP. La tendència de totes les fonts menys les combustibles líquids és a 

l’augment. La figura següent mostra els percentatges d’ús per l’any 2005. 

Fig. 22.- Proporció de fonts d’energia usades en el sector serveis l’any 2005. 

Consum per font energètica (2005)
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L’energia usada en aquest sector representa entre un 4,6% i un 7%, augmentant del 2003 al 

2007 i per tant prenent cada vegada més importància. 
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3.2.3.4.- Sector Domèstic 

Aquest sector inclou el consum de totes les llars del municipi de Begues. 

Taula 16.- Consums energètic i emissions per fonts del sector domèstic i percentat ge que suposa en 

el total del municipi. 

Consum (MWh) 

 2003 2004 2005 2006 2007 
EE 9.930,43 10.793,11 11.305,33 11.957,30 12.297,02 
CL 13.403,12 14.099,56 14.595,87 15.206,92 15.737,92 

GLP 3.891,73 4.093,95 4.238,06 4.415,48 4.569,66 
Total 27.225,27 28.986,62 30.139,25 31.579,71 32.604,60 

% 24,76 24,91 30,10 34,77 34,99 
Emissions (tCO2eq) 

EE 4.001,96 4.500,73 5.437,86 5.189,47 5.447,58 

CL 3.578,63 3.764,58 3.897,10 4.060,25 4.202,03 

GLP 883,42 929,33 962,04 1.002,31 1.037,31 

Total 8.464,02 9.194,64 10.297,00 10.252,03 10.686,92 
% 25,54 26,38 31,72 34,92 35,10 

 

Fig. 23.- Consums i emissions per font d’energia en el sector domèstic (2003-2007). 
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La font més usada són els combustibles líquids, tot i que en les emissions són majors les de 

l’electricitat. Això és degut a que les tones de CO2 per kWh d’electricitat són majors a les 

dels combustibles líquids.  

L’electricitat és la segona font energètica més consumida. Totes, tendeixen a augmentar 

amb el pas dels anys, principalment perquè el seu càlcul està associat a la població i 

aquesta augmenta any rere any.  

L’any 2005 les proporcions d’ús d’una font o altre es mostren a la següent figura: 

Fig. 24.- Proporció de fonts d’energia usades en el sector domèstic l’any 2005. 
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L’energia consumida en el sector domèstic representa entre un 25 i un 34% de tota 

l’energia consumida al municipi. La seva tendència és a ser cada vegada més 

representativa ja que el 34% es correspon a l’any 2007. 
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3.2.3.5.- Sector Transport 

El sector transport inclou el consum i les emissions associades al parc de vehicles de 

Begues. 

Taula 17.- Consums energètic i emissions per fonts del sector transport i percentatge que suposa en 

el total del municipi. 

Consum (MWh) 

 2003 2004 2005 2006 2007 
EE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CL 63.547,48 69.911,72 52.972,50 44.763,39 45.396,14 

GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 63.547,48 69.911,72 52.972,50 44.763,39 45.396,14 

% 57,78 60,08 52,90 49,29 48,71 
Emissions (tCO2eq) 

EE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CL 15.835,58 17.458,86 13.251,84 11.220,44 11.396,99 

GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 15.835,58 17.458,86 13.251,84 11.220,44 11.396,99 

% 47,79 50,09 40,82 38,22 37,43 

L’única font d’energia utilitzada en el sector transport a Begues són els combustibles líquids. 

Aquests van tenir un pic important l’any 2004 i a partir de les hores tendeixen a disminuir, tot 

i que del 2006 al 2007 s’aprecia un lleuger augment del 1,57%.  

Fig. 25.- Consums i emissions per font d’energia en el sector transport (2003-2007). 
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Els consums en el sector transport representen entre un 57 i un 48% de les emissions de tot 

el municipi.  

3.2.3.6.- Sector Residus 

El sector residus no està vinculat a cap font d’energia, però les seves emissions, derivades 

de la seva gestió representen entre un 8 i un 10% de les emissions totals de Begues, tendint 

a augmentar.  

A continuació es presenta la informació relativa al sistema de recollida i les dades d’emissió 

corresponents a la gestió.  

Begues fa la recollida selectiva a través de contenidor. El destí final del rebuig és dipòsit 

controlat. El municipi té una deixalleria municipal anterior al 2005. 

Taula 18.- Resum dels residus generats a Begues.  

Any Total generat (t) Total reciclat (t) % Reciclat Habitants Kg/hab·dia 

2003 2.743,66 521,66 19,01 5.023 1,50 

2004 3.745,62 1.415,00 37,78 5.284 1,94 

2005 3.973,20 1.326,13 33,38 5.470 1,99 

2006 4.560,82 2.084,79 45,71 5.699 2,19 

2007 4.650,00 2.119,58 45,58 5.898 2,16 

2008 4.831,53 2.397,04 49,61 6.078 2,18 

2009 5.376,33 3.030,05 56,36 6.271 2,35 

 

Els gràfics mostren com els residus generats i la selectiva han anat augmentant 

progressivament, assolint un augment del 95% del 2003 al 2009, mentre que la població ha 

augmentat només un 24,8%.  

Els kg/hab i dia superen amb escreix els valors mitjos de Catalunya i fins i tot de província 

de Barcelona, ja que per exemple per l’any 2005 la mitjana a Catalunya va ser de 1,64 a la 

província de 1,47 i a Begues de 1,99.  
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Fig. 26.- Gràfics dels residus totals generats i el residus recollits selectivament (2003-2009). 
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Els residus per càpita tendeixen a augmentar i a partir del 2004 sempre estan per sobre les 

mitjanes de la província i de Catalunya que tendeixen a disminuir. 

Fig. 27.- Gràfics dels residus generats per habitant i dia (2003-2009).  
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Pel que fa a la recollida selectiva, les dades de generació es presenten a la taula següent: 

Taula 19.- Residus generats per fraccions a Begues, dades en tones. 

Any Paper i cartró Vidre Envasos FORM Altres Rebuig 

2003 136,26 97,50 45,91 240,42 1,57 2.222,00 

2004 166,77 105,38 50,70 300,62 791,53 2.330,62 

2005 182,58 105,74 54,19 258,36 725,26 2.647,07 

2006 187,58 117,24 60,06 266,68 1.453,23 2.476,03 

2007 203,42 129,73 73,90 211,72 1.500,81 2.530,42 

2008 189,06 128,98 72,86 181,44 1.824,70 2.434,49 

2009 181,15 139,47 76,06 187,22 2.446,15 2.346,28 

La fraccions més separades són la FORM i el paper i cartró, seguides pel vidre. Totes 

tendeixen a augmentar menys la FORM que ha disminuït degut a que el 2004 s’hi va 

incloure les restes vegetals. 

Fig. 28.- Residus separats selectivament a Begues (2003-2009). 
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A continuació es mostren les emissions associades al sector residus. Per l’any 2003 i 2004 

no hi havia disponibles les dades de caracterització d’envasos i per tant no s’han pogut 

restar les emissions d’aquests residus del total.  

Taula 21.- Emissions de GEH en el sector residus (2003-2009). 

Any Paper Vidre Envasos FORM Rebuig  GEH total 

2003 -36,07 -65,10 - 76,93 -36,07 2.733,51 

2004 -44,14 -70,36 - 96,20 -44,14 2.874,25 

2005 -48,33 -70,60 -24,87 82,68 -48,33 3.224,18 

2006 -49,65 -78,28 -32,18 85,34 -49,65 2.998,25 

2007 -53,85 -86,62 -43,46 67,75 -53,85 3.024,36 

2008 -50,04 -86,12 -46,68 58,06 -50,04 2.896,68 

2009 -47,95 -93,12 -48,17 59,91 -47,95 2.782,66 

Les emissions tenen el seu màxim l’any 2005 i des d’aleshores han tendit a disminuir degut 

a l’augment de la recollida selectiva. 

Fig. 29.- Emissions de GEH (tCO2eq) en el sector residus, 2003-2009. 

Emissions de GEH en el sector residus (2003-2009)

2.874,25
3.224,18 2.998,252.733,51 3.024,36 2.782,662.896,68

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Any

tC
O

2e
q

 



                                                                  

43 

3.2.3.7.- Sector Aigua 

El municipi de Begues l’aigua prové del sistema Ter-Llobregat i està gestionat per Aigües de 

Barcelona. L’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) està situada a Begues i és 

gestionada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).  

Les emissions atribuïdes a aquest sector són les que provenen del sistema de potabilització 

de l’aigua i del seu tractament de depuració.  

La taula 22 mostra el consum en litres per habitant i dia i les emissions de CO2eq 

associades.  

Taula 22.- Consum elèctric associat al sector aigua i consum per habitant (2003-2009). 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Consum per 
habitant i dia 
(l/hab·dia)* 

227 208 202 204 195 163 173 

Emissions Aigua 
Ind. (tCO2eq) 

28,32 28,60 38,53 30,65 28,88 21,07 15,01 

Emissions Aigua 
Dom. (tCO2eq) 

Depuració 
83,13 90,48 108,04 101,57 107,29 97,34 67,57 

Emissions Aigua 
Dom. (tCO2eq) 

Potabilització 
88,60 88,43 95,19 97,41 100,20 77,39 56,30 

Emissions Aigua 
Dom. (tCO2eq) 

171,72 178,91 203,24 198,98 207,49 174,73 123,87 

(*) Només s’ha tingut en compte el consum domèstic. 

Fig. 30.- Emissions de GEH (tCO2eq) en el sector residus, 2003-2009. 
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El consum d’aigua domèstic tendeix a disminuir. L’industrial, també tot i que l’any 2005 va 

tenir un pic de consum. Les emissions derivades de la depuració són superiors a les de 

potabilització però la seva tendència també és a disminuir tot i el pic de l’any 2005. 

En general les emissions del sector aigua, oscil·len força però tendeixen a disminuir.  
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3.3.- Consums i emissions. Àmbit: PAES 

Els sectors que formen l’àmbit PAES són: el sector serveis, el sector domèstic, el transport, 

els residus i l’aigua. En definitiva, tots els citats anteriorment menys el sector industrial i el 

primari.  

3.3.1. Resum de consums i emissions 

En l’àmbit PAES, els valors de consum també són diferents en funció de si es tenen en 

compte els sectors o les fonts d’energia, pel mateix motiu que a nivell general: el sector 

residus i el sector aigua no computen en les fonts usades en el municipi. 

El percentatge que suposen en el total del municipi, les emissions en l’àmbit PAES per l’any 

2005 és el 91% de les emissions totals.  

Les emissions a nivell de municipi disminueixen com també les atribuïdes a l’àmbit PAES.  

Taula 23.- Comparació del consum i les emissions totals del municipi respecte el consum de l’àmbit 

PAES en el municipi de Begues, per sectors. 

Any Tot el municipi 
(MWh) 

Àmbit PAES 
(MWh) 

Tot el municipi 
(tCO2eq) 

Àmbit PAES 
(tCO2eq) 

2003 109.976,49 95.875,51 33.134,65 29.144,05 

2004 116.356,27 104.266,46 34.857,35 31.842,09 

2005 100.143,87 88.788,46 32.467,18 29.589,62 

2006 90.813,69 82.521,03 29.357,82 27.326,41 

2007 93.188,57 84.853,46 30.449,86 28.180,74 

 

El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses suposa la reducció del 20% de les emissions 

associades a l’àmbit PAES de l’any 2005.  

Donat que les emissions l’any 2005 van ser de 29.589,62 tCO2eq, el compromís de 

reducció se situa en les 5.917,92 tCO2eq.  
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3.3.2. Consums i emissions per fonts 

A continuació es detallen els consums i les emissions de GEH que es produeixen per fonts 

en l’àmbit PAES. En aquest apartat es quantifica el consum energètic i les emissions del 

municipi de Begues sense tenir en compte el que comporta el sector industrial i primari.  

Taula 24.- Consums energètics i emissions de GEH per font i per any (MWh i tCO2eq). 

 Consum (MWh) 
 EE CL GLP Total 

20
03

 

14.224,67 77.759,11 3.891,73 95.875,51 

20
04

 

15.512,73 84.659,78 4.093,95 104.266,46 

20
05

 

16.197,97 68.210,18 4.380,31 88.788,46 

20
06

 

17.586,41 60.433,42 4.501,20 82.521,03 

20
07

 

17.873,95 62.306,09 * 5.252,94* 84.853,46 

 Emissions (tCO2eq) 

 EE CL GLP Total 

20
03

 

5.904,27 19.622,85 883,42 26.410,54 

20
04

 

6.647,72 21.390,80 929,33 28.967,84 

20
05

 

7.994,46 17.315,52 994,33 26.304,31 

20
06

 

7.831,48 15.400,13 1.021,77 24.253,39 

20
07

 

8.125,65 15.747,93  1.166,62  25.040,21 

 

El gràfic de la figura 30 mostra com els combustibles líquids són la font d’energia més 

utilitzada en l’àmbit PAES, seguida per l’electricitat i els GLP. La tendència dels CL és a 

mantenir-se després d’una davallada i les altres dues fonts tendeixen a augmentar 

progressivament.  

 

 

(*) Ambdós valors incorporen el diferencial de consum del 2010 respecte el 2007 pel que fa als 

serveis i equipaments municipals que s’hi inclouen. 
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Fig. 31.- Consums per font energètica: àmbit PAES (MWh). 

Àmbit PAES: Consum per font energètica (2003-2007)
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En el cas de les emissions, els combustibles líquids és la font que més emet, i les 

tendències són molt similars als consums.  

Fig. 32.- Emissions per font energètica: àmbit PAES (tCO2eq). 
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La figura 33 mostra la proporció amb la que una font d’energia ha estat més o menys 

consumida que una altra, i ha generat més o menys GEH durant l’any de referència, el 2005.  

La representació gràfica d’aquests percentatges mostra com els combustibles líquids és la 

font més utilitzada i la que més GEH genera en l’àmbit PAES.  

Fig. 33.- Proporció del consum i les emissions de GEH per font energètica: àmbit PAES.  

Àmbit PAES: Consum per font 
energètica (2005)

EE
18%

CL
77%

GLP
5%

 

Àmbit PAES: Emissions per font 
energètica (2005)

EE
30%

CL
66%

GLP
4%

 



                                                                  

49 

3.3.3. Consums i emissions per sectors 

A continuació s’analitzen els consums i les emissions corresponents als sectors de l’àmbit 

PAES: serveis, domèstic, transport, aigua, residus. 

El sector més consumidor és el sector transport, seguit del domèstic i ambdós tendeixen a 

augmentar.  

Taula 25.- Consums energètics i emissions de GEH per sectors i per any en l’àmbit PAES (MWh i 

tCO2eq). 

Consum (MWh) 

 Serveis Domèstic Transport Aigua Residus Total 

20
03

 

5.102,75 27.225,27 63.547,48 - - 95.875,51 

20
04

 

5.368,12 28.986,62 69.911,72 - - 104.266,46 

20
05

 

5.676,71 30.139,25 52.972,50 - - 88.788,46 

20
06

 

6.177,93 31.579,71 44.763,39 - - 82.521,03 

20
07

 

6.726,11 32.604,60 45.396,14 - - 84.726,85 

Emissions (tCO2eq) 

 Serveis Domèstic Transport Aigua Residus Total 

20
03

 

1.939,22 8.464,02 15.835,58 171,72 2.733,51 29.144,05 

20
04

 

2.135,44 9.194,64 17.458,86 178,91 2.874,25 31.842,09 

20
05

 

2.552,24 10.297,00 13.251,84 203,24 3.285,31 29.589,62 

20
06

 

2.581,93 10.252,03 11.220,44 198,98 3.073,03 27.326,41 

20
07

 

2.748,81 10.686,92 11.396,99 207,49 3.140,53 28.180,74 

 

Les figures següents il·lustren la davallada del sector transport per després estabilitzar-se i 

l’augment sostingut del sector domèstic i el serveis, tant pel consum com per les emissions.  
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Fig. 34.- Evolució dels consums energètics per sectors àmbit PAES (2003-2007) (MWh). 

Àmbit PAES: Consum energètic per sectors (2003-2007)
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En el cas de les emissions s’hi afegeixen el sector aigua i el sector residus. Ambdós 

tendeixen a augmentar lleugerament. 

Fig. 35.- Evolució de les emissions per sectors àmbit PAES (2003-2007). 

Àmbit PAES: Emissions per sectors (2003-2007)
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La figura 36, mostra la proporció amb la que un sector ha consumit més o menys que un 

altre, i ha generat més o menys GEH durant l’any de referència, el 2005.  

La representació gràfica d’aquests percentatges, mostren com el sector transport és el que 

més consumeix, seguit del sector domèstic. En les emissions el transport perd percentatge 

degut al fet que es tenen en compte les emissions del sector residus.   

Fig. 36.- Proporció del consum i les emissions de GEH per sectors: àmbit PAES. 
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Comparant amb les dades de consum energètic per sectors del balanç energètic de 

Catalunya per l’any 2005, es veu com les proporcions de Begues també tenen com a sectors 
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més consumidors primer el sector transport i després el sector domèstic. El sector serveis té 

més importància a nivell de Catalunya que no en el propi municipi. 

Fig. 37.- Proporció del consum i les emissions de GEH per sectors: àmbit PAES. 
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3.4.- Consums i emissions. Àmbit: Ajuntament 

Aquest apartat contempla els consums energètics en kWh i les emissions vinculats 

directament a l’Ajuntament de Begues els anys 2005 i 2010, tenint en compte a quin àmbit 

pertanyen.  

Hi ha cinc àmbits: els equipaments municipals, l’enllumenat públic, els semàfors, la flota de 

vehicles municipals i la flota de vehicles externs. 

En els equipaments municipals s’inclouen:  

L’enllumenat públic inclou totes les faroles i quadres de llum del municipi.  

Els semàfors inclou els semàfors del municipi. 

La flota de vehicles municipals inclou els vehicles de la brigada municipal, la policia local i 

els serveis tècnics del Consistori. 

La flota de vehicles externs inclou els vehicles dedicats a la recollida de residus. 

Tots els consums d’aquests sectors estan inclosos a nivell general en el sector serveis i en 

el sector transport, aquest apartat és un zoom a aquests per determinar específicament què 

depèn de l’Ajuntament, i a partir d’aquí determinar accions concretes que siguin assumibles 

per aquest.  

3.4.1. Resum de consums i emissions en l’àmbit de l’Ajuntament 

En aquest apartat es detallen els consums energètics en kWh i les emissions que van 

suposar per als anys 2005 i 2010, tenint en compte a quin àmbit pertanyen.  

L’any 2005 l’enllumenat públic és l’àmbit on més es consumeix i la seva tendència és a 

augmentar, tot i que el 2010 l’àmbit més consumidor són els equipaments municipals.  

En general tots els àmbits tendeixen a augmentar el seu consum, tot i que això no es 

correspon necessàriament amb un augment en el nombre d’emissions, ja que en el cas de 

l’electricitat aquestes depenen del mix elèctric estatal i aquest varia anualment, tendint a 

disminuir. Així doncs, les emissions associades al consum elèctric per a consums similars, 

com és el cas de l’enllumenat, són inferiors per l’any 2010. 
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Taula 26.- Consum energètic en kWh i emissions en t de CO2 eq per l’any 2005 i l’any 2010. 

 2005 2010 

 Consum 
energètic GEH Consum 

energètic GEH 

Equipaments municipals 637.540,54 182,95 1.260.899,84 295,33 

Electricitat equipaments 86.073,00 41,40 518.374,00 124,41 

Gasoil equipaments 409.205,06 109,26 59.250,27 15,82 

Gas propà equipaments 142.262,48 32,29 683.275,57 155,10 

Enllumenat públic 851.015 409,34 970.756 232,98 

Semàfors 2.460 1,18 5.405 1,30 

Flota de vehicles municipals 74.585,20 19,91 99.081,22 26,45 

Flota externa de vehicles 154.665,64 41,30 192.644,15 51,44 

TOTAL 1.720.266,38 654,68 2.528.786,02 607,50 

L’any 2005 l’enllumenat públic és l’àmbit més consumidor amb un 49,5% de l’energia 

consumida per l’Ajuntament, el 2010 els equipaments municipals incrementen el seu 

consum fins un 97%, gairebé doblant-se i posant-se al capdavant amb una representació del 

49,8%.  

Fig. 38.- Consum dels àmbits municipals (2005 i 2010).  
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Consum energètic àmbit municipal (2010)
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En les emissions, l’enllumenat continua essent l’àmbit on més s’emet i augmenta la 

proporció degut a que les seves emissions provenen de l’electricitat i aquesta és la que té un 

factor de conversió a tones de CO2eq més elevat (veure factors de conversió a l’apartat 

3.1.2). L’any 2010 perd representativitat degut a l’augment dels equipaments.  

Fig. 39.- Emissions dels àmbits municipals (2005 i 2010). 
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Emissions àmbit municipal (2010)
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Sabent que l’any 2005 es van emetre a tot el municipi 32.467,18 tCO2eq, les emissions 

municipals comptabilitzades amb les dades facilitades suposen un 2,01% d’aquestes, tot i 

que en l’àmbit PAES, les emissions van ser de 29.589,62 tCO2eq i les de l’Ajuntament 

representen un 2,21%. 

Pel que fa a les fonts d’energia utilitzades en l’àmbit municipal aquestes són: l’electricitat, el 

gas propà i els combustibles líquids.  

L’electricitat i el gasoil C són la font d’energia més utilitzada l’any 2005, mentre que el 2010 

el consum de propà substitueix el de gasoil C. 

Taula 27.- Consum (kWh) i emissions (t de CO2eq) per font d’energia l’any 2005 i l’any 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005 2010 

 Consums Emissions Consums Emissions 

Electricitat 939.548,00 451,92 1.494.534,80 358,69 

Gas propà 142.262,48 32,29 683.275,57 155,10 

Gasoil A 229.250,83 61,21 291.725,37 77,89 

Gasoil C (calefacció) 409.205,06 109,26 59.250,27 15,82 

Total 1.720.266,38 654,68 2.528.786,02 607,50 
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L’electricitat és la que més GEH emet. El fet que el consum augmenti i les emissions 

disminueixin es deu principalment al valor del mix elèctric estatal que l’any 2005 va ser de 

481 gr CO2/kWh i el 2010 de 240 gr CO2/kWh. 

