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RESUM EXECUTIU 
 
En el present Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) es planteja la reducció de 459 
tones de CO 2eq. (1,5 tones CO 2eq./hab.) per l’any 2020, un 23,3% sobre el total de l es 
emissions de GEH de l’àmbit PAES de l’any 2005 . L’àmbit d’acció directe és sobre 
1.971,82 tCO2eq. que van generar l’any 2005 tots els sectors de l’àmbit PAES (sector 
serveis, sector domèstic, sector transport, sector residus i sector aigua).  
 
El Pla d’Acció consta de 72 accions , el major pes de les quals recau (en quantitat 
d’accions) sobre els equipaments municipals. 
 
 
Per a l’aplicació  del Pla d’Acció, es poden consultar: 
 

 les fitxes individuals de les accions 
 

 
 
 
 
 

 la taula tècnica operativa  del Pla d’Acció 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per al seu seguiment  es poden utilitzar les següents eines: 
 
 

 Taula de seguiment de les accions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taula de seguiment d’aplicació del PAES 
 
 
 
 
 
 
 

CODI
CODI 

ACCIÓ
TÍTOL TEMÀTICA

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh)

PRODUCCI
Ó 

ESTIMADA 
(kWh)

CANVIS A LES 
ACCIONS 

(Modificada / 
No modificada / 

Nova / 
Desestimada)

ESTAT 
D'EXECUCIÓ          
(No iniciada / 

En curs / 
Executada)

GRAU 
D'EXECUCI

Ó      / en 
curs (%)

EMISSIONS 
ESTALVIADES 
(tCO2eq) *dada 

PAES o nou 
càlcul si es té 

la dada

Estalvi 
energètic 
estimat 

assolit (kWh) 

Producció 
energètica 

(kWh) 

1.1 1

Suport i assesorament en matèria 
d'eficiència i estalvi energètic per 
l'Agència Local de l'Energia d'Osona 
(VIGENT)

Edificis I 
equipaments 
municipals 0,00 0,00

1.1 2
Identificar un responsable energètic dels 
equipaments. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 3.321,92 0,00

1.1 3

Instal·lació de mesuradors de consum 
elèctric a les dependències per realitzar 
petites auditories energètiques

Edificis I 
equipaments 
municipals 1.370,50 0,00

1.1 4
Programa manteniment edificis i 
equipaments municipals

Edificis I 
equipaments 
municipals 1.545,78 0,00

COLLSUSPINA
BALANÇ 
ECONÒMIC € 
o €/ANY

CODI CODI ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA TIPOLOGIA CALENDARI
ESTALVI 

ESTIMAT (kWh)

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh)

COST 
ESTIMAT (€)

PERÍODE 
D'AMORTITZACI

Ó (ANYS)

1.1 1

Suport i assesorament en matèria 
d'eficiència i estalvi energètic per 
l'Agència Local de l'Energia d'Osona 
(VIGENT)

Edificis I equipaments 
municipals CP Executada 0,00 0,00 1280 0,3

1.1 2
Identificar un responsable energètic 
dels equipaments. 

Edificis I equipaments 
municipals CP Curt termini 3.321,92 0,00 20000 0,0

1.1 3

elèctric a les dependències per 
realitzar petites auditories 
energètiques

Edificis I equipaments 
municipals CP Curt termini 1.370,50 0,00 0 1,5
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Estructura del Pla d’Acció per l’Energia Soste nible 
 
El present treball s’estructura en diversos documents:   
 

� DOCUMENT I: Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) 
� DOCUMENT II: Procés de participació 
� DOCUMENT III: Documents de síntesi en català i anglès 
� DOCUMENT IV: SEAP Template 
� DOCUMENT V: Annexos 

 
DOCUMENT I: Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
 
En aquest document primerament s’exposa el marc general d’adhesió al Pacte 
d’Alcaldes/esses per part de l’ajuntament i la metodologia utilitzada. Posteriorment es 
mostren les dades energètiques de partida per fonts i sectors i l’avaluació d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle (GEH1, d’ara endavant) del terme municipal, de l’àmbit PAES i 
de l’ajuntament, per tal de fer una diagnosi i determinar els principals àmbits d’actuació a 
on l’ajuntament pot fer més incidència en la reducció d’emissions de GEH. 
 
Més endavant es marquen els objectius estratègics per a la reducció d’emissions i els 
àmbits d’actuació de compromís i actuació del PAES. Finalment hi ha el Pla d’Acció que 
defineix les àrees de l’ajuntament involucrades en l’execució del Pla d’Acció i el recull 
d’accions a realitzar. 
 
DOCUMENT II: Procés de participació 
 
Aquest document descriu el procés de participació que s’ha seguit en els diferents 
col·lectius (equip de govern, treballadors de l’ajuntament i ciutadania) i s’exposen les 
aportacions rebudes per a les diverses accions del PAES. 
 
DOCUMENT III: Documents de síntesi en català i angl ès 
 
Aquest document és un resum en català i anglès del primer document. 
 
DOCUMENT IV: SEAP Template 
 
Aquest document és la còpia escrita de les dades entrades a la web europea del Pacte 
d'Alcaldes i Alcaldesses (http://members.eumayors.eu/). 
 
DOCUMENT V: Annexos 
 
Inclou les auditories energètiques desenvolupades, les fonts de referència i bibliografia 
emprada, les actes de les reunions de treball per elaborar el pla i tota la documentació 
necessària per a la comprensió del PAES i la utilitzada en la Vilanova de Sau elaboració. 
 

                                                           
1 GEH: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC i SF6), l’ozó (troposfèric i estratosfèric, amb efectes de sentit contrari), 
els aerosols i els núvols (vapor d’aigua). 
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1.2. Marc general 
 
L’augment de la concentració de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera sembla ser el 
responsable d’un escalfament del sistema climàtic a nivell global. Segons el IV Informe 
del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic del 2007 (IPCC de les 
seves sigles en anglès) aquest escalfament és directament atribuïble amb gran certesa a 
l’activitat humana. 
 
Segons aquest mateix informe aquest canvi tindria àmplies conseqüències en les 
temperatures globals (es preveu un escalfament mitjà de la Terra d’entre 1,8ºC i 4ºC a 
finals del segle XXI si no hi ha cap canvi de tendència) i en els sistemes físics i biològics.  
 
Les conseqüències de l’escalfament global també afectarien als sistemes econòmics 
mundials. En un escenari d’inacció vers l’escalfament global els costos per a l’economia 
mundial podrien oscil·lar entre el 5% i el 20% del PIB mundial segons l’Informe Stern 
(2007).  
 
El marc d’acció per fer front al canvi climàtic es tradueix en vàries iniciatives en diferents 
nivells. A nivell europeu a La Carta de Leipzig, signada pels ministres responsables del 
Desenvolupament Urbà dels Estats membres, es declara la voluntat de realitzar un 
desenvolupament urbà sostenible.  
 
A nivell  també europeu són destacables els ambiciosos objectius adoptats pel Consell 
Europeu l’any 2008 de reduir com a mínim un 20% l’emissió de GEH i arribar a que les 
energies renovables representin un 20% del consum energètic de la UE, tot al 20202.    
 
En aquesta mateixa línia la Comissió europea va posar en marxa el Pacte 
d'Alcaldes/esses (Covenant of Mayors) , una iniciativa per tal d’aconseguir els objectius 
comunitaris de reducció de les emissions de GEH mitjançant la participació dels governs 
locals i de la ciutadania. Els objectius marcats són reduir les emissions de GEH en un 
mínim del 20% (respecte als valors de l’any 2005) tot augmentant un 20% l’eficiència 
energètica i arribant a una quota del 20% de fonts d’energia renovables, tot pel 2020. 
 
A nivell Estatal l’any 2007 es presentà el segon Plan nacional de asignaciones i 
l’Estrategia española de cambio climático y energía limpia. Horizonte 2007-2012-2020, 
orientada a la reducció d’emissions en els sectors difusos. En la mateixa línia, el Plan de 
Acción 2008-2012 de la Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-
2012 (E4) planteja les accions per tal de reduir el consum d’energia primària en 24.776 
ktep al 2012 amb una reducció d’emissions de 238.130 ktCO2 en aquest període.  
 
A nivell català el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 tenia per missió la 
coordinació, el seguiment i l’impuls de totes les actuacions i projectes que tinguin un 
impacte en la reducció d’emissions, marcant com a objectiu la reducció de 5,33 Mt de 
CO2eq de mitjana anual durant el període 2008-2012. Aquest pla es coordinava amb el 
Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, que marcava l’estratègia d’estalvi i eficiència 
energètica, un pla d’infraestructures energètiques, un pla d’energies renovables i un 
programa de recerca i desenvolupament tecnològic en l’àmbit energètic.  
 
Aquest pla preveia una reducció anual de consum, respecte a l’escenari base, de 2.137,8 
ktep/any, dels quals un 20,9% seria energia elèctrica, així com arribar a un 9,5% de 
participació de les energies renovables en el balanç d’energia primària, i arribar a un 
24% en la participació de les energies renovables en la generació elèctrica.  

                                                           
2 COM(2008) 30 final: Dos veces 20 para el 2020. El cambio climático, una oportunidad para Europa. 
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En la renovació d’aquests dos plans a nivell de Catalunya, el nou Pla de l’Energia i 
Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 , apunta cap a un escenari (Escenari Aposta) 
que preveu una pujada important dels preus dels combustibles fòssils i sobre el qual 
s’haurà de fer feines proactives per avançar cap a una economia de baixa intensitat 
energètica i baixa emissió de carboni amb una aposta forta per les tecnologies d’estalvi i 
eficiència energètica, amb un baix consum d'hidrocarburs fòssils i on, dins del mix de 
l'energia, es maximitza la utilització de les energies renovables.  
 
Dintre d’aquest escenari es compleixen tots els objectius de l’anomenat paquet Energia i 
Clima de la Unió Europea (l’escenari 20-20-20 en l’horitzó de l’any 2020). D’acord amb 
aquest paquet Energia i Clima, s’estableix que la UE redueixi les seves emissions de 
gasos d’efecte hivernacle en un 20% per l’any 2020 en relació a l’any 1990. Per tal 
d’aconseguir aquest objectiu, també es fixen uns objectius associats: 

– reduir en un 20% el consum d’energia l’any 2020 respecte un escenari 
tendencial, 
– assolir la participació de les energies renovables en el consum brut d’energia 
final en un 20% l’any 2020, 
– augmentar la participació de les energies renovables en el consum energètic 
del sector 
transport fins al 10% l’any 2020. 

 
L’estalvi energètic global que es preveu és de 5.743,1 ktep l’any 2020, equivalent al 
20,2% del consum d’energia primària sense usos no energètics de l’Escenari Base. 
 
L’estalvi d’emissions de GEH previst és del 22,6% (per a emissions associades al cicle 
energètic sense incloure la resta de sectors i pels sectors difusos. Il·lustració 1).  El futur 
Pla de Mitigació del Canvi Climàtic de Catalunya 2013-2020 detallarà i quantificarà 
aquest estalvi. 
 
L’objectiu de renovables en el consum “brut” d’energia final és del 20,1%. 
 
 

 
Il·lustració 1. Evolució de les emissions de GEH degudes al cicle energètic en l’escenari IER del Pla de 
l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. Font: Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 
2012-2020 
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Altres administracions catalanes com Diputació de Barcelona han posat eines a 
disposició de les corporacions locals per tal de mitigar el canvi climàtic, com el Catàleg 
de propostes per la mitigació i adaptació local al canvi climàtic (Àrea de Medi Ambient), 
amb propostes concretes d’intervenció per tal de corregir les tendències afavoridores del 
canvi climàtic que treballa en vuit àmbits prioritaris: General, Energia, Residus, Aigua, 
Mobilitat, Urbanisme i Edificació, Litoral i Sistemes Naturals, i Compra Sostenible i 
Consum Responsable. 
 
 
Voluntat política de la signatura del Pacte d’Alcaldes/esses (Covenant of Mayors)  
 
Dins d’aquest marc general l’ajuntament de Vilanova de Sau, coneixedor de la Vilanova 
de Sau responsabilitat en l’emissió de GEH derivada de la utilització d’energia i del 
consum de productes i serveis, i acceptant la responsabilitat dels governs locals de 
combatre l’escalfament global, s’ha adherit al pacte i ha assumit els objectius establerts 
per la UE pel 2020 de: 
 

� reduir les emissions de GEH com a mínim el 20%, mitjançant la implementació 
d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) als sectors d’activitat on 
tinguin competències; 

� augmentar l’eficiència energètica en un 20%; 
� arribar a una quota del 20% de fonts d’energia renovables. 

 
 
El paper de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona, que ha valorat molt positivament els resultats que el Pacte 
d’Alcaldes/esses pot assolir, ha signat un conveni amb la Direcció General de Transports 
i Energia de la CE (DG TREN) per promoure l’adhesió dels municipis al Pacte i ha 
endegat un programa per tal de prestar suport tècnic i econòmic als municipis per a 
l’elaboració del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). 
 
L’estructura de suport de Diputació de Barcelona es concreta en: finançament de la 
redacció del PAES, aportar el disseny general i la metodologia a seguir en la redacció del 
PAES i suport als tècnics municipals per tal de fer el seguiment i avaluació del Pla 
d’Acció i l’organització de campanyes de sensibilització en el context del Dia de l’Energia 
que el Pacte estableix (Il·lustració 2). 
 

 
Il·lustració 2. El paper de Diputació de Barcelona en el Pacte d’Alcaldes/esses. 
Font: Presentació del Pacte d’Alcaldes/esses de la Diputació de Barcelona. 

 
 



 

 12 

 

1.3. Característiques del municipi  
 
 
Vilanova de Sau rés un municipi de 58,30 km2, i el 2012 compta amb una població de 
328  habitants el què puposa uns 5,63 hab/ km2. Situat a 558 m sobre el nivell del mar. 
 
El terme comprèn, a més del poble de Vilanova de Sau, cap administratiu, la colònia de 
Sant Romà de Sau i les caseries de Sant Andreu de Bancells i de Sant Pere de 
Castanyedell. 
 
Segons l’ICAEN (Els graus-dia de calefacció i refrigeració de Catalunya Resultats a nivell 
municipal (2003)), els Graus dia 15/15 són 1615. 
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1.4. Gestió energètica municipal 
 
L’ajuntament de Vilanova de Sau està adherit a l’Agència Local de l’Energia del 
Consell Comarcal d’Osona . Això suposa tenir implementat i actualitzat un sistema de 
comptabilitat energètica dels serveis que presta l’ ajuntament  que permet: 
 

� Analitzar i gestionar les despeses energètiques dels equipaments. 
� Establir alarmes de sobreconsums o facturacions excessives. 
� Trobar, gestionar i tramitar errors de facturació davant de les companyies 

energètiques. 
� Modificar els contractes de subministrament. 
� Assessorament i suport contractació de comercialitzadores de 

subministrament energètic als municipis. 
� Proposar mesures d’estalvi i eficiència energètica en equipaments. 
� Suport en la redacció d’ordenances municipals. 
� Estar informat dels ajuts i formacions existents en matèria d’estalvi i 

eficiència energètica. 
� Sol·licituds dels ajuts d’eficiència i estalvi energètic. 
� Assessorar als treballadors municipals en actuacions d’eficiència i estalvi 

energètic. 
� Redacció d’un informe anual sobre la despesa energètica dels serveis de 

l’ajuntament i la Vilanova de Sau evolució. 
 
A més, des de l’Agència també s’ofereixen de tot un seguit de serveis d’auditories 
energètiques a equipaments amb sobreconsums o altres problemes detectats, 
assessorament sobre la instal·lació d’energies renovables i altres aspectes de l’àmbit 
energètic que puguin sorgir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ajuntament de Vilanova de Sau també participa en el programa “Desendolla’t: amb 
energia aprèn i estalvia“, un programa adreçat als centres d’ensenyament Infantil i 
Primària d’Osona i a les regidories d’Educació que millorar l’eficiència energètica dels 
centres d’ensenyament públics i reduïr els seus consums energètics en un 20-30%.  
 
Amb la signatura del conveni el Consell Comarcal d’Osona posa a disposició del centre o 
centres educatius un gestor energètic que dóna suport a un responsable energètic del 
centre, ofereix formació teòrica a grups del centre, elabora material didàctic de reforç per 
sensibilitzar a la comunitat educativa en temes d’eficiència i estalvi enerngètic i fa un 
seguiment continuat de l’evolució energètica de l’equipament. Aquest programa destina 
el 50% de l’estalvi de primer any (un cop tretes les despeses del projecte) al centre 
educatiu. 
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1.5. Distribució d’energia al municipi 
 

� Distribució d’electricitat: el municipi de Vilanova de Sau disposa de d’una 
empresa distribuïdora que és Endesa.  

  
 

2. METODOLOGIA EMPRADA PER L’AVALUACIÓ 
D’EMISSIONS DEL MUNICIPI 

 
 
Variables d’estudi 
 
Per tal de poder plantejar mesures de reducció d’emissions de GEH cal realitzar 
primerament un inventari acurat de les emissions de GEH. Dins de l’àmbit del Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible (d’ara endavant PAES) es diferencien tres grans àmbits (figura 
2.I.): 
 

� Àmbit municipal: emissions de GEH a nivell de terme municipal. 
� Àmbit PAES: emissions de GEH sense sector primari ni industrial. 
� Àmbit Ajuntament: emissions de GEH dels equipaments i serveis de l’ajuntament.    

 

 
Il·lustració 2.I. Àmbits d’actuació i sectors que recull. Font: 
Metodologia del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (Diputació de 
Barcelona).  