L’augment de l’ús de propà en substitució del gasoil C es deu al fet que l’any 2007 es van 

canviar els cremadors de diverses calderes d’equipaments substituint els de gasoil per gas 

propà. 

En relació al percentatge que representen, l’electricitat perd importància el 2010 degut a la 

inclusió del gas propà.  

Fig.  40.- Proporció de consum i emissions en les fonts usades en l’àmbit municipal (2005 i 2010). 
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Emissions per font energètica (2005)
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Si tenim en compte els habitants de Begues, els consums i les emissions per càpita per a 

l’any de referència i per a l’any 2010, són els següents: 

Taula 28.- Consum energètic en kWh i emissions en tCO2eq per càpita l’any 2005 i l’any 2010. 

2005 2010 

Consum energètic 
per càpita (kWh) 

GEH per càpita 
(t CO2 eq) 

Consum energètic 
per càpita (kWh) 

GEH per càpita 
(t CO2 eq) 

314,49 0,120 398,36 0,096 

El consum per càpita ha augmentat, i els GEH han disminuït, degut a la disminució del mix 

elèctric estatal.  
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3.4.2.- Equipaments 

Begues disposa d’un conjunt d’equipaments municipals que donen servei a la població. 

Concretament hi havia 13 equipaments municipals l’any 2005 i 20 el 2010. Han estat 

classificats en 5 àmbits diferents: administració, centres socioculturals, centres educatius, 

equipaments esportius i d’altres (inclou cementiris, centres de salut...).  

Taula 29.- Relació d’equipaments.  

Tipus d’equipament 2005 2010 

Administració Ajuntament 

Policia Local 

Colmado 

Ajuntament 

Policia Local 

Casa Annexa 

Colmado 

Educació CEIP Sant Cristòfol 

Llar d’Infants 

CEIP Sant Cristòfol 

Llar d’Infants 

Esportius Poliesportiu 

Vestidors Camp de futbol 

Poliesportiu 

Vestidors Camp de futbol 

Pista de tennis 

Socioculturals Cal Pere Vell 

Finca el Mur 

Hostal del Bosc 

Escorxador 

Cal Pere Vell 

Finca el Mur 

Hostal del Bosc 

Escorxador 

Espai Gent Gran 

Petit Casal 

Altres El Colomar 

Consultori 

El Colomar 

Bar Sala de festes 

Cementiri 

Pisos Avis I 

Pisos Avis II 

L’única baixa del 2005 al 2010 és el consultori.  

Les dades de consum energètic dels diversos equipaments s’han obtingut a partir de les 

dades facilitades pel propi Ajuntament.  

Les fonts d’energia utilitzades pel funcionament de les instal·lacions són l’electricitat, gasoil 

i gas propà. 
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Cal destacar que hi ha 5 equipaments que l’any 2005 tenen consum de calefacció, ja sigui 

propà o gasoil, però no han estat facilitades les dades de consum elèctric això fa que el valor 

d’electricitat consumit l’any 2005 sigui molt inferior al que correspondria pels 13 equipaments 

que hi havia. Aquests equipaments són: L’Ajuntament, el Colmado, el CEIP Sant Cristòfol, la 

Llar d’Infants i el Consultori.  

Taula 30.- Consums energètics (kWh) i emissions de GEH (tCO2eq) per fonts en els equipaments 

municipals (2005 i 2010). 

   2005 2010 
  Consum Emissions GEH Consum Emissions GEH 

Electricitat 86.073 41,40 518.374 124,41 

Gasoil 409.205 109,26 59.250 15,82 

Gas propà 142.262 32,29 683.276 155,10 

Total 637.541 182,95 1.260.899,84 295,33 

 

Amb les dades facilitades, la font energètica més consumida l’any 2005 va ser el gasoil, però 

cal recordar que manquen les dades d’electricitat de 5 equipaments. L’any 2010 la font més 

usada és el propà degut a un canvi de cremadors de les calderes que es va produir l’any 

2007: es van substituir els cremadors de gasoil per cremadors de propà. 

Fig. 41.- Proporció del consum energètic i emissions per fonts en els equipaments municipals. 
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Consum per font energètica (2010)
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Pel que fa als consums i les emissions per tipus d’equipaments, es mostren a continuació 

les dades obtingudes.  

Taula 31.- Consums (kWh) i emissions (tCO2eq) per tipologia d’equipament.   

  2005 2010 

Tipologia equipament Consum Emissions Consum Emissions 

Administració i oficines 
municipals  

166.129 53,17 321.137 75,64 

Educació  186.879 49,90 628.521 145,81 

Equipaments esportius  146.442 34,30 91.610 21,37 

Centres socio-culturals, 
centres cívics i 
biblioteques  111.660 36,06 177.141 42,48 

Altres (dispensari, pis de 
mestres...) 

26.430 9,51 42.491 10,03 

TOTAL 637.541 182,95 1.260.900 295,33 

 

Tant l’any 2005 com el 2010 els equipaments més consumidors van ser els englobats en la 

categoria Educació, això, tot i que el 2005 els hi falta el consum elèctric.  

Pel que fa a les emissions, l’any 2005 les de l’Administració són les més destacables i són 

superiors a les d’Educació tot i ser l’àmbit més consumidor. Això és degut al fet que les de 

l’Administració sí que inclouen electricitat i aquesta genera més tones de CO2 per kWh que 

el gasoil i el propà.  

La tendència és a l’augment en tots els àmbits excepte en els equipaments esportius. En 

general els consums augmenten un 97% i les emissions un 61,42%, això és degut als 

diversos factors de conversió usats en funció de la font energètica i també a la manca de 

dades d’electricitat per diversos equipaments l’any 2005.  
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Fig. 42.- Consums energètics i emissions per tipologia d’equipaments. 
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Emissions per tipus d'equipament (2010)
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Tenint en compte les diferents fonts d’energia, obtenim els gràfics de la figura 43, on es veu 

per cada font d’energia i any quin grup d’equipaments consumeix més respecte els altres. 

Només es mostren els consums. 

En el cas de l’electricitat el 2010, l’educació augmenta considerablement la seva 

representació, degut a que el 2005 no han estat facilitades les dades d’electricitat per 

l’escola ni per la llar d’infants.  

Fig. 43.- Consums d’electricitat i tipologia d’equipament (2005 i 2010). 
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Consum elèctric per tipus d'equipament (2010)
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Pel que fa als combustibles (gasoil i propà) els gràfics mostren en color verd els que són de 

gasoil i en taronja els que són de propà. El canvi de font es veu palès en l’augment de color 

taronja en el gràfic del 2010.  

L’augment del consum en els centres educatius, redueix percentatge en els equipaments 

esportius. L’administració manté unes proporcions semblants (entre el 22 i el 26%) però el 

2010 hi ha equipaments que van amb gasoil i d’altres amb propà, mentre que el 2005 tot era 

gasoil.  

Fig. 44.- Consums de gasoil i tipologia d’equipament (2005 i 2010). 
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Consum de Combustibles per tipus 
d'equipament (2010)
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Pel que fa a les fades per càpita, el consum augmenta un 70,42%, mentre que el cost ho fa 

un 264% i les emissions un 42,42%. 

Taula  32.- Consums, costos i emissions per habitant, 2005 i 2010.  

 2005 2010 

Consum per habitant (kWh/hab) 116,55 198,63 

Cost per habitant (€/hab) 6,70 24,44 

Emissions per habitant (tCO2eq/hab) 0,033 0,047 
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3.4.2.1.- Indicadors energètics 

Per als equipaments municipals que s’ha facilitat la superfície útil, s’ha calculat quin és el 

consum per m2 i s’ha comparat amb dades energètiques d’un estudi de Diputació de 

Barcelona en diversos equipaments municipals (auditories energètiques fetes pel Servei de 

Medi Ambient de la Diputació de Barcelona entre l’any 1995 i 2005). 

Taula 33.- Indicadors energètics (kWh/m2). 

 Electricitat Gasoil/Gas propà Total Referència 
 2005 2010 2005 2010 2005 2010  

Ajuntament - 67,96 111,42 115,92 111,42 183,89 133,47 

Colmado - 179,76 195,17 107,46 195,17 287,22 133,47 

Policia Local 137,81 73,02 - 288,96 137,81 361,98 133,47 

CEIP Sant Cristòfol - 65,86 26,42 145,69 26,42 211,54 91,23 

Llar Infants - 105,87 117,38 113,25 117,38 219,12 91,23 

Poliesportiu 0,69 14,25 52,07 16,35 52,77 30,61 227,36 

Vestidors 13,38 13,91 244,69 87,55 258,07 101,47 227,36 

Cal Pere Vell 20,35 21,34 67,21 94,01 87,56 115,35 104,33 

Espai Gent Gran - 69,93 - 47,48 - 117,41 104,33 

Petit Casal - 135,56 - - - 135,56 104,33 

Escorxador 23,51 21,74 108,66 82,75 132,17 104,49 104,33 

La tendència general de tots els equipaments és a augmentar la seva ràtio de consum per 

m2 excepte en el cas del Poliesportiu, els vestidors del camp de futbol i l’escorxador que 

tendeixen a disminuir.  

L’equipament amb el consum energètic més alt per superfície és l’edifici de la policia local i 

el més baix el Poliesportiu municipal. 

En relació amb els valors de referència de l’estudi de Diputació de Barcelona, en general 

tenen un consum superior a les mitjanes, sobretot per l’any 2010.  
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3.4.2.2.- Visites d’avaluació energètica dels equipaments municipals 

A part de l’anàlisi general del conjunt “Equipaments” s’han realitzat visites d’avaluació 

energètica, d’ara endavant VAE, als equipaments.  A continuació es presenta un resum de 

les fitxes obtingudes fruit de les visites realitzades a: Ajuntament, Policia Local, Cal Pere 

Vell, Escola Sant Cris tòfol, Llar d’infants, Escorxador, l’Espai de Gent Gran, el Petit Casal (i 

Colmado), Pavelló poliesportiu i Vestuaris del camp de futbol.  

Les fitxes completes estan al document Annex.  

Taula 34.- Resum de la fitxa de la visita d’avaluació energètica de l’Ajuntament. 

Ajuntament 

Dades bàsiques 

Administració i oficines municipals 

Adreça: Av. Torres Vilaró, 4 Superfície construïda: 685 m2 
Data de la visita: 06/10/2011 Superfície de coberta: - m2 
Persona de contacte: Liberto Mas Número d’usuaris: 20 treballadors 
Telèfon: 93 639 05 38 Tipus de gestió1: directa  

Indicadors energètics  

 2005 2010 
 Electricitat Gasoil Total Electricitat Gas Propà Total 
Consum anual 
(kWh) 0 76.325 76.325 46.555 79.408 125.963 

Despesa anual (€) 0 4.284 4.284 8.173 6.433 14.606 
Consum per 
superfície (kWh/m2) 0 111,42 111 67,96 115,92 183,89 

Consum per usuari 
(kWh/usuari·any) 0 3.816,27 3.816 2.327,75 3.970,42 6.298,17 

Despesa / 
superfície (€/m2) 0 6,25 6 11,93 9,39 21,32 

Despesa / usuari 
(€/usuari any) 0 214,19 214 408,64 321,66 730,30 

Tones de GEH 
(Tn/any) 0,00 20,38 20,38 11,17 18,03 29,20 

Ordre Actuació Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 

TnCO2eq 

 Millora dels tancaments 2.500 15.882 1.286,65 2 3,61 

 Sensors de presència als 
lavabos 

300 335 35,79 8 0,16 

 Sectorialització 
d’il·luminació de la sala de 
tècnics 

- - - - - 

                                                 

1 Directe o per concessió.  
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Ordre Actuació Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 

TnCO2eq 

 Tancaments dels pisos amb 
vidres per evitar pèrdues de 
calor 

- 7.632,5 - - 2,03 

 

Taula 35.- Resum de la fitxa de la visita d’avaluació energètica de Cal Pere Vell. 

Cal Pere Vell 

Dades bàsiques 

Centres socioculturals, cívics i biblioteques 

Adreça: C/ Major, 14 Superfície construïda: 745 m2 
Data de la vi sita: 09/11/2011 Superfície de coberta: - 

Persona de contacte: Liberto Mas Número d’usuaris: 30 (de dilluns a divendres sense 
comptar les activitats del primer pis) 

Telèfon: 93 639 01 66 Tipus de gestió2: directa  
Indicadors energètics  

 2005 2010 
 Electricitat Gasoil Total Electricitat Gas Propà Total 
Consum anual (kWh) 15.162 50.070 65.232 15.899 70.040 85.939 
Despesa anual (€) 1.787,88 2.810,25 4.598,13 2.929,65 5.692,73 8.622,38 
Consum per 
superfície (kWh/m2) 20,35 67,21 87,56 21,34 94,01 

115,35 
 

Consum per usuari 
(kWh/usuari·any) 505,40 1.669,00 2.174,40 529,97 2.334,67 2.864,63 
Despesa / superfície 
(€/m2) 2,40 3,77 6,17 3,93 7,64 11,57 
Despesa / usuari 
(€/usuari any) 59,60 93,68 153,27 97,66 189,76 287,41 
Tones de GEH 
(Tn/any) 7,29 13,37 20,66 3,82 15,90 19,71 

 
 
Ordre Actuació Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 

TnCO2eq 

 Millora dels tancaments 2.500 14.008 1.138,55 2 3,18 

 Sensors de presència als 
lavabos 300 121 12,95 23 0,05 

 Substituir làmpades per 
baix consum i més eficients 985 1.600 178 5 0,80 

                                                 

2 Directe o per concessió.  
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Ordre Actuació Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 

TnCO2eq 

 Aïllar els conductes de la 
caldera 90 1.400,80 1.060,41 0,09 0,32 

 Instal·lar doble porta a 
l’entrada de l’equipament 700 3.502 - - 0,8 

 

Taula 36.- Resum de la fitxa de la visita d’avaluació energètica del Camp de Futbol i els Vestuaris. 

Vestuaris i camp de futbol 

Dades bàsiques 

Equipaments esportius 

Adreça: C/ dels Esports Superfície construïda: 226 m2 
Data de la visita: 08/11/2011 Superfície de coberta: - 
Persona de contacte: Antonio Número d’usuaris: 110 
Telèfon: 93 639 09 46 Tipus de gestió3: directa  

Indicadors energètics  

 2005 2010 
 Electricitat Gas 

Propà 
Total Electricitat Gas Propà Total 

Consum anual (kWh) 3.025 55.299 58.324,39 3144 19.787 22.931,31 
Despesa anual (€) 647,11 1.059,50 1.706,61 1010,44 1.619,11 2.629,55 
Consum per 
superfície (kWh/m2) 13,38 244,69 258,07 13,91 87,55 101,47 
Consum per usuari 
(kWh/usuari·any) 27,50 502,72 351,17 28,58 179,88 208,47 
Despesa / superfície 
(€/m2) 2,86 4,69 7,55 4,47 7,16 11,64 
Despesa / usuari 
(€/usuari any) 5,88 9,63 12,08 9,19 14,72 23,91 
Tones de GEH 
(Tn/any) 1,46 12,55 14,01 0,75 4,49 5,25  

Ordre Actuació 
Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 
TnCO2eq 

 Substituir làmpades per baix 
consum i més eficients 

420 1.215 130 3,20 0,60 

 

                                                 

3 Directe o per concessió.  
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Taula 37.- Resum de la fitxa de la visita d’avaluació energètica de l’Escola. 

Escola Sant Cristòfor  

Dades bàsiques 

Educació 

Adreça: C/ Mossèn J. Verdaguer 2-4 Superfície construïda: 1.724 m2 
Data de la visita: 09/11/2011 Superfície de coberta: - 
Persona de contacte: Joan i Artur Número d’usuaris: 524 
Telèfon: 93 639 07 48 Tipus de gestió4: directa  

Indicadors energètics  

 2005 2010 
 Electricitat Gasoil Total Electricitat Gas Propà Total 
Consum anual (kWh) 0 45.549 45.549 113.538 251.162 364.700 
Despesa anual (€) 0 2.556,48 2.556 21.354,27 20.218,04 41.572 
Consum per superfície 
(kWh/m2) 0 26,42 26,42 65,86 145,69 211,54 
Consum per usuari 
(kWh/usuari·any) 0 86,92 86,92 216,68 479,32 695,99 
Despesa / superfície 
(€/m2) 0 1,48 1,48 12,39 11,73 24,11 
Despesa / usuari 
(€/usuari any) 0 4,88 4,88 40,75 38,58 79,34 
Tones de GEH 
(Tn/any) 0 12,16 12,16 27,25 57,01 84,26  

Ordre Actuació 
Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 
TnCO2eq 

 Detectors de presència a 
lavabos i passadissos 

500 403 43,14 12 0,20 

 Substituir làmpades per 
baix consum i més 
eficients 

6.250 7.000 760 8 3,41 

 Instal·lar caldera de 
biomassa 

88.562 251.162 17.718,04 5 57 

 Canvi de pantalles CRT a 
TFT 

3.100 328 35 90 0,16 

 Instal·lar plaques 
fotovoltaiques 

48.750 21.937,50 2.347,31 20 10,55 

 

                                                 

4 Directe o per concessió.  
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Taula 38.- Resum de la fitxa de la visita d’avaluació energètica de la Sala Polivalent l’Escorxador. 

Sala Polivalent “L’escorxador” 

Dades bàsiques 

Centres socioculturals, cívics i biblioteques 

Adreça: Avda Sitges s/n  Superfície construïda: 298 m2 
Data de la visita: 09/11/2011 Superfície de coberta: - 
Persona de contacte: Liberto Número d’usuaris: - 
Telèfon: 936 371 040 Tipus de gestió5: directa  

Indicadors energètics  

 2005 2010 
 Electricitat Gasoil Total Electricitat Gasoil Total 
Consum anual (kWh) 7.006 32.380 39.386 6479 24.660 31.139 
Despesa anual (€) 1.050,03 1.817,36 2.867,39 1.570,95 1.735,10 3.306,05 
Consum per superfície 
(kWh/m2) 23,51 108,66 132,17 21,74 82,75 104,49 
Consum per usuari 
(kWh/usuari·any) - - - - - - 
Despesa / superfície 
(€/m2) 3,52 6,10 9,62 5,27 5,82 11,09 
Despesa / usuari 
(€/usuari any) - - - - - - 

Tones de GEH (Tn/any) 3,37 7,77 11,14 1,55 5,92 7,47 
 
 
Ordre Actuació Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 

TnCO2eq 

 Millora dels tancaments 2.500 4.932 347,02 7 1,32 

 Aïllar els conductes de la 
caldera 

90 493,19 404,42 0,22 0,13 

 Substituir halògens per baix 
consum 

390 2.942,78 314 1,23 1,42 

 

                                                 

5 Directe o per concessió.  
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Taula 39.- Resum de la fitxa de la visita d’avaluació energètica de l’Espai de la gent gran. 

Espai de la gent gran 

Dades bàsiques 

Centres socioculturals, cívics i biblioteques 

Adreça: C/ Sant Domènech, 31 Superfície construïda: 165 m2 
Data de la visita: 08/11/2011 Superfície de coberta: - 
Persona de contacte: Esther Número d’usuaris: 52 
Telèfon: 93.639.05.38 ext. *407 Tipus de gestió6: directa  

Indicadors energètics  

 2005 2010 
 Electricitat Gasoil Total Electricitat Gasoil Total 
Consum anual (kWh) 0 0 0 11539 7.834 19.373 
Despesa anual (€) 0 0 0 2589,7 551,19 3.141 
Consum per superfície 
(kWh/m2) 0 0 0 69,93 47,47 117 

Consum per usuari 
(kWh/usuari·any) 0 0 0 221,9038 150,6474 373 

Despesa / superfície (€/m2) 0 0 0 15,70 3,34 19 
Despesa / usuari (€/usuari 
any) 0 0 0 49,80 10,60 60,40 
Tones de GEH (Tn/any) 0 0 0 2,77 2,09 4,86 

  

Ordre Actuació 
Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 
TnCO2eq 

 Millorar tancaments 2.500 1.567 110,24 23 0,36 

 Substituir làmpades per baix 
consum i més eficients 

515 700 75 6,85 0,34 

 Posar tendals per evitar el 
pas del sol 

- - - - - 

 Modificar la situació del 
termòstat 

200 626,69 513,89 0,39 0,17 

 

                                                 

6 Directe o per concessió.  
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Taula 40.- Resum de la fitxa de la visita d’avaluació energètica de la Llar d’Infants. 

Llar d’infants 

Dades bàsiques 

Educació 

Adreça: C/ Anselm Clavé Superfície construïda: 1.204 m2 
Data de la visita: 8/11/2011 Superfície de coberta: - 
Persona de contacte: Àngels Número d’usuaris: 146 alumnes i 22 treballadors 
Telèfon: 93 639 11 66 Tipus de gestió7: directa  

Indicadors energètics  

 2005 2010 
 Electricitat Gasoil Total Electricitat Gas 

Propà 
Total 

Consum anual (kWh) 0 141.331 141.331 127.464 88.802 263.821 
Despesa anual (€) 0 7.932 7.932 20.711 136.357 31.723 
Consum per superfície 
(kWh/m2) 0 117,38 117,38 105,88 113,25 219,12 

Consum per usuari 
(kWh/usuari·any) 0 841,25 841,25 758,71 811,65 1.570,36 

Despesa / superfície 
(€/m2) 0 6,59 6,59 17,20 9,15 26,35 

Despesa / usuari 
(€/usuari any) 0 47,22 47,22 123,28 65,54 188,82 

Tones de GEH 
(Tn/any) 0 37,74 37,74 30,59 65,54 61,54 

  

Ordre Actuació 
Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 
TnCO2eq 

 Millorar tancaments 2.500 13.636 1.101,13 2 3,10 

 Substituir làmpades per 
baix consum i més 
eficients 

2.275 2.029,20 217,12 10,49 0,98 

 Instal·lar caldera de 
biomassa 88.562 136.357 8.511,29 10 31 

 Instal·lar plaques 
fotovoltaiques 15.000 6.750 722,25 20 3,25 

 Instal·lar tubs solars a les 
entrades de les aules del 
primer pis per disminuir el 
consum de la il·luminació. 