 
Per tal de determinar aquestes emissions es parteix dels consums energètics finals de 
les diverses fonts energètiques existents, del consum d’aigua potable, de la producció 
d’aigües residuals i de la generació dels residus de la població. Així doncs cal disposar 
de la següent informació: 
 

� Consums energètics a nivell de municipi 
� Consums energètics a nivell d’ajuntament 
� Producció local d’energia  
� Dades de generació de residus municipals 
� Dades de producció d’aigua residual 
� Consum d’aigua potable 
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Amb les dades de consum energètic i generació de residus municipals i els seus 
corresponents factors d’emissió s’obtenen les emissions de GEH de cada àmbit.  
 
 
Recollida d’informació. 
 
La informació necessària per a l’elaboració del PAES s’ha obtingut de: 
 

� Enquesta de partida: s’ha transmès una enquesta per tal d’obtenir informació 
general del municipi (habitants, existència de treballs anteriors), dades 
energètiques, dades sobre mobilitat i planejament urbà municipal. 

 
� Entrevistes personals: s’han realitzat entrevistes amb els personal de 

l’ajuntament més rellevant en la gestió energètica d’aquest, per  tal 
d’identificar les oportunitats d’estalvi i de millora de les dependències i del 
municipi. El personal amb el qual s’ha parlat o reunit és: Joan Riera (alcalde), 
Mila Martínez (Regidora d’Hisenda, Medi Ambient, Sanitat i Serveis Socials), 
Marta (serveis administratius ajuntament), Quico (manteniment ajuntament), 
amb qui es van realtizar les Visites d’Avaluació Energètica, Isabel Cabrera 
(Directora de l’Espai d’Interès natural Guilleries Savassona) i  Olga Blasi 
(administrativa Punt d’informació de l’Espai Natural Guilleries – Savassona). 

 
� Comptabilitat energètica: L’ajuntament de Vilanova de Sau està adherit a 

l’Agència Local de l’Energia d’Osona del Consell Comarcal d’Osona i per tant 
disposa d’una extensa base de dades sobre els consums energètics de les 
seves dependències municipals.  

 

 
Il·lustració 3. Imatge de l’aplicatiu Gemweb2.0 de 
comptabilitat i anàlisis energètics. Font: Agència Local de 
l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 

 
� Visites d’Avaluació Energètica (VAE): S’han realitzat vàries visites d’avaluació 

energètica a alguns equipaments municipals i s’ha complementat la tasca 
realtizada pel programa Desendolla’t (realitzat a l’Escola), amb una visita 
bàsica a l’equipament. S’ha visitat: 
 
Taula. VAE realitzades 

codi Nom centre Observacions 

AJ01 AJUNTAMENT. SALA POLIVALENT. 
CONSULTORI 

Revisió auditoria existent 2010 realtizada per ALEO 

EQUI01 PISCINA Visitat però no ha sortit cap acció 

EQUI02 PISO MAES. AFS S/N Visita complementària al programa Desendolla’t 

EQUI03 PUNT D'INFORMACIÓ VAE 

ESC01 ESCOLA VILANOVA DE SAU Visita complementària al programa Desendolla’t 
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També s’han anat a visitar i revisar l’inventari de subministraments els següents 
bombaments i equipaments de l’Espai Natural Guilleries-Savassona i Sector serveis: 

 
Bombaments visitats. 

codi Nom centre 

BOM01 DIPÒSIT 

BOM02 DIPÒSIT D'AIGUA 

POU01 POU 

 
Taula. Equipaments de l’EIN Guilleries-Savassona i de la Funació Catalana de l’Esplai visitats. 

Equipament Descripció i comentaris 
Vernets de Ca la Marta Àrea recreativa al costat del poble. Consta d’una caseta 

de fusta per un informador. Actualment NO funciona per 
a l’informador. 

Oficina del Parc Les despeses les assumeix el Parc. Sergi M. demanarà 
dades de consums a Josep Verdaguer (Diputació de 
Barcelona) 

Casa de Colònies Gestionat per la Fundació Catalana de l’Esplai. 
 
 

� Revisió de l’inventari de l’enllumenat: s’han recollit les dades relatives als 
canvis realitzats en l’enllumenat en els darrers 2-3 anys per tal d’actualitzar 
l’inventari. 
 

Tractament de dades 
 
Pel tractament de les dades recollides i les existents s’ha utilitzat Gemweb2.0 (informes 
resum dels consums i costos) i el full de càlcul Excel (Microsoft) per tal de tractar les 
dades recollides i realitzar l’inventari d’emissions de GEH. 
 
Fonts d’informació utilitzades 
 
L’origen de les dades ha estat: 
 

� Consum energètic del terme municipal: dades de consums d’electricitat, fins 
2011 (facilitades per Diputació de Barcelona), de gasos liquats del petroli 
(GLP), fins 2009 i de combustibles líquids (CL), fins 2009, de l’ICAEN, 
facilitades per Diputació de Barcelona.  
Per tal d’assignar els consums de GLP al municipi s’han seguit les directrius 
marcades per Diputació de Barcelona, que pondera el consum de GLP a cada 
sector econòmic a partir de les dades del Pla de l’energia de Catalunya 2006-
2015.  
Per l’assignació dels combustibles líquids (CL) al sector primari, industrial i 
transport també s’han seguit les directrius de Diputació de Barcelona. Pel 
sector primari i sector transport es realitza una aproximació del consum a 
partir del parc mòbil del la província i del municipi i els tipus de combustibles 
utilitzats en cada sector. Pel sector industrial es realitza una aproximació del 
consum a partir de la població de la província i del municipi i els tipus de 
combustibles utilitzats en el sector.  
L’assignació de combustibles líquids pel sector serveis s’ha fet de la següent 
forma: s’ha calculat el consum segons la metodologia descrita de Diputació de 
Barcelona i posteriorment s’ha comparat amb el valor de consum de 
combustibles líquids de l’ajuntament (inclòs al sector serveis). Si el valor de 
l’ajuntament ha estat més alt s’han sumat els dos valors assignant el resultat 
a tot el sector serveis. 
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L’assignació de combustibles líquids pel sector domèstic s’ha fet de la 
següent forma: amb la metodologia general el consum per habitatge surt al 
voltant dels 465 kWh/any i habitatge. Com aquesta dada està lluny d’altres 
mitjanes empíriques de la comarca s’ha determinat el nombre d’habitatges 
(estimant uns 3 habitants per habitatge) i s’ha assignat un consum de 1500 
litres de gasoil per any de consum tèrmic, els quals corresponen a14708 
kWh/any. S’ha multiplicat els habitatges pel consum per habitatge. Al valor 
resultant s’ha aplicat el percentatge de llars amb calefacció de gasoil-C (45% 
per Vilanova de Sau, dades de l’ICAEN 2001) i s’ha assignat aquest valor al 
consum del sector domèstic. 
 

� Consum energètic dels equipaments municipals i enllumenat públic: les dades 
dels consums energètics s’han extret de l’aplicatiu Gemweb de comptabilitat 
energètica, facilitades per l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell 
Comarcal d’Osona).  

 
� Consums de la recollida i transport de residus: les dades relatives a la 

recollida i transport de residus han estat facilitades pel Consell Comarcal 
d’Osona. A partir de les rutes facilitades s’ha elaborat el càlcul de consum de 
combustible de la recollida dels residus.  

 
� Les dades de generació de residus s’han obtingut de l’Agència de Residus de 

Catalunya (ARC) des de la Vilanova de Sau base de dades en línia 
[www.arc.cat].  

 
� Consums de la flota de vehicles municipal: les dades de consum econòmic les 

ha facilitat el propi ajuntament a partir de la despesa total del vehicle 
municipal (en euros). 

 
� Dades de consum i despesa energètica del cicle de l’aigua: les dades 

relatives al volum d’aigua potable, al volum d’aigua residual i el seu consum i 
cost energètic associat han estat facilitades pel Consell Comarcal d’Osona i 
Diputació de Barcelona (segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua). 

 
� Parc de vehicles del municipi: dades obtingudes de l’IDESCAT mitjançant 

consulta en línia de les bases de dades municipals [www.idescat.cat]. També 
s’han facilitat dades per part de Diputació de Barcelona. 

 
� Dades del PIB municipal: per tal de calcular el PIB municipal s’ha consultat 

l’IDESCAT dels anys 2002 a 2008, emprant la metodologia de càlcul de 
Diputació de Barcelona per a la redacció dels PAES.  
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Factors d’emissió 
 

Per al càlcul de les emissions cal multiplicar el consum energètic de cada sector i de 
cada font pel seu factor d’emissió. En el cas dels residus caldrà multiplicar les tones 
generades pel factor d’emissió corresponent. Totes les emissions es donen en tones 
(tCO2). 

Factor d’emissió per als combustibles en t/kWh 
Combustible Factor d’emissió estàndard 

tCO2/kWh 
Gas natural 0,000202 
Fueloil 0,000279 
Gasolina 0,000249 
Gasoil 0,000267 
GLP 0,000231 

Taula 1. Factor d’emissió dels combustibles en 
tona CO2 /kWh. Font. Technical annex to the 
SEAP template instruction document 2009 
 

Factors d’emissió associats al tractament de residu s per tona de residu 
Dipòsit controlat amb recuperació de biogàs 0,745 tCO2e. 
Dipòsit controlat sense recuperació de biogàs 1,241 tCO2e. 
Incineració  1,069 tCO2e.        
Metanització 0,440 tCO2e. 
Compostatge (tones de FORM)  0,320 tCO2e.  
Paper i cartró -0,2647 tCO2e. 
Vidre -0,66769 tCO2e. 
Envasos (en funció dels materials)  

HDPE (tots els colors) -2,10266 tCO2e. 
PET -1,23622 tCO2e. 

LDPE film -1,20138 tCO2e. 
Tetrabric 0,00782 tCO2e. 

Llaunes (alumini i acer) -0,61572 tCO2e. 
Taula 2. Factors d’emissió associats al tractament  i recilcatge dels residus. RM: residus municipals.  
Font de les dades: Metodologia per a l’Elaboració d’una prediagnosi energètica Municipal. Diputació de Barcelona. Servei 
de Medi Ambient. Juny 2006. (versió revisada octubre 2006). DESGEL. Concretament per a l’obtenció d’aquests factors es 
va consultar el Programa SIMU-R de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. I les fonts documentals:  
� Integrated Solid Waste Management. A life cycle inventory (second edition). By: Forbes R McDouggall, Peter R White, 

Marina Franke, Peter Hindle, Procter & Gamble (1995). 
� Anàlisis del cicle de vida aplicada a diferents models de gestió de residus urbans en diferents municipis de la província 

de Barcelona. Diputació de Barcelona. Servei de Medi Ambient. Novembre de 2002.  
� Pla de Millora energètica de Barcelona. Barcelona Regional. Sodupe, M (Dir.), 2002.  
Nota 1: Els factors associats a la recollida i transport: veure taula “Factors d’emissió dels combustibles”. 

Envasos : Aquests valors han estat calculats amb l'eina LCA-IWM. Font: La base de dades emprada pels càlculs va ser 
ECOINVENT (http://www.ecoinvent.ch/), és una base de dades molt prestigiosa a Europa. Aquests valors inclouen tots els 
processos de separació (triatge), transport des de la planta de triatge a la de reciclatge i el propi procés de reciclatge. 
Aquests valors exclouen l'ús de contenidors i la recollida i el transport dels residus fins a la planta de triatge. El reciclatge 
de tetrabrics no suposa un estalvi de CO2, encara que aquest procés genera menys CO2 que la Vilanova de Sau 
incineració o deposició en abocador. 
 
 

 
Emissions en tones de CO 2 per kWh d'energia produïda 

Any referència Emissions tCO 2 /kWh 

2000 0,000465 

2001 0,000408 

2002 0,000468 

2003 0,000403 

2004 0,000417 

2005 0,000481 

2006 0,000434 

2007 0,000443 
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2008 0,000390 

2009 0,000270 

2010 0,000240 

2011 0,000290 

2012 0,000330 
Taula 3. Factors d’emissió del mix elèctric estatal. Font: 
dades del Mix des de l’any 2000 al 2004 inclosos: DESGEL. 
Del mix del 2005-2007 Oficina Catalana del Canvi Climàtic a 
partir de dades d’UNESA (http://www.unesa.es).  
2008 en endavant: Comisión Nacional de la Energía 
(http://gdo.cne.es/CNE/resumenGdo.do?informe=garantias_
etiquetado_electricidad) 
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3. AVALUACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC I DE LES 
EMISSIONS DE GEH 
 

3.1. Municipi 
Les dades que es mostren a continuació inclouen els anys 2000-2008. Les dades 
referents al consum municipal de GLP (gasos liquats del petroli –butà, propà-), no estan 
disponibles pels anys 2010 i 2011, ni les dades de consum elèctric estan disponibles pels 
anys 2009 a 2011. Per tant no s’han considerat aquests anys. 
 

3.1.1. Consum d’energia per sectors 
 

El consum total de Vilanova de Sau l’any 2005 va ser de 6.682 MWh , unes 1,74 
tep/hab . Aquest valor està per sobre de la mitjana de l’indicador de consum final 
d’energia de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per l’any 2005, que va ser 
de 1,51 tep/hab.  
 
Els sectors de major consum l’any 2005 van ser el sector transports i domèstic, amb un 
55% i un 19% respectivament (Il·lustració 4). 
 
El consum ha tingut una tendència a la baixa en el període 2005-2008 on (Taula 4 i 
Il·lustració 4). 
 

Sector 2005 2006 2007 2008 

 PRIMARI  537.537 541.384 548.197 584.433 
 
INDUSTRIAL  196.157 98.456 92.870 77.070 

 SERVEIS* 1.009.593 1.012.423 954.031 933.727 

 DOMÈSTIC  1.309.373 1.082.276 1.058.516 1.061.310 
 
TRANSPORT  3.627.447 3.816.633 3.752.216 3.692.277 

 RESIDUS  0 0 0 0 

 AIGUA  1.674 25.192 22.585 40.799 

 P. L.E.*** 
        

 Total  6.681.780 6.576.365 6.428.414 6.389.615 

kWh/hab 20.248 20.360 19.539 19.304 

 tep/hab  1,74 1,75 1,68 1,66 

Taula 4. Consum d’energia per sectors (kWh). ***Producció Local d’Energia: són aquelles instal·lacions no connectades a xarxa 
(producció i consum directe). Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i 
l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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Evolució de l consum  d'ene rgia per sectors
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Il·lustració 4. Evolució del consum energètic total i per càpita del municipi (2005-2008) i distribució del 
consum per sectors, any 2005 (kWh). Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, 
Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 

3.1.2. Emissions de GEH per sectors 
 
El conjunt del terme municipal de Vilanova de Sau va ser responsable de 2.173,33 tones 
de CO2eq. durant l’any 2005 . El 44% van ser generades pel sector transports, el 21% pel 
sector domèstic i un 21% pel sector serveis (Taula 6 i Il·lustració 5). 
 
Les emissions per càpita del municipi de Vilanova de Sau l’any 2005 van ser de 6,59 
tCO2eq./hab . Aquest és un valor baix  comparat amb els valors estatal o de Catalunya i 
els valors mitjans dels 152 municipis que han elaborat el PAES per municipis i dels 
municipis de < 1000 habitants, situat en 7,09 tCO2eq/any (taula 5).  
 
En el període 2005-2008 hi va haver una disminució global de les emissions totals i per 
càpita del municipi (Il·lustració 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 5. Emissions de GEH per càpita a nivell estatal, de Catalunya, municipis PAES i 
Vilanova de Sau. Any 2005. Font: Elaboració pròpia a partir del Pla Marc de mitigació del 
canvi climàtic a Catalunya 2008-2012. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. Les dades estatals: Pla nacional d’assignació 2008-2012. Ministeri de Medi 
Ambient. Dades PAES facilitades per Diputació de Barcelona. Dades locals: Elaboració 
pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, les empreses 
distribuïdores i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tCO2eq./càpita 
  

Total emissions 
GEH (tCO2eq.) 

2005 2005 2007 2008 

Espanya 440.887.490 9,99 9,79 n.d. 
Catalunya   59.251.920 8,46 7,94 n.d. 
Municipis PAES (152) --- 7,55 --- n.d. 
Total emissions GEH Municipis < 
1000 habitants 

--- 7,09 --- n.d. 

Vilanova de Sau 2.173,33  6,59 6,16 5,90 
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Sector  2005 2006 2007 2008 

PRIMARI  149,11 149,39 151,82 165,68 

INDUSTRIAL  53,21 26,47 24,85 20,49 

SERVEIS* 454,33 419,44 403,80 348,79 

DOMÈSTIC  455,60 379,91 372,85 346,19 

TRANSPORT* 952,43 1.003,23 986,68 971,82 

RESIDUS  108,65 81,51 75,70 83,88 

AIGUA  0,81 10,93 10,01 15,91 
PRODUCCIÓ 
L.E.** 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  2.174,14 2.070,88 2.025,72 1.952,76 

tCO2eq/hab  6,59 6,41 6,16 5,90 

Taula 6. Emissions de GEH per sectors (tCO2eq.). **Producció Local d’Energia: són aquelles instal·lacions no 
connectades a xarxa (producció i consum directe). Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, 
Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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Il·lustració 5. Evolució de les emissions de GEH per sectors (tCO2eq.). Font: Elaboració pròpia a partir de les 
dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell 
Comarcal d’Osona). 
 
 

Evolució de les emissions totals  i per càpita de 
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Il·lustració 6. Evolució de les emissions totals i per càpita de GEH 
del municipi (tCO2eq.). Anys 2005-2008. Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i 
l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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3.1.3. Consum d’energia per fonts energètiques 
 
Per fonts energètiques, la font de major consum l’any 2005 van ser els combustibles 
líquids amb 5.169 MWh , consumits majoritàriament pel sector transports. Aquests van 
suposar el 77% del total del consum energètic del municipi. La segona font de consum 
va ser l’electricitat, amb 1.405 MWh, que va representar el 21% del total.  
 
En el període 2005-2008 hi va haver un lleuger augment del consum elèctric (3,8). En 
canvi els gasos liquats del petroli (GLP) i els combustibles líquids (gasoil-C) van 
disminuir els seus consums en un 25% i 6% respectivament. A la taula 7 i la Il·lustració 7 
es poden veure aquestes evolucions.  
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC  1.404.966 1.507.155 1.427.886 1.458.675 

GLP  108.240 88.631 89.060 81.261 

CL  5.168.574 4.980.578 4.911.468 4.849.679 
GAS 
NATURAL 0 0 0 0 

Total 6.681.780 6.576.365 6.428.414 6.389.615 

Taula 7. Consum d’energia per fonts energètiques (kWh). CL: combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, les empreses distribuïdores i l’Agència 
Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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Il·lustració 7. Consum d’energia total per fonts energètiques (kWh). Any 2005. CL: combustibles líquids, GLP: 
gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de 
Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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3.1.4. Emissions de GEH per fonts energètiques 
 

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2005 van ser de 2.174,14 tones 
de CO2eq . Les dues fonts que més emissions de GEH van generar al 2005 van ser el 
consum de combustibles líquids i el consum d’energia elèctrica, amb un 63% i un 31% de 
les emissions respectivament (Il·lustració 8 i taula 8). 

 
En el període 2005-2008 les emissions van disminuir en un 10,2%. Tot i l’augment en el 
consum elèctric, les emissions provocades per aquesta font energètica van disminuir, ja 
que el factor d’emissió del mix elèctric estatal va ser menor per l’any 2008. A la Taula 8 i 
la Il·lustració 8 es pot veure aquesta evolució i el pes de cada sector en l’emissió total del 
municipi. 
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC  675,79 654,11 632,55 568,88 

GLP  25,64 21,00 21,10 19,25 

CL  1.364,06 1.314,27 1.296,36 1.280,75 
GAS 
NATURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
TRACTAMENT 
RESIDUS 108,65 81,51 75,70 83,88 

Total 2.174,14 2.070,88 2.025,72 1.952,76 

Taula 8. Emissions de GEH per fonts energètiques (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia 
d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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Il·lustració 8. Emissions de GEH per fonts energètiques (tCO2eq.).Any 2005. CL: combustibles líquids, GLP: 
gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de 
Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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3.1.5. Consum d’energia i emissions de GEH per font s energètiques de cada 
sector 

 

A continuació es desglossa cada sector per fonts consumides i emissions de gasos 
d’efecte hivernacle generades entre 2005 i 2008. 
 
 
 
3.1.5.1. Sector primari  
 

• Consum d’energia per fonts energètiques 
 
 
El sector primari va tenir un consum d’energia de  1,63 MWh l’any 2005 , amb els 
combustibles líquids com a principal font. Cal destacar que s’ha mantingut aquest valor 
obtingut per la metodologia del càlcul d’emissions utilitzada (que atribueix un 5% del 
consum total del municipi al sector primari), per la dificultat de contrastar la dada. La 
realitat del municipi probablement és diferent.  
 
L’any 2005 aquesta font va suposar el 95% del consum d’energia de tot el sector. Entre 
el 2005 i el 2008 aquests valors es van mantenir molt constants (Taula 9 i il·lustració 9).  
 
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 19.764 20.606 22.980 66.928 

GLP 5.412 4.432 4.453 4.063 

CL 512.361 516.346 520.764 513.442 

GAS NATURAL 0 0 0 0 

Total 537.537 541.384 548.197 584.433 

kWh/hab 1.629 1.676 1.666 1.766 

tep/hab 0,14 0,14 0,14 0,15 

Taula 9. Consum d’energia per fonts energètiques en el sector primari (kWh). CL: combustibles líquids, GLP: 
gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de 
Barcelona, les empreses distribuïdores i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
*Dades sota secret estadísitc (SE). 
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Il·lustració 9. Consum d’energia per fonts energètiques en el sector primari (kWh). Any 2005. CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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• Emissions de GEH per fonts energètiques 
 
L’any 2005 el sector primari va emetre 149,11 tCO 2eq. El 93% de les emissions de 
GEH van ser produïdes pel consum de combustibles líquids-CL (Il·lustració 10). 
 
L’evolució global de les emissions de GEH entre el 2005 i el 2008 van augmentar en un 
11% (Taula 10).  
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 9,51 8,94 10,18 26,10 

GLP 1,28 1,05 1,05 0,96 

CL 138,32 139,40 140,59 138,61 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

tCO2eq/hab 149,11 149,39 151,82 165,68 

Taula 10. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector primari (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, 
GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació 
de Barcelona, les empreses distribuïdores i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal 
d’Osona). 
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Il·lustració 10. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector primari (tCO2eq.). Any 2005. CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 
3.1.5.2. Sector industrial 
 

• Consum d’energia per fonts energètiques 
 
Nota : els consums elèctrics  del sector industrial estan sota secret estadístic. 
 
El consum d’energia del sector industrial de Vilanova de Sau l’any 2005 va ser de 
196 MWh (Taula 11 i Il·lustració11). El 94% del consum va ser dels combustibles líquids. 
 
En el període 2005-2008 els combustibles líquids van disminuir considerablement el seu 
consum en un 63% (Taula 11).  
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Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC* 0 0 0 0 

GLP 11.906 9.749 9.797 8.939 

CL 184.251 88.707 83.073 68.131 

GAS NATURAL 0 0 0 0 

Total 196.157 98.456 92.870 77.070 

kWh/hab 594 305 282 233 

tep/hab 0,05 0,03 0,02 0,02 

Taula 11. Consum d’energia per fonts energètiques en el sector industrial (kWh). CL: combustibles líquids, 
GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació 
de Barcelona, les empreses distribuïdores i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal 
d’Osona). * Dades sota secret estadístic. 
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Il·lustració 11. Consum d’energia per fonts energètiques en el sector industrial (kWh). Any 2005. CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 
L’any 2005 el  sector industrial va generar 53,21 tCO 2eq.(taula 12), el 94% dels quals 
eren de consum de combustibles líquids (Il·lustració 12).  
 
 

• Emissions de GEH per fonts energètiques 
 
En el període 2005-2008 s’observa una disminució de les emissions de totes les fonts 
energètiques, amb una disminució global del 61,5% en el sector. 
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 0,00 0,00 0,00 0,00 

GLP 2,82 2,31 2,32 2,12 

CL 50,39 24,16 22,53 18,38 

GAS NATURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 53,21 26,47 24,85 20,49 

tCO2eq/hab 0,16 0,08 0,08 0,06 

Taula 12. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector industrial (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, 
GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació 
de Barcelona, les empreses distribuïdores i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal 
d’Osona). 
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Il·lustració 12. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector industrial (tCO2eq.). Any 2005. CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 
3.1.5.3. Sector domèstic 
 

• Consum d’energia per fonts energètiques 
 
El consum d’energia del sector domèstic l’any 2005 a Vilanova de Sau va ser  de 
1.309 MWh. Els combustibles líquids (gasoil C) i l’electricitat van suposar la part més 
important amb un 56% i un 39% del consum total d’energia respectivament (Il·lustració 
13).  
 
En el període 2005-2008 va tenir una tendència a la baixa, havent disminuït l’any 2008 
en un 19%. Aquesta disminució es deu principalment a una baixada del consum dels 
combustibles líquids. A la taula 13 i la il·lustració 13 es poden veure els valors totals de 
consums. 
 
En el període 2005-2008, els consums per càpita han baixat el seu valor per la 
disminució dels consums (doncs la població es va mentenir molt estable), estant entre de 
valors de 3.205-3.968 kWh/hab (Taula 13), amb una disminució  en el període del 19% .  
 
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 515.325 563.091 530.429 535.101 

GLP 66.026 54.065 54.327 49.569 

CL 728.021 465.120 473.760 476.640 

GAS NATURAL 0 0 0 0 

Total 1.309.373 1.082.276 1.058.516 1.061.310 

kWh/hab 3.968 3.351 3.217 3.206 

tep/hab 0,34 0,29 0,28 0,28 

Taula 13. Consum d’energia per fonts energètiques en el sector domèstic (kWh). CL: combustibles líquids, 
GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació 
de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 

 
 
 
 



 

 29 

Evolució del consum d'energia per fonts 
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Il·lustració 13. Consum d’energia per fonts energètiques en el sector domèstic (kWh). Any 2005. CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 

 
 

• Emissions de GEH per fonts energètiques 
 
L’any 2005 el sector domèstic va ser el responsable d’emetre a l’atmosfera 455,60 
tCO2eq., essent el consum elèctric i de combustibles líquids les fonts que més van 
contribuir-hi, amb un 55% i un 42% de les emissions respectivament (Il·lustració 14). 
 
En el període 2005-2008 les emissions de GEH totals van disminuir en un 24% (Taula 14 
i Il·lustració 14). Les emissions del l’electricitat van disminuir en un 15,8% tot i l’augment 
del consum d’aquesta font. Aquest augment s’explica per la disminució del factor 
d’emissió del mix elèctric. 
 
Les emissions per càpita del sector domèstic van ser de 1,38 tCO2eq/hab . l’any 2005, 
valor inferior als 1,43 tCO2eq/hab de mitjana de municipis amb PAES (152) i inferior al 
valor de 1,95 tCO2eq/hab dels municipis PAES de < 1000 hab.  
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 247,87 244,38 234,98 208,69 

GLP 15,64 12,81 12,87 11,74 

CL 192,09 122,72 125,00 125,76 

GAS NATURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 455,60 379,91 372,85 346,19 

tCO2eq/hab 1,38 1,18 1,13 1,05 

Taula 14. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector domèstic (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, 
GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació 
de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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Evolució de les emissions de GEH per fonts 
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Il·lustració 14. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector domèstic (tCO2eq.). Any 2005. CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 

 
 
3.1.5.4. Sector serveis 
 

• Consum d’energia per fonts energètiques 
 
L’any 2005 el consum d’energia del sector serveis va ser de 1.010 MWh , essent 
l’electricitat la font més utilitzada amb el 86% del consum total d’energia. Els 
combustibles líquids van suposar el 12% (Il·lustració 15). 
 
En el període 2005-2008 el consum global del sector va disminuir en un 7,5%, per la 
baixada global de tots els combustibles (taula 15).  
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 868.203 898.266 851.892 815.847 

GLP 24.895 20.385 20.484 18.690 

CL 116.494 93.772 81.655 99.190 

GAS NATURAL 0 0 0 0 

Total 1.009.593 1.012.423 954.031 933.727 

kWh/hab 3.059 3.134 2.900 2.821 

tep/hab 0,26 0,27 0,25 0,24 

Taula 15. Consum d’energia per fonts energètiques en el sector serveis (kWh). CL: combustibles líquids, 
GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació 
de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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Il·lustració 15. Consum d’energia per fonts energètiques en el sector serveis (kWh). Any 2005. CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 
 

• Emissions de GEH per fonts energètiques 
 
El sector serveis va ser el responsable d’emetre 45 4,33 tCO2eq. l’any 2005 . La font 
energètica que més va emetre va ser l’electricitat amb el 92% de les emissions de GEH, 
seguit a molta distància pels combustibles líquids amb el 7% del total d’emissions.  
 
En el període 2005-2008 les emissions de GEH del sector serveis van disminuir 
significativament en un 23%, degut principalment a la disminució del factor d’emissió del 
mix elèctric estatal, però també a la disminució global del consum d’energia de totes les 
fonts (Taula 16). 
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 417,60 389,85 377,39 318,18 

GLP 5,90 4,83 4,85 4,43 

CL 30,83 24,76 21,56 26,18 

GAS NATURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 454,33 419,44 403,80 348,79 

tCO2eq/hab 1,38 1,30 1,23 1,05 

Taula 16. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector serveis (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, 
GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació 
de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 



 

 32 

Evolució de les emissions de GEH per fonts 
energètiques del sector serveis

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

2005 2006 2007 2008

ELÈCTRIC GLP CL

 

Emissions de GEH per fonts energètiques 
del sector serveis. Any 2005

ELÈCTRIC
92%

GLP
1%

CL
7%

GA S 
NATURA L

0%

 
Il·lustració 16. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector serveis (tCO2eq.). Any 2005. CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 
 

3.1.5.5. Sector transport 
 
 

• Consum d’energia per fonts energètiques 
 
El consum d’energia del sector transport l’any 2005 va ser de 3.627 MWh , utilitzant 
com a font d’energia exclusivament els combustibles líquids (gasolines i gasoil A). El 
consum de cada tipus de combustible s'ha assignat en base als consums provincials de 
cada any, cal destacar, però, que el gasoil A és sempre majoritari (al voltant del 75-80%) 
i la resta són gasolines (Taula 17 i 18). 
 

En el període 2005-2008 el consum d’energia del sector transport va augmentar en un 
1,8%. L’evolució dels valors per càpita es manté molt constant en aquest període. A la 
taula 17 es poden veure les dades en detall. 
 
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 0 0 0 0 

GLP 0 0 0 0 

CL 3.627.447 3.816.633 3.752.216 3.692.277 

GAS NATURAL 0 0 0 0 

Total 3.627.447 3.816.633 3.752.216 3.692.277 

kWh/hab 10.992 11.816 11.405 11.155 

tep/hab 0,95 1,02 0,98 0,96 

Taula 17. Consum d’energia per fonts energètiques en el sector transport (kWh). CL: combustibles líquids, 
GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació 
de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 18. Consum d’energia del sector transport per tipus de combustible líquid (kWh). Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades facilitades per Diputació de Barcelona. 

Font 2005 2006 2007 2008 

Gasolines  894.309 878.299 842.197 779.020 

Gasoil A 2.733.138 2.938.334 2.910.019 2.913.257 

Total  3.627.447 3.816.633 3.752.216 3.692.277 
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Il·lustració 17. Proporció de consum d’energia del sector transport (kWh) per tipus de combustible. Any 2005. 
CL: combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 
facilitades per Diputació de Barcelona. 
 
 

• Emissions de GEH per fonts energètiques 
 
El sector transport va ser el responsable d’emetre 952,43 tCO2eq. l’any 2005 , 
aquestes emissions van provenir exclusivament de l’ús dels combustibles líquids 
(gasolines i gasoil A) i concretament la majoria del consum de gasoil A.  
 
En el període 2005-2008 les emissions de GEH del sector transport van augmentar, 
seguint la tendència del consum d’energia. A les taules 19 i 20 es pot veure aquesta 
informació amb més detall. 
 
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC         

GLP         

CL 952,43 1.003,23 986,68 971,82 

GAS NATURAL         

Total 952,43 1.003,23 986,68 971,82 

tCO2eq/hab 2,89 3,11 3,00 2,94 

Taula 19. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector transport (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, 
GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Diputació de 
Barcelona. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Taula 20. Emissions de GEH sector transport per tipus de combustible líquid (tCO2eq). Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades facilitades per Diputació de Barcelona. 

 
 

Font 2005 2006 2007 2008 

Gasolines  223 219 210 194 

Gasoil A 730 785 777 778 

Total  952,43 1.003,23 986,68 971,82 
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Il·lustració 18. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector transport (tCO2eq.). Any 2005. CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
per Diputació de Barcelona. 
 
 
3.1.5.6. Sector residus 
 
En el present apartat s’avaluen les emissions de GEH derivades del tractament dels 
residus municipals.  
 
Per altra banda no s’han contemplat les dades de consum energètic de la planta de 
triatge de Multiproducte (paper/cartró i envasos de plàstic) per no estar aquestes 
disponibles. 
 

• Generació de residus 
 
L’any 2005 la generació de residus per habitant va ser de 2,19 kg/(hab·dia), força major 
que la mitjana comarcal, situada en 1,34 kg/(hab·dia). La recollida selectiva, del 29,95%, 
va ser inferior a la mitjana comarcal, situada al 40,07%. A partir de l’any 2011 s’observa 
una forta pujada de la recollida selectiva, arribant a valors de prop de més del 50% 
(taules 21 i 22). 
 
 
 
 
 
 
 

Any % Recollida selectiva Generació total (tones)  kg/(hab·dia) 

2005 29,95 263,42 2,19 

2006 35,58 244,62 2,07 

2007 37,39 238,46 1,99 

2008 40,18 263,25 2,18 

2009 19,57 188,32 1,54 

2010* 8,48 148,91 1,24 

2011 
54,21 

 
194,69 1,59 

Taula 21. Generació de residus total i per habitant i percentatge de recollida selectiva a Vilanova 
de Sau. Font: Agència de Residus de Catalunya. *Les dades del 2010 no inclouen la recollida de 
la fracció Multiproducte (Paper/Cartró i envasos), no se sap la causa. 
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Any % Recollida selectiva a Osona kg/(hab·dia) a Os ona 

2005 40,07% 1,34 

2006 46,40% 1,39 

2007 50,67% 1,34 

2008 51,65% 1,33 

2009 53,94% 1,27 

2010 55,10% 1,24 

2011 56,30% 1,18 

Taula 22. Generació de residus per habitant i percentatge de recollida 
selectiva a la comarca d’Osona. Font: Agència de Residus de 
Catalunya. 

 
• Emissions de GEH del sector residus (només tractament, no inclou transport) 

 
Les emissions de GEH del tractament  del  sector residus l’any 2005 van ser de 108,65 
tCO2eq. En el període 2005-2010 hi va haver una disminució de les emissions del sector, 
degut sobretot al fort augment de la recollida selectiva (Taula 21 i Il·lustració 20). 
 