1.350 850,5 91,00 15 0,41 

 Separar fases de la 
il·luminació per evitar un 
excés de llums enceses 
sense necessitat 

- - - - - 

                                                 

7 Directe o per concessió.  
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Ordre Actuació 
Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 
TnCO2eq 

 Afegir una centraleta de 
sensor de temperatura per 
planta (vinculada a obres) 

500 
 

10.908,58 
 

8.257,80 
 

0,06 
 

2,48 
 

 

Taula 41.- Resum de la fitxa de la visita d’avaluació energètica del Pavelló esportiu. 

Pavelló esportiu 

Dades bàsiques 

Equipament esportiu 

Adreça: C/ Santa Eulàlia, 11 Superfície construïda: 1.670 m2 
Data de la visita: 08/11/2011 Superfície de coberta: - 
Persona de contacte: Antonio Número d’usuaris: 110 
Telèfon: 93 639 09 46 Tipus de gestió8: directa  

Indicadors energètics  

 2005 2010 
 Electricitat Gas 

propà 
Total Electricitat Gas 

Propà 
Total 

Consum anual (kWh) 1.155 86.963 88.118,09 26.301 27.307 53.607,56 
Despesa anual (€) 405 1.060 1.464,63 6.425 2.195 8.619,86 
Consum per 
superfície (kWh/m2) 0,69 52,07 52,77 15,75 16,35 32,10 

Consum per usuari 
(kWh/usuari·any) 10,50 790,57 801,07 239,10 248,24 487,34 

Despesa / superfície 
(€/m2) 0,24 0,63 0,88 3,85 1,31 5,16 

Despesa / usuari 
(€/usuari any) 3,68 9,63 13,31 58,41 19,95 78,36 

Tones de GEH 
(Tn/any) 0,56 19,74 20,30 6,31 6,20 12,51 

 

Ordre Actuació 
Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 
TnCO2eq 

 Canviar il·luminació per 
làmpades de baix 
consum i més eficients 

3.500 14.308,84 1.531,05 2,29 6,88 

 Làmines parasol per 
evitar entrada de sol a 
les sales de reunions. 

100 - - - - 

 

                                                 

8 Directe o per concessió.  
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Taula 42.- Resum de la fitxa de la visita d’avaluació energètica del Petit Casal. 

El Petit Casal 

Dades bàsiques 

Administració 

Adreça: Passatge Església, 1  Superfície construïda: 249 m2 
Data de la visita: 09/11/2011 Superfície de coberta: - 
Persona de contacte: Liberto Número d’usuaris: 15 
Telèfon: 93 639 05 38 Tipus de gestió9: directa  

Indicadors energètics  

 2005 2010 
 Electricitat Gasoil Total Electricitat Gasoil Total 
Consum anual 
(kWh) 0 48.598 48.598 78.514 26.757 105.271 

Despesa anual (€) 0 2.728 2.728 11.106 1.883 12.989 
Consum per 
superfície 
(kWh/m2) 

0 
195,17 

 
195,17 

 
315,32 

 
107,46 

 
422,77 

 

Consum  per usuari 
(kWh/usuari·any) 0 3.239,89 3.239,89 5.234,27 1.783,79 7.018,06 

Despesa / 
superfície (€/m2) 0 10,95 10,95 44,60 7,56 52,16 

Despesa / usuari 
(€/usuari any) 0 181,84 181,84 740,41 125,51 865,92 

Tones de GEH 
(Tn/any) 0 12,98 12,98 18,84 7,14 25,99 

 

Ordre Actuació 
Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 
TnCO2eq 

 Millorar tancaments 2.500 5.351 376,53 7 1,43 

 Substituir làmpades 
incandescents i altres 
làmpades per baix consum 

1.430 1.324,44 141,72 10,09 0,64 

 Aïllar els conductes de la 
caldera 90 535,14 438,81 0,21 0,14 

 Posar una centraleta per 
planta o termòstats hàbils 
per graduar temperatura. 

400 2.140,55 1.755,25 0,23 0,57 

 

                                                 

9 Directe o per concessió.  
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Taula 43.- Resum de la fitxa de la visita d’avaluació energètica de la Policia Local. 

Policia Local 

Dades bàsiques 

Administració i oficines municipals 

Adreça: C/ Camí Ral, 35 Superfície construïda: 299 m2 
Data de la visita: 06/10/2011 Superfície de coberta: - m2 
Persona de contacte: - Número d’usuaris: 14 treballadors 
Telèfon: 93 639 10 90 Tipus de gestió10: directa  

Indicadors energètics  

 2005 2010 
 Electricitat Gas 

propà 
Total Electricitat Gas 

Propà 
Total 

Consum anual (kWh) 41.205 0 41.205 21.832 86.399 108.231 
Despesa anual (€) 4.560,4 0 4.560,38 4.439,15 6.968,41 11.407,56 
Consum per superfície 
(kWh/m2) 137,81 0 137,81 73,02 288,96 361,98 

Consum per usuari 
(kWh/usuari·any) 2.943,2 0 2.943,21 1.559,43 6.171,34 7.730,76 

Despesa / superfície 
(€/m2) 15,25 0 15,25 14,85 23,31 38,15 

Despesa / usuari 
(€/usuari any) 325,74 0 325,74 317,08 497,74 814,83 

Tones de GEH (Tn/any) 19,82 0 19,82 5,24 19,61 24,85  

Ordre Actuació 
Cost 

(€) 

Estalvi 

(kWh) 

Estalvi 

(€) 

Amortitza-

ció (anys) 
TnCO2eq 

 Activar els detectors de 
presència 

- 188 20,14 - 0,10 

 Aïllar els conductes de la 
caldera 

90 1.727,97 1.308,08 0,07 0,39 

 Instal·lar plaques solars 
tèrmiques per l’ACS 3.150 17.279,74 13.080,76 0,24 3,92 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10 Directe o per concessió.  
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3.4.3. Enllumenat públic 

Les dades relatives a aquest apartat, són les facilitades per l’Ajuntament de Begues, el tipus 

de làmpada són dades de l’any 2010 i en relació a les factures s’ha determinat quins 

quadres hi havia el 2005 i quins no.  

Així doncs, l’any 2005 hi havia un total de 34 quadres d’enllumenat amb un total de 2.275 

punts de llum, la majoria d’aquests eren de VSAP (Vapor de Sodi d’Altra Pressió). El 2010 

es tenien 40 quadres amb 2.571 punts de llum, per tant amb un increment del 13% en el 

nombre de punts de llum. La majoria d’aquests, concretament un 98% eren VSAP.  

A part del VSAP també hi ha làmpades de Vapor de Mercuri (VM), halogenurs metàl·lics 

(HM) i algun fluorescent.  

El sistema d’encesa és a través de programador astronòmic que es van començar a 

instal·lar l’any 2007, i estan ajustats al màxim per aprofitar la llum solar i estalviar energia. 

No han estat facilitades dades de consum de reactiva i per tant es desconeix l’estat 

d’aquesta. 

Taula  44.- Consums i emissions en enllumenat públic.  

 2005 2010 

Consum total (kWh) 851.015 970.756 

t CO2 eq 409,34 232,98 

 

El consum augmenta un 14% en 5 anys, mentre els punts de llum ho han un 13%. Les 

emissions de GEH associades, per contra, disminueixen fins un 43% degut a les variacions 

en el mix elèctric: l’any 2010 és molt inferior al del 2005 (240 gr de CO2/kWh, enfront dels 

481 de l’any 2005), i per tant les emissions es redueixen mentre el consum augmenta. 

Pel que fa al compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, l’any 2007  hi havia 70 punts de llum per 

adaptar. 

En relació als reguladors de flux, que permeten un estalvi energètic en l’enllumenat, n’hi ha 3 

instal·lats que no funcionen.  

Pel que fa a l’eficiència de l’enllumenat (taula 44) si es té en compte el consum respecte el 

nombre de punts de llum, per a cada un dels quadres (kWh/núm de punts de llum) un 65% 
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dels quadres perd eficiència (color vermell). A excepció del quadre ENP12 que augmenta un 

200% el consum la resta ho fan entre un 20 i un 2%. 

Tenint present que les dades de consum facilitades són les reals (no hi ha dades de 

facturació estimades), que els punts de llum el 2005 eren els mateixos que el 2010 i establint 

que el consum tipus d’un punt de llum de 70W funcionant 3.200 hores anuals (es pren de 

referència aquest valor com a enllumenat eficient) és del 224 kWh, es veu com la majoria de 

punts de llum són superiors a aquest valor. 

A més a més aquest valor, permet calcular el potencial estalvi que hi hauria si tots els punts 

de llum fossin eficients. Aquest potencial equival a una reducció del 55% del consum del 

2010. 

Taula  45.- Consum per punt de llum (2005-2010).  

Codi quadre 
2005  

(kWh/punts) 
2010 

(kWh/punts) 
% d’augment 
o disminució 

ENP01 406,98 273,97 -32,68 
ENP02 309,90 355,36 14,67 
ENP03 362,63 371,31 2,40 
ENP04 364,51 375,30 2,96 
ENP05 354,84 369,37 4,09 
ENP06 289,93 255,10 -12,01 
ENP07 406,33 414,78 2,08 
ENP08 344,37 367,83 6,81 
ENP09 383,35 425,76 11,06 
ENP10 107,28 126,90 18,28 
ENP11 455,77 488,87 7,26 
ENP12 200,20 649,83 224,59 
ENP13 363,10 275,46 -24,14 
ENP14 355,18 375,72 5,78 
ENP15 426,49 457,14 7,19 
ENP16 378,82 372,11 -1,77 
ENP17 358,54 250,06 -30,26 
ENP18 408,68 295,44 -27,71 
ENP19 360,31 370,42 2,80 
ENP20 390,42 397,75 1,88 
ENP21 241,47 258,74 7,15 
ENP22 380,49 409,18 7,54 
ENP23 449,47 484,77 7,85 
ENP24 441,50 414,26 -6,17 
ENP25 384,82 366,91 -4,65 
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Codi quadre 
2005  

(kWh/punts) 
2010 

(kWh/punts) 
% d’augment 
o disminució 

ENP26 375,30 510,78 36,10 
ENP27 424,06 389,60 -8,13 
ENP28 304,46 328,80 8,00 
ENP29 588,82 684,52 16,25 
ENP30 454,79 514,43 13,11 
ENP31 496,44 379,11 -23,63 
ENP32 582,92 605,08 3,80 
ENP33       
ENP34 571,20 362,71 -36,50 
ENP35 403,47 391,98 -2,85 
ENP36   295,26   
ENP37   276,90   
ENP38   157,73   
ENP39   639,19   
ENP40   854,20   

 

Pel que fa a dades per càpita, el consum per habitant tendeix a disminuir i el cost per 

habitant a augmentar. Les emissions es redueixen dràsticament, però degut a les variacions 

en el mix elèctric comentades anteriorment. 

Taula  46.- Consums, costos i emissions per habitant, 2005 i 2010.  

 2005 2010 

Consum per habitant (kWh/hab) 155,58 152,92 

Cost per habitant (€/hab) 12,72 17,94 

Emissions per habitant (tCO2eq/hab) 0,075 0,037 

 

3.4.4.- Semàfors 

L’any 2005 hi havia només un semàfor al municipi i era de làmpades incandescents, el 2010 

es va substituir per un de leds. A més a més el 2010 se’n va instal·lar un de nou a la 

urbanització de Begues Park, amb làmpades incandescents i vinculat al quadre d’enllumenat 

públic núm. 15.  
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El consum estimat d’aquests semàfors és el que es detalla a la taula 47, i s’aprecia com 

tendeix a augmentar, principalment degut al increment en el nombre d’unitats semafòriques.   

Taula  47.- Consums i emissions dels semàfors.  

 2005 2010 

Consum total (kWh) 2.460 5.405 

t CO2 eq 1,18 1,30 

Pel que fa al consum i emissions per habitant el consum tendeix a augmentar i les emissions 

a disminuir lleugerament. 

Taula  48.- Consums, i emissions per habitant, 2005 i 2010.  

 2005 2010 

Consum per habitant (kWh/hab) 0,45 0,85 

Emissions per habitant (tCO2eq/hab) 0,00022 0,00020 

 

3.4.5.- Flota de vehicles municipals 

L’any 2005 Begues disposava d’una flota de 11 vehicles entre la brigada, la policia local i els 

serveis tècnics. L’any 2010  també n’hi havia 11 però 4 de l’any 2005 havien estat 

substituïts.  El llistat es presenta a continuació.  

Taula 49.- Vehicles i departament al que pertanyen (2005 i 2010).  

2005 2010 Departament 
Ford transit Ford transit Brigada 
Seat Inca Seat Inca Brigada 
Ford transit Ford transit Brigada 
Citroen 
Picasso Citroen Picasso Policia   

Moto Moto Policia 
Moto Moto Policia 
Opel Corsa Opel Corsa Serveis tècnics 
Vehicle 1 - - 
Vehicle 2 - - 
Vehicle 3 - - 
Vehicle 4 - - 

- Toyota Policia 
- Nissan Pickup Altres 
- Yaris Serveis tècnics 
- Vehicle 5  

Els que s’han anomenat vehicle és perquè no se sap quin tipus és.  
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Tots els vehicles funcionen amb gasoil A.  

Pel que fa a l’antiguitat dels vehicles l’any 2005 el 54% eren majors de 8 anys, el 36% tenien 

entre 5 i 8 anys i el 10% entre 0 i 4 anys. Així doncs, es pot dir que Begues té una flota 

municipal envellida.  

Les dades de consum es recullen a la taula 48, aquest tendeix a augmentar tot i que es 

manté el nombre de vehicles per any.  

Taula  50.- Consums i emissions de la flota municipal, gasoil A, 2005 i 2010.  

 2005 2010 

Consum (kWh) 74.585,20 99.081,22 

t CO2 eq 19,91 26,45 

Pel que fa a les dades per càpita, consum i emissions tendeixen a augmentar. 

Taula  51.- Consums, i emissions per habitant, 2005 i 2010.  

 2005 2010 

Consum per habitant (kWh/hab) 13,64 15,61 

Emissions per habitant (tCO2eq/hab) 0,0036 0,0042 

 

3.4.6.- Flota de vehicles de serveis externalitzats 

La flota de vehicles de serveis externalitzats es correspon als vehicles de la contracta de 

residus. 

El càlcul s’ha realitzat a partir de les dades facilitades per l’empresa de recollida per l’any 

2010, el 2005 s’ha fet una extrapolació en funció de les tones de residus recollits.  

La seva tendència és a l’augment. 

Taula  52.- Consum i emissions de la flota de la contracta de residus, 2005 i 2010. 

 2005 2010 

Consum (kWh) 154.665,64 192.644,15 

t CO2 eq 41,30 51,44 

Pel que fa a les dades per càpita, tendeixen a augmentar, tant pel que fa als consums com a 

les emissions. 
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Taula  53.- Consums, i emissions per habitant, 2005 i 2010.  

 2005 2010 

Consum per habitant (kWh/hab) 28,28 30,35 

Emissions per habitant (tCO2eq/hab) 0,0075 0,0081 

 

3.4.- Producció local d’energia inferior a 20MW 

No hi ha cap instal·lació en funcionament de producció d’energia elèctrica al municipi si bé hi 

ha dues calderes de biomassa instal·lades, cada una amb una potència de 500kW. Donen 

servei a l’Escola Sant Cristòfor, la Llar d’Infants, la Piscina i els vestuaris del camp de futbol. 

 

4.- Diagnosi 

La present diagnosi mostra el resum de les dades presentades a l’inventari d’emissions i 

estableix els punts forts i els punts febles en relació al consum energètic i les emissions dels 

diferents àmbits i sectors estudiats.  
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4.1.- Taules resum de l’inventari d’emissions 

Aquest apartat conté les taules resum de les dades de consum i emissió en l’àmbit PAES per l’any 2005 i l’any 2007, així com les tendències al 

creixement o disminució d’aquestes mateixes dades en cada un dels àmbits. Per últim s’afegeix una taula amb els consums propis de 

l’Ajuntament per els anys estudiats: 2005 i 2010.  

Taula 54.- Consums en MWh any 2005, àmbit PAES. 
Consum final d'Energia 2005 (MWh) 

Combustibles fòssils (CF) Energies renovables 
Categoria Electrici-

tat 

Calefac-
ció/refri-
geració 

Gas 
natural 

Gas 
liquat 

Gasoil de 
calefacció Gasoil Benzina Lig-

nit 
Car-
bó 

Al-
tres 
CF 

Oli 
vege -

tal 

Biocom -
bustible  

Altres 
tipus de 

biomassa 

Energia 
solar 

tèrmica 

Energia 
geotèrmica 

Total 

Edificis, equipaments, 
instal·lacions i indústria     
Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

86,07   142,26 409,21           637,54 

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

3.955,55   0,00 232,60           4188,16 

Edificis residencials 11.305,33   4.238,06 14.595,87           30.139,25 

Enllumenat públic 851,02               851,02 
Indústria                 0,00 
Subtotal edificis, 
equipaments, 
instal·lacions i indústria 

16.197,97 0 0 4.380,32 15.237,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.815,97 

Transport   

Flota municipal      74,59          74,59 

Transport públic                0 

Transport privat i comercial      37.057,89 15.840,02         52.897,91 

Subtotal transport 0 0 0 0 0 37.132,48 15.840,02 0 0 0 0 0 0 0 0 52.972,50 

Total 16.197,97 0 0 4380,32 15.237,68 37.132,48 15.840,02 0 0 0 0 0 0 0 0 88.788,46 
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Taula 55.- Emissions en tCO2eq any 2005, àmbit PAES. 
 

Emissions de CO2 2005 (tCO2eq) 

Combustibles fóssils (CF) Energies renovables 
Categoria Electrici-

tat 

Calefac-
ció/refri-
geració 

Gas 
natural 

Gas 
liquat 

Gasoil de 
calefacció Gasoil Benzina 

Lig-
nit 

Car-
bó 

Al-
tres 
CF 

Oli 
vege -

tal 

Biocom -
bustible  

Altres 
tipus de 

biomassa 

Energia 
solar 

tèrmica 

Energia 
geotèrmica 

Total 

Edificis, equipaments, 
instal·lacions i indústria     

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

41,40   32,29 109,26           182,95 

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

1.902,62   0,00 58,10           1.960,72 

Edificis residencials 5.437,86   962,04 3.897,10           10.297,00 

Enllumenat públic 409,34               409,34 

Indústria                  

Subtotal edificis, 
equipaments, 
instal·lacions i indústria 

7.791,22 0,00 0 994,33 4.064,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.850,01 

Transport   

Flota municipal      19,91          19,91 

Transport públic                 

Transport privat i comercial      9.528,69 3.703,24         13.231,93 

Subtotal transport 0 0 0 0 0 9.548,60 3703,24 0 0 0 0 0 0 0 0 13.251,84 

Total 7.791,22 0 0 994,33 4.064,45 9.548,60 3.703,24 0 0 0 0 0 0 0 0 26.101,85 

ALTRES:                 
Gestió de residus 3.285,31 

Gestió de les aigües 
residuals 

108,04 

Gestió de l'aigua de 
consum 

 

95,19 

Total 7.791,22 0,00 0,00 994,33 4.064,45 9.548,60 3.703,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.590,40 
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Taula 56.- Consums en MWh any 2007, àmbit PAES. 
 

 
(*) Les dades dels “Edificis i equipaments/instal·lacions municipals” i “Enllumenat públic” pertanyen a l’any 2010, ja que és l’any estudiat a l’Ajuntament, 
mentre que la resta de dades, més generals, són de l’any 2007, últim any que hi havia dades disponibles. El mateix passa amb les emissions. 
 

 

 

Consum final d'Energia 2007 (MWh) 

Combustibles fòssils (CF) Energies renovables 
Categoria Electrici-

tat 

Calefac-
ció/refri-
geració 

Gas 
natural 

Gas 
liquat 

Gasoil de 
calefacció Gasoil Benzina Lig-

nit 
Car-
bó 

Al-
tres 
CF 

Oli 
vege -

tal 

Biocom -
bustible  

Altres 
tipus de  

biomassa 

Energia 
solar 

tèrmica 

Energia 
geotèrmica 

Total 

Edificis, equipaments, 
instal·lacions i indústria     
Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals (*) 

518,37   683,28 592,50           1.794,15 

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

4.087,81   0,00 0,00           4.087,81 

Edificis residencials 12.297,02   4.569,66 15.737,92           32.604,60 

Enllumenat públic (*) 970,76               970,76 
Indústria                  
Subtotal edificis, 
equipaments, 
instal·lacions i indústria 

17.873,95 0 0 5.252,94 16.909,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.457,32 

Transport   

Flota municipal      99,08          99,08 

Transport públic                0 
Transport privat i comercial      33.455,79 11.841,27         45.297,06 

Subtotal transport 0 0 0 0 0 33.554,87 11.841,27 0 0 0 0 0 0 0 0 45.396,14 

Total 17.873,95 0 0 5252,94 16.909,95 33.554,87 11.841,27 0 0 0 0 0 0 0 0 84.853,46 
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Taula 57.- Emissions en tCO2eq any 2007, àmbit PAES. 
 