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC         

GLP         

CL* (transport) * * * * 

GAS NATURAL         

TRACTAMENT RESIDUS 108,65 81,51 75,70 83,88 

Total 108,65 81,51 75,70 83,88 

tCO2eq/hab 0,33 0,25 0,23 0,25 

Taula 23. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector residus (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, 
GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de rutes, facilitades per La 
Mancomunitat La Plana SL. , i de les dades facilitades per l’Agència de Residus de Catalunya. *En l’inventari 
general aquests valors queden inclosos dins del sector transports. 
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Il·lustració 19. Evolució de les emissions de GEH del sector residus (tCO2eq.). Font: elaboració pròpia a partir 
de la informació facilitada pel Consell Comarcal d’Osona, i de les dades facilitades per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 
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2005 2008 

Concepte kWh CO2eq (tones) kWh CO2eq (tones) 

Tractament F.Resta  --- 137,41 --- 117,26 

Tractament F.Orgànica [2] --- 0,00 --- 0,00 

Subtotal tractament --- 137,41 --- 117,26 

          

Emissions estalviades amb 
la recollida selectiva de 
paper/cartró i envasos 
(MULTIPRODUCTE)  
(tones CO2eq) [1] --- -20,88 --- -23,90 

Emissions estalviades en la 
recollida selectiva de Vidre               
(tones CO2eq) --- -7,88 --- -9,48 

Emissions estalviades 
Compostadors domèstics            
(tones CO2eq) --- 0,00 --- 0,00 

Subtotal estalvi per 
Rec.Selectiva   -28,76   -33,38 

BALANÇ TOTAL 
EMISSIONS RESIDUS   108,65   83,88 

Taula 24. Resum de les emissions derivades del tractament de residus i de 
l’estalvi d’emissions derivat de la recollida selectiva. Font: Elaboració pròpia a 
partir de la informació facilitada pel Consell Comarcal d’Osona, i de les dades 
facilitades per l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

 
 
3.1.5.7. Sector aigua 
 

• Xarxa d’aigua potable 
 
El sistema de captació i distribució de l’aigua potable del municipi de Vilanova de Sau 
està externalitzat. L’any 2005 constava d’un pou i un dipòsit i actualment consta 
d’aquests equipaments i un altre dipòsit. 
 
En el període 2005-2010 el consum energètic i l’energia per m3 subministrat ha anat 
augmentant (taula 25). 
 

Any 2005 2006 2007 2008 2009 

 m³ subministrats 36.518 39.790 27.525 20.793 36.518 

Total activa (kWh) 1.674 25.192 22.585 40.799 1.674 

Import total (€) 217 3.272 3.116 6.492 6.714 

 Indicadors de consum      

 €/kWh 0,1294 0,1299 0,1380 0,1591 0,1541 

 kWh/m³ 0,0458 0,6331 0,8205 1,9622 2,4290 

 €/m³ 0,0059 0,0822 0,1132 0,3122 0,3743 

Taula 25. Consum d’energia i indicadors de consum del cicle de l’aigua. Anys 2005-2009.  
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Consell Comarcal d’Osona. 

 
• Tractament d’aigües residuals 

 
El municipi de Vilanova de Sau no disposa d’una EDAR per a la depuració d’aigües, i 
aboca directament a llera. 
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• Consum d’energia per fonts energètiques 

 
El consum d’energia del cicle de l’aigua va ser de 1,674 MWh l’any 2005 , la totalitat 
d’aquesta en forma elèctrica. Aquests consums totals van augmentar en el període 2005-
2008 degut a l’entrada en funcionament del nou dipòsit (Il·lustració 21).  
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 1.674 25.192 22.585 40.799 

GLP         

CL         

GAS NATURAL         

Total 1.674 25.192 22.585 40.799 

kWh/hab 5,07 77,99 68,65 123,26 

tep/hab 0,000 0,007 0,006 0,011 

Taula 26. Consum d’energia per fonts energètiques en el sector aigua (kWh). CL: combustibles 
líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
pel Consell Comarcal d’Osona. 
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Il·lustració 20. Evolució del consum d’energia per fonts energètiques en el sector aigua (kWh). CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
pel Consell Comarcal d’Osona. 
 

• Emissions de GEH per fonts energètiques 
 
L’any 2005 el sector aigua va tenir unes emissions de GEH de 0,81  tCO2eq., com a 
conseqüència del consum elèctric (Taula 27).  
 
En el període 2005-2008 hi va haver un fort augment en les emissions de GEH del sector 
aigua (Taula 27 i Il·lustració 22), com a conseqüència de l’increment del consum.  
 
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 0,81 10,93 10,01 15,91 

GLP         

CL         

GAS NATURAL         

Total 0,81 10,93 10,01 15,91 

tCO2eq/hab 0,002 0,034 0,030 0,048 

Grams CO2eq/m3 subministrat 0,81 10,93 10,01 15,91 

Taula 27. Emissions de GEH per fonts energètiques en el sector aigua (tCO2eq.). CL: combustibles 
líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel 
Consell Comarcal d’Osona. 
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Il·lustració 21. Evolució de les emissions de GEH per fonts energètiques en el sector aigua (tCO2eq.). CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
pel Consell Comarcal d’Osona. 
 

3.1.6. Intensitat energètica local 
 
La intensitat energètica local pretén expressar l’eficiència de l’activitat econòmica entesa 
com a la qualitat del recurs (energia) que s’utilitza per a obtenir la producció de béns i 
serveis. Es calcula mitjançant el consum total d’energia dividit entre el PIB3 municipal. La 
tendència desitjada és la disminució.  
 
La intensitat energètica local va tenir una tendència a la baixa en tot el període 2005-
2008, passant de valors de 1,22 kWh/€ a un valor de 1,11 kWh/€ . Això implica que el 
municipi en aquest període va reduir la Vilanova de  Sau eficiència energètica  
(Taula 28 i Il·lustració 23). 
 

Any 
PIB Municipal 

(milions d'euros 
constants del 2000) 

Consum energètic terme 
municipal (kWh) 

Intensitat energètica municipal 
(consum d’energia/PIB) 

[kWh/euros constants del 2000] 
2005 5,5 6.681.780 1,22 
2006 5,4 6.576.365 1,21 
2007 5,8 6.428.414 1,11 
2008 5,7 6.389.615 1,11 

Taula 28. Intensitat energètica total del municipi i dades de consum d’energia i PIB municipal. Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, les empreses 
distribuïdores i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). El càlcul del PIB 
municipal s’ha realitzat mitjançant la metodologia del PAES, utilitzant les dades del PIB del municipi 
(IDESCAT) pels anys 2000, 2006 i 2008), i els increments de PIB comarcal (PIB comarcal extrets de 
l’Anuari de Caixa de Catalunya i Anuari Econòmic Comarcal).  

 

                                                           
3 S’utilitza el producte interior brut (PIB) com a mesura de riquesa social i tradicionalment reconeguda, tot i 
que probablament no és la millor. Unitats: milions d’euros constants del 2000.  
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Il·lustració 22. Evolució de la intensitat energètica local (kWh/PIB en € constants del 2000). Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, les empreses distribuïdores i 
l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). El càlcul del PIB municipal s’ha realitzat 
mitjançant la metodologia del PAES. 

 

3.1.7. Producció local d’energia 
 

• Instal·lacions de producció d’energia i energia produïda 
 
En aquest apartat es recullen les instal·lacions de producció d’energia ubicades a dins 
del terme municipal, tant de règim ordinari4 com de règim especial, destacant les 
instal·lacions d’energies renovables.  
 
Al municipi de Vilanova de Sau hi ha ubicada la planta hidroelèctrica de l’embassament 
de Sau, però és de més de 20 kW. Aprofita un desnivell de 100 m. 
 
No hi ha registrades altres plantes de producció energètica. 
 
  

                                                           
4 Règim ordinari (RO): Instal.lacions de producció d’energia elèctrica següents: cicles combinats, tèrmiques 
mixtes (fuel/gas), tèrmiques de carbó, hidroelèctriques.  
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3.2. Àmbit PAES  
 
L’àmbit del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) és l’àmbit municipal sense 
considerar el sector primari ni el sector industrial.  
 

3.2.1. Consum d’energia per sectors 
 
L’any 2005 l’àmbit PAES va tenir un consum d’energia de 5.948 MWh, destacant 
clarament el sector transport i el sector domèstic que van representar el 61% i el 22% 
respectivament (Il·lustració 24).  
 
En el període 2005-2008 el consum d’energia d’aquest àmbit va disminuir lleugerament 
un 3,7%, degut principalment a una baixada del consum del sector domèstic en un 19 
(taula 29 i il·lustració 24).  
 

Sector 2005 2006 2007 2008 

SERVEIS* 1.009.593 1.012.423 954.031 933.727 

DOMÈSTIC  1.309.373 1.082.276 1.058.516 1.061.310 

TRANSPORT 3.627.447 3.816.633 3.752.216 3.692.277 

RESIDUS  0 0 0 0 

AIGUA  1.674 25.192 22.585 40.799 

PRODUCCIO 
L.E.** 

0 0 0 0 

Total  5.948.086 5.936.524 5.787.347 5.728.113 

kWh/hab 19.438 18.786 17.917 17.150 

tep/hab  1,67 1,62 1,54 1,47 

Taula 29. Consum d’energia per sectors en l’àmbit PAES (kWh). *No inclou cicle de l’aigua. **Producció 
Local d’Energia: són aquelles instal·lacions no connectades a xarxa (producció i consum directe). Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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Il·lustració 23. Evolució del consum energètic total per sectors en l’àmbit PAES (kWh). Elaboració pròpia a 
partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona 
(Consell Comarcal d’Osona). 
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3.2.2. Emissions de GEH per sectors 
 

Les emissions de GEH en l’àmbit PAES el 2005 van ser de 1.971 tCO 2eq., destacant el 
sector transports amb el 48% de les emissions. El sector domèstic i serveis van 
representar el 23 cadascun. Les emissions per càpita de Vilanova de Sau l’any 2005 van 
ser de 6,44 tCO2eq./hab ., valor superior  a la mitjana de tots els municipis avaluats (152 
municipis) que és de 4,77 tCO2eq./hab., i a la mitjana dels municipis de < 1000 habitants, 
situada en 5,67 tCO2eq./hab. (taula 30).   
 

tCO2eq./càpita Comparativa municipis àmbit 
PAES 

 
Total emissions 
GEH (tCO2eq.) 

2005 2005 2008 

Municipis PAES (152) --- 4,77 --- 
Emissions àmbit PAES municipis 
PAES <1000 habitants 

--- 5,67 --- 

Vilanova de Sau 1.971,01  6,44 5,29 
Taula 30. Comparativa d’emissions de GEH per càpita de l’any 2005 de l’àmbit 
PAES amb tots els municipis avaluats fins el moment.. Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local 
de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 

 
 
Per sectors de l’àmbit PAES el municipi de Vilanova de Sau, respecte a altres municipis 
de tamany similar (< 1000 hab.), té uns valors inferiors en les emissions del sector 
domèstic i residus i superior pel sector serveis i transport (Taula 31). 
 

Comparativa municipis àmbit PAES  

 
Mitjana sector 
DOMÈSTIC 

(tCO2eq./hab.) 
2005 

 
Mitjana sector 

SERVEIS 
(tCO2eq./hab.) 

2005 

 
Mitjana sector 
TRANSPORT 
(tCO2eq./hab.) 

2005 

 
Mitjana 
sector 

RESIDUS 
(tCO2eq./hab.) 

2005 
Mitjana província Barcelona 1,18 1,12 1,67 0,29 
Municipis PAES (152) 1,43 0,94 1,87 0,49 
Municipis PAES  < 1000 hab 1,95 1,20 2,25 0,42 
Vilanova de Sau 1,38 1,38 2,89 0,33 
Taula 31. Comparativa d’emissions de GEH per càpita de l’any 2005 de l’àmbit PAES per sectors amb tots 
els municipis avaluats fins el moment i amb les dades provincials d’emissions per sectors.  
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local 
de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 
 
En el període 2005-2008 les emissions de GEH van disminuir un 10,4%, com a 
conseqüència de la disminució en les emissions del factor d’emissió de l’electricitat i 
també per la disminució del consum energètic del sector domèstic (Taula 32 i Il•lustració 
25).  

 

Sector  2005 2006 2007 2008 

SERVEIS* 454,33 419,44 403,80 348,79 

DOMÈSTIC  455,60 379,91 372,85 346,19 

TRANSPORT 952,43 1.003,23 986,68 971,82 

RESIDUS  108,65 81,51 75,70 83,88 

AIGUA  0,81 10,93 10,01 15,91 
PRODUCCIÓ 
L.E.** 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  1.971,82 1.895,02 1.849,04 1.766,59 

tCO2eq/hab  6,44 6,00 5,72 5,29 
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Taula 32. Emissions de GEH per sectors en l’àmbit PAES (tCO2eq.). **Producció Local d’Energia: són 
aquelles instal·lacions no connectades a xarxa (producció i consum directe). Font: Elaboració pròpia a partir 
de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell 
Comarcal d’Osona). 
 

Evolució d'emissions GEH per sectors en l'àmbit 
PAES

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

2005 2006 2007 2008

tC
O

2 
eq

.

SERVEIS DOM ÈSTIC TRANSPORT RESIDUS AIGUA PRODUCCIÓ L.E.

 

Emissions GEH per sectors en l'ambit 
PAES. Any 2005

SERVEIS

23%

AIGUA

0%

TRANSPORT

48%

DOMÈSTIC

23%

RESIDUS

6%

Il·lustració 24. Evolució de les emissions de GEH per sectors en l’àmbit PAES (tCO2eq.). Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia 
d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 
 
 
 

3.2.3. Consum d’energia per fonts energètiques  
 

La font energètica de més consum l’any 2005 en l’àmbit PAES va ser els 
combustibles líquids amb 5.948 MWh . Aquests van representar el 77% del consum 
total d’energia de l’àmbit PAES. L’electricitat que van representar el 21% del consum. 
 

En el període 2005-2008 només l’electricitat va augmentar molt lleugerament el seu 
consum en un 0,5%, la resta de fonts van baixar els seus consums. Taula 34 i il·lustració 
26.  
 
 

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 1.385.202 1.486.549 1.404.906 1.391.747 

GLP  90.922 74.450 74.811 68.259 

CL  4.471.962 4.375.525 4.307.630 4.268.107 
GAS 
NATURAL 0 0 0 0 

Total 5.948.086 5.936.524 5.787.347 5.728.113 

Taula 33. Consum d’energia per fonts energètiques en l’àmbit PAES (kWh). CL: combustibles líquids, GLP: 
gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de 
Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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Il·lustració 25. Evolució del consum d’energia total per fonts energètiques en l’àmbit PAES (kWh). CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 

3.2.4. Emissions de GEH per fonts energètiques  
 
En l’àmbit PAES la font energètica de més emissions de GEH l’any 2005 va ser els 
combustibles líquids amb 1.175,35 tCO 2eq. Aquests van representar el 63% de les 
emissions de GEH de l’àmbit PAES. En segon lloc, el consum d’electricitat va provocar el 
31% de les emissions d’aquest àmbit. 
 
En el període 2005-2008 les emissions de GEH van disminuir un 10,4%, a causa de la 
disminució del factor d’emissió del mix elèctric estatal i la disminució dels consums (taula 
34 i il·lustració 27).   

Font 2005 2006 2007 2008 

ELÈCTRIC 666,28 645,16 622,37 542,78 

GLP 21,54 17,64 17,72 16,17 

CL 1.175,35 1.150,72 1.133,24 1.123,76 
GAS 
NATURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
TRACTAMENT 
RESIDUS 108,65 81,51 75,70 83,88 

Total 1.971,82 1.895,02 1.849,04 1.766,59 

Taula 34. Emissions de GEH per fonts energètiques en l’àmbit PAES (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, 
GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació 
de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 

 

Il·lustració 26. Evolució de les emissions de GEH per fonts energètiques en l’àmbit PAES (tCO2eq.). CL: 
combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
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3.3. Ajuntament  
 
 
Nota : l’any de referència de l’inventari és el 2005, i l’any següent per a la comparació de 
dades és el 2008 a l’inventari del municipi. A nivell d’ajuntament  s’adjunten les dades 
del 2005 i 2008, però es fa l’anàlisi de les dades de l’any 2012  per ser una dades més 
recents. 
 

3.3.1. Consum d’energia i emissions de GEH per serv eis 
 
El consum d’energia de l’Ajuntament l’any 2005 va ser de 257 MWh  i va representar el 
3,85% del consum total del municipi i el 4,32% del consum total de l’àmbit PAES. Les 
emissions de GEH de l’Ajuntament l’any 2005 van ser de 95,64 tCO 2eq. i van 
representar el 4,40% del total d’emissions del municipi i el 4,85% del total d’emissions 
de l’àmbit PAES.   
 
Les emissions de GEH per càpita de l’any 2005 van ser de 0,29 tCO2eq./hab ., un valor 
superior a les emissions dels municipis PAES i als municipis de < 1000 habitants (taula 
35), situat en 0,22 tCO2eq./hab.  
 
Els equipaments i l’enllumenat públic són els major s consumidors d’energia amb 
el 47% i un 34% respectivament. El major generador d’emissions de GEH, 
responsable del 45% de les emissions va ser l’enllu menat (Taula 36 i il·lustracions 
28 i 29).  
 

En el període 2005-2012 hi va haver una disminució del consum del 15,2%, a causa 
d’una disminució del consum dels equipaments municipals i de l’enllumenat. En el mateix 
període les emissions van disminuir en un 32,67%, degut a la reducció del factor 
d’emissió del mix elèctric i a la reducció de consum descrita (taula 36 i l·lustració 28).  
 
Cal destacar que el consum total per càpita va disminuir un 15% i les emissions totals 
per càpita van disminuir un 32% (la població es va matenir estable en aquest període). 
Com ja s’ha exposat, aquesta diferència entre aquests dos valors s’explica per la 
disminució del factor d’emissió del mix elèctric del període contemplat (Il·lustració 30). 
 