Emissions de CO2 2007 (tCO2eq) 

Combustibles fóssils (CF) Energies renovables 
Categoria Electrici-

tat 

Calefac-
ció/refri-
geració 

Gas 
natural 

Gas 
liquat 

Gasoil de 
calefacció Gasoil Benzina 

Lig-
nit 

Car-
bó 

Al-
tres 
CF 

Oli 
vege -

tal 

Biocom -
bustible  

Altres 
tipus de 

biomassa 

Energia 
solar 

tèrmica 

Energia 
geotèrmica 

Total 

Edificis, equipaments, 
instal·lacions i indústria     

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals 124,41     155,10 15,82                     295,33 
Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
terciari (no municipals) 2.113,19     0,00 133,09                     2.246,28 

Edificis residencials 5.447,58     1.037,31 4.202,03                     10.686,92 

Enllumenat públic 232,98                             232,98 

Indústria                                  

Subtotal edificis, 
equipaments, 
instal·lacions i indústria 

7.918,16 0,00 0 1.192,42 4.350,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.461,51 

Transport   

Flota municipal           15,82                   15,82 

Transport públic                                 
Transport privat i comercial           8.612,80 2.768,37                 11.381,17 

Subtotal transport 0 0 0 0 0 8.628,62 2768,37 0 0 0 0 0 0 0 0 11.396,99 

Total 7.918,16 0 0 1.192,42 4.350,94 8.628,62 2.768,37 0 0 0 0 0 0 0 0 24.858,51 

ALTRES:                 

Gestió de residus 3.140,53 

Gestió de les aigües 
residuals 

107,29 

Gestió de l'aigua de 
consum 

 

97,41 

Total 7.918,16 0,00 0,00 1.192,42 4.350,94 8.628,62 2.768,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.203,75 
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Les variacions dels consums i emissions de l’any 2005 al 2007 pels diversos sectors 

estudiats es mostren a la taula següent:  

Taula 58.- Tendències dels consums en l’àmbit PAES 2005 vs 2007. 
 

Tendències Consum final d'Energia 2005 vs 2007 

Combustibles fòssils (CF) Energies renovables 
Categoria 

Electricitat Gas 
natural 

Gas 
liquat 

Gasoil de 
calefacció Gasoil Benzina Vàries 

Total 

Edificis, equipaments, 
instal·lacions i indústria     

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals +   + +       + 

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
terciari (no municipals) +   + +       + 
Edificis residencials +   + +       + 
Enllumenat públic +             + 

Transport     

Flota municipal         +     + 
Transport públic                 
Transport privat i comercial         - -   - 

Total +   + + - -   - 

 

Per font energètica totes augmenten a excepció del gasoil i benzina usats en el 

transport. Per sectors, tots tendeixen a augmentar menys el transport que disminueix. 

Taula 59.- Tendències de les emissions en l’àmbit PAES 2005 vs 2007. 
 

Tendències Emissions de CO2 2005 vs 2007 

Combustibles fòssils (CF) Energies renovables Categoria 
Electricitat Gas 

natural 
Gas 

liquat 
Gasoil de 
calefacció 

Gasoil Benzina Vàries 
Total 

Edificis, equipaments, 
instal·lacions i indústria     
Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals +   + -       + 
Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
terciari (no municipals) +     +       + 

Edificis residencials +   + +       + 

Enllumenat públic -             - 
Transport     

Flota municipal         -     - 
Transport públic                 

Transport privat i comercial         - -   - 

ALTRES:                 
Gestió de residus - 
Gestió de les aigües 
residuals - 

Gestió de l'aigua de 
consum 

  
+ 

Total +   + + - -   - 
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En les emissions, hi ha el mateix comportament que en els consums.   

Els sectors, les emissions en enllumenat públic tendeixen a disminuir (tot i que el 

consum augmenta) i això és degut al canvi del mix elèctric estatal. Transport, residus i 

gestió d’aigües residuals també tendeix a disminuir.  

Per tal de concretar en l’àmbit de l’Ajuntament i els sectors que inclou es presenta una 

taula amb els consums i les emissions per sectors i la seva tendència.  

Taula 60.- Tendències dels consums i les emissions en l’àmbit Ajuntament 2005 vs 2010. 
 

 Consums (kWh) Emissions (tCO2eq) 
 2005 2010 Tendència 2005 2010 Tendència 
Equipaments municipals 637.540,54 1.260.899,84 + 182,95 295,33 + 

Electricitat equipaments 86.073,00 518.374,00 + 41,40 124,41 + 
Gasoil equipaments 409.205,06 59.250,27 - 109,26 15,82 - 

Gas propà equipaments 142.262,48 683.275,57 + 32,29 155,10 + 
Enllumenat públic 851.015,00 970.756,00 + 409,34 232,98 - 
Semàfors 2.460,00 5.404,80 + 1,18 1,30 + 
Flota de vehicles municipals 74.585,20 99.081,22 + 19,91 26,45 + 
Flota externa de vehicles 154.665,64 192.644,15 + 41,30 51,44 + 

TOTAL 1.720.266,38 2.528.786,02 + 654,68 607,50 - 
Font: Ajuntament de Begues i empreses concessionàries.  

 

El consum de tots els sectors de l’Ajuntament tendeixen a augmentar a excepció del 

gasoil de calefacció que tendeix a disminuir perquè és substituït pel gas propà. En 

general el consum augmenta un 47% mentre les emissions disminueixen un 7,2%, i 

això és degut principalment al canvi en el mix elèctric estatal del 2010 respecte el 2005 

(de 481 kWh/gr de CO2eq a 240 el 2010).  

Les emissions d’aquest sector suposen un 2,21% del total de les emissions de l’àmbit 

PAES per l’any 2005. 

Pel que fa a les dades per càpita, en l’àmbit PAES, les emissions estan per sota les 

emissions per càpita de Catalunya, concretament el 2005 van ser 5,40 tCO2eq per 

càpita enfront les 6,7 a nivell de Catalunya.  
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4.2.- Punts forts i punts febles 

La diagnosi que es presenta a continuació conté diversos apartats i cada un inclou una 

breu explicació dels seus punts forts i punts febles.  

4.2.1.- Estructura i territori 

Begues és un municipi del Baix Llobregat situat a les muntanyes del Baix a 400 m 

sobre el nivell del mar.  

Té un nucli urbà definit i nou urbanitzacions, algunes força deslligades de la trama 

urbana. El tipus d’habitatge principal és unifamiliar.  

L’ordenació del territori del municipi es regeix pel pla general de l’any 1997, en que ja 

s’establia com a prioritat relligar el poble i construir una ronda que evités el pas de 

camions de gran tonatge per dins el nucli urbà.  

Aquest mateix pla preveu un sostre d’aproximadament 11.000 hab, amb un creixement 

anual de 350 hab./any. En general les densitats de població per hectàrea són molt 

baixes, inferiors als 60 hab/ha a totes les zones. 

Pel que fa al nombre d’habitatges, l’any 2005 n’hi havia 2.190 i el 2010 s’ha arribat als 

2.645, amb un augment del 20,7%.  

Punts forts 

ü El planejament planteja un creixement que relliga el municipi i n’evita la 

dispersió existent des dels anys 60. 

ü S’elimina el trànsit de camions pesats dins el nucli urbà.  

Punts febles 

- Elevat nombre de cases aïllades i d’urbanitzacions.  

- Densitat de població molt baixes (inferiors a 60 hab/ha). 
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4.2.2.- Mobilitat i transport  

Pel que fa al sector transport, aquest és el sector del PAES que més energia 

consumeix, representant un 60% de l’energia del municipi l’any 2005, tot i que la seva 

tendència és al a disminució representant el 56% l’any 2007. Equival a un 44% de les 

emissions que es generen a Begues. 

Els combustibles líquids usats tendeixen a disminuir, degut a la tendència decreixent 

del parc de vehicles.  

La taula 61 mostra les variacions en el consum (dades en MWh) i el percentatge de 

variació entre l’any 2003 i el 2007 les emissions no es mostren perquè mantenen la 

mateixa proporció.  

El parc de vehicles de Begues, durant el període estudiat, tendeix a disminuir fins 

assolir un decrement del 20,48%, essent la categoria de camions i furgonetes, i 

turismes les que més han disminuït. Concretament, un 46 i un 22% respectivament.  

El consum de benzina es redueix el doble que el de gasoil. 

Taula 61.- Consum gasoil i benzina (MWh) de l’any 2003 al 2007 i percentatge de disminució. 

   Gasoil Benzina Total 
2003 41.901,90 21.645,58 63.547,48 
2004 47.697,34 22.214,38 69.911,72 
2005 37.132,48 15.840,02 52.972,50 
2006 32.329,57 12.433,82 44.763,39 
2007 33.554,87 11.841,27 45.396,14 

Diferència  
percentual 

-19,92 -45,29 -28,56 

L’índex de motorització també disminueix fins un 33,35%, com mostren les dades de la 

taula 62. Mirant el tipus de vehicle, es veu també com camions i furgonetes i turismes 

disminueixen mentre les motocicletes augmenten.  

Taula 62.- Índex de motorització a Begues 2003-2007 (per cada 1.000 habitants). 

  Turismes Motocicletes 
Camions i 

Furgonetes Total 
2003 746,37 76,45 262,19 1.085,01 
2004 786,15 79,11 289,55 1.154,81 
2005 606,95 84,64 190,31 881,9 
2006 490,96 97,03 121,78 709,77 

2007 495,59 106,82 120,72 723,13 
Diferència  
percentual 

-33,60 39,73 -53,96 -33,35 
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S’observa una preponderància total del vehicle privat enfront la resta de modes de 

transport, representant un 83% del total de viatges, i un 90% dels viatges externs 

(Font: Estudi de Mobilitat del RACC, 2005). 

No hi ha dades pel que fa al Transport Públic, tot i que l’estudi de mobilitat realitzat per 

el RACC l’any 2005 estableix que un 10% dels viatges externs es fan amb transport 

públic.  

Tal i com s’ha comentat en l’apartat de planejament, la construcció de la variant de 

Begues, va permetre alliberar el nucli urbà del pas de camions de gran tonatge i per 

tant recuperar una via per als vianants.  

Punts forts 

ü Els camions de gran tonatge passen per les rodalies del nucli urbà.  

ü El consum de benzina total del municipi tendeix a disminuir. Fins a un 45,29 % 

del 2003 al 2007, així com també el de gasoil (20%). 

ü El parc de vehicles tendeix a disminuir així com també l’índex de motorització. 

Punts febles 

- El sector transport és el sector més consumidor de l’àmbit PAES (60% l’any 

2005) i també el que més emissions emet a l’atmosfera (56% l’any 2005). 

- El vehicle privat s’usa en el 83% dels desplaçaments. 

4.2.3.- Aigua  

Les emissions en el sector Aigua provenen de la potabilització i la depuració. En el cas 

de Begues les emissions relacionades amb aquests dos àmbits tendeixen a disminuir 

a partir de l’any 2007, i la suma total també ho fa (veure gràfic figura 45). 
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Fig. 45.- Emissions del sector aigua a Begues (2003 i 2009). 
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El consum per habitant i dia en general tendeix a disminuir fins assolir el mínim de 163 

litres/hab·dia l’any 2008. El 2009 es recupera lleugerament. 

Fig. 46.- Consum per habitant i dia del 2003 al 2009. 
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La mitjana entre tots els anys estudiats (2003 a 2007) és de 196 litres/habitant·dia, 

valor força superior a la despesa de l’àrea metropolitana de Barcelona que l’any 2009 
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es va situar en 107 litres/habitant i dia. Cal tenir present però que la tipologia 

d’habitatges de Begues, molts d’ells amb jardí, afavoreixen el consum d’aigua.  

D’altra banda, l’ACA estableix un consum de 200 litres/hab·dia per habitatges 

unifamiliars, i un de 160 litres/hab·dia per edificació semi-compacta. En relació a 

aquestes dades Begues se situa més pròxima al valor d’habitatges unifamiliars però la 

seva tendència any rere any és a assolir els 160 d’edificació semi-compacta.  

L’any 2005 les emissions d’aquest sector dins l’àmbit PAES van suposar l’1%.  

Punts forts 

ü Les emissions en el sector aigua representen una petita part de les emissions 

de l’àmbit PAES. 

ü Les emissions tendeixen a disminuir a partir de l’any 2008, tant pel que fa a 

depuració com a potabilització. 

ü El consum d’aigua per habitant i dia tendeix a disminuir fins assolir un mínim de 

163 litres/habitant i any, valor estàndard del tipus d’edificació semi-compacta.   

Punts febles 

- El consum d’aigua per habitant i dia és superior a les mitjanes esperades per 

ser un municipi de l’àrea metropolitana i això és degut a la tipologia d’habitatge 

del municipi.  

4.2.4.- Residus 

L’any 2005 Begues ja separava totes les fraccions de residus utilitzant el sistema de 

recollida en contenidor. 

De l’any 2003 al 2009 els residus de Begues han augmentat un 95,95%, mentre que la 

població ho ha fet un 24,85%. Cal destacar també l’augment dels residus separats 

selectivament que se situa al voltant del 480%.   

Pel que fa a les dades de generació per habitant augmenten un 56,95% situant-se el 

2005 un 17,59% per sobre la mitjana catalana, i assolint el 52% l’any 2009.  

En relació a les fraccions de selectiva: fins l’any 2007 la tendència del vidre, envasos i 

paper i cartró va ser a l’augment, i a partir d’aleshores es va frenar lleugerament. La 

FORM, per contra tot i ser la fracció més separada, tendeix a disminuir, tot i que cal 
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matisar aquest resultat tenint present que els primers anys de fer orgànica es 

barrejava també la fracció restes vegetals, i al separar-se el valor d’orgànica ha 

disminuït.  

Fig. 47.- Residus separats selectivament a Begues (2003-2009). 

Residus separats selectivament a Begues (2003-2009)

0,00

40,00

80,00

120,00

160,00

200,00

240,00

280,00

320,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Any

To
ne

s 
(t

)

Paper Vidre Envasos FORM
 

Tenint en compte els valors de recollida que caldria assolir segons el PROGREMIC 

2007-2012 (Programa de gestió de residus municipals de Catalunya), la figura 48 

mostra com totes les fraccions estan per sota els objectius marcats en el programa.   

Fig. 48.- Percentatge de recollida respecte els valors establerts en el PROGREMIC (Programa 

de gestió de residus municipals de Catalunya). 
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Hi ha deixalleria al municipi que rep els residus qualificats com a “Altres” i que han 

augmentat enormement durant el període estudiat: mentre l’any 2005 representaven 

un 18% dels residus recollits, el 2009 representaven un 45%.  

Les emissions vinculades a aquest sector, derivades de la gestió i tractament dels 

residus té el seu màxim l’any 2005 amb 3.224,18 t CO2eq. A partir d’aleshores ha anat 

disminuint fins assolir un 13,69% de diferència el 2009.  

Aquestes emissions van suposar l’any 2005 un 11,10% de les emissions de l’àmbit 

PAES.  

Punts forts 

ü La recollida selectiva està correctament implantada a tot el municipi. 

ü Increment del percentatge de residus recollits selectivament. 

ü Augment (tot i que contingut) de la separació de la fracció vidre, envasos i 

paper i cartró.  

ü Augment dels residus recollits a la deixalleria. 

ü Tendència a disminuir de les emissions de GEH associades a aquest sector. 

Punts febles 

- Augment de la generació de residus: valors totals i per càpita (situats molt per 

sobre els valors mitjans de Catalunya i de la província). 

- Disminució de les tones de FORM recollides selectivament.  

- Els percentatges de recollida estan força per sota els objectius del 

PROGREMIC.  

- Augment del percentatge que suposa el sector residus en les emissions totals 

de l’àmbit PAES. 
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4.2.5.- Energia  

4.2.5.1 - Sector Domèstic 

El consum energètic en el sector Domèstic tendeix a augmentar representant l’any 

2005 un 30% del consum del municipi i un 31,7% de les emissions. 

La font d’energia més consumida en aquest sector són els combustibles líquids que 

tendeixen a augmentar. Tot i així no és la font que més emissions té, aquesta és 

l’electricitat, que juntament amb els GLP també tendeix a augmentar.  

Les emissions associades a aquest sector representen, l’any 2005 un 34,8% de les 

emissions totals en l’àmbit PAES. 

La tipologia d’habitatge predominant supera els 120m2 i gran part d’aquests són llars 

unifamiliars o edificacions aïllades, les quals requereixen de més consum energètic. 

Punts forts 

ü La informació disponible i analitzada no permet destacar cap punt fort en 

aquest sector. 

Punts febles 

- Tendència a l’augment en el consum energètic del sector domèstic i 

conseqüentment en les emissions derivades d’aquest.  

- Tendència a l’augment de totes les fonts d’energia vinculades a aquest sector: 

Combustibles líquids, electricitat i GLP. 

- La tipologia d’habitatges predominant, basat en habitatges unifamiliars, té un 

consum superior a d’altres tipologies més compactes. 

- Les emissions a aquest sector depenen de les iniciatives dels ciutadans. 

4.2.5.2.- Sector Serveis 

El consum energètic en aquest sector tendeix a l’alça assolint el 31,8% de diferència  

del 2003 al 2007.  

La font d’energia d’ús principal és l’electricitat amb una proporció del 86% per l’any 

2005. 
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En les emissions totals de l’àmbit PAES, un 8,62% s’atribueixen al sector serveis l’any 

2005. 

Dins d’aquest sector s’hi inclouen les emissions generades per l’Ajuntament, aquestes 

van representar un 25,65% l’any 2005. 

Punts forts 

ü Hi ha una part d’emissions que són responsabilitat de l’Ajuntament i s’hi pot 

incidir directament (25,65% l’any 2005). 

Punts febles 

- Tendència a l’augment del consum i les emissions en aquest sector i per totes 

les fonts d’energia usades. 

- La majoria d’ emissions d’aquest sector depenen de la iniciativa privada. 

4.2.6.- Àmbit Ajuntament 

Els sectors de l’àmbit municipal que s’avaluen, inclouen les seves emissions en el 

sector serveis i en el sector transport. Tot i així aquest apartat concreta els punts forts i 

punts febles per a cada un, oferint així una visió específica del que és competència 

directa de l’Ajuntament.  

A nivell general, els sectors que s’inclouen dins l’àmbit de l’ajuntament representen un 

2,21% de les emissions de GEH al municipi de Begues durant el 2005.  

La font d’energia més utilitzada és l’electricitat, seguida pels combustibles líquids, i la 

tendència de tots els sectors és a l’augment. 

4.2.6.1.- Equipaments 

Els equipaments municipals consumeixen un 37,06% de l’energia total de l’àmbit 

Ajuntament. 

Les fonts d’energia utilitzades en aquest sector són electricitat, gasoil i gas propà. 

L’any 2005 la font més usada va ser el gasoil amb un 64% i l’any 2010 va ser el gas 

propà amb un 54%. Aquest canvi és degut a un canvi en els cremadors de diverses 

calderes que van passar de ser de gasoil a ser de gas propà.  

L’electricitat augmenta fins un 500% del 2005 al 2010.  
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El nombre d’equipaments l’any 2005 era de 13 i el 2010 de 20. 

Concretant en els diversos tipus d’equipaments, els que generen una major despesa 

són els centres educatius, seguit per l’administració i els equipaments esportius.  

Els consums, costos i emissions per càpita tendeixen a augmentar. 

Punts forts 

ü Disminució del consum de gasoil en favor del consum de gas propà (suposa 

menys emissions a l’atmosfera). 

Punts febles 

- La seva tendència és a l’augment, principalment pel que fa al consum 

d’electricitat. 

- El nombre d’equipaments municipals tendeix a augmentar. 

- Els centres educatius són el tipus d’equipament més consumidor. 

- Els consums, costos i emissions per càpita tendeixen a augmentar. 

4.2.6.2.- Enllumenat públic i semàfors 

L’enllumenat públic és el sector que més energia consumeix amb gairebé un 50% per 

l’any 2005 de les emissions en l’àmbit municipal.  

L’any 2005 hi havia 34 quadres de llum amb un total de 2.275 punts de llum, i l’any 

2010, 40 quadres amb 2.571 punts de llum. 

La majoria de punts de llum (98%) són de vapor de sodi (VSAP), i la potència 

instal·lada majoritària són 100 w. 

Hi ha 3 reductors de flux instal·lats que no estan en funcionament. El sistema d’encesa 

és a través de programadors astronòmics. 

El consum de l’enllumenat ha augmentat un 14% del 2005 al 2010, mentre que 

l’augment del nombre de punts de llum ha estat del 13%.  

Un 65% dels quadres perd eficiència del 2005 al 2010.  

Els semàfors també han augmentat, el 2005 n’hi havia un i el 2010 n’hi ha dos i per 

tant el seu consum augmenta.  L’any 2005 tenia làmpades incandescents, i el 2010 

n’hi ha un amb LEDs i un amb làmpades incandescents.  
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Les emissions vinculades a aquest sector disminueixen tot i l’augment de consum 

degut principalment al mix elèctric estatal que l’any 2010 és la meitat que l’any 2005. 

Punts forts 

ü El consum ha augmentat gairebé igual al increment del nombre de punts de 

llum (14% de consum enfront al 13% d’augment del nombre de punts de llum). 

ü La majoria de les làmpades instal·lades són de VSAP. 

ü Substitució d’un semàfor amb làmpades incandescents per un semàfor de 

LEDS. 

ü Disminució de les emissions associades a aquest sector (degut a les variacions 

en el mix elèctric estatal). 

ü Bona regulació de les hores de funcionament de l’enllumenat a través de 

programadors astronòmics ben ajustats. 

Punts febles 

- Sector més consumidor en l’àmbit de l’Ajuntament i amb tendència a 

l’increment. 

- Ineficàcia dels reguladors de flux instal·lats. 

- Hi ha trenta punts de llum no adequats a la Llei 6/2005, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  

- Pèrdua d’eficiència en els quadres d’enllumenat. 

- Semàfors amb làmpades incandescents (any 2005). 

4.2.6.3.- Flota vehicles municipals i serveis externalitzats 

El nombre de vehicles de la flota municipal de Begues es manté en 11 de l’any 2005 al 

2010, però 4 vehicles del 2005 han estat substituïts.  

Tots els vehicles funcionen amb gasoil, i el 54% de la flota té una antiguitat superior 

als 8 anys, així doncs es pot considerar una flota envellida.  

El seu consum ha augmentat i les emissions corresponents també. El mateix passa 

amb la flota de vehicles del servei de recollida de residus.  

El consum de la flota municipal ha augmentat un 34% i de la flota externa un 24%. 
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Pel que fa a les dades per càpita, consums i emissions tendeixen a augmentar.  

Punts forts 

ü La informació disponible i analitzada no permet destacar cap punt fort en 

aquest sector. 

Punts febles 

- Ús exclusiu de gasoil com a font d’energia en els vehicles. 

- Envelliment dels vehicles de la flota municipal. 

- Augment del consum i les emissions en ambdues flotes. També de les dades 

per càpita. 