Taula 35. Comparativa d’emissions de GEH per càpita de l’any 2005 dels Ajuntaments avaluats per PAES 
fins el moment. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i 
l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tCO2eq./habitant  
Tots els municipis 

avaluats (152 
municipis) 

Municipis de     < 
1000 habitants 

Vilanova de Sau  

Emissions Ajuntament 0,17 0,22 0,29 
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2005 2008 2012 Evolució 2005-2012 

Consum 
Emissions de 

GEH Consum 
Emissions de 

GEH Consum 
Emissions 

de GEH 
Consum 

Emissions 
GEH 

  
  kWh tCO 2eq kWh tCO 2eq kWh tCO 2eq 

Increment  
05-11 

Increment 
05-11 

Dependències 117.990 39,43 108.278 33,79 101.514 29,04 -14,0% -26,35% 
Enllumenat públic  88.426 42,53 77.873 30,37 65.650 21,66 -25,8% -49,06% 
Semàfors 0 0,00 0 0,00 0 0,00   
Flota municipal de vehicles 31.829 8,59 31.829 8,59 31.888 8,61 0,2% 0,18% 
Flota vehicles serveis 18.814 5,08 18.814 5,08 18.814 5,08 0,0% 0,00% 
Transport públic - -  -  -  -  - - - 
Producció energia 
municipal* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 

TOTAL  257.059 95,64 236.794 77,83 217.866 64,40 -15,2% -32,67% 
Valors per càpita 
(kWh/pers.) i tCO2eq/hab) 779 0,29 715 0,24 664 0,20 -14,7% -32,26% 

Taula 36. Consum d’energia i emissions de GEH totals i per càpita de l’Ajuntament de Vilanova 
de Sau. No s’inclou els valors del cicle de l’aigua ni del sector residus. *Producció Local 
d’Energia: són aquelles instal·lacions no connectades a xarxa (producció i consum directe). 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i 
l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 

 

Il·lustració 27. Evolució del consum d’energia per serveis a l’Ajuntament (kWh). Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona 
(Consell Comarcal d’Osona). 
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Il·lustració 28. Evolució de les emissions de GEH per serveis a l’Ajuntament (tCO2eq.). Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona i l’Agència Local de l’Energia d’Osona 
(Consell Comarcal d’Osona). 
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Il·lustració 29. Evolució del factor d’emissió del mix elèctric estatal. Període 
2000-2012. Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Diputació 
de Barcelona en metodologia de redacció dels PAES.  
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3.3.1.1. Equipaments municipals 
 
L’any 2005 hi havia un total de 5 equipaments (incloent sistema de captació i distribució 
d’aigües) i al 2011 7 equipaments. A la següent taula es pot veure aquesta informació: 
 

 2005 2012  2005 2012  2005 2012 

Nombre de centres 
administratius i 
oficines 

1 1 
Nombre de 
centres 
educatius 

0 1 
Nombre 
d'equipaments 
esportius 

1 1 

Nombre de centres 
socio-culturals, 
cívics i 
biblioteques 

0 0 

Nombre de 
bombes d'aigua 
(inclòs a cicle de 
l’aigua) 

2 3 Nombre d'altres  1 1 

Taula 37. Quadre resum d’equipaments i instal·lacions municipals de Vilanova de Sau. Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Local de l'Energia d'Osona (Consell 
Comarcal d'Osona) i de l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 

Els equipaments municipals van tenir un consum d’energi a total de 118 MWh l’any 
2005, que van suposar una despesa de 7.619€ i unes emissions de GEH de 23,68 
tCO2eq. Per tipologies d’equipaments, l’edifici d’administració i oficines va ser el major 
consumidor d’energia i generadors d’emissions (48% i 68% respectivament). En segon 
terme hi ha el centre educatiu, amb un 24% i 32% de consum i emissions de totes les 
tipologies d’equipaments (Taula 38 i il·lustració 31).  
 
En el període 2005-2012 el consum d’energia va disminuir en un 14% i les emissions de 
GEH van baixar més encara (26,35%). L’edifici de l’ajuntament i els equipaments 
esportius van disminuir els seus consums en aquest període. 
 
 

 Any 2005 Any 2012 

Tipologia equipament  
Consum 

total 
(kWh)  

Cost 
total (€) tCO2eq.  

Consum 
total 

(kWh) 

Cost total 
(€) tCO2eq.  

Administració i oficines municipals  56.398 2.616,98 16,02 47.415 5.252,18 12,83 

Educació (escoles bressol, CEIPS, 
altres) 

28.611 1.429,30 7,55 29.439 3.274,24 8,08 

Equipaments esportius (amb i sense 
piscina)  

32.981 3.572,75 0,11 14.541 3.395,59 0,68 

Centres socio-culturals, centres cívics i 
biblioteques  

0 0 0 0 0 0 

Altres (mercats, cementiris, ...) 0 0 0 10.119 1.702,80 3,34 

TOTAL 117.990 7.619,03 23,68 101.514 13.624,81 24,92 

Taula 38. Consum d’energia total per tipologia d’equipaments municipals de Vilanova de Sau. Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Local de l'Energia d'Osona (Consell Comarcal d'Osona) i 
de l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
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Il·lustració 30. Consum d’energia i emissions de GEH per tipologia d’equipament municipal. Anys 2005 i 
2011. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Local de l'Energia d'Osona (Consell 
Comarcal d'Osona) i de l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 
 

• Eficiència dels equipaments municipals 
 
Els indicadors d’eficiència de consum elèctric tenen una evolució diferent segons 
l’equipament. De forma global han aparegut nous equipaments, i dels ja existents dos 
han baixat els seus consums relativitzats a la superfície (ajuntament i piscina) i un els ha 
pujat (pista poliesportiva). 
 
Es destaca: 
 
Edifici Ajuntament: baixada del consum de 15,23 a 12,79 kWh/m2, probablement per un 
tema de freqüpencia d’activitats, doncs no ha canviat d’usos en aquest període. Aquest 
consum és inferior al d’altres equipaments similars d’oficines. 
 
Piscina: disminució del consum important de 409,31 a 176,01 kWh/m2. Durant aquest 
període van canviar el sistema de tractament de l’aigua passant de cloració a un sistema 
de sals. 
 
Pista poliesportiva: pujada de 7,87a 15,33kWh/m2. Degut probablement a una intensitat 
d’ús diferent. 
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Respecte el consum tèrmic es destaca el següent: 
 
L’Edifici de l’Ajuntament: ha baixat els seus consums relatius de 148,24 kWh/m2 a 
123,46 kWh/m2. Segurament que per una qüestió climàtica, doncs l’any 2012 va ser amb 
un hivern més suau que l’any 2005, segons els graus dia 15/15 (taula 40). Aquest 
consum és més alt a la mitjana de consum d’altres equipaments similars (situat sobre els 
85 kWh/m2). 
 
Escola: disminució del consum de 275 kWh/m2 a 238 kWh/m2 el 2012, probablement 
també per una qüestió climatològica com la descrita anteriorment. Aquests consums es 
troben molt per sobre de la mitjana comarcal, situada sobre els 130 kWh/m2. Aquesta 
diferència es deu a la poca superfície de l’equipament, que fa pujar considerablement el 
rati de consum. 
 
 

Any 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GDAc 15/15 1.634,1 1.571,4 1.641,6 1.776,7 1.901,1 1.466,2 1.694,7 1.625,7 1.565,3 1.831,0 1.472,9 1.810,1 

Taula 39. Graus-dia 15/15 anuals a l’EMA de Gurb (V3), calculats pel mètode suma horària. Font: Agència 
Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 
 
A les següents taules es pot veure aquesta informació més detallada i al Document IV 
Annexos a l’apartat de les Visites d’Avaluació Energètica es pot veure més informació de 
l’evolució del consum energètic dels equipaments. 
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Indicador de consum elèctric  2005 2011 2005 2011 

Codi Nom equipament Tipologia 
Consum per supefície 

kWh/m2 
Cost per superfície 

€/m2 

AJ01 
AJUNTAMENT. SALA POLIVALENT. 
CONSULTORI Administració i oficines 15,23 12,79 0,18 3,35 

EQUI01 PISCINA Esportiu 409,31 176,01 41,97 38,73 

EQUI02 BIBLIOTECA, MUSEU I LOCAL JOVENT Altres 0,00 144,56 0,00 24,33 

EQUI03 PUNT D'INFORMACIÓ Administració i oficines 0,00 102,25 0,00 46,20 

ESC01 ESCOLA VILANOVA DE SAU Centre educatiu 0,00 45,01 0,00 9,70 

ESP01 PISTA POLIESPORTIVA Esportiu 7,87 15,33 7,18 9,90 
Taula 40. Indicadors d’eficiència del consum elèctric dels equipaments i de les instal·lacions municipals de Vilanova de Sau. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 
l'Agència Local de l'Energia d'Osona (Consell Comarcal d'Osona) i de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.  
 
 
 
Indicador de consum de combustibles (gasoil-C) 
    2005 2011 2005 2011 

Codi Nom equipament Tipologia 
Consum per supefície  

kWh/m2 
Cost per superfície 

€/m2 

AJ01 AJUNTAMENT. SALA POLIVALENT. CONSULTORI Administració i oficines 148,24* 123,46 7,41 11,34 

ESC01 ESCOLA VILANOVA DE SAU Centre educatiu 275,11 238,06 13,74 21,78 
Taula 41. Indicadors d’eficiència del consum tèrmic dels equipaments i de les instal·lacions municipals de Vilanova de Sau. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 
l'Agència Local de l'Energia d'Osona (Consell Comarcal d'Osona) i de l’Ajuntament de Vilanova de Sau. *dada inicial de consum de 383kWh. S'ha fet mitjana 06-11 per tenir 
valor més pròxim a la realitat.
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3.3.1.2. Enllumenat públic 
 

Nota: es prenen les dades d’un inventari realitzat l’any 2006 i s’assimilen al 2005 pel 
que respecta als punts de llums instal·lats i el tipus de làmpades i potències. Durant 
l’elaboració del present document PAES es va revisar i actualitzar aquest inventari. 
 
L’any 2005 a Vilanova de Sau hi havia 5 quadres d’enllumenat públic, amb 125 punts 
de llum i una potència instal·lada de làmpades de 24,15 kW (no inclou la potència dels 
equips auxiliars dels punts de llum). El 86% de les làmpades eren de vapor de mercuri 
(VM). Durant el període 2005-2012 es van reclassificar els quadres i es va separar el 
QM-3 de l’enllumenat públic, per tractar-se només de l’enllumenat del poliesportiu amb 
engegada i parada manual segons els usos.  
 
Segons les dades d’inventari més recents actualment hi ha 131 punts de llum, amb 
una potència instal·lada de llumeneres de 12,71 kW i amb pràcticament el 100% de 
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP), tecnologia més eficient que el vapro 
de mercuri (VM).  A les taules 42, 43 i 44 es pot veure en detall aquesta informació. 
 
 
Taula 42. Inventari de l’enllumenat de Vilanova de Sau (2006 i 2013). Font: Agència Local de l’Energia 
d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 
 
 

Auditoria 2006         

    VM     VSAP   HM  

2006 PUNTS DE LLUM 125W 250W 70W 100W 250W 400W 400W TOTAL 

QM-1 Els Pisos  40 22   2   3 1 68 

QM-2 Pont de fusta 3 10           13 

QM-3 Poliesportiu         8 4   12 

QM-4 Piscina 2             2 

QM-5 Les escoles 19 11           30 

  64 43 0 2 8 7 1 125 

   107    17 1  

          

    VM     VSAP   HM  

2006 Potència instal·lada 125W 250W 70W 100W 250W 400W 400W TOTAL 

QM-1 Els Pisos  5000 5500 0 200 0 1200 400 12300 

QM-2 Pont de fusta 375 2500 0 0 0 0 0 2875 

QM-3 Poliesportiu     0 0 2000 1600 0 3600 

QM-4 Piscina 250 0 0 0 0 0 0 250 

QM-5 Les escoles 2375 2750 0 0 0 0 0 5125 

    18750       5000 400 24150 
 
 
 
 
 

Revisió de l’inventari. Març de 2013.     VSAP FC  

2013 PUNTS DE LLUM 70W 100W 150W 23W TOTAL 

QM-1 Els Pisos ENLLUMENAT PUBLIC 18 34 6   58 

QM-2 URBANITZACIO PONT DE FUSTA   34   1 35 

QM-5 LES ESCOLES 6 10     16 

QM-6 Urbanització El Turó (entrada poble) 3 15 4   22 

  27 93 10 1 131 

      130 1  



 

 52 

       

      VSAP FC  

2013 POTÈNCIA INSTAL·LADA LAMPADA 70W 100W 150W 23W TOTAL PLI 

QM-1 Els Pisos ENLLUMENAT PUBLIC 1260 3400 900 0 5560 

QM-2 URBANITZACIO PONT DE FUSTA 0 3400 0 23 3423 

QM-5 LES ESCOLES 420 1000 0 0 1420 

QM-6 Urbanització El Turó (entrada poble) 210 1500 600 0 2310 

  1890 9300 1500 23 12713 

      12690 23  
 
 
 
 

2006 (assimilat a 2005) VM VSAP HM TOTAL 
Nombre làmpades 107 17 1 125 
% làmpada respecte total 86% 14% 1% 100% 
PIL * (W) 18750 5000 400 24150 

% PIL respecte total 78% 21% 2% 100% 
PTI ** (W) 22500 6000 480 28980 

Taula 43. Característiques de l’enllumenat públic de Vilanova de Sau de l’any 2005. * Potència Instal·lada 
Làmpades. ** Potència Total Instal·lada (S’aplica el coeficient de 1,2 a la potència total de les làmpades 
instal·lades. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Local de l'Energia d'Osona (Consell 
Comarcal d'Osona) i de l’Ajuntament de Vilanova de Sau. PIL: Potència instal·lada làmpades; ** PTI: Potència 
total instal·lada (s'aplica coeficient 1,2 a potència total de les làmpades instal·lades excepte LED. 
 
 

2013 VM VSAP FC TOTAL 
Nombre làmpades 0 130 1 131 

% làmpada respecte total 0% 99% 1% 100% 
PIL * (W) 0 12690 23 12713 
% PIL respecte total 0% 100% 0% 100% 

PTI ** (W) 0 15228 27,6 15256 
Taula 44. Característiques de l’enllumenat públic de Vilanova de Sau de l’any 2010. * 
Potència Instal·lada Làmpades. ** Potència Total Instal·lada (S’aplica el coeficient de 
1,2 a la potència total de les làmpades instal·lades, excepte per les làmpades LED). 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Local de l'Energia d'Osona 
(Consell Comarcal d'Osona) i de l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 

 
 
L’enllumenat públic de Vilanova de Sau va tenir un consum d’energia de 88,43 MWh 
i unes emissions de GEH de 42,53 tCO 2eq. l’any 2005 . El 2012 el consum d’energia 
va disminuir fins els 65,65 MWh i les emissions de GEH van disminuir fins a 21,06 
tCO2eq. Proporcionalment les emissions de GEH van disminuir més perquè el factor 
d’emissió del mix elèctric estatal va ser menor el 2012 respecte el 2005. A la taula 45 
es pot veure aquesta evolució. 
 
 
Codi Descripció 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

QM-1 Els Pisos ENLLUMENAT PUBLIC 50.701 50.363 44.590 39.436 34.904 29.942 30.113 24.657 

QM-2 URBANITZACIO PONT DE FUSTA 0 8.935 1.405 712 84 2.022 16.415 13.681 

QM-5 LES ESCOLES 21.525 21.525 21.525 21.525 273 985 264 3.138 

QM-6 Urbanització El Turó (entrada poble) 16.200 16.200 16.200 16.200 18.280 17.858 30.624 24.174 

 Total consum (kWh) 88.426 97.023 83.720 77.873 53.541 50.807 77.416 65.650 
 Total emissions (tCO2) 42,53 42,11 37,09 30,37 14,46 12,19 22,45 21,66 
 Total cost (€) 3.865,71 5.408,84 3.846,42 4.008,88 6.094,13 7.026,31 11.020,65 10.056,04 
Taula 45. Consum d’energia (kWh) i emissions de GEH (tCO2eq.) de l’enllumenat públic de Vilanova de Sau. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Local de l'Energia d'Osona (Consell Comarcal 
d'Osona). 
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• Indicadors de consum de l’enllumenat públic  
 
S’ha millorat en el consum energètic per habitant, passant de 267,96 kWh/hab. al 2005 
a valors de 200,15 kWh/hab., degut a una disminució de la potència instal·lada (Taula 
46 i Il·lustració 32). 
 
 
 

Indicadors ENLLUMENAT PÚBLIC 2005* 2012  

Habitants  330 328 

Núm. Punts de Llum 125 131 

Potència Total Instal·lada (W)* 24.150 15.256 

Potència instal·lada / hab (W/hab) 73,18 46,51 
Taula 46. Potència instal·lada per habitant. Anys 2005 i 2012. * 
Potència Total Instal·lada (S’aplica el coeficient de 1,2 a la 
potència total de les làmpades instal·lades  
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Il·lustració 31. Evolució del consum energètic per habitant. Període 2005-2011. 

 
 
 
 
 
 
3.3.1.3. Semàfors  

 
Vilanova de Sau no disposa de semàfors. 
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3.3.1.4. Flota municipal de vehicles  
 
L’Ajuntament ha disposat d’un sol vehicle per a serveis municipals. Fins el 2011 hi va 
haver un vehicle 4 x 4 tipus pick-up (Land Rover), que va se substituït per un altre de 
similars caracterísitiques nou a partir de llavors (Nissan Navara 4 x 4 pick-up). A la 
taula 47 hi ha més informació al respecte.  
 
Per tenir les dades del consum dels vehicles s’han utilitzat les dades de cost econòmic 
de les partides pressupuestàries dels anys 2005 i 2011 (taula 48).  
 
El consum d’energia l’any 2005 va ser de 31,83 MWh i les emissions de GEH van ser 
de 8,59 tCO2eq (Taula 48). 
 
 

MARCA I MODEL ANY TIPUS COMBUSTIBLE Us Freqüència ús Cost 2005 Cost 2011 

LAND ROVER N.D. GASOIL MULTIÚS DIARI 2.890,45€ --- 

NISSAN NAVARA 2011 GASOIL MULTIÚS DIARI --- 3.072,15€ 

Taula 47. Flota municipal de vehicles de Vilanova de Sau. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau. N.D.: dades no disponibles. *L'any 2011 ja és un servei extern de CESPA 
 
 
 
 

Resum flota vehicles ajuntament 2005 2011 

CONSUM (€) 2.890,45 € 3.072,15 € 

Km recorreguts     

Consum (litres)* 3.201 3.207 

TOTAL CONSUM ANUAL (kWh) 31.829 31.888 

EMISSIONS GEH TOTAL ANY (tCO2eq/any) 8,59 8,61 

COST ANUAL 8.546,35 € 4.117,07 € 

Taula 48. Consums, cost i emissions de GEH totals de la flota municipal de 
vehicles. * Dades de consum estimades a partir de les dades globals del cost 
de combustibles pels anys 2005 i 2011 facilitades per l’Ajuntament de Vilanova 
de Sau. 
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3.3.1.5. Flota externa de vehicles 
 

La flota de vehicles externs correspon als serveis de neteja viària de Recollida de Residus 
d’Osona, S.L. A la taula 49 es poden veure els consums assignats per cada ruta i les emissions 
derivades. Només s’ha pogut disposar de la informació de les rutes per a l’any 2012; s’ha 
assimilat aquestes dades per a l’any 2005. L’any 2005 el consum d’energia de la flota externa 
de vehicles va ser de 18,81 MWh i les emissions de GEH van ser de 5,08 tCO 2eq. (Taula 49).  
 

 
2005* 2012* 

Concepte kWh CO2eq (tones) kWh CO2eq (tones) 

Combustible rec. MULTIPRODUCTE 7.329 1,98 7.329 1,98 

Combustible rec. RESTA  8.979 2,42 8.979 2,42 

Combustible rec. VIDRE  2506 0,68 2.506 0,68 

Combustible rec. FORM 0 0,00 0 0,00 

Subtotal rec. i transp. 18.814 5,08 18.814 5,08 
Taula 49. Consum de gasoil, consum d’energia i emissions de GEH dels vehicles del serveis externalitzats 
de la recollida de residus de Vilanova de Sau. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel 
Consell Comarcal d’Osona. * Valors disponibles pel 2010. S’han assimilat també pel 2005 i el 2012. 
 
 

3.3.2. Consum d’energia i emissions de GEH per font s energètiques  
 
El consum de l’electricitat i gasoil és pràcticament el 50% i el 50%. L’any 2005 aquesta 
proporció va ser del 51% pels combustibles líquids i el 49% restant d’electricitat. 
L’electricitat però, va ser l’any 2005 la font que  va contribuir a les emissions de 
GEH amb 60,92 tCO 2eq emeses (taula 50). Aquesta font va representar el 64% de les 
emissions de GEH. Els combustibles líquids (gasoils de calefacció i vehicles i 
benzines) van representar el 35% restant de les emissions de GEH (Il·lustracions 33 i 
34). 
 
En el període 2005-2011 el consum d’energia elèctrica disminuir en un 21,2% i les 
emissions en un 46%. Els combustibles líquids van disminuir en un 4,5% els seus 
consums, degut a una disminució del consum dels dos equipaments (escola i 
ajuntament).  
 

2005 2008 2012   

Consum 
(kWh) 

Emissions 
de GEH 
(tCO2eq) 

Consum 
(kWh) 

Emission
s de GEH 
(tCO2eq) 

Consum 
(kWh) 

Emission
s de GEH 
(tCO2eq) 

ELÈCTRIC 126.662 60,92 119.281 46,52 99.813 32,94 
GLP 0 0,00 0 0,00     
CL 130.397 34,71 117.513 31,32 118.053 31,46 
GAS NATURAL 0 0,00 0 0,00     

TOTAL 257.059 95,64 236.794 77,83 217.866 64,40 

Taula 50. Consum d’energia i emissions de GEH de l’Ajuntament per fonts energètiques. 
CL: combustibles líquids. GLP: gasos liquats de petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de 
les dades de l'Agència Local de l'Energia d'Osona (Consell Comarcal d'Osona) i de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
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Il·lustració 32. Evolució del consum d’energia per fonts energètiques a l’Ajuntament (kWh). Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Local de l'Energia d'Osona (Consell Comarcal 
d'Osona) i de l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 

Il·lustració 33. Evolució de les emissions de GEH per fonts energètiques a l’Ajuntament (tCO2eq.). Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Local de l'Energia d'Osona (Consell Comarcal 
d'Osona) i de l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 
 
 
 

3.3.3. Producció d’energia de titularitat municipal  
 
El municipi de Vilanova de Sau no disposa d’instal·lacions productores d’energia de 
titularitat municipal. 
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4. DIAGNOSI 

4.1. Taules resum 
 
Les emissions de l’àmbit PAES de Vilanova de Sau de l’any 2005 van ser de 1.971 
tCO2eq., que van suposar unes emissions per càpita de 6,44 tCO2eq/habitant, valor 
més alt que altres municipis de tamany similar . En el període 2005-2008 les 
emissions es van tendir a baixar, com a conseqüència de la disminució en les 
emissions del factor d’emissió de l’electricitat i també per la disminució del consum 
energètic del sector domèstic. 
 
Els sectors de major pes en el consum i emissions de GEH van ser els 
TRANSPORTS, seguit dels sectors DOMÈSTIC i SERVEIS  (amb un 23% de les 
emissions cadascun).  
 
Les fonts de major consum i emissions van ser els combu stibles líquids  (gasoil C 
a sector domèstic i gasoil A i benzines al sector transports), per davant de l’electricitat. 
 
El sector domèstic va l’electricitat com a font de majors emissions, tot i que els 
combustibles líquids (gasoil C) va ser la font de més consum energètic. 
 
El sector serveis va tenir com a font energètica de més consum i emissions 
l’electricitat.  
 
El sector residus va generar 108,65 tCO2eq l’any 2005, el 6% de les emissions de 
l’àmbit PAES. El sector de l’aigua va suposar un percentatge molt reduït sobre el total 
d’emissions de GEH (inferior a l’1%).  
 
Les emissions de l’Ajuntament van ser 95,64 tCO2eq l’any 2005, un 4,85% de l’àmbit 
PAES. Les emissions per càpita observades van situar-se per sobre de les emissions 
de municipis similars. Els equipaments van ser els majors consumidors d’energia, però 
l’enllumenat públic va ser el major emissor de GEH.  
 
Sobre l’enllumenat municipal ja s’han realitzat vàries accions que han fet baixar la 
potència instal·lada. Encara hi ha marge per a la millora de l’enllumenat i la disminució 
dels seus consums (baixant potències instal·lades). 
  
A les següents taules es poden veure les valors d’emissions de GEH per sectors de 
l’àmbit PAES i dels serveis municipals.
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Població any 2005: 330 habitants 

 

 

2005 CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh] 

Combustibles fòssils  

Categoria 
Electricitat  Calefacció/ 

Refrigeració Gas natural GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 
Altres 

combustibles 
fòssils 

Biocombustible  Biomassa  
Energia 

solar 
tèrmica 

Energia 
geotèrmica  

Total 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS  
Edificis i 
equipaments 
municipals 38,24       79,75               117,99 
Sector serveis 
(exclòs Ajuntament) 743,21     24,90 36,74               804,85 

Sector domèstic 515,33     66,03 728,02               1.309,37 
Enllumenat públic i 
semàfors 88,43                       88,43 
Subtotal edificis, 
equipaments i 
serveis 1.385,20     90,92 844,52               2.320,64 
TRANSPORT:  

Flota municipal           50,64             50,64 

Transport públic                         0,00 
Transport privat i 
comercial             2.682,50 894,31           3.576,81 
Subtotal transport           2.733,14 894,31      3.627,45 
Total 1.385,20   90,92 844,52 2.733,14 894,31      5.948,09 

               
Adquisició 
municipal 
d'electricitat"verd
a" certificada  
[MWh]: 

 0 
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Població any 2008: 331 habitants 

2008 CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh] 

Combustibles fòssils  

Categoria 
Electricitat  Calefacció/ 

Refrigeració Gas natural  GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 
Altres 

combustibles 
fòssils 

Biocombustible  Biomassa  
Energia 

solar 
tèrmica 

Energia 
geotèrmica  

Total 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS  
Edificis i 
equipaments 
municipals 41,41       66,87               108,28 

Sector serveis 
(exclòs Ajuntament) 737,37     18,69 32,32               788,38 

Sector domèstic 535,10     49,57 476,64               1.061,31 

Enllumenat públic i 
semàfors 77,87                       77,87 

Subtotal edificis, 
equipaments i 
serveis 1.391,75 0,00 0,00 68,26 575,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035,84 
TRANSPORT:   

Flota municipal           50,64             50,64 

Transport públic                         0,00 
Transport privat i 
comercial             2.862,62             2.862,62 
Subtotal transport           2.913,26 779,02           3.692,28 

Total 1.391,75 0,00 0,00 68,26 575,83 2.913,26 779,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.728,11 

               
Adquisició 
municipal 
d'electricitat"verda" 
certificada  [MWh]: 

 0 
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Població any 2005: 330 habitants 

2005 EMISSIONS DE CO2eq (t) 

Combustibles fòssils  
Categoria 

Electricitat Calefacció/ 
Refrigeració Gas 

natural GLP Gasoil C Gasoil Gasolina  
Altres 

combustibles 
fòssils 

Biocombustible  Biomassa  
Energia 

solar 
tèrmica 

Energia 
geotèrmica  

Total 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS  
Edificis i 
equipaments 
municipals 18,39       21,04               

39,4343999
7 

Sector serveis 
(exclòs 
Ajuntament) 356,68     5,90 9,79               

372,362941
4 

Sector domèstic 
247,87     15,64 192,09               

455,603203
6 

Enllumenat públic 
i semàfors 42,53                       42,53 
Subtotal edificis, 
equipaments i 
serveis 665,47   21,54 222,92        909,93 
TRANSPORT:   

Flota municipal           13,67             13,67 

Transport públic                         0 
Transport privat i 
comercial             716,08 222,68           938,76 
Subtotal 
transport      729,75 222,68      952,43 
ALTRES: 
Gestió de residus 
(tractament)                         108,65 
Cicle de l’aigua 0,81                       0,81 
Subtotal altres 0,81            109,46 
Total 666,28 0,00 0,00 21,54 222,92 729,75 222,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,82 
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Població any 2008: 331 habitants 

2008 EMISSIONS DE CO2eq (t) 

Combustibles fòssils  
Categoria 

Electricitat  Calefacció/ 
Refrigeració Gas 

natural GLP Gasoil C  Gasoil Gasolina  
Altres 

combustibles 
fòssils 

Biocombustible  Biomassa  
Energia 

solar 
tèrmica 

Energia 
geotèrmica  

Total 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS  
Edificis i equipaments 
municipals 16,15       17,64               33,79 
Sector serveis (exclòs 
Ajuntament) 271,66     4,43 8,54               284,631144 

Sector domèstic 208,69     11,74 125,76               346,1918942 
Enllumenat públic i 
semàfors 30,37                       30,37 

Subtotal edificis, 
equipaments i serveis 526,87 0,00 0,00 16,17 151,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,98 

TRANSPORT:   

Flota municipal           13,67             13,67 

Transport públic                         0 
Transport privat i 
comercial             764,17 193,98           958,15 
Subtotal transport 0 0 0 0 0 777,84 193,98 0 0 0 0 0 971,82 

ALTRES:  
Gestió de residus 
(tractament)                         83,88 
Cicle de l’aigua 15,91                       15,91 

Subtotal altres 15,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,79 
Total 542,78 0,00 0,00 16,17 151,94 777,84 193,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766,59 
               
            

  2005     2005 2008 Tendència 
Total emissions Ajuntament tCO 2:  95,64   Emissions PAES per habitant 6,44 5,29 Disminuir 
% emissions Ajuntament respecte PAES 4,85%   Emissions Ajuntament per habitant 0,29 0,24 Disminuir 
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Taula 51. Taules resum dels consums i de les emissions totals de GEH pels tres àmbits d’estudi. Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 

 
 
 

A nivell comparatiu, el municipi de Vilanova de Sau l’any 2005 va tenir unes emissions 
de GEH per càpita menors que els valors Estatal, de Catalunya i similars a les de la 
província de Barcelona. En l'àmbit PAES, les emissions de GEH per càpita van ser 
superiors al conjunt de municipis PAES en general i dels municipis PAES de <1000 
habitants. Les emissions de GEH per càpita de l’Ajuntament van ser superiors a les 
mitjanes dels municipis PAES de < 1000 habitants (taula 52). 
 

Mitjana d’emissions 
de GEH per càpita 

(tCO2eq./càpita) Àmbit 

2005 2008 

Espanya 9,99 --- 
Catalunya 8,46 --- 
Barcelona (Província) 6,60 --- 
Àmbit MUNICIPAL    
Total emissions GEH Municipis PAES (152) 7.55 --- 
Total emissions GEH Municipis PAES <1000 habitants 7,09 --- 
Vilanova de Sau 6,59 5,90 
Àmbit PAES    
Barcelona (Província) 4,14 --- 
Emissions àmbit PAES municipis PAES (152 municipis) 4.77 --- 
Emissions àmbit PAES municipis PAES <1000 habitants 5,67 --- 
Vilanova de Sau 6,44 5,29  
Ajuntament    
Emissions àmbit PAES municipis PAES (152 municipis) 0,17 --- 
Emissions àmbit PAES municipis PAES < 1000 habitants 0,22 --- 
Vilanova de Sau 0,29 0,24  
Taula 52. Resum comparatiu de les emissions de GEH per càpita a nivell estatal, de 
Catalunya, de la província de Barcelona, dels municipis PAES i de Vilanova de Sau. Font: 
Elaboració pròpia a partir del Pla Marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-
2012, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Les dades estatals: 
Pla nacional d’assignació 2008-2012, Ministeri de Medi Ambient. Dades PAES facilitades 
per Diputació de Barcelona. Dades locals: Elaboració pròpia a partir de les dades 
facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova de Sau i 
l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona).  

 
 
La intensitat energètica local pretén expressar l’eficiència de l’activitat econòmica 
entesa com a quantitat del recurs energia que s’utilitza per a obtenir la producció de 
béns i serveis. Es calcula mitjançant el consum total d’energia dividit entre el PIB 
municipal5. 
 
La intensitat energètica local va tenir una a la baixa en tot el període 2005-2008, 
arribant a un valor de 1,11 kWh/€ . Això implica que el municipi en aquest període va 
reduir la Vilanova de Sau eficiència energètica (Taula 53). 
 

Intensitat energètica local 
(sobre el PIB)  

2005 2008 

 Intensitat energètica local (en 
kWh/M€ constants del 2000) 1,22 1,11 

                                                           
5 S’utilitza el producte interior brut (PIB) com a mesura de la riquesa social per ser un índex 
tradicionalment conegut, tot i que probablement no és la millor.  
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Taula 53. Intensitat energètica local. Font: Elaboració pròpia a partir 
de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, les 
empreses distribuïdores, l’Ajuntament de Vilanova de Sau i l’Agència 
Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona). 

 
 

4.2. Punts forts i punts febles de la diagnosi 
 
Els principals punts febles detectats han estat: 
 

� La dificultat d’establir mesures a nivell local que influenciïn sobre el sector 
transport (el primer sector de major consum i emissions en l’àmbit PAES), 
sobretot per la poca disponibilitat de transport públic existent al municipi. Tot i 
això hi ha mesures per intentar assolir una mobilitat amb menys emissions de 
GEH i més adequada al municipi.  

 
� La dificultat d’actuar sobre el sector domèstic per aconseguir una reducció del 

consum energètic.  
 

� L’ajuntament només té una influència directa sobre el 4,85 % de les emissions 
(les des serveis de l’ajuntament), pel que la resta d’accions a altres sectors ha 
d’anar lligada a altres voluntats o administracions. 

 
� Igual que en altres municipis, s’ha detectat la falta d’un gestor energètic o d’una 

persona de referència que tingui la capacitat d’analitzar i decidir quines són les 
millors actuacions que es poden dur a terme per reduir el consum d’energia de 
l’Ajuntament. Evidentment, després és molt important que les actuacions que 
aquesta persona determina es prenguin en consideració pels responsables de 
l’Ajuntament.  

 
 
Els principals punts forts han estat: 
 
 

� Per al seguiment dels consums energètics l’Ajuntament disposa del suport de 
l’Agència Local de l’Energia d’Osona que porta la comptabilitat energètica dels 
equipaments i l’enllumenat i disposa d’un sistema d’alarmes per si els consums 
pateixen algun canvi sobtat.  

 
� En l’enllumenat públic encara té potencial de reducció de consums. 
 
� Hi ha una clara voluntat de l’equip de govern en desenvolupar aspectes de 

gestió energètica i potenciar energies renovables.  
 

 
 

4.3. Anàlisi del potencial d’implantació d’energies  renovables 
al municipi 

 
Actualment l'ajuntament  no disposa de instal·lacions de producció d'energia renovable 
de titularitat pròpia. 
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• Energia solar 
 
El municipi té una irradiació global diària (mitjana anual) de 13-14 MJ/m26, és doncs un 
municipi amb un alt potencial d’instal·lació d’energia solar. 
 
 

 
 
 
 
En equipaments municipals 
 
El potencial d’instal·lació de plaques solar fotovoltaiques a les instal·lacions municipals 
és baix, donat la poca quantitat d’equipaments. Tot i així, es disposa de certa 
superfície si es vol aprofitar la pista poliesportiva (que és coberta). En total hi ha uns 
1.680 m2 de teulades. 
 