4.3.- Projecció d’escenaris d’emissió de GEH fins al 2020 

En aquest apartat es mostren dos escenaris de futur, un primer escenari es correspon 

a l’alternativa zero i el segon a l’alternativa PAES. 

L’alternativa zero mostra la tendència que seguirien les emissions de CO2eq i consums 

si no es pren cap mesura correctora per tal de reduir les emissions del municipi. 

L’alternativa PAES mostra la tendència que han de seguir les emissions de CO2eq  i 

els consums amb els objectius establerts al PAES de reducció de més del 20% al 

2020.  Es mostren els gràfics per les tendències a nivell d’àmbit PAES i també a nivell 

exclusiu de l’Ajuntament. 

Fig. 49.- Projecció d’escenaris d’emissions i consums àmbit PAES (2005-2020).  
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El gràfic de la figura 49 mostra clarament que si es pren l’alternativa 0 i no s’obté per 

cap estratègia de sostenibilitat, els consums energètics i les emissions tendiran a 

augmentar paulatinament al ritme que s’ha produït fins ara i per tant les emissions 

podran superar les 47.000 t de CO2 eq l’any 2020, suposant un augment de més del 

61% respecte el 2005. No obstant, l’alternativa PAES aconsegueix evitar aquest 

augment progressiu del consum ja que seguiria un model de reducció del consum 

energètic que representaria un descens de les emissions de GEH fins a arribar a 

23.677,51 t de CO2 eq l’any 2020. 

Pel que fa a les dades només de l’Ajuntament i els seus consums i emissions, la figura 

50 ens mostra la mateixa tendència a l’augment, però encara més accentuada i amb 

un creixement exponencial.  

Fig. 50.- Projecció d’escenaris d’emissions i consums àmbit Ajuntament (2005-2020).  
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4.4 Anàlisis del potencial d’implantació d’energies renovables 

al municipi 

No hi ha cap coberta o espai d’ús públic on hi hagi instal·lades plaques solars 

fotovoltaiques. Tot i així la coberta de l’Escola Cristòfor i de la llar d’infants són aptes 

per acollir la instal·lació d’aquest tipus de plaques. Entre ambdues cobertes es podrien 

instal·lar fins a 20 kW. 

Pel que fa a l’escalfament d’aigua calenta sanitària, els vestuaris del camp de futbol 

l’obtenen d’una caldera de biomassa, i n’hi ha instal·lades al Poliesportiu. Es podrien 

instal·lar també a l’edifici de la Policia Local. 

Hi ha dues calderes de biomassa instal·lades al municipi: una dóna servei a l’escola i a 

la llar d’infants i l’altra a la Piscina coberta (gestionada per una concessionària) i els 

vestuaris del camp de futbol.  
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5.- Pla d’Acció 

5.1.- Estructura del Pla d’Acció 

El pla d’acció per l’energia sostenible de Begues consta de 39 accions que pertanyen 

a diverses temàtiques del total que es presenta la taula següent:  

Taula 63.- Àmbits i temàtiques d’actuació del PAES de Begues. 

Àmbit Temàtica 

1.1 Edificis i equipaments municipals 

1.2 Infraestructures (bombament...) 

1.3 Enllumenat públic i semàfors 

1.4 Sector domèstic 

1. Equipaments i serveis 

1.5 Sector serveis 

2.1 Flota Municipal 

2.2 Transport públic 

2. Transport 

2.3 Transport privat i comercial 

3.1 Producció d’energia renovables 3. Producció local d’energia 

3.2 Cogeneració 

4.1 Planejament Urbà 

4.2 Mobilitat o Transport 

4. Planejament 

4.3 Criteris de renovació urbana i nous 
desenvolupaments urbans 

5.1 Requeriments d’eficiència energètica 5. Adquisició púbica de béns i serveis 

5.2 Requeriments d’energies renovables 

6.1 Serveis d’assessorament 

6.2 Finançament i ajuts 

6.3 Sensibilització i treball amb xarxes locals 

6. Participació ciutadana 

6.4 Formació i educació ambiental 

7.1 Residus 

7.2 Cicle de l’Aigua 

7. Altres 

7.3 Altres 

Totes les accions estan descrites en format de fitxa.  
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5.2.- Recull d’accions 

El PAES de Begues conté 39 accions, descrites en aquest apartat en format de fitxa.  

5.2.1.- Contingut de les fitxes 

Cada fitxa conté diversos apartats que es detallen a continuació: 

§ Títol: Nom de l’acció. 

§ Emissions de CO2eq estalviades (Tn/any): Estimació de les tones de gasos 

d’efecte hivernacle (en CO2eq) que es deixaran d’emetre amb l’execució de 

l’acció. 

§ Àmbit: Equipaments i serveis, transport, producció local d’energia, planificació, 

adquisició pública de béns i serveis, participació ciutadana, altres. 

§ Temàtica: Dependències municipals, Enllumenat públic, Altres... 

§ Tipologia: 

o CP (la gestió dels consums propis i de la prestació de serveis del municipi): 

edificis públics, el servei d’enllumenat públic, el transport públic, l’elaboració 

de plecs de condicions per la contractació d’altres serveis...  

Incloent accions d’ús racional d’energia, millora de l’eficiència de les 

energies convencionals, canviant a carburants alternatius en el transport... 

o PDR (la planificació, desenvolupament i la regulació): a través del 

planejament i, entre altres, a través de la redacció d’ordenances i mesures 

fiscals... 

o AM (l’assessorament, la motivació i l’efecte demostració de les accions 

municipals): a través de campanyes, pactes, accions d’educació ambiental i 

el paper d’exemplificació del propi ajuntament: Ambientalització. 

o ER (la producció i subministrament amb energies renovables):  ja sigui 

directament com a productors (amb xarxes de climatització, biomassa, 

solar, minieòlica, etc.) o bé donant suport a la ciutadania per promoure la 

instal·lació de renovables, per exemple a través de compra d’electricitat 

verda. 

§ Descripció: Resum de la mesura proposada.  
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§ Interrelació amb d’altres accions del PAES: Esmenta amb quines altres 

accions del pla es relaciona. 

§ Relació amb altres plans: Agenda 21, plans de mobilitat, adequació 

enllumenat, POUM...: Esmenta accions incloses en d’altres plans que hi 

estiguin relacionades. 

§ Prioritat: D’acord amb l’objectiu bàsic del PAES i en funció de la influència 

de l’acció sobre l’objectiu final la prioritat de l’acció pot ser: Alta, Mitjana o 

Baixa. 

§ Calendari: Curt (fet o en curs el 2012), Mig (2016) i Llarg (abans del 2020). 

§ Execució de l’acció: Puntual, Continuada o Periòdica. 

§ Cost d’inversió (€), IVA inclòs: Cost d’inversió estimat de l’acció en euros i 

amb l’I.V.A inclòs. 

§ Impacte sobre el cost de manteniment: Augmenta, es manté o disminueix. 

§ Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat): Aquest paràmetre valora l’eficiència 

dels euros invertits sobre l’objectiu de reducció d’emissions.  

§ Termini d’amortització (anys): Temps que es tarda en amortitzar l’acció. 

§ Responsable: Departament, àrea o càrrec tècnic que ha de liderar l’execució 

de l’acció. 

§ Agents implicats: Entitats, administracions i d’altres àrees o departaments de 

l’ajuntament implicats, malgrat no en siguin els responsables directes. 

§ Indicadors de seguiment: Indicadors específics que avaluen la consecució de 

l’acció. 

§ Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats: Hi ha 10 indicadors clau que es 

descriuen a continuació: 

o Consum final d’Energia total:  

 

 

EE: Energia elèctrica; GN: Gas Natural; CL: Combustibles líquids; GLP: Gasos liquats del 

petroli; EPL: Energia de producció local (Ajuntament).  

Consum anual total d’energia (EE+GN+GLP+CL+EPL) 

 
Núm. d’habitants 
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o Consum final d’energia de l’Ajuntament: consum de tota l’energia 

consumida pels equipaments municipals. 

o Producció local d’energies renovables en relació al nombre d’habitants 

del municipi. 

o Grau d’autoabastament amb energies renovables respecte consum total 

d’energia. 

o Intensitat energètica local: 

 

 

o Abastament d’aigua municipal 

 

 

Abastament d’aigua municipal: Consum domèstic + Industrial + Serveis i equipaments 

municipals + pèrdues en la xarxa de distribució. 

o Percentatge de recollida selectiva 

o Mobilitat de la població 

 

 

Núm. total de desplaçaments: a peu + bicicleta + transport públic + vehicle privat. 

§ Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) : Estalvi energètic associat a 

l’acció. 

§ Expectativa de producció energètica local (kWh/any) : Només per a 

mesures de producció energètica local connectada a xarxa cal especificar 

quina és la producció esperada. 

Consum total d’Energia 

             PIB municipal 

Abastament d’aigua municipal (litres) 

              Núm. d’habitants x 365 dies 

Núm. desplaçaments amb vehicle privat 

                    Núm. total de desplaçaments 
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5.2.2.- Fitxes d’accions 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 1 Substitució de les calderes d'equipaments 

per calderes de biomassa    87,97 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Edificis I equipaments municipals CP 
Descripció 
 
Aquesta acció proposa la substitució de dues calderes d’equipaments municipals: la de l’Escola i la de la Piscina 
Municipal, i la col·locació de dues de noves en la construcció del Centre Cívic. D’aquesta manera es reduiria el consum 
de gas propà, i es cremaria pellets reduint les emissions anuals que es deriven de l’ús d’aquests equipaments.  
 
Els pellets s’obtenen a partir de fusta tractada i com que prové de restes vegetals les seves emissions a l’atmosfera són 
0 perquè es considera que la quantitat de CO2 alliberada en la combustió dels productes vegetals es compensa amb la 
quantitat de CO2 absorbida al llarg de la seva vida.  
 
Les calderes que es proposa instal·lar són de 500kW per l’Escola i la Piscina i de 300kW i 200kW per al Centre Cívic. El 
cost aproximat de tot el projecte estaria al voltant dels 300.000 €.  
 
La caldera instal·lada a l’Escola s’usaria també per calefactar la llar d’infants, i la de la Piscina municipal per abastir 
d’aigua calenta els vestuaris del camp de futbol. 

Relació amb d’altres accions PAES 
7.3.3 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
- 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
300.000     
  
Termini d’amortització (anys)  

  7  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum anual de gas propà dels equipaments 387.518,77 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament 387.518,77 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 2 Detectors de presència als lavabos i/o 

passadissos dels equipaments    0,41 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Edificis I equipaments municipals CP 
Descripció 
 
Els detectors de presència permeten reduir el malbaratament de llum en els edificis d’ús comunitari, degut a possibles 
oblits dels usuaris.  
L’ús d’aquests detectors per l’encesa de llums de lavabos i escales permet un estalvi d’electricitat del 50%. 
 
Es proposa la seva instal·lació als lavabos de l’Ajuntament, Cal Pere Vell, Escola (zones comunes) i activar els existents 
a l’edifici de la Policia Local.  
 

Relació amb d’altres accions PAES 
- 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
- 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
2.300  
  
Termini d’amortització (anys)  

 10  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum elèctric dels equipaments 1.047   
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament - 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 3 Millora dels aïllaments i tancaments dels 

equipaments    12,98 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Edificis I equipaments municipals CP 
Descripció 
 
Aquesta acció està basada en els equipaments que han estat avaluats i en els que s’ha detectat mancances a nivell de 
tancaments o d'aïllaments. Concretament és per als equipaments següents: Ajuntament (finestres), Cal Pere Vell 
(finestres, conductes de la caldera i instal·lació d'una doble porta), Espai Gent Gran (tancaments), Llar d'Infants 
(tancaments), Escorxador (conductes de la caldera i tancaments), Petit Casal/Colmado (tancaments) i Policia (tubs de 
la caldera).  
 
Les finestres de fusta i vidre senzill permeten unes pèrdues de calor evitables si és substituit per alumini i doble vidre, 
així mateix un bon aïllament en els tubs que porten l'aigua calenta que surt de la caldera també evita pèrdues que es 
tradueixen en un estalvi energètic i econòmic. 
 
El pressupost està calculat en base a 15.000€ per façana d’edifici i la proposta és fer els canvis aprofitant algun tipus de 
reforma. 

Relació amb d’altres accions PAES 
- 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
- 

Prioritat Calendari Responsable  

Baixa Llarg termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
315.000    
  
Termini d’amortització (anys)  

  4  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum energètic dels equipaments 55.375   
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
  

  
 



                                                                  

111 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 4 Millores en la il·luminació: Substitució de 

bombetes per d'altres més eficients.    15,48 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Edificis I equipaments municipals CP 
Descripció 
 
Hi ha diversos equipaments municipals que part de la seva il·luminació són bombetes incandescents, focus halògens, o 
fluorescents d’alta potència. Aquest tipus de lluminàries poden ser substituïdes per bombetes de baix consum, i focus i 
fluorescents també de baix consum.  
 
Els equipaments que han estat avaluats per mitjà d'una visita, tenen comptabilitzats els possibles llums a substituir. La 
proposta de canvi és a mesura que es vagin fonent i necessitin ser substituïts per tal de no fer tota la inversió de cop. 
Cal tenir present que les tecnologies de llum més eficients tendiran a reduir el seu preu i per tant disminuiran el període 
d’amortització.  
 
Els equipaments on es proposen els canvis són: Cal Pere Vell, Camp de futbol i vestuaris, Escola, Sala Polivalent 
L'Escorxador, Espai de la Gent Gran, Llar d'infants, Pavelló esportiu i El Petit Casal/Colmado. El llistat dels punts de 
llum a substituir es presenta a continuació: 
 
 Núm. Potència  Pot. Nova  Núm. Potència  Pot. Nova 
Escola Llar d'Infants 
Fluorescents 158 36 32 Fluorescents 19 18 11 
Fluorescents 431 58 51 Fluorescents 197 36 32 
Incandescents 6 60 11 Fluorescents 23 58 51 
Incandescents 9 100 18 Incandescents 5 60 11 
Focus 2 150 70 Focus 1 400 200 
Focus 13 500 350 Focus 10 150 70 
Cal Pere Vell Pavelló 
Fluorescents 89 36 32 Fluorescents 116 18 11 
Incandescents 34 120 70 Fluorescents 35 36 32 
Incandescents 2 60 11 Focus 2 50 30 
Focus 7 150 70 Incandescents 1 45 8 
Focus 2 600 350 Focus 46 400 200 
Camp de futbol i vestuaris Focus 10 150 70 
Fluorescents 21 36 32 Petit Casal 
Incandescents 1 70 14 Fluorescents 60 18 11 
Incandescents 23 60 11 Fluorescents 64 36 32 
Espai Gent Gran Focus 6 40 30 
Fluorescents 56 36 32 Focus 4 50 30 
Incandescents 1 40 8 Incandescents 2 60 11 
Incandescents 3 60 11 Focus 3 150 70 
Escorxador     
Fluorescents 4 18 11     
Fluorescents 5 36 32     
Fluorescents 6 58 51     
Focus 2 150 75     
Ulls de bou 6 50 11     
Focus 9 150 70     
Focus 3 100 50     
Focus 12 300 150     
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Relació amb d’altres accions PAES 
- 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
- 

Prioritat Calendari Responsable  

Baixa Llarg termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

17.200     
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  5    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum elèctric dels equipaments 32.130   
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 5 Millora de la climatització i augment de 

l'estalvi energètic    3,05 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Edificis I equipaments municipals CP 
Descripció 
 
Aquestes mesures estan orientades a la millora de la climatització dels equipaments, bàsicament a través d'un canvi en 
la ubicació dels termòstats, un ajust dels equips o la col·locació de parasols o filtres solars en determinades finestres 
per tal d'enviar l'entrada del sol i l'augment de l'ús dels sistemes de refrigeració. Deriven de la realització de les visites 
d'avaluació energètica i és per als equipaments: l'espai gent gran (que cal tenir present que està pendent d'èsser 
remodelat per tan caldrà valorar la idoneïtat de realitzar o no les accions abans), la llar d'infants (vinculada a una 
modificació/tancament del pis superior respecte l'inferior), el Pavelló d'Esports (la sala de reunions) i el Petit 
Casal/Colmado.  
Cal tenir present que no s'han pogut avaluar les emissions exactes de totes les accions (detallat en les visites 
d'avaluació) i per tant l'estalvi si es realitza l'acció serà major. 
 

Relació amb d’altres accions PAES 
- 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
- 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
1.200  
  
Termini d’amortització (anys)  

  1   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum energètic dels equipaments 13.675,   
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 1.1 6 Instal·lació de plaques solars per l'ACS    3,92 
Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
L'edifici de la Policia Local té uns vestuaris amb dutxes on s'usa aigua calenta que se satisfà amb la caldera de propà. 
Per tal de reduir les emissions associades a aquest consum es poden instal•lar a la coberta dels vestuaris, plaques 
solars o col·lectors solars de tubs de buit que escalfin l’aigua.  
 
Els col·lectors solars de tubs de buit permeten obtenir ACS sense consumir energia, ja que funcionen sense bomba (a 
diferència de les plaques solars). Tenen un elevat rendiment en dies amb poca insolació. Sovint treballen associats a 
escalfadors elèctrics que permeten mantenir l’aigua calenta apunt per al seu ús, però en el cas del local de la Policia 
aquest suport podria venir directament de la caldera ja existent.  
 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

2.300     
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  5  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum energètic dels equipaments 17.279,74 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 1.1 7 Substitució de les pantalles d'ordinador    0,16 
Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
La substitució per pantalles CRT (tub de rajos catòdics) per LCD (cristall líquid, també conegudes com a pantalla plana) 
proporcionaria un estalvi energètic, a més d’un benefici per a la salut visual. El consum d’una pantalla LCD sol ser d’un 
30% inferior al consum de monitors CRT. 
 
Aquesta acció està quantificada per la substitució de les pantalles corresponents a ordinadors que es troben a l'escola. 
Per tant caldria tenir en compte la resta d’equipaments municipals que no s'han visitat i no disposin d’aquesta 
tecnologia per incloure’ls a la proposta. 

Relació amb d’altres accions PAES 
- 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
- 

Prioritat Calendari Responsable  

Baixa Llarg termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

3.100     
  
Termini d’amortització (anys) 

 

-  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% de pantalles TFT 328,   
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 1.3 1 Instal·lació de balast de doble nivell    81,87 
Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Enllumenat públic i semàfors CP 

Descripció 
 
El balast electrònic de doble nivell és un dispositiu que es col•loca en cada un dels punts d'enllumenat. La seva funció 
és permetre un doble nivell d'il•luminació amb reducció de flux i potència en determinades hores de la nit. A més a més 
afavoreixen l'eliminació del consum de reactiva i estabilitzen la potència (fet que evita el sobreconsum i allarga la vida 
útil de les làmpades).  
 
L'estalvi energètic que suposen aquests dispositius se situa entre el 15 i el 25% segons diverses fonts consultades. A 
Begues, l'any 2005 hi havia 2.275 punts de llum i la instal•lació dels balasts s'ha calculat per cada un d'ells. 
 
El cost d’aquesta acció se situa al voltant dels 171.000 € per s’estableix en 0€ tenint en compte que la pot realitzar una 
empresa de serveis energètics o de rènting. 

Relació amb d’altres accions PAES 
1.3.6 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys) 

 

 12    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% de punts de llum amb balast de doble nivell incorporat 170.203,   
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.3 2 Instal·lació de programadors astronòmics en 

tots els quadres d'enllumenat    40,93 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Enllumenat públic i semàfors CP 
Descripció 
 
Els programadors astronòmics són uns dispositius que s'instal•len en els quadres d'enllumenat públic i permeten el 
control de l'encesa i apagada dels punts de llum que pengen de cada un d'ells.  
Tenen un sistema molt acurat basat en la longitud i latitud de la zona on se situen i de la sortida i posta de sol, 
permetent també afegir canvis manuals per reduir encara més el temps d'encesa si és necessari. N'hi ha que fins i tot 
es poden programar en funció del dia de la setmana. Totes aquestes especificitats fan que el seu ús afavoreixi l'estalvi 
energètic de l'enllumenat i conseqüentment redueixi les emissions de GEH que s'emeten a l'atmosfera. 
 
El cost d’aquesta acció se situa al voltant dels 8.000 € però s’estableix en 0€ tenint en compte que la pot realitzar una 
empresa de serveis energètics o de rènting que s’ocupi de tota la gestió de l’enllumenat. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 7.1.4: Estudiar els mecanismes actuals d'encesa de l'enllumenat públic i els sistemes de 
regulació de temperatura en els edificis públics) 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  1    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% de quadres amb programadors instal·lats 85.101,5  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.3 3 

Substitució de les làmpades de vapor de 
mercuri (VM) per d'altres de vapor de sodi 
d'alta pressió (VSAP) 

   11,44 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Enllumenat públic i semàfors CP 
Descripció 
 
Les làmpades de VSAP són, des del punt de vista energètic, molt superiors a les de vapor de mercuri, ja que la seva 
eficiència energètica, tot i que varia amb la potència de la làmpada, és pràcticament el doble. Si a més a més es 
produeix una reducció de la potència de cada làmpada l’estalvi energètic i d’emissió de GEH que es pot assolir és 
encara superior. En aquest cas es proposa una reducció fins a 70w per cada punt de llum. 
 
Al municipi de Begues, l’any 2005 un 1,59% de les lluminàries del municipi eren de vapor de mercuri (VM) i un 98,41% 
de Vapor de Sodi (VSAP). Es proposa substituir 66 làmpades de VM per VSAP amb un cost aproximat de 4.000€.  
 
L'estalvi energètic i d'emissions es deu principalment a la reducció de potències. 
 
El cost d’aquesta acció se situa al voltant dels 4.000 € però s’estableix en 0€ tenint en compte que la pot realitzar una 
empresa de serveis energètics o de rènting que s’ocupi de tota la gestió de l’enllumenat. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 7.1.1 Substituir les làmpades d'enllumenat públic i de les dependències municipals per 
d'altres de baix consum) 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  2    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% de làmpades amb VSAP 23.776,5  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.3 4 Reducció de potències de les làmpades 

VSAP    58,05 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Enllumenat públic i semàfors CP 
Descripció 
 
La normativa d’ordenació ambiental de l’enllumenat recomana tendir a la reducció de la potència instal·lada dels equips 
d’il·luminació exterior. Amb la reducció de potències nominals de les làmpades de vapor de sodi, mantenint l’eficàcia,  
també es redueix la potència total de cada punt de llum, fet que genera estalvis en el consum elèctric i, per tant, en 
emissions. 
 