Codi Equipament 
Superfície de 

teulada 
aproximada (m2)  

ESP01 PISTA POLIESPORTIVA 1303 

ESC01 ESCOLA VILANOVA DE SAU (només edifici annex 
casa mestre) 87 

AJ01 AJUNTAMENT-SALA POLIVALENT-CONSULTORI 200 

EQUI03 PUNT INFORMACIÓ (Oficina del Parc) 90 

 Total 1680 

 
 

• Energia eòlica 
 

El municipi de Vilanova de Sau té una velocitat mitjana del vent de <5,5 m/s. Si 
Aquesta és una velocitat una baixa per a la instal·lació de eòlica o minieòlica, tot i que 
hi ha models per baixes velocitats.  
 
 

                                                           
6 Atlas de radiació solar a Catalunya. 
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Il·lustració 34. Mapa de Vilanova de Sau amb la velocitat mitjana del vent segons l’alçada. Font: 

Generalitat de Catalunya (Mapa de recursos eòlics de Catalunya). 
 
 

• Biomassa 
 

Segons l’Estudi de viabilitat de la bioenergia a la comarc a d’Osona  (Generalitat de 
Catalunya, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals –CREAF), el municipi de Vilanova de Sau disposa 
d’un total de 5.124 ha de bosc, de les quals 4.574 ha accessibles. La biomassa 
potencial aprofitable és de 4.550 tones30/any. 
 
Els consums potencials del municipi segons l’estudi esmentat pel sector domèstic 
serien unes 453 t30/any per la població aglomerada i 349 t30/any per la població 
disseminada. Pel sector serveis seria de 118 t30/any. En total el consum potencial 
seria de 920 t30/any, molt per sobre de la producció del municipi. 
  
 
Equipaments municipals 
 
Recentment s’ha instal·lat una caldera de llenya que dóna servei a l’ajuntament i a un 
edifici annex (Oficina del Parc). Altres equipaments amb possiblitats són:   
 
 

Codi Descripció Observacions 

ESC01 ESCOLA VILANOVA DE SAU 

Substitució de l’actual caldera de gasoil C 
per una estufa hidro amb pèl·let de suport al 
sistema actual o una caldera de pèl·let. 
Tindria un consum potencial d’uns 
25.400kWh/any. 
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Equipaments de serveis 
 
Actualment hi ha un hostal al municipi que disposa d’una xarxa de biomassa per a una 
granja de porcs i per a l’hostal. El seu consum anual és d’unes 120 tones d’estella G50 
a l’any. 
 
Hi ha un altre equipament amb altes possibilitats d’instal·lació d’una xarxa de 
biomassa, que és la casa de colònies de Can Mateu (gestionada per la Fundació de 
l’Esplai), amb un consum potencial  d’unes 73 tones d’estella. 
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5. PLA D’ACCIÓ 
 
El Pla d’Acció recull les accions que l’ajuntament ha d’emprendre per tal d’assolir 
l’objectiu de reduir, com a mínim, el 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
del municipi. 
 
A partir de les diferents fonts d’informació de què s’ha disposat (visites d’avaluació 
energètica, entrevistes personals, la diagnosi de l’avaluació d’emissions, l’evolució de 
les emissions de GEH del municipi i de l’Ajuntament), han sorgit un seguit d’accions 
que s’hauran d’emprendre per tal d’arribar als objectius marcats. 
 
Les accions són recollides en fitxes individuals  que les descriuen i les detallen per a 
la Vilanova de Sau aplicació. Per tal de tenir una visió global del Pla es presenta un 
resum del pla d’acció , que recull les accions per cada sector d’actuació i el seu pes 
sobre el global del Pla. 
 
Per fer el seguiment de les accions es disposa d’una taula tècnica del Pla d’Acció , 
que conté una informació descriptiva bàsica, el calendari d’aplicació i el balanç 
energètic, econòmic i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle derivats de la Vilanova 
de Sau aplicació. 
 

5.1. Model fitxa 
 
El conjunt d’accions del Pla es mostren ordenades mitjançant fitxes com la de la 
il·lustració 37.  
 

 
Il·lustració 35. Model de fitxa per la presentació de les accions del Pla d’Acció de l’Energia Sostenible. 

Font: Metodologia PAES de la Diputació de Barcelona. 
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5.2. Contingut de la fitxa 
 
Nom del municipi: 
 
Codi: 
El codi de l’acció es basa en el quadre resum per àmbits i temàtiques de les accions. A 
cada temàtica li correspon un codi, com es pot veure a la taula 61.  

 
Taula 54. Quadre de codificació de les accions segons l’àmbit i la temàtica de cada una d’elles. Font: 
Metodologia PAES de la Diputació de Barcelona. 
 
El codi és la numeració específica de cada acció. Així l’acció 1.2/5 serà: 
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Títol: 
Nom que identifiqui l’acció proposada. 
 
Expectativa de reducció de CO 2eq. (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: 
D’acord amb el quadre anterior, es descriuen 7 àmbits d’actuació que són els definits a la metodologia 
“SEAP template” de l’oficina del “Covenant of Majors”. 
 
Temàtica: 
Caldrà especificar a cada acció, quina és la temàtica que li correspon, així al quadre resum dins a cada 
àmbit es detallen diverses temàtiques. 
 
Tipologia: 
Es recomana classificar cada acció amb cada una de les tipologies que es presenten a continuació: CP 
(gestió dels consums propis i 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, etc. 
Incloent accions d’ús racional d’energia, millora de l’eficiència de les energies convencionals, canviant a 
carburants alternatius en el transport, etc. S’inclouran també les accions d’incorporació d’energies 
renovables en edificis i equipaments municipals per a consums propis, com ara l’energia solar tèrmica, 
geotèrmia... ER (producció i subministrament amb energies renovables connectades a xarxa): ja sigui 
directament com a productors (amb xarxes de climatització, biomassa, solar, minieòlica, hidroelèctrica, 
etc.) o bé a través de compra d’electricitat verda. PDR (planificació, desenvolupament i regulació ): a 
través del planejament, la redacció d’ordenances, mesures fiscals, etc. AM (assessorament, motivació i 
efecte demostració de les accions municipals): la participació i la sensibilització del ciutadans i del sector 
serveis a través de campanyes, pactes, accions d’educació ambiental i el paper d’exemplificació del propi 
ajuntament. 
 
Descripció: 
S’ha de desenvolupar el títol de l’acció i definir els objectius que es persegueixen mitjançant una breu 
explicació que justifiqui l’actuació.  
Ha de quedar clar, quan es faci referència a plans i projectes, si l’acció és redactar o executar o ambdues 
coses. Cal que la descripció inclogui què s’ha tingut en compte per fer les estimacions d’emissions 
estalviades i de cost. Hi haurà accions que poden contenir diferents subaccions. Així accions del tipus 
“canviar calderes estàndard per calderes d’alt rendiment” de diferents equipaments és una sola acció però 
caldrà llistar els equipaments afectats dins la descripció. 
 
Interrelació amb d’altres accions del PAES: 
Esmentar amb quines altres accions del pla es relaciona. 
 
Relació amb altres plans: Agenda 21, plans de mobil itat, adequació enllumenat, POUM...: 
Esmentar accions incloses en d’altres plans que hi estiguin relacionades. 
 
Prioritat tècnica: 
La prioritat de l’acció varia en funció de la reducció de les emissions i de la Vilanova de Sau eficiència, la 
prioritat pot ser: 

• Alta 
• Mitjana 
• Baixa 
 

Que la prioritat sigui alta no té perquè implicar un termini d’execució (calendari) curt, la prioritat i el 
calendari no tenen perquè anar relacionats. 
 
Calendari: 
 

Curt termini: L’acció s’haurà implementat abans del 2014  
Mig termini: L’acció s’haurà implementat abans del 2017 
Llarg termini: L’acció s’haurà implementat abans del 2020 

 
Execució de l’acció: 
És el temps necessari per a la realització de l’acció un cop iniciada, pot ser: 

 
Puntual : l’acció té un inici i un final definit, (instal·lació de plaques solars).  
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Continuada : període d’aplicació variable, (construcció de carril bici, de programes de manteniment 
d’equipaments).  
Periòdica quan es fa puntualment cada cert temps (campanyes amb periodicitat anual). 

 
Cost d’inversió total (€), IVA inclòs: 
Cost d’inversió estimat de l’acció en € i amb l’IVA inclòs. El cost és la inversió que ha de dur a terme 
l’Ajuntament per desenvolupar l’acció. Per exemple en una acció de promoure electrodomèstics classe A, 
només incloure el cost de la campanya, no el del canvi de l’electrodomèstic. 
 
Termini d’amortització (anys): 
Període que es tarda en amortitzar la diferència de cost per l’aplicació d’una tecnologia més neta i/o 
eficient. El termini d’amortització cal calcular-lo en base a la diferència de cost. 
 
Responsable: 
Especificar el departament, àrea o càrrec tècnic que ha de portar a terme l’acció. 
 
Agents implicats: 
Àrees o departaments de l’ajuntament, d’altres entitats, administracions i organismes implicats en el 
desenvolupament de l’acció, malgrat no en siguin els responsables directes poden finançar l’ajuntament 
per dur-la a terme. 
 
Indicadors de seguiment: 
L’empresa ha de proposar un indicador específic que permeti avaluar la consecució de l’acció. Ha de ser 
fàcil de calcular. 
 
Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats: 
Identificar quins seran els indicadors clau influenciats en la mesura. Es proposa una llista tancada amb els 
indicadors següents: 
 

1. Consum final d'energia total (Indicador de xarxa núm.14)  
2. Producció local d'energies renovables (Indicador de xarxa núm.16)  
3. Intensitat energètica local (Indicador de xarxa núm.15)  
4. Abastament d'aigua municipal (Indicador de xarxa núm.20)  
5. Mobilitat de la població (Indicador de xarxa núm.5)  
6. Consum final d'energia de l’ajuntament  
7. Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte consum total d'energia  
8. Percentatge de recollida selectiva 

 
Es dóna la possibilitat que una acció pugui influir fins a 3 indicadors. 
 
Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any): 
Determinar quin és l’estalvi energètic associat a l’acció. Pot donar-se el cas que no n’hi hagi, com en les 
accions de gestió de residus. 
 
 
Expectativa de producció energètica local (kWh/any) : 
En les mesures de producció energètica local connectada a xarxa cal especificar la producció esperada. 
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5.3. Resum del Pla d’Acció 
 
El Pla d’Acció consta de 72 accions (taula 55), el major pes de les quals recau (en 
quantitat d’accions) sobre els equipaments municipals. L’altre gran sector seria el de 
Participació ciutadana, amb 11 accions. 
  
Amb l’aplicació de les accions es preveu la reducció de 459 tones de CO 2eq. 1,5 
tones CO 2eq./hab.), un 23,3% sobre el total de les emissions de  GEH de l’àmbit 
PAES de l’any 2005 . El cost total de l’aplicació del Pla és de 1.939.263 €. Del total 
d’accions 19 ja estan realitzades (amb un estalvi estimat de 117,06 tCO2/any). 
 

ÀMBIT 
Nombre 

d'accions 
Reducció CO2e 

(t) any 2020 Cost estimat (€) 
Equipaments i serveis 43 124 1.229.923 
Transport 6 94 34.320 
Producció local d'energia 2 64 370.000 
Adquisició pública de béns i serveis 1 0 0 
Participació ciutadana 11 95 23.011 
Altres 5 81 259.010 
Planificació 4 0 23.000 
Total general 72 459 1.939.263 

 
 

COST ESTIMAT PER TERMINI (€) 

ÀMBIT Curt termini Llarg termini  Mig termini Executada 
Total 

general 
Equipaments i serveis 40.238 830.292 17.358 342.035 1.229.923 
Transport 0 33.000 1.320  34.320 
Producció local d'energia   370.000   370.000 
Adquisició pública de béns i serveis    0  0 
Participació ciutadana 17.891   5.120 23.011 
Altres   250.000 930 8.080 259.010 
Planificació    20.000 3.000 23.000 
Total general 58.129 1.483.292 39.608 358.235 1.939 .263 

 
Taula 55. Resum general del Pla d’Acció, nombre d’accions, reducció de CO2eq. i cost estimat per termini a 
cada sector d’actuació. Font: Elaboració pròpia a partir de les accions PAES. 
 
 
A continuació es mostra una TAULA TÈCNICA OPERATIVA   (Taula 56) de les 
accions plantejades. Aquestes disposen de fitxes descriptives amb més informació a 
l’apartat 6.3 del present document. 
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5.4. Taula tècnica del Pla d’Acció 
 

Vilanova de Sau BALANÇ ECONÒMIC € o €/ANY 

CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA TIPOLOGIA CALENDARI 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

COST 
ESTIMAT (€) 

PERÍODE 
D'AMORTITZACIÓ 

(ANYS) 

ESTALVI 
TCO2/ANY 

1.1 1 
Identificar un responsable energètic per 
al seguiment i control dels consums dels 
equipaments. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 6.112,50 0,00 0 0,0 2,09 

1.1 2 
Protocol de compra i configuració dels 
equips ofimàtics 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Mig termini 472,50 0,00 0 0,0 0,16 

1.1 3 

Implantació Sistema comptabilitat 
energètica i assesorament en matèria 
d'eficiència i estalvi energètic de 
l'Agència Local de l'Energia d'Osona 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Executada 0,00 0,00 375 0,1 0,00 

1.1 4 
Instal·lació de mesuradors de consum 
elèctric a les dependències per realitzar 
petites auditories energètiques 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 678,80 0,00 412 3,3 0,23 

1.1 5 
Programa manteniment edificis i 
equipaments municipals 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Executada 1.464,33 0,00 217,8 1,4 0,42 

1.1 6 
Xarxa calor amb biomassa forestal 
(llenya) Ajuntament i oficina parc 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Executada 0,00 8.087,60 25000 6,9 14,82 

1.1 7 
Canvi del sistema de depuració d'aigua 
de la piscina 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Executada 1.000,00 0,00 18000 97,6 0,33 

1.1 8 
Programa d'eficiència i estalvi energètic 
als equipaments municipals: programa 
Telemesura't 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 11.530,85 0,00 900 2,0 0,30 
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Vilanova de Sau BALANÇ ECONÒMIC € o €/ANY 

CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA TIPOLOGIA CALENDARI 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

COST 
ESTIMAT (€) 

PERÍODE 
D'AMORTITZACIÓ 

(ANYS) 

ESTALVI 
TCO2/ANY 

1.1 9 
AJUNTAMENT: Contractació de 
discriminació horaria + facturació per 
maxímetre 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 0,00 0,00 0 0,0 0,00 

1.1 10 
AJUNTAMENT: Canvis en l'enllumenat 
(LEDS + bombetes de baix consum) 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 2.004,25 0,00 1850,24 5,8 0,59 

1.1 11 
AJUNTAMENT: Millora en l'aillament 
tèrmic de les tuberies de calefacció 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 1.071,38 0,00 185 2,2 0,27 

1.1 12 
AJUNTAMENT: Instal·lació de vàlvules 
termostàtiques 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 2.571,38 0,00 420 2,0 0,64 

1.1 13 
AJUNTAMENT: Canvi dels tancaments 
per doble vidre. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 4.043,80 0,00 36000 - 0,00 

1.1 14 
ESCOLA. Instal·lació d'un termòstat 
inalàmbric amb sistema de parada de 
bombes  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Executada 2.033,68 0,00 630 3,2 0,54 

1.1 15 
ESCOLA. Detectors de presència als 
lavabos.  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Executada 54,00 0,00 60 6,0 0,02 

1.1 16 
ESCOLA. Contractació de discriminació 
horària en la tarifa elèctrica  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 0,00 0,00 11 0,1 0,00 

1.1 17 
ESCOLA. PROGRAMA DESENDOLLA'T. 
Responsable energètic de l'equipament i 
eliminació de consums vampir.  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Executada 15.656,48 0,00 800 0,5 4,18 

1.1 18 
ESCOLA. Millorar els aïllaments de la 
teulada 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Mig termini 5.084,20 0,00 3120 6,4 1,34 
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Vilanova de Sau BALANÇ ECONÒMIC € o €/ANY 

CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA TIPOLOGIA CALENDARI 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

COST 
ESTIMAT (€) 

PERÍODE 
D'AMORTITZACIÓ 

(ANYS) 

ESTALVI 
TCO2/ANY 

1.1 19 
ESCOLA. Instal·lació d'una doble porta 
d'entrada i millora de les infiltracions. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Executada 1.271,05 0,00 3100 25,4 0,34 

1.1 20 ESCOLA. Aillar les portes de les aules 
Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 254,21 0,00 50 2,0 0,07 

1.1 21 

ESCOLA. Canvi a enllumenat més 
eficient i elaboració d'un protocol per a la 
substitució progressiva de l'enllumenat 
de més ús per tecnologies més eficients 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Llarg termini 502,39 0,00 1120 12,1 0,15 

1.1 22 
ESCOLA. Instal·lació d'una caldera o 
estufa hidro de biomassa. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Mig termini 0,00 0,00 6500 5,3 6,71 

1.1 23 
ESCOLA. Aïllar els tubs de la calefacció a 
al sala de calderes 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 190,66 0,00 50 2,7 0,05 

1.1 24 
ESCOLA. Eliminació dels consums 
vampir: configuració d'estalvi dels 
ordinadors.  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Mig termini 3.327,47 0,00 0 0,0 0,67 

1.1 25 
ESCOLA - CASA MESTRE. Canvi dels 
vidres simples per doble vidre 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 600,00 0,00 360 3,3 0,17 

1.1 26 
ESCOLA - CASA MESTRE. Instal·lació 
d'una estufa de pellet 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Llarg termini 816,00 0,00 1600 2,0 1,74 

1.1 27 
ESCOLA - CASA MESTRE. Aïllar parets, 
teulada i terra aula. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Mig termini 600,00 0,00 2000 18,1 0,17 

1.1 28 
OFICINA DEL PARC. Identificar un 
responsable energètic de l'equipament. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 815,72 0,00 0 0,0 0,22 
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Vilanova de Sau BALANÇ ECONÒMIC € o €/ANY 

CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA TIPOLOGIA CALENDARI 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

COST 
ESTIMAT (€) 

PERÍODE 
D'AMORTITZACIÓ 

(ANYS) 

ESTALVI 
TCO2/ANY 

1.1 29 
OFICINA DEL PARC. Instal·lació de 
tendals o cortines 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Mig termini 98,00 0,00 600 33,3 0,03 

1.1 30 
OFICINA DEL PARC. Instal·lació d'un 
detector de presència al passadís de la 
recepció al garatge. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Mig termini 127,60 0,00 50 2,1 0,04 

1.1 31 

OFICINA DEL PARC. Canvi a enllumenat 
més eficient i elaboració d'un protocol 
per a la substitució progressiva de 
l'enllumenat de més ús per tecnologies 
més eficients 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Llarg termini 602,62 0,00 1120 10,1 0,17 

1.1 32 
OFICINA DEL PARC. Sectorització de 
l'enllumenat de les oficines 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Mig termini 293,48 0,00 360 6,7 0,09 

1.1 33 
OFICINA DEL PARC. Compra 
d'electrodomèstics de classe energètica 
AA i programables 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Llarg termini 330,00 0,00 600 9,9 0,10 

1.1 34 
OFICINA DEL PARC. Eliminació dels 
consums vampir  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 3.327,47 0,00 0 0,0 0,67 

1.1 35 
OFICINA DEL PARC. Canvi de tarifa 
(contractacio discriminació horària). 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

CP Curt termini 0,00 0,00 0 0,0 0,00 

1.2 1 
Canvi de bombes per altres més 
eficients. 