Les làmpades de vapor de sodi d’alta pressió al municipi tenen potències de 70w, 100w, 125w i 250w. En total són 959 
punts de llum dels que es poden reduir les potències. 
 
El cost d’aquesta acció se situa al voltant dels 62.000 € però s’estableix en 0€ tenint en compte que la pot realitzar una 
empresa de serveis energèticso de rènting que s’ocupi de tota la gestió de l’enllumenat. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  6,    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Potència total de l'enllumenat del municipi 120.681,   
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.3 5 Substitució dels punts de llum que no 

compleixen la Llei 6/2001    0 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Enllumenat públic i semàfors CP 
Descripció 
 
Amb l’adequació de les lluminàries, en compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, es millora també la seva eficiència energètica. 
Un enllumenament nocturn que respongui a criteris coherents i racionals té una incidència directa i immediata en el 
consum de les fonts d’energia i fa possible un notable estalvi energètic. Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant el 
canvi de lluminàries per evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i corregir els efectes de la contaminació lumínica 
en l’hemisferi superior. 
Cal determinar quants punts de llum incompleixen la normativa i canviar les lluminàries. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% de punts de llum que compleixen amb la Llei 6/2001  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 1.3 6 Telecontrol de l'enllumenat públic     102,33 
Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Enllumenat públic i semàfors CP 

Descripció 
 
El sistema de telecontrol de l’enllumenat públic gestiona de forma remota la il·luminació pública optimitzant les 
intervencions de manteniment. Proporciona estalvi energètic i disminueix la contaminació lumínica. 
 
Les principals funcions que aquest sistema permet són: control d’encesa i apagada de lluminàries, horari d’encesa i 
apagada, gestió i substitució de bombetes i variació de la potència (i per tant del consum).  També permet un control de 
la gestió d’avaries i control dels consums. 
 
Es proposa que aquesta acció sigui desenvolupada per fases i per sectors. 
 
El cost d’aquesta acció se situa al voltant dels 88.000 € però s’estableix en 0€ tenint en compte que la pot realitzar una 
empresa de serveis energètics o de rènting que s’ocupi de tota la gestió de l’enllumenat. 

Relació amb d’altres accions PAES 
1.3.1 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  5    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum elèctric de l'enllumenat públic  212.753,75 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament - 
  

  

 



                                                                  

122 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.3 7 Substitució de les làmpades dels semàfors 

per leds    0,91 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Enllumenat públic i semàfors CP 
Descripció 
 
La tecnologia LED (acrònim de l’anglès Light Emitting Diode) és un tipus de díode que emet llum. Funcionen amb 
potències molt baixes i permeten un elevat estalvi energètic. Tenen un rendiment elevat perquè converteixen en llum 
quasi tota l’energia elèctrica que consumeixen. Poden superar les 100.000 hores de vida útil. 
 
Aquesta acció proposa la substitució de les làmpades incandescents dels semàfors per tecnologia LED, que permet un 
estalvi del 70 al 80% i tenen una durada aproximada de 12 anys. Concretament caldria substituir els semàfors existents 
al municipi l’any 2005, i tenir en compte que la instal·lació de futurs inclogui aquesta tecnologia.  
 
L'IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) té una línia de subvenció que finança el cost de les 
làmpades i l'Ajuntament només ha d'assumir el cost d'instal·lació. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Baixa Llarg termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
450     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum elèctric dels semàfors 3.783,36 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.4 1 

Fomentar la renovació de calderes 
domèstiques i l'ús d'electrodomèstics 
bitèrmics/més eficients 

   815,68 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Sector domèstic AM 
Descripció 
 
Per a una reducció del consum energètic domèstic, i la reducció d’emissions corresponent, cal disposar entre d’altres, 
d’un bon circuit d’aigua calenta sanitària. L’opció més eficient és la instal•lació de plaques solars o tubs de buit però 
també és important que, si no, es disposi d’una caldera de biomassa, o d’una de gas eficient i energèticament 
sostenible.  
Per tant, el foment de la renovació de calderes és un factor clau per a la reducció dels consums energètics de les llars. 
A més, també cal tenir en compte el bon aïllament de les conduccions d’aigua calenta, tant per al seu ús directe com el 
que s’utilitza per la calefacció.  
 
D’altra banda, és aconsellable l’ús de rentadores o rentavaixelles de tipus bitèrmic, que agafen l’aigua calenta de les 
conduccions sense haver-la d’escalfar a través de les seves resistències, comportant un estalvi d’energia elèctrica. 
 
Des de l’Ajuntament és pot difondre informació actualitzada a la ciutadania per tal que coneguin els beneficis i les 
opcions d’estalvi a casa seva. 

Relació amb d’altres accions PAES 
6.4.4 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

500    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum anual d'energia al sector domèstic 1.506.962,69 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia total  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
1.4 2 

Unió de consumidors en negociació amb 
companyia elèctrica per obtenir un mínim 
del 20% de renovables 

   725,05 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Sector domèstic ER 
Descripció 
 
Aquesta acció pretén que des de l’Ajuntament es faci una campanya de difusió per a la creació d’una unió de 
consumidors per tal de negociar la seva adhesió a una companyia elèctrica amb la condició d’establir que mínim un 
20% de l’energia utilitzada provingui de fonts renovables. 
 
Aquesta acció afavoreix que un volum important d’usuaris al municipi de Begues disminueixi les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle a nivell domèstic. 
 
Es podria fer especial incidència en organitzar alguna xerrada orientada a la creació de cooperatives com “Som 
Energia” o que aquests mateixos expliquéssin el seu funcionament als beguetans. 

Relació amb d’altres accions PAES 
5.2.1 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum elèctric del sector domèstic 2.261.065,2  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia total  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 

1.5 1 

Establir bonificacions (incentius fiscals o 
ajuts) a les PIMES per il·luminar rètols amb 
sistemes de baix consum, instal·lar calderes 
de biomassa i calefacció o refrigeració solar.  

   127,61 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Equipaments i serveis  Sector serveis  AM 
Descripció 
 
Aquesta acció consistiria en la realització d’una campanya informativa al sector serveis del municipi per tal d’informar-
los de les possibilitats d’estalvi energètic (i econòmic) en els seus comerços: retolacions amb leds, instal·lació de 
calderes de biomassa i calefacció o refrigeració solar. L’ajuntament ha d’oferir bonificacions per la implementació 
d’aquestes instal·lacions. 
 
La il·luminació dels seus rètols amb tecnologia LED afavoreix un funcionament amb potències més baixes que els rètols 
convencionals i permeten un elevat estalvi energètic. D’altra banda, la climatització a través de calderes de biomassa 
permet una emissió nul·la de CO2 a l’atmosfera perquè es considera que la quantitat de CO2 alliberada en la combustió 
dels productes vegetals es compensa amb la quantitat de CO2 absorbida al llarg de la seva vida prèvia.  
 
En el cas de la calefacció o refrigeració solar és molt recomanable per a edificis del sector terciari, els quals tenen una 
demanda constant i intensiva de climatització. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 7.2.5 Reduir les taxes municipals en aquells particulars, comerços i indústries que 
incorporin energies renovables) 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum energètic del sector serveis  283.835,56 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia total  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
2.1 1 Renovació de la flota de vehicles municipals 

segons criteris de baixa emissió de CO2.    4,95 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Transport Flota de vehicles municipal (pròpia i 
externalitzada) CP 

Descripció 
 
Aquesta acció comporta tenir en compte, a l’hora de comprar un nou vehicle per la flota municipal, les recomanacions 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en la compra de nous vehicles per a ús municipal, 
escollint els vehicles que menys CO2 emetin a l’atmosfera i tinguin un consum més baix de combustible.  
 
D’altra banda, la Comissió Europea també ha posat a la disposició un web (www.cleanvehicle.eu) per ajudar a les 
autoritats públiques a adquirir vehicles més nets i eficients, sobretot en el cas dels responsables dels sistemes de 
transport públic, ja que la Directiva 2009/33/CE obligarà a que les compres de vehicles de serveis públics tinguin en 
compte el consum d’energia i les emissions.  
 
El cost de l'acció està calculat amb el canvi del cotxe de la policia local i el toyota dels serveis tècnics. 
 
També es planteja la possibilitat de comprar un vehicle elèctric per a substituir un Opel Corsa, amb antiguitat superior a 
8 anys, que s’usa per desplaçaments interns dins el municipi. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

50.000     
  
Termini d’amortització (anys) 

 

 20    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum de combustible de la flota municipal 18.646,3  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
2.1 2 Cursos de conducció eficient per als 

treballadors municipals    3,98 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Transport Flota de vehicles municipal (pròpia i 
externalitzada) AM 

Descripció 
 
Fer un bon ús del vehicle suposa reduir significativament el consum d’energia. Els cursos de conducció eficient 
permeten adaptar la pràctica de la conducció del vehicle als diversos tipus de motors actuals, que ja estan preparats per 
consumir menys energia.  
 
Una conducció eficient permet estalviar un 20% de carburant.  
 
Amb la realització d’aquests tipus de cursos als treballadors municipals s’aconsegueixen modificar els hàbits de 
conducció. L’aplicació d’aquestes mesures també influeixen en la reducció del cost de manteniment dels vehicles, el 
risc d’accidents, les emissions de CO2 i la contaminació acústica. Aquests cursos estan finançats per l'ICAEN i 
s’ofereixen  diverses autoescoles de la província. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs Treballadors municipals 

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum de combustible de la flota municipal 14.917,04 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 2.3 1 Instal·lar carregadors d'energia elèctrica    265,04 
Àmbit Temàtica Tipologia  

Transport Transport privat i comercial ER 

Descripció 
 
A nivell estatal, hi ha establerta “la Estrategia Integral del Vehículo Eléctrico” que estableix una previsió que a finals del 
2012 circulin per Espanya uns 70.000 vehicles elèctrics, ja siguin purs, híbrids o híbrids endollables.  
 
A nivell català, hi ha l’Estratègia IVECAT: impuls del vehicle elèctric a Catalunya, està plantejada per als anys 2010-
2015 i per als vehicles elèctrics i endollables. Alguns dels seus objectius són: 
- Assolir un parc de vehicles de 76.000 vehicles l’any 2015. 
- Desenvolupar una xarxa de punts de recàrrega adient per la ciutadania. 
- Adaptar la legislació, i assegurar que el vehicle elèctric s’introdueix complint amb les mesures ambientals i de 
seguretat adients. 
 
Per l’acompliment d’aquests objectius es preveuen incentius a la compra de vehicles i als punts de recàrrega. 
Per tal de fomentar l’ús dels vehicles elèctrics a la població i de carregar els que pugui tenir l’Ajuntament es proposa la 
col·locació d’algun punt de recàrrega al municipi. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

2.900     
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Nombre de carregadors elèctrics al municipi  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
3.1 1 Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 

en cobertes municipals    13,8 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Producció local d'energia Fonts d'energia renovables ER 
Descripció 
 
Amb l’objectiu de generar energia elèctrica de fonts renovables a nivell municipal, es proposa instal•lar plaques solars 
fotovoltaiques a la coberta d’alguns equipaments municipals. Els proposats a partir de les avaluacions realitzades són 
l'escola Sant Cristòfor i la llar d'infants. 
 
Una instal·lació solar fotovoltaica permet aprofitar la radiació solar per generar electricitat directament utilitzant plaques 
fotovoltaiques. 
Es proposa instal·lar plaques d’una potència de 5 kW a la llar d’infants, i una de 15kW a l’escola.  
 
A Catalunya hi ha diverses escoles amb instal·lacions fotovoltaiques i l’autorització depèn del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Serà necessari doncs sol·licitar al Departament d’Ensenyament els 
permisos necessaris i presentar un projecte de viabilitat d’aquestes instal·lacions.  
El preu s’ha calculat tenint en compte que el wp és de 3€. 
 
L'acció contempla l’opció de llogar les cobertes a una empresa del sector i en aquest cas la despesa per al Consistori 
es convertiria en un ingrés i el cost de l'acció és 0€. D'altra banda se situa en 65.000 €.  
 
Aquestes instal·lacions es destinaran a autoconsum quan s'hagi legislat sobre el tema en qüestió. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 7.1.2 Implantar l'ús d'energia solar en els edificis municipals de nova construcció i estudiar 
la seva implantació en edificis municipals existents) 

Prioritat Calendari Responsable  

Baixa Llarg termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Electricitat produïda  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Producció local d'energies renovables 28.687,50 
Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte 
consum total d'energia  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
3.1 2 Promoure la instal·lació de fotovoltaiques en 

el polígon industrial    110 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Producció local d'energia Fonts d'energia renovables ER 
Descripció 
 
Begues té una zona de polígon industrial, amb cobertes aptes per a la instal·lació de fotovoltaiques, per tal de fomentar 
que es puguin col·locar instal·lacions d’aquest tipus, des de l’Ajuntament es podria facilitar informació adient. Tot i que el 
sector industrial pròpiament no forma part de l’àmbit PAES sí que en forma part la implantació de renovables al 
municipi.  
 
S’estima que es poden arribar a instal•lar 3.400 m2 de plaques fotovoltaiques, amb una producció anual de 230.000 
kWh. 
 
Aquestes instal·lacions es destinaran a autoconsum quan s'hagi legislat sobre el tema en qüestió. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Electricitat produïda  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Producció local d'energies renovables 230.000,00 
Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte 
consum total d'energia  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
4.2 1 Campanya de comunicació i sensibilització 

per una mobilitat sostenible     1.325,18 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Planificació Plans de mobilitat o transport AM 
Descripció 
 
L’acció inclou el realitzar una iniciativa que promogui l’ús d’altres mitjans de transport que siguin sostenibles i no 
consumeixin energia i facilitar un canvi d’hàbits.  
 
La campanya pot contemplar diverses activitats formatives, xerrades, fulletons, cartells i/o anuncis que impliquin una 
acció educativa i informativa a la ciutadania per a incentivar a la població dels paràmetres que comporta l’assoliment 
d’una mobilitat sostenible: disminució del vehicle privat en detriment de l’ús del transport públic o vehicle compartit, 
augment dels trasllats a peu i en bicicleta, etc.  
 
El cost de l'acció inclou el disseny de la campanya i el material editable. 

Relació amb d’altres accions PAES 
4.2.2 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 4.2.1 Establir un programa de mesures minimitzadores de l'ús del transport privat en la 
mobilitat intramunicipal) 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
6.000    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

 5.297.249,81 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Mobilitat de la població  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
4.2 2 Creació d'una xarxa d'itineraris urbans en 

bici    265,04 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Planificació Plans de mobilitat o transport PDR 
Descripció 
 
Creació de rutes que enllacin els principals punts de destinació del poble mitjançant carrils bici urbans, que poden ser, 
en alguns casos, d’ús compartit amb els vianants.  
 
La xarxa proposada pretén establir la zonificació de carrils bici per a fomentar l’ús de transport alternatiu. Aquesta 
mesura afavoreix la disminució del trànsit al municipi, reduint la quantitat de vehicles que hi circulen i, conseqüentment, 
les emissions de CO2 associades.  
 
Cal tenir en compte l’estudi de mobilitat del RACC, any 2005. 

Relació amb d’altres accions PAES 
4.2.1 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 4.2.2 Afavorir la circulació de bicicletes pels carrers del municipi i crear alguns circuits 
específics) 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
100.000     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Kilòmetres de carril bici 529.724,9  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Mobilitat de la població  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 5.1 1 Foment de la compra verda a l'Ajuntament    0 
Àmbit Temàtica Tipologia  

Adquisició pública de béns i 
serveis  

Requisits d'eficiència energètica CP 

Descripció 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge va publicar l’any 2000 la Guia de Compres Públiques Ambientalment 
Correctes. A més a més l’any 2006, el Centre Català del Reciclatge i l’Agència de Residus de Catalunya en 
col·laboració amb entitats municipalistes i del sector empresarial van crear la Xarxa Compri Reciclat, un espai de 
trobada virtual entre oferents i demandants de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables. 
 
D’altra banda, amb data gener 2012, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat una guia actualitzada per a 
l’ambientalització en la contractació pública: “Guia d’esdeveniments ambientalment correctes”.  
Veure: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/El%20Departament/Perfil%20del%20contractant/Ambientalitzacio%20de%20
la%20contractacio%20publica/Guies%20per%20a%20lambientalitzacio%20de%20la%20contractacio%20publica/Guies
%20de%20la%20Generalitat%20de%20Catalunya/documents/Guia_esdeveniments_amb.pdf 
 
Aques ta acció inclouria la redacció d’un protocol d’actuació, prenent de referència la guia esmentada anteriorment, on 
s’estableixin criteris mediambientals en les compres que l’ajuntament realitzi. 
 
Els continguts a tenir en compte en el desenvolupament del protocol són: 
- Intervenció en el procés de compra de productes incorporant criteris de compra ecològica: ús del paper reciclat i de 
materials d’oficina reutilitzables, reciclables i no agressius amb el medi ambient, reduir la generació de residus i realitzar 
la recollida selectiva, etc. 
- Revisar els plecs de condicions tècniques de totes les concessions de serveis de l’Ajuntament. 
- Verificar i controlar la gestió ambiental de els empreses concessionàries de serveis. 
 
La Xarxa Compri Reciclat, podria ser una plataforma de referència per a trobar productes respectuosos amb el medi 
ambient. 
Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 1.5.1 i 1.5.2 Usar materials reciclats i potenciar reciclatge i reutilització) 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

1.500,     
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% de productes i serveis comprats/contractats amb compra verda  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
5.2 1 

Exigir a l'empresa subministradora elèctrica 
que garanteixi l'aportació de renovables del 
20% 

   4,14 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Adquisició pública de béns i 
serveis  

Requisits d'energia renovable ER 

Descripció 
 
A part de l’energia que es pugui obtenir arran del lloguer o instal·lació de fotovoltaiques en sostres municipals i que 
computi com a energia local, es pot exigir a la companyia subministradora de l’electricitat que garanteixi una aportació 
mínima al municipi, del 20% provinent de fonts renovables.  
 
Caldria entrar amb negociacions amb la companyia per veure les opcions i els terminis amb que es podria assolir 
aquest objectiu i fins i tot establir un acord amb municipis pròxims. 

Relació amb d’altres accions PAES 
1.4.2 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs Empresa subministradora d’energia elèctrica 
  0,0    
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum elèctric del sector Ajuntament 17.214,6  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
6.2 1 

Modificació de l'impost de vehicles per 
afavorir la compra de vehicles de mínima 
emissió de CO2 (<120gr/km) i elèctrics 

   530 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Participació ciutadana Incentius fiscals i ajuts PDR 
Descripció 
 
Aquesta acció, orientada a fomentar la compra de vehicles amb mínima emissió de CO2 (establert en < 120 gr/km) i 
elèctrics, premiaria en l’impost de vehicles, als ciutadans que compressin algun vehicle d’aquest tipus. 
 
Caldria establir diferents impostos de manera que els cotxes que contaminin més paguin més i el que menys, menys. 
 
L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) té un llistat amb els consums de CO2 i combustible de 
diversos models de cotxes nous. Aquest llistat pot servir de base per elaborar el llistat de cotxes a afavorir. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% de vehicles amb impost bonificats 2.118.899,92 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia total  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
6.2 2 

Bonificacions de la taxa de tractament de 
les escombraries per un ús habitual de la 
deixalleria 

   98,55 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Participació ciutadana Incentius fiscals i ajuts PDR 
Descripció 
 
Begues té una deixalleria gestionada per l’Àrea Metropolitana on s’hi pot portar tot tipus de residus que no es recullen 
mitjançant la recollida selectiva porta a porta, i que separats correctament es poden recuperar i/o reciclar. 
 
Un ús més exhaustiu d’aquest servei evitaria que molts residus recuperables arribessin al dipòsti controlat, disminuint 
així les emissions associades a aquesta, i per tant les emissions del sector residus de tot el municipi. 
 
Per tal d’incentivar a la població de Begues a utilitzar-lo es proposa bonificar la taxa de tractament d’escombraries als 
usuaris habituals, en un 4%. Aquest percentatge s’aplicaria sobre la taxa TANGREM que recull l’Entitat Metropolitana 
de Medi Ambient. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs Entitat metropolitana de medi ambient 

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% població amb bonificació a la deixalleria   0,0  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Percentatge de recollida selectiva  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
6.2 3 

Bonificacions de la taxa de recollida 
d'escombraries per a la realització de 
compostatge casolà 

   0 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Participació ciutadana Incentius fiscals i ajuts PDR 
Descripció 
 
Bona part dels residus que es generen a Begues són restes orgàniques provinents de les cuines i els jardins particulars.  
Aquest tipus de residu es pot reciclar en el mateix lloc on es produeix evitant així el transport fins a la planta de 
compostatge.  
 
El compostatge permet transformar de forma natural les restes vegetals de la cuina i el jardí en compost que després 
pot ser utilitzat per al creixement de les plantes, permetent el retorn dels nutrients al medi.  
 
Per tal de fomentar que les cases amb jardí de Begues recuperin ells mateixos la matèria orgànica que generen i la 
transformin en compost, es proposa la reducció d’un 25% en la taxa de recollida d’escombraries a aquelles famílies que 
tinguin un compostador a casa. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% població que realitza compostatge casolà   0,0  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Percentatge de recollida selectiva  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 6.4 1 Projecte 50-50 a les escoles    8,42 
Àmbit Temàtica Tipologia  

Participació ciutadana Formació i educació ambiental AM 

Descripció 
 
El concepte "50-50" va néixer el 1994 a Hamburg, on va ser aplicat inicialment per reduir el consum energètic de les 
escoles. Actualment a Europa hi ha el projecte “Euronet 50-50” al que està vinculat Diputació de Barcelona. 
 
El projecte pretén recompensar el centre escolar per les mesures adoptades en favor de l'estalvi energètic. 
Concretament, el 50% de l'estalvi és retornat al centre escolar mitjançant el corresponent increment del pressupost per 
a l'any següent. L'altre 50% és un estalvi net per a l'Ajuntament a l'hora de pagar la factura energètica. 
 
Cal redactar un projecte en el que s’avaluï l’estat inicial de l’escola i es proposin les mesures que prendrà l’escola per 
assolir un determinat percentatge d’estalvi energètic. Dins d’aquestes mesures s’hauran d’incloure la col·locació de 
comptadors intel·ligents d’energia com a recurs educatiu important per prendre consciència del consum energètic que 
suposen les activitats diàries i la realització de tallers ambientals sobre energies renovables, eficiència energètica i 
tractament de residus a l’escola. 
 
Diputació de Barcelona té un protocol que pot ser útil per a la implantació del projecte al municipi. 

Relació amb d’altres accions PAES 
6.4.2, 6.4.3 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs Escoles del municipi 

1.000     
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum energètic anual a l'Escola 36.470   
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
6.4 2 Comptador intel·ligent de visualització del 

consum elèctric a les escoles     8,42 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Participació ciutadana Formació i educació ambiental AM 
Descripció 
 
Els comptadors intel•ligents d’energia són uns dispositius electrònics, educatius, que indiquen en temps real quin és el 
consum elèctric d’una llar, un edifici... A més a més també hi poden portar associat a quantes tones de CO2 es 
corresponen.  
 
En el cas de les escoles pot ser un recurs educatiu molt important per prendre consciència de consum energètic que 
suposen les nostres activitats diàries, contrastant com augmenta o disminueix en funció de les llums que s’utilitzen i els 
equips de consum engegats. 

Relació amb d’altres accions PAES 
6.4.1 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
100     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum energètic anual a l'Escola 36.470,   
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
6.4 3 

Organització de tallers ambientals sobre 
energies renovables, eficiència energètica i 
tractament de residus a l'escola 

   102,96 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Participació ciutadana Formació i educació ambiental AM 
Descripció 
 
Tenir a l’abast el màxim d’informació referent a temes energètics és bàsic per a poder actuar en l’estalvi i el foment 
d’energies netes. A través de diversos tallers ambientals adaptats a cada nivell educatiu es pretén donar a conèixer als 
alumnes de les escoles de Begues què és l’energia i perquè cal estalviar-la, quins tipus de font d’energia hi ha, perquè 
són importants les renovables... 
 
També seria important realitzar tallers informatius per a millorar la separació en origen dels residus i del compostatge 
casolà.  
 
Els temes a tractar en aquests tallers serien: energies renovables, estalvi energètic a l’escola, reducció de residus i 
separació de residus i mobilitat. 
 
Aquests tallers estan pensats per realitzar a cada centre escolar, però es podrien adaptar i realitzar en obert per a tots 
els ciutadans del municipi. 

Relació amb d’altres accions PAES 
6.4.1, 6.4.2 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 1.3.6 Ampliar el nombre d'accions ambientals destinades a les escoles) 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs Escoles del municipi 

4.000     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum energètic del sector domèstic  301.392,54 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia de l’ajuntament  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
6.4 4 

Destinar un espai a la web de l'Ajuntament 
amb consells d'estalvi i eficiència energètica 
i un enllaç a una calculadora de CO2. 

   0 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Participació ciutadana Formació i educació ambiental AM 
Descripció 
 
Per ta de donar difusió al que s’està fent des de l’Ajuntament en temes d’estalvi energètic perquè la població n’estigui 
informada. Caldria col·locar en un espai de la pàgina web de l’Ajuntament una secció d’estalvi energètic amb consells 
pràctics que tots els ciutadans poguessin aplicar en el seu dia a dia. 
 
També es podria afegir una calculadora de CO2 d’aquesta manera cada ciutadà podria calcular les emissions que emet 
i prendre més consciència de la importància de la seva reducció. Aquesta aplicació es pot enllaçar des de la pàgina: 
www.ceroco2.org, una iniciativa d’Acció Natura i Ecología y Desarrollo que permet calcular les emissions de CO2 que 
generen les activitats del dia a dia i fins i tot compensar-les. 

Relació amb d’altres accions PAES 
1.4.1 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 1.2.2 Disseny de web amb tota la informació ambiental del municipi) 

Prioritat Calendari Responsable  

Mitjana Mig termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

400    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum energètic del sector domèstic   
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Consum final d'energia total  
  

  

 



                                                                  

142 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 7.1 1 Campanya de reducció de residus    322,42 
Àmbit Temàtica Tipologia  

Altres Residus AM 

Descripció 
 
D’una banda, la prevenció de residus continua sent uns dels grans reptes de la proposta del PROGREMIC 2007-2012, 
fet que obliga als consistoris a iniciar noves propostes a nivell local si es volen assolir els objectius fixats en aquest 
mateix programa. 
 
D’altra banda, la reducció dels residus generats comporta un estalvi d’emissions a l’atmosfera associades a la gestió 
d’aquests i el seu destí final, en el cas de Begues, a dipòsit controlat. 
 
Aquesta acció té com a objectiu la reducció de residus basada en una campanya que informi als ciutadans a través de 
xerrades, tallers, difusió d’un tríptic... 
 
També s’inclou la possibilitat que l’Ajuntament tingui una vaixella reutilitzable que pugui oferir a les entitats del municipi i 
utilitzar en els seus propis actes. 

Relació amb d’altres accions PAES 
7.1.2, 7.1.3 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 6.3.3 Fomentar campanyes de sensibilització orientades a la ciutadania i als sectors 
econòmics envers la reducció embalatges necessaris i de minimització de la generació de residus en general) 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

10.000     
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Tones anuals de residus produïts  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Percentatge de recollida selectiva  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 7.1 2 Foment del compostatge casolà    323,86 
Àmbit Temàtica Tipologia  

Altres Residus AM 

Descripció 
 
La matèria orgànica correspon al 36% de pes d’una bossa d’escombraries tipus i els GEH que emet tractada com a 
FORM representen una quarta part del que emet tractada com a rebuig. 
 
El compostatge permet la reducció de residus que van a dipòsit controlat i per tant la disminució de GEH emesos a 
l’atmosfera per aquest motiu. A més a més també hi ha un estalvi d’emissions en el sector transport, ja que aquests 
residus es tracten on es generen.  
 
La implantació del compostatge casolà caldria fer-la en parcel•les unifamiliars o plurifamiliars que tinguessin espai 
suficient.  
 
Aquesta acció podria derivar en la consolidació d’horts ecològics a les escoles i treballar-hi l’autocompostatge. 

Relació amb d’altres accions PAES 
7.1.1, 7.1.3 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 6.3.1 Informar a la ciutadania sobre com realitzar el propi compostatge de la matèria 
orgànica) 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

1.200,     
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% població que realitza compostatge casolà  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Percentatge de recollida selectiva  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 7.1 3 Foment de la recollida selectiva    1.124,11 
Àmbit Temàtica Tipologia  

Altres Residus AM 

Descripció 
 
La correcta separació de residus en origen permet un millor reciclatge i per tant una reducció dels GEH que s’emeten a 
l’atmosfera degut al tractament dels residus que es generen. 
 
Aquesta acció proposa la realització d’una campanya orientada als ciutadans, ja sigui a través de xerrades, tallers 
ambientals o l’elaboració d’un tríptic perquè millorin la separació en origen dels residus, i augmentar així els 
percentatges de recollida selectiva. 

Relació amb d’altres accions PAES 
7.1.1, 7.1.2 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 6.1.1 Organitzar periòdicament campanyes informatives i de sensibilització sobre la 
separació en origen de residus) 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Llarg termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

10.000     
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% de residus recollits selectivament  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Percentatge de recollida selectiva  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 7.3 1 Campanya d'estalvi d'aigua    24,16 
Àmbit Temàtica Tipologia  

Altres Altres AM 

Descripció 
 
A Begues, el consum mitjà per habitant i dia és de 202 litres. El valor de referència establert per l’ACA per a consums 
domèstics, que és de 150 litres per habitant i dia. Aquest valor s’extreu tenint en compte un consum de 120 
litres/hab·dia per a edificis compactes i el consum de 200 litres/hab·dia dels habitatges unifamiliars.  
 
Per tal de fomentar l’estalvi d’aigua a les llars, i aconseguir reduir el consum, es proposa la realització de campanyes 
que facin incidència en la importància de l’estalvi de l’aigua. Un dels mecanismes és establir un repartiment d’airejadors 
per a totes les famílies. La instal·lació d’aquests components a totes les aixetes permet un estalvi d’aigua i també 
energètic a l’hora de consumir aigua calenta sanitària. 

Relació amb d’altres accions PAES 
7.3.2 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 5.1.2 Potenciar campanyes de sensibilització envers el consum domèstic d'aigua 
principalment) 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

3.000    
  
Termini d’amortització (anys) 

 

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Consum per habitant i dia 22.462,32 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Abastament d'aigua municipal  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
7.3 2 Promoció de l'aprofitament públic i privat de 

les aigües pluvials    24,16 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Altres Altres AM 
Descripció 
 
Els sistemes de recollida d’aigües pluvials suposen un aprofitament de l’aigua de pluja, que degut a les seves 
característiques és perfectament utilitzable per a ús domèstic i industrial. El seu aprofitament suposa una disminució de 
la pressió sobre el recurs d’aigua provinent de la xarxa o de pous, així com de l’aigua que arriba a les estacions 
depuradores. 
 
L’aigua de pluja recollida pot ser aprofitada per al reg de parcs i jardins, per al funcionament de la rentadora, el 
rentavaixelles i els sanitaris. Si s’aprofités l'aigua de pluja es podrien arribar a substituir, en una llar mitjana, 50.000 
litres anuals d'aigua potable, per aigua de pluja. 
 
L’acció proposa també, la recuperació de pous per el Camp de Futbol i la neteja de carrers, i la redacció d'una 
ordenança que obligui a les noves construccions a tenir un dipòsit específic per a les pluvials. 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha publicat una guia: “Aprofitament d’aigua de pluja a Catalunya. Dimensionament de 
dipòsits d’emmagatzematge” que es pot usar com a referència.  
 
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/campanyes_sensibilitzacio/aprof_aigues_pluvials.pdf 
 

Relació amb d’altres accions PAES 
7.3.1 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 5.1.3) 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
3.000   
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

% de població amb sistemes d'aprofitament d'aigua 22.462,32 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 

Abastament d'aigua municipal  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BEGUES 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq 

(Tn/any) 

 
7.3 3 Manteniment de les zones forestals de 

Begues com a embornals de CO2. 
   0 

Àmbit Temàtica Tipologia  

Altres Altres AM 
Descripció 
 
És sabut que la Terra i els oceans emmagatzemen la meitat dels 6’5 bilions de tones de carboni emeses anualment per 
la combustió de combustibles fòssils i les activitats industrials. L’altra meitat s’acumula com CO2 a l’atmosfera i aquest 
increment de la concentració és el responsable de l’escalfament global. 
 
Les zones del planeta amb superfícies boscoses importants poden provocar canvis de concentració del CO2 atmosfèric 
ja que el fixen. Aquest carboni fixat pot ser alliberat quan hi ha un incendi forestal, per exemple, i cal evitar-ho fent una 
gestió acurada dels nostres boscos. 
 
Per evitar incendis forestals i promoure una correcte gestió dels boscos, caldria fomentar que els propietaris tinguin 
PTGMF (Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal), netejar les franges perimetrals de les zones urbanitzades, treure 
les branques trencades després de nevades o fortes ventades, etc.  
 
L'explotació de la fusta per a usar-la com a restes d'estella per calderes de biomassa també s'inclou en aquesta acció. 

Relació amb d’altres accions PAES 
1.1.1 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla d'Acció Ambiental (acció 3.5.2 de campanyes de sensibilització als propietaris de les àrees forestals en relació al 
manteniment i conservació d'aquestes zones) 

Prioritat Calendari Responsable  

Alta Curt termini Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues 
  

Període d’execució  
Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
1.000    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any) 

Quantitat d'estella extreta dels boscos del municipi  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any) 
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5.3.- Resum del Pla d’Acció 

La taula següent mostra el resum del Pla d’Acció per al municipi de Begues. 

Taula 64.- Resum del pla d’Acció de Begues. 

Àmbit 
Nombre 

d'accions 

% 

respecte 

el total 

Reducció 

de t CO2 el 

2020 

Cost estimat 

(€) 

1.Equipaments i serveis                       17 43,59 2.087,83 642.050,00 

2. Transport 3 7,69 273,97 52.900,00 

3. Producció local d'energia 2 5,13 123,80 0,00 

4. Planejament 2 5,13 1.590,22 106.000,00 

5.Adquisició de béns i 

serveis 2 5,13 4,14 1.500,00 

6. Participació ciutadana 7 17,95 748,35 5.500,00 

7. Altres 6 15,38 1.818,71 28.200,00 

Total 39 100 6.647,02 836.150,00 

 

L’any 2005 el municipi de Begues va emetre un total de 29.589,62 t de CO2eq en els 

sectors de l’àmbit PAES. L’objectiu establert en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per 

l’any 2020 és la reducció d’un 20% d’aquestes, que es correspon a 5.917,92 t de 

CO2eq.  

Amb el compliment de les accions incloses en el pla d’acció s’ha calculat una reducció 

de fins a 6.647,02 t de CO2eq, que suposen un 22,46% de les emissions del 2005.  

Les accions que afecten directament a l’àmbit de l’Ajuntament permetran assolir prop 

del 64% de reducció respecte les emissions del 2005.  

Pel que fa a al cost estimat d’implantació de tot el PAES, concretar que aquest valor és 

una estimació del cost de les accions, però en cap cas significa un compromís de 

despesa directa per part de l’Ajuntament. També cal recordar, que aquest Pla serà 

objecte de revisió bianual, on es podran revisar les accions, els terminis i les 

estimacions de costos. 
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Finalment, cal destacar que part de les accions ja s’han dut a terme (69% del 

pressupost plantejat), altres són accions de despesa corrent i, en cap cas, totes les 

accions són costos directes per l’Ajuntament. En aquest sentit, l’Ajuntament de Begues 

disposa de subvencions i ajuts convocats pels ens públics, així com de recursos de 

finançament, que poden ser d’aplicació per a l’execució de les accions del PAES. Es 

recull a la taula 65. 

Taula 65.- Recursos per dur a terme la implantació del PAES. 

    Recursos de finançament per a l’Ajuntament 

Codi 
acció Títol DIBA ICAEN ARC ACA BEI IDAE 

1.1.1 

Substitució de les calderes 
d'equipaments per calderes de 
biomassa. ü ü     ü  

1.1.2 
Detectors de presència als lavabos 
i/o passadissos dels equipaments.   ü         

1.1.3 
Millora dels aïllaments i tancaments 
dels equipaments    ü         

1.1.4 

Millores en la il·luminació: 
Substitució de bombetes per d'altres 
més eficients.   ü       

1.1.5 
Millora de la climatització i augment 
de l'estalvi energètic.  ü       

1.1.6 
Instal·lació de plaques solars per 
l'ACS.   ü     ü  

1.1.7 
Substitució de les pantalles 
d'ordinador.  ü       

1.3.1 Instal·lació de balast de doble nivell.  ü     ü  

1.3.2 

Instal·lació de programadors 
astronòmics en tots els quadres 
d'enllumenat.  ü     ü  

1.3.3 

Substitució de les làmpades de 
vapor de mercuri (VM) per d'altres 
de vapor de sodi d'alta pressió 
(VSAP).  ü     ü  

1.3.4 
Reducció de potències de les 
làmpades VSAP .  ü     ü  

1.3.5 
Substitució dels punts de llum que 
no compleixen la Llei 6/2001.           

1.3.6 Telecontrol de l'enllumenat públic.         ü   

1.3.7 
Substitució de les làmpades dels 
semàfors per leds .        ü 
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    Recursos de finançament per a l’Ajuntament 

Codi 
acció Títol DIBA ICAEN ARC ACA BEI IDAE 

1.4.1 

Fomentar la renovació de calderes 
domèstiques i l'ús 
d'electrodomèstics bitèrmics/més 
eficients .  ü       

1.4.2 

Unió de consumidors en negociació 
amb companyia elèctrica per obtenir 
un mínim del 20% de renovables .            

1.5.1 

Establir bonificacions (incentius 
fiscals o ajuts) a les PIMES per 
il·luminar rètols amb sistemes de 
baix consum, instal·lar calderes de 
biomassa i calefacció o refrigeració 
solar.             

2.2.1 

Renovació de la flota de vehicles 
municipals segons criteris de baixa 
emissió de CO2.  ü         

2.2.2 
Cursos de conducció eficient per als 
treballadors municipals .   ü         

2.3.1 
Instal·lar carregadors d'energia 
elèctrica.        ü   

3.1.1 

Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques en cobertes 
municipals .        ü   

3.1.2 

Promoure la instal·lació de 
fotovoltaiques en el polígon 
industrial.        ü  

4.2.1 

Campanya de comunicació i 
sensibilització per una mobilitat 
sostenible.             

4.2.2 
Creació d'una xarxa d'itineraris 
urbans en bici.            

5.1.1 
Foment de la compra verda a 
l'Ajuntament.   ü       

5.2.1 

Exigir a l'empresa subministradora 
elèctrica que garanteixi l'aportació 
de renovables del 20%.          

6.2.1 

Modificació de l'impost de vehicles 
per afavorir la compra de vehicles 
de mínima emissió de CO2 
(<120gr/km ) i elèctrics .             

6.2.1 

Bonificacions de la taxa de 
tractament de les escombraries per 
un ús habitual de la deixalleria.            

6.2.2 

Bonificacions de la taxa de recollida 
d'escombraries per a la realització 
de compostatge casolà.           
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    Recursos de finançament per a l’Ajuntament 

Codi 
acció Títol DIBA ICAEN ARC ACA BEI IDAE 

6.4.1 Projecte 50-50 a les escoles . ü         

6.4.2 

Comptador intel·ligent de 
visualització del consum elèctric a 
les escoles .           

6.4.3 

Organització de tallers ambientals 
sobre energies renovables, 
eficiència energètica i tractament de 
residus a l'escola.           

6.4.4 

Destinar un espai a la web de 
l'Ajuntament amb consells d'estalvi i 
eficiència energètica i un enllaç a 
una calculadora de CO2.          

7.1.1 Campanya de reducció de residus      ü       

7.1.2 Foment del compostatge casolà     ü       

7.1.3 Foment de la recollida selectiva     ü       

7.3.1 Campanya d'estalvi d'aigua ü     ü     

7.3.2 
Promoció de l'aprofitament públic i 
privat de les aigües pluvials  ü     ü     

7.3.3 

Manteniment de les zones forestals 
de Begues com a embornals de 
CO2.             

DIBA: Diputació de Barcelona; ICAEN: Institut Català de l’Energia; ARC: Agència de residus de Catalunya; ACA: 
Agència catalana de l’aigua; BEI: Finançament del Banc Europeu d’Inversions; CCMaresme: Consell Comarcal del 
Maresme. 

 

A continuació es mostra una taula resum amb totes les accions proposades i els 

estalvis associats. 
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Taula 66.- Taula resum amb accions i estalvis associats. 

     Balanç d'energia (kWh) Balanç econòmic € o €/any 
Emissions 

CO2 eq 

Codi 
acció 

Títol Temàtica Tipo-
logia 

Calen-
dari 

Consum 
actual 

Consum 
de l'acció 

Estalvi Cost 
actual 

Cost de 
l'acció 

Estalvi 
aconse -
guit 

Anys 
amortit-
zació 

Estalvi 
tCO2eq 
anual 

 

Substitució de les calderes 
d'equipaments per calderes de 
biomassa 

Edificis i 
equipaments 
municipals 

CP Curt 
termini 387.518 - 387.518 - 300.000 - 7 87,97 

 

Detectors de presència als 
lavabos i/o passadissos dels 
equipaments 

Edificis i 
equipaments 
municipals 

CP Curt 
termini 2.094 - 1.047 - 2.300 - 10 0,41 

 
Millora dels aïllaments i 
tancaments dels equipaments 

Edificis i 
equipaments 
municipals 

CP Llarg 
termini 276.877 - 55.375 - 315.000 - 4 12,98 

 

Millores en la il·luminació: 
Substitució de bombetes per 
d'altres més eficients. 

Edificis i 
equipaments 
municipals 

CP Llarg 
termini 123.604 - 32.130 - 17.200 - 5 15,48 

 
Millora de la climatització i 
augment de l'estalvi energètic 

Edificis i 
equipaments 
municipals 

CP Mig 
termini - - 13.675 - 1.200 - 1 3,05 

 
Instal·lació de plaques solars 
per l'ACS 

Edificis i 
equipaments 
municipals 

CP Mig 
termini - - 17.279 - 2.300 - 5 3,92 

 
Substitució de les pantalles 
d'ordinador 

Edificis i 
equipaments 
municipals 

CP Llarg 
termini 900,9  328,00  3.100  - 0,16 
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     Balanç d'energia (kWh) Balanç econòmic € o €/any 
Emissions 

CO2 eq 

Codi 
acció 

Títol Temàtica Tipo-
logia 

Calen-
dari 

Consum 
actual 

Consum 
de l'acció 

Estalvi Cost 
actual 

Cost de 
l'acció 

Estalvi 
aconse -
guit 

Anys 
amortit-
zació 

Estalvi 
tCO2eq 
anual 

 
Instal·lació de balast de doble 
nivell 

Enllumenat 
públic i 
semàfors 

CP Mig 
termini 821.015 - 170.203 - 0 - 12 81,87 

 

Instal·lació de programadors 
astronòmics en tots els quadres 
d'enllumenat 

Enllumenat 
públic i 
semàfors 

CP Mig 
termini 821.015 - 85.101,50 - 0 - 1 40,93 

 

Substitució de les làmpades de 
vapor de mercuri (VM) per 
d'altres de vapor de sodi d'alta 
pressió (VSAP) 

Enllumenat 
públic i 
semàfors 

CP Mig 
termini 

821.015 - 23.776,50 - 0 - 2 11,44 

 
Reducció de potències de les 
làmpades VSAP 

Enllumenat 
públic i 
semàfors 

CP Mig 
termini 821.015 - 120.681 - 0 - 6 58,05 

 

Substitució dels punts de llum 
que no compleixen la Llei 
6/2001 

Enllumenat 
públic i 
semàfors 

CP Mig 
termini - - 0,00 - 0 - 0 - 

 
Telecontrol de l'enllumenat 
públic 

Enllumenat 
públic i 
semàfors 

CP Mig 
termini - - 212.753 - 0 - 5 102,33 

 
Substitució de les làmpades 
dels semàfors per leds 

Enllumenat 
públic i 
semàfors 

CP Llarg 
termini 5.404,80  3.783,36  450  0 0,91 
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     Balanç d'energia (kWh) Balanç econòmic € o €/any 
Emissions 

CO2 eq 

Codi 
acció 

Títol Temàtica Tipo-
logia 

Calen-
dari 

Consum 
actual 

Consum 
de l'acció 

Estalvi Cost 
actual 

Cost de 
l'acció 

Estalvi 
aconse -
guit 

Anys 
amortit-
zació 

Estalvi 
tCO2eq 
anual 

 

Fomentar la renovació de 
calderes domèstiques i l'ús 
d'electrodomèstics 
bitèrmics/més eficients 

Sector 
domèstic 

AM Curt 
termini 

- - 170.203 - 500 - - 815,68 

 

Unió de consumidors en 
negociació amb companyia 
elèctrica per obtenir un mínim 
del 20% de renovables 

Sector 
domèstic 

ER Mig 
termini 

- - 85.101,50 - 0 - - 725,05 

 

Establir bonificacions (incentius 
fiscals o ajuts) a les PIMES per 
il·luminar rètols amb sistemes 
de baix consum, instal·lar 
calderes de biomassa i 
calefacció o refrigeració solar. 

Sector serveis AM 
Curt 

termini - 283.835 23.776,50 - 0 - - 127,61 

 

Renovació de la flota de 
vehicles municipals segons 
criteris de baixa emissió de CO2. 

Flota 
municipal CP 

Mig 
termini - 18.646 120.681 - 30000 - >20 4,95 

 Cursos de conducció eficient 
per als treballadors municipals 

Flota 
municipal AM 

Curt 
termini - 14.917 0,00 - 0 - - 3,98 

 
Instal·lar carregadors d'energia 
elèctrica 

Transport 
privat i 

comercial 
ER 

Mig 
termini - 0,00 212.753 - 2900 - - 265,04 
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     Balanç d'energia (kWh) Balanç econòmic € o €/any 
Emissions 

CO2 eq 

Codi 
acció 

Títol Temàtica Tipo-
logia 

Calen-
dari 

Consum 
actual 

Consum 
de l'acció 

Estalvi Cost 
actual 

Cost de 
l'acció 

Estalvi 
aconse -
guit 

Anys 
amortit-
zació 

Estalvi 
tCO2eq 
anual 

 

Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques en cobertes 
municipals 

Fonts 
d'energia 

renovables 
ER 

Llarg 
termini - - - - 0  - 13,80 

 

Promoure la instal·lació de 
fotovoltaiques en el polígon 
industrial 

Fonts 
d'energia 

renovables 
ER 

Curt 
termini - - - - 0  - 110,00 

 

Campanya de comunicació i 
sensibilització per una mobilitat 
sostenible 

Plans de 
mobilitat o 
transport 

AM 
Curt 

termini - - - - 6.000  - 1.325,18 

 
Creació d'una xarxa d'itineraris 
urbans en bici 

Plans de 
mobilitat o 
transport 

PDR 
Curt 

termini - - - - 100.000  - 265,04 

 
Foment de la compra verda a 
l'Ajuntament 

Requisits 
d'eficiència 
energètica 

CP 
Mig 

termini - - - - 1.500  - - 

 

Exigir a l'empresa 
subministradora elèctrica que 
garanteixi l'aportació de 
renovables del 20% 

Requisits 
d'energia 
renovable 

ER Mig 
termini 

- - - - 0  - 4,14 

 

Modificació de l'impost de 
vehicles per afavorir la compra 
de vehicles de mínima emissió 
de CO2 (<120gr/km) i elèctrics. 

Incentius 
fiscals i ajuts 

PDR Curt 
termini 

- - - - 0  - 530,00 
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     Balanç d'energia (kWh) Balanç econòmic € o €/any 
Emissions 

CO2 eq 

Codi 
acció 

Títol Temàtica Tipo-
logia 

Calen-
dari 

Consum 
actual 

Consum 
de l'acció 

Estalvi Cost 
actual 

Cost de 
l'acció 

Estalvi 
aconse -
guit 

Anys 
amortit-
zació 

Estalvi 
tCO2eq 
anual 

 

Bonificacions de la taxa de 
tractament de les escombraries 
per un ús habitual de la 
deixalleria 

Incentius 
fiscals i ajuts PDR 

Curt 
termini 

- - - - 0  - 98,55 

 

Bonificacions a la taxa de 
recollida d'escombraries si es 
realitza de compostatge casolà 

Incentius 
fiscals i ajuts PDR 

Curt 
termini - - - - 0  - - 

 Projecte 50-50 a les escoles 

Formació i 
educació 
ambiental AM 

Mig 
termini - - 36.470 - 1.000  - 8,42 

 

Comptador intel·ligent de 
visualització del consum elèctric 
a les escoles 

Formació i 
educació 
ambiental AM 

Curt 
termini - - 36.470 - 100  - 8,42 

 

Organització de tallers 
ambientals sobre energies 
renovables, eficiència i 
tractament de residus a l'escola 

Formació i 
educació 
ambiental AM 

Curt 
termini - - 301.392 - 4.000  - 102,96 

 

Destinar un espai a la web de 
l'Ajuntament amb consells 
d'estalvi energètic i un enllaç a 
una calculadora de CO2. 

Formació i 
educació 
ambiental AM 

Mig 
termini 

- - 0,00 - 400  - - 

 Campanya de reducció de 
residus Residus AM 

Curt 
termini - - 0,00 - 10.000  - 322,42 
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     Balanç d'energia (kWh) Balanç econòmic € o €/any 
Emissions 

CO2 eq 

Codi 
acció 

Títol Temàtica Tipo-
logia 

Calen-
dari 

Consum 
actual 

Consum 
de l'acció 

Estalvi Cost 
actual 

Cost de 
l'acció 

Estalvi 
aconse -
guit 

Anys 
amortit-
zació 

Estalvi 
tCO2eq 
anual 

 
Foment del compostatge casolà Residus AM 

Curt 
termini - - - - 1.200  - 323,86 

 
Foment de la recollida selectiva Residus AM 

Llarg 
termini - - - - 10.000  - 1.124,11 

 
Campanya d'estalvi d'aigua Altres AM 

Curt 
termini - - 22.462,32 - 3.000  - 24,16 

 

Promoció de l'aprofitament 
públic i privat de les aigües 
pluvials Altres AM 

Curt 
termini - - 22.462,32 - 3.000  - 24,16 

 

Manteniment de les zones 
forestals de Begues com a 
embornals de CO2. Altres AM 

Curt 
termini - - - - 1.000  - - 

 
   

TOTAL 51.350.920 - 13.591.425 - 836.150,00   6.647,02 
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6.- Pla de Seguiment 

6.1.- Introducció 

El present document pretén avaluar de forma contínua les accions proposades per 

assolir la sostenibilitat energètica del municipi, com es va acordar en el corresponent 

Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.  

El Pla de Seguiment ha d’aportar documentació detallada i completa seguint la 

metodologia establerta i el tractament apropiat de les dades, com a eina de revisió i 

millora de les actuacions. Amb la informació generada a partir d’aquest Pla de 

Seguiment, el municipi haurà de presentar l’informe d’aquest seguiment bianualment, 

indicant el compliment del PAES corresponent, a la Direcció General de Transport i 

Energia de la Comissió Europea. Aquest informe s’elaborarà seguint la metodologia 

establerta per la Diputació de Barcelona i en funció de la normativa europea vigent.  

Aquest seguiment i el posterior informe, es realitzarà des dels serveis tècnics de 

l’Ajuntament de Begues.  

6.2.- Metodologia 

El Pla de seguiment del PAES ha d’incloure, d’una banda, la descripció del contingut 

dels informes de seguiment que s’hauran de presentar a Europa i de l’altra, un protocol 

per a recollir les dades, valorar-les i redactar els posteriors informes. 

6.2.1.- Contingut dels informes de seguiment 

Els informes de seguiment hauran de complir dos objectius: 

- Avaluar el grau de compliment del compromís adquirit per l’ajuntament en 

l’adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldesses. 

- Avaluar l’estat d’execució del PAES. 

Aquests informes s’enviaran biannualment a la DGTREN (Direcció General de 

Transport i Energia de la Comissió Europea). 

Per tal de donar compliment al primer objectiu, caldrà calcular diversos indicadors: 
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- Emissions de GEH globals del municipi, absolutes i per càpita (CO2eq/any i 

CO2eq/hab·any).  

- Emissions de GEH dels àmbits amb compromís del PAES (totals i desglossats 

per àmbits). 

- Consum final d’energia total. 

- Consum final d’energia de l’Ajuntament. 

- Producció local d’energies renovables. 

Cada indicador es presentarà en format de fitxa on a més a més hi hagi: objectiu 

numèric a assolir, valoració de si se segueix la tendència desitjada i un gràfic que 

mostri la seva evolució.  

També caldrà avaluar els resultats de les accions fetes i veure si s’ha assolit el resultat 

que s’havia previst.  

Per avaluar l’estat d’execució del PAES també es proposen diversos indicadors: 

- Percentatge d’accions fetes respecte del total. 

- Percentatge d’accions no fetes respecte el total. 

- Inversió efectuada respecte la prevista. 

- Cost eficiència mitjà. 

A més a més caldrà conèixer: 

- Estat de les accions: feta, feta parcialment, en curs o no feta.  

- Inversions econòmiques: Diners invertits independentment de la font inversora. 

- Cost-eficiència real: En les accions fetes es podrà comparar el cos t previst amb el 

cost real.  

Els informes de seguiment també hauran d’incloure un apartat que detalli els 

problemes sorgits en la implantació del PAES, així com oportunitats. Per últim caldrà 

un apartat de conclusions i propostes de millora.  
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6.2.2.- Protocol per a l’elaboració de l’informe de seguiment 

D’una banda l’informe de seguiment haurà d’incloure la recollida de dades 

energètiques, de l’altre el càlcul d’indicadors. Així doncs cal definir qui seran els 

responsables dins l’Ajuntament de facilitar i recollir aquestes dades i elaborar l’informe. 

Per tal de donar compliment als requeriments d’Europa envers la comunicació i difusió 

del PAES, caldrà descriure un protocol bàsic per difondre’n els resultats, tan a nivell 

intern de l’Ajuntament com per la ciutadania en general.  

6.3.- Càlcul inicial dels indicadors de seguiment 

Els indicadors de seguiment del PAES: indiquen el compliment del compromís de la 

reducció de les emissions en un 20% a través de les dades de les emissions de la 

població i l’Ajuntament en concret.  

Aquests indicadors estan basats en les emissions dels diversos sectors, calculats per 

els anys que s’han treballat les dades, es presenten a la taula 67. 
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Taula 67.- Càlcul dels indicadors objectiu del PAES, dades en tCO2eq i MWh del 2003 al 2010. 

Indicadors 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Emissions totals  33.134,65 34.857,35 32.467,18 29.357,82 30.449,86 - - - 

Emissions totals per habitant i any 

(tCO2eq/hab·any) 
6,60 6,60 5,94 5,15 5,16 - - - 

Emissions àmbit PAES  29.144,05 31.842,09 29.589,62 27.326,41 28.180,74 - - - 

Emissions àmbit PAES per habitant  

i any (tCO2eq/hab·any) 
5,80 6,03 5,41 4,79 4,78 - - - 

Emissions del sector serveis 1.939,22 2.135,44 2.552,24 2.581,93 2.748,81 - - - 

Emissions del sector domèstic  8.464,02 9.194,64 10.297,00 10.252,03 10.686,92 - - - 

Emissions del sector transport  15.835,58 17.458,86 13.251,84 11.220,44 11.396,99 - - - 

Emissions del sector residus  2.733,51 2.874,25 3.285,31 3.073,03 3.140,53 2.896,68 2.782,66 - 

Emissions del sector aigua  171,72 178,91 203,24 198,98 207,49 174,73 123,87 112,26 

Emissions àmbit Ajuntament  - - 654,68 - - - - 607,50 
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Indicadors 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Consum final d’Energia total 109.976,49 116.356,27 100.143,87 90.813,69 93.188,57 - - - 

Consum final d’Energia de l’Ajuntament - - 1.720,27 - - - - 2.528,79 

Producció local d’energies renovables - - - - - - - - 
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Per tal de veure l’evolució de cada un d’aquests indicadors es presenta una fitxa per 

cada un d’ells.  

Indicador: Emissions totals  

 

Les emissions de GEH 

totals del municipi es 

calculen a partir de totes les 

emissions derivades per font 

d’energia tenint en compte, 

també, les emissions 

associades a la gestió de 

residus.  

Les emissions de cada font 

d’energia s’obtenen a partir dels consums corresponents, multiplicat pel factor 

d’emissió de cada cas. 

El valor s’expressa en tones de CO2 equivalent per any (t CO2 eq/any). 

Obtenció de dades: 

Els valors dels consums els 

facilita l’Institut Català de 

l’Energia (ICAEN). 

La tendència observada durant el període 2003-

2007 és a disminuir, tot i que el 2007 es recupera 

lleugerament. 

La tendència desitjada per a l’escenari 2020 és la 

reducció de les emissions totals de GEH del 

municipi. 
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Indicador: Emissions totals per habitant 

 

Les emissions de GEH totals per habitant es calculen a partir de les emissions de 

GEH totals del conjunt del municipi en relació al nombre d’habitants de l’any en 

qüestió. 

El valor s’expressa en tones de CO2 equivalent per habitant i any  

(t CO2 eq/hab·any). 

Evolució de les emissions totals per habitant
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Obtenció de dades: 

Els valors dels consums i 

dels habitants els facilita 

l’Institut Català de l’Energia 

(ICAEN) i l’Institut 

d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT). 

La tendència observada durant el període 2003-2007 

és a disminuir lleugerament per després mantenir-se. 

La tendència desitjada per a l’escenari 2020 és la 

reducció de les emissions totals de GEH de cada 

habitant a l’any. 
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Indicador: Emissions àmbit PAES 

 

Les emissions de GEH de l’àmbit PAES es calculen a partir de totes les emissions 

derivades dels sectors serveis, domèstic, transport, aigua i residus.  

Les emissions de cada sector s’obtenen a partir dels consums corresponents, multiplicat 

pel factor d’emissió de cada cas. 

El valor s’expressa en tones de CO2 equivalent per any (t CO2 eq/any) 

Evolució de les emissions àmbit PAES
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Obtenció de dades: 

Els valors dels consums els facilita 

l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i 

l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT). 

La tendència observada durant el període 

2003-2007 és a disminuir per després 

augmentar lleugerament. 

La tendència desitjada per a l’escenari 

2020 és la reducció de les emissions de 

l’àmbit PAES en un 20%. 
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Indicador: Emissions àmbit PAES per habitant 

 

Les emissions de GEH de l’àmbit PAES per habitant es calculen a partir de les 

emissions de GEH de l’àmbit PAES en relació al nombre d’habitants de l’any en 

qüestió. 

El valor s’expressa en tones de CO2 equivalent per habitant i any  

(t CO2 eq/hab·any) 
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Obtenció de dades: 

Els valors dels consums i les dades de la 

població els facilita l’Institut Català de 

l’Energia (ICAEN) i l’Institut d’Estadística 

de Catalunya (IDESCAT). 

La tendència observada durant el període 

2003-2007 és a disminuir per mantenir-se. 

La tendència desitjada per a l’escenari 

2020 és la reducció de les emissions de 

l’àmbit PAES de cada habitant a l’any. 
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Indicador: Emissions del sector serveis 

 

Les emissions de GEH del sector serveis es calculen a partir de totes les emissions 

derivades de les diferents fonts d’energia utilitzades en aquest sector.  

Les emissions de cada font d’energia s’obtenen a partir dels consums d’energia 

elèctrica, de combustibles líquids i de GLP, que corresponen al sector serveis, 

multiplicat pel factor d’emissió de cada cas. 

El valor s’expressa en tones de CO2 equivalent per any  

(t CO2 eq/any) 
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Obtenció de dades: 

Les dades dels consums les facilita 

l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i 

l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT). 

La tendència observada durant el període 

2003-2007 és a augmentar. 

La tendència desitjada per a l’escenari 2020 

és la reducció de les emissions associades al 

sector serveis. 
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Indicador: Emissions del sector domèstic 

 

Les emissions de GEH del sector domèstic es calculen a partir de totes les emissions 

derivades de les diferents fonts d’energia utilitzades en aquest sector.  

Les emissions de cada font d’energia s’obtenen a partir dels consums d’energia 

elèctrica, de combustibles líquids i de GLP, que corresponen al sector domèstic, 

multiplicat pel factor d’emissió de cada cas. 

El valor s’expressa en tones de CO2 equivalent per any  

(t CO2 eq/any) 
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Obtenció de dades: 

Les dades dels consums les facilita 

l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i 

l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT). 

La tendència observada durant el període 

2003-2007 és a augmentar. 

La tendència desitjada per a l’escenari 

2020 és la reducció de les emissions 

associades al sector domèstic. 
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Indicador: Emissions del sector transport 

 

Les emissions de GEH del sector transport es calculen a partir de les emissions 

derivades del parc de vehicles corresponent al municipi.  

Les emissions del parc de vehicles del municipi s’obtenen a partir dels consums de 

benzines i gasoil A, multiplicat pel factor d’emissió de cada cas. 

El valor s’expressa en tones de CO2 equivalent per any (t CO2 eq/any) 

Evolució de les emissions del sector transport
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Obtenció de dades: 

Les dades dels consums les facilita 

l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i 

l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT). 

La tendència observada durant el període 

2003-2007 és a disminuir i estabilitzar-se. 

La tendència desitjada per a l’escenari 

2020 és que es mantingui la reducció. 
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Indicador: Emissions del sector residus 

 

Les emissions de GEH del sector residus del municipi es calculen a partir de totes les 

emissions derivades de la gestió de cada fracció de residus.  

Les emissions de cada fracció de residus s’obtenen a partir de les tones corresponents 

generades de cada fracció, multiplicat pel factor d’emissió de cada cas. 

El valor s’expressa en tones de CO2 equivalent per any  

(t CO2 eq/any). 

Evolució de les emissions del sector residus
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Obtenció de dades: 

Els valors de la generació de residus 

de cada fracció s’obtenen a partir de 

l’Agència de Residus de Catalunya. 

La tendència observada durant el període 

2003-2007 és a disminuir. 

La tendència desitjada per a l’escenari 2020 

és la reducció de les emissions de GEH del 

sector residus. 
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Indicador: Emissions del sector aigua 

 

Les emissions de GEH del sector aigua es calculen a partir de totes les emissions 

derivades de la depuració i potabilització de l’aigua que es consumeix al municipi.  

Les emissions de cada procés del cicle de l’aigua municipal s’obtenen a partir dels volums 

d’aigua depurats i els consums elèctrics de la potabilització i multiplicat pel factor d’emissió 

de cada cas. 

El valor s’expressa en tones de CO2 equivalent per any  

(t CO2 eq/any). 

Evolució de les emissions del sector aigua
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Obtenció de dades: 

Els valors necessaris s’obtenen de 

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la 

pròpia depuradora. 

La tendència observada durant el període 

2003-2007 és a disminuir. 

La tendència desitjada per a l’escenari 

2020 és la reducció de les emissions 

associades al consum d’aigua. 
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Indicador: Emissions àmbit Ajuntament 

 

Les emissions de GEH de l’Ajuntament es calculen a partir de totes les emissions 

associades als equipaments municipals, l’enllumenat públic, semàfors i la flota de 

vehicles (municipal i externa).  

El conjunt de les emissions s’obtenen a partir dels consums corresponents, multiplicat pel 

factor d’emissió de cada cas. 

El valor s’expressa en tones de CO2 equivalent per any (t CO2 eq/any) 

Evolució de les emissions àmbit Ajuntament
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Obtenció de dades: 

Els valors dels consums s’obtenen a partir 

de les factures anuals d’electricitat, 

combustibles líquids i gasos liquats de 

petroli de cada equipament o 

infraestructura municipal. 

La tendència observada durant els anys 

estudiats (2005 i 2010) és a disminuir. 

La tendència desitjada per a l’escenari 

2020 és la reducció de les emissions 

derivades de l’àmbit corresponent a 

l’Ajuntament. 
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Indicador: Consum final d’energia total 

 

El consum final d’energia total es calcula a partir de les dades de consum de tots els 

sectors d’activitat.   

El valor s’expressa en MWh. 

Evolució del consum final d'energia
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Obtenció de dades: 

Les dades dels consums les facilita 

l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i 

l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT). 

La tendència observada és a disminuir, 

registrant el mínim l’any 2006, i llavors 

s’aprecia un augment moderat. 

La tendència desitjada per a l’escenari 

2020 és la disminució del consum en tot el 

municipi. 
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Indicador: Consum final d’energia de l’Ajuntament 

 

El consum final d’energia de l’Ajuntament es calcula a partir de les dades de consum 

associades als equipaments municipals, l’enllumenat públic, semàfors i la flota de 

vehicles (municipal i externa). 

El valor s’expressa en MWh. 

Evolució del consum final d'energia de l'Ajuntament
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Obtenció de dades: 

Els valors dels consums s’obtenen a partir 

de les factures anuals d’electricitat, 

combustibles líquids i gasos liquats del 

petroli de cada equipament o 

infraestructura municipal.  

La tendència observada durant els anys 

estudiats (2005 i 2010) és a augmentar 

constantment. 

La tendència desitjada per a l’escenari 

2020 és la reducció dels consums derivats 

de l’àmbit corresponent a l’Ajuntament. 

 

 

 

 