Infraestructures 
(bombament, ...) CP Executada 3.130,80 0,00 15000 26,2 1,05 

1.2 2 
Reducció pèrdues de la xarxa d'aigua 
potable i garantia subministrament 

Infraestructures 
(bombament, ...) CP Llarg termini 11.552,56 0,00 800000 - 3,87 
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Vilanova de Sau BALANÇ ECONÒMIC € o €/ANY 

CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA TIPOLOGIA CALENDARI 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

COST 
ESTIMAT (€) 

PERÍODE 
D'AMORTITZACIÓ 

(ANYS) 

ESTALVI 
TCO2/ANY 

1.3 1 
Aplicació del Pla d'Adequació de la 
contaminació lluminosa (Accions FETES 
2005-2013) 

Enllumenat 
públic i semàfors CP Executada 22.776,00 0,00 28852 6,9 7,63 

1.3 2 
Reducció de la potència instal·lada de 
l'enllumenat, instal·lació rellotge 
astronòmic. 

Enllumenat 
públic i semàfors CP Llarg termini 42.085,66 0,00 25851,65 3,3 14,10 

1.4 1 
Instal·lació de mesuradors de consum 
elèctric i tèrmic a tots els habitatges de 
nova construcció. 

Sector domèstic PDR Llarg termini 9.841,82 0,00 0 0,0 3,00 

1.4 2 
Visites d'avaluació energètica pels 
habitatges 

Sector domèstic AM Mig termini 8.000,00 0,00 3000 0,0 2,68 

1.5 1 
Promoure l'estalvi en els comerços i 
realizar petites auditories energètiques 
(INICIAT- VISITA CAN MATEU) 

Sector serveis AM Mig termini 46.720,02 0,00 1728 0,0 18,29 

1.5 2 
Xarxa de biomassa forestal de l'Hostal la 
Riba  

Sector serveis ER Executada 0,00 0,00 250000 0,0 36,17 

2.1 1 
Incloure el consum del vehicle en la 
comptabilitat energètica. 

Flota de vehicles 
municipal (pròpia 
i externalitzada) 

CP Curt termini 267,37 0,00 0 0,0 0,07 

2.1 2 
Substitució del vehicle municipal per un 
vehicle més eficient 

Flota de vehicles 
municipal (pròpia 
i externalitzada) 

CP Llarg termini 6.066,60 0,00 25000 32,3 1,62 

2.2 1 
Servei de transport col·lectiu puntual per 
esdeveniments culturals (Fira herbes) 

Transport públic 
municipal  AM Mig termini 2.426,64 0,00 1000 0,0 0,64 

2.2 2 
Servei de transport col·lectiu regular 
(carsharing, taxi, autobus escolar, taxi 
setmanal o altres) 

Transport públic 
municipal  AM Mig termini 5.047,41 0,00 320 0,0 1,35 
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Vilanova de Sau BALANÇ ECONÒMIC € o €/ANY 

CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA TIPOLOGIA CALENDARI 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

COST 
ESTIMAT (€) 

PERÍODE 
D'AMORTITZACIÓ 

(ANYS) 

ESTALVI 
TCO2/ANY 

2.3 1 
Estudiar un sistema de transport en 
funció de la dinàmica del turisme 

Transport privat i 
comercial AM Llarg termini 11.647,87 0,00 2000 0,0 3,11 

2.3 2 
Millora tecnològica dels vehicles de 
transport privat 

Transport privat i 
comercial AM Llarg termini 0,00 0,00 6000 0,0 87,24 

3.1 1 

Elaboració d'una ordenaça municipal per 
a la regulació i foment de les 
instal·lacions fotovoltaiques i de solar 
tèrmica d'autoconsum.  

Fonts d'energia 
renovables PDR Llarg termini 0,00 0,00 2500 0,0 11,79 

3.1 2 
Instal·lació FOTOVOLTAICA i/o 
MINIEÒLICA en teulades municipals (per 
autoconsum instantani). 

Fonts d'energia 
renovables ER Llarg termini 0,00 178.605,00 367500 11,2 51,80 

4.1 1 
Redacció POUM amb inclusió de criteris 
de sostenibilitat energètica (estimar 
emissions) 

Planejament urbà PDR Mig termini NQ 0,00 15000 0,0 NQ 

4.1 2 
Pla accessibilitat (barreres 
arquitectòniques) EN PROCÈS, conveni 
amb ADFO 

Planejament urbà PDR Executada NQ 0,00 1000 0,0 NQ 

4.2 1 Redacció Pla de Mobilitat  
Plans de 
mobilitat o 
transport 

PDR Mig termini NQ 0,00 5000 0,0 NQ 

4.2 2 Instal·lació pàrquing bicicletes a l'escola  
Plans de 
mobilitat o 
transport 

AM Executada 687,95 0,00 2000 0,0 0,18 

5.1 1 
Criteris de compra verda a l'ajuntament 
(ambientalització en l'adquisició de béns 
i serveis). 

Requisits 
d'eficiència 
energètica 

AM Mig termini 830,76 0,00 0 0,0 0,19 

6.2 1 

Bonificacions fiscals en la llicència 
d'obres per la millora en l'eficiència 
energètica o implantació d'energies 
renovables 

Incentius fiscals i 
ajuts PDR Executada NQ 0,00 120 0,0 NQ 
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Vilanova de Sau BALANÇ ECONÒMIC € o €/ANY 

CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA TIPOLOGIA CALENDARI 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

COST 
ESTIMAT (€) 

PERÍODE 
D'AMORTITZACIÓ 

(ANYS) 

ESTALVI 
TCO2/ANY 

6.3 1 
Crear un espai al web de l'ajuntament 
amb consells d'estalvi i eficiència 
energètica  

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

AM Curt termini NQ 0,00 0 0,0 NQ 

6.3 2 

Campanya ambiental per al foment de 
l'estalvi i eficiència energètica, la 
prevenció i reducció de residus i l'estalvi 
de l'aigua potable. 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

AM Curt termini 24.795,70 0,00 5020,66666
7 

0,0 8,32 

6.3 3 
Donar a conèixer els ajuts de substitució 
d'instal·lacions entre els ciutadans 
(tancaments i electrodomèstics) 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

AM Curt termini 13.706,18 0,00 0 0,0 3,66 

6.3 4 

Foment i recuperació d'espais agrícoles o 
oberts pel conreu d'herbes aromàtiques, 
cultius i per la prevenció d'incendis 
forestals. 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

AM Curt termini NQ 0,00 ND 0,0 NQ 

6.3 5 
Implantació d'horts urbans i foment del 
consum de productes de proximitat i/o 
d'agricultura ecològica. 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

AM Curt termini DQ 0,00 1620 0,0 4,40 

6.3 6 

Difusió de la caldera de llenya de 
l'ajuntament entre la població (visites) i 
foment de la instal.lació de calderes de 
biomassa als habitatges privats de 
manera individual o en district heating 
(FET PARCIAL -estudi implantació al 
municipi) 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

AM Curt termini 0,00 0,00 11000 0,0 49,30 

6.3 7 
Campanya compra energia verda a les 
llars i serveis 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

AM Curt termini 0,00 0,00 0 0,0 26,80 

6.3 8 Realització de la Fira Herbes remeieres 
Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

AM Executada NQ 0,00 5000 0,0 NQ 

6.3 9 

Ajuts d'eficiència energètica per 
habitatges (fora nucli urbà) i 
establiments turístics del Consorci Espai 
Guilleries Savassona 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

AM Executada 7.393,50 0,00 0 0,0 1,97 
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Vilanova de Sau BALANÇ ECONÒMIC € o €/ANY 

CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA TIPOLOGIA CALENDARI 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

COST 
ESTIMAT (€) 

PERÍODE 
D'AMORTITZACIÓ 

(ANYS) 

ESTALVI 
TCO2/ANY 

6.4 1 
Curs de formació per a l'ús racional de 
l'energia als treballadors municipals. 

Formació i 
educació 
ambiental 

AM Curt termini 2.057,72 0,00 250 1,2 0,58 

7.1 1 
Implantació i foment del compostatge 
comunitari, domèstic i de grans 
productors. 

Residus PDR Executada 0,00 0,00 8080 2,1 42,01 

7.1 2 
Reforç del sistema de compostatge 
domèstic, comunitari i de grans 
productors 

Residus PDR Mig termini 0,00 0,00 930 0,0 25,50 

7.1 3 
Implantació de la recollida selectiva 
Porta a Porta de la fracció multiproducte 
(Paper/cartró i envasos) 

Residus PDR Executada 0,00 0,00 ND 0,0 7,41 

7.2 1 
Construcció bassa de tractament 
d'aigües residuals (llacunatge) 

Aigua (consum 
energètic de la 
potabilització i 
depuració) 

PDR Llarg termini 19.502,34 0,00 250000 69,5 6,53 

7.2 2 
Canvi de bombes i de sistema de 
depuració d'aigües potables (FET 2009) 

Aigua (consum 
energètic de la 
potabilització i 
depuració) 

CP Executada NQ 0,00 ND 0,0 NQ 

 Total 305.472 186.692,60 1.939.263   458,54 

 
Taula 56. Taula tècnica del Pla d’Acció de Vilanova de Sau. CP: gestió dels consums propis i prestació de serveis del municipi, ER: producció i subministrament amb energies 
renovables connectades a xarxa, PDR: planificació, desenvolupament i regulació, AM: assessorament, motivació i efecte demostració de les accions municipals. DQ: 
Difícilment quantificable. Font: Elaboració pròpia a partir de les accions PAES. 
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6. PLA DE SEGUIMENT DEL PAES 
 
 
Pel seguiment del PAES es seguiran les indicacions de l’Oficina de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat de Diputació de Barcelona . 
 
Fins que hi hagi definida una metodologia definitiva, el present apartat proposa un pla 
de seguiment provisional. 
 
 
 
Amb l’objectiu d’avaluar l’evolució de l’aplicació del PAES es defineixen les següents 
pautes per al seu seguiment: 
 
Primer cal diferenciar entre els dos tipus de seguiment que es portarà a terme: 
 

1- Seguiment de l’estat d’execució del les accions del Pla de manera 
individualitzada 

2- Seguiment del PAES (visió global) 
 
 

6.1. Seguiment individual de les accions 
 
A partir de la taula de seguiment de les accions (taula 61) es definirà per a cada 
acció: 

- Els CANVIS REALTIZATS A LES ACCIONS 
o Modificada 
o No modificada 
o Nova 
o Desestimada 

 
 

- El seu ESTAT D’EXECUCIÓ segons: 
o No iniciada 
o En curs 
o Executada 

 
- El seu GRAU D’EXECUCIÓ segons un percentatge estimat 
 
- Les EMISSIONS ESTALVIADES fins al moment: aquesta dada pot ser 

calculada en base al càlcul inicial de l’acció. Si es coneix un valor recalculat 
posar aquest. 

 
- L’ESTALVI ENERGÈTIC ESTIMAT 
 
- La PRODUCCIÓ ENERGÈTICA GENERADA 
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CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

CANVIS A LES 
ACCIONS 

(Modificada / 
No modificada 

/ Nova / 
Desestimada) 

ESTAT 
D'EXECUCIÓ          
(No iniciada / 

En curs / 
Executada) 

GRAU 
D'EXECUCIÓ      
/ en curs (%)  

EMISSIONS 
ESTALVIADES 
(tCO2eq) *dada 

PAES o nou 
càlcul si es té 

la dada 

Estalvi 
energètic 
estimat 

assolit (kWh)  

Producció 
energètica 

(kWh)  

1.1 1 
Identificar un responsable energètic per 
al seguiment i control dels consums dels 
equipaments. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

6.112,50 0,00 
            

1.1 2 
Protocol de compra i configuració dels 
equips ofimàtics 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

472,50 0,00 
            

1.1 3 

Implantació Sistema comptabilitat 
energètica i assesorament en matèria 
d'eficiència i estalvi energètic de l'Agència 
Local de l'Energia d'Osona 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

0,00 0,00 

            

1.1 4 
Instal·lació de mesuradors de consum 
elèctric a les dependències per realitzar 
petites auditories energètiques 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

678,80 0,00 
            

1.1 5 
Programa manteniment edificis i 
equipaments municipals 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

1.464,33 0,00 
            

1.1 6 
Xarxa calor amb biomassa forestal 
(llenya) Ajuntament i oficina parc 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

0,00 8.087,60 
            

1.1 7 
Canvi del sistema de depuració d'aigua 
de la piscina 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

1.000,00 0,00 
            

1.1 8 
Programa d'eficiència i estalvi energètic 
als equipaments municipals: programa 
Telemesura't 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

11.530,85 0,00 
            

1.1 9 
AJUNTAMENT: Contractació de 
discriminació horaria + facturació per 
maxímetre 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

0,00 0,00 
            

1.1 10 
AJUNTAMENT: Canvis en l'enllumenat 
(LEDS + bombetes de baix consum) 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

2.004,25 0,00 
            

1.1 11 
AJUNTAMENT: Millora en l'aillament 
tèrmic de les tuberies de calefacció 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

1.071,38 0,00 
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CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

CANVIS A LES 
ACCIONS 

(Modificada / 
No modificada 

/ Nova / 
Desestimada) 

ESTAT 
D'EXECUCIÓ          
(No iniciada / 

En curs / 
Executada) 

GRAU 
D'EXECUCIÓ      
/ en curs (%)  

EMISSIONS 
ESTALVIADES 
(tCO2eq) *dada 

PAES o nou 
càlcul si es té 

la dada 

Estalvi 
energètic 
estimat 

assolit (kWh)  

Producció 
energètica 

(kWh)  

1.1 12 
AJUNTAMENT: Instal·lació de vàlvules 
termostàtiques 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

2.571,38 0,00 
            

1.1 13 
AJUNTAMENT: Canvi dels tancaments per 
doble vidre. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

4.043,80 0,00 
            

1.1 14 
ESCOLA. Instal·lació d'un termòstat 
inalàmbric amb sistema de parada de 
bombes  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

2.033,68 0,00 
            

1.1 15 
ESCOLA. Detectors de presència als 
lavabos.  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

54,00 0,00 
            

1.1 16 
ESCOLA. Contractació de discriminació 
horària en la tarifa elèctrica  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

0,00 0,00 
            

1.1 17 
ESCOLA. PROGRAMA DESENDOLLA'T. 
Responsable energètic de l'equipament i 
eliminació de consums vampir.  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

15.656,48 0,00 
            

1.1 18 
ESCOLA. Millorar els aïllaments de la 
teulada 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

5.084,20 0,00 
            

1.1 19 
ESCOLA. Instal·lació d'una doble porta 
d'entrada i millora de les infiltracions. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

1.271,05 0,00 
            

1.1 20 ESCOLA. Aillar les portes de les aules 
Edificis I 
equipaments 
municipals 

254,21 0,00 
            

1.1 21 

ESCOLA. Canvi a enllumenat més eficient 
i elaboració d'un protocol per a la 
substitució progressiva de l'enllumenat de 
més ús per tecnologies més eficients 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

502,39 0,00 

            

1.1 22 
ESCOLA. Instal·lació d'una caldera o 
estufa hidro de biomassa. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

0,00 0,00 
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CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

CANVIS A LES 
ACCIONS 

(Modificada / 
No modificada 

/ Nova / 
Desestimada) 

ESTAT 
D'EXECUCIÓ          
(No iniciada / 

En curs / 
Executada) 

GRAU 
D'EXECUCIÓ      
/ en curs (%)  

EMISSIONS 
ESTALVIADES 
(tCO2eq) *dada 

PAES o nou 
càlcul si es té 

la dada 

Estalvi 
energètic 
estimat 

assolit (kWh)  

Producció 
energètica 

(kWh)  

1.1 23 
ESCOLA. Aïllar els tubs de la calefacció a 
al sala de calderes 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

190,66 0,00 
            

1.1 24 
ESCOLA. Eliminació dels consums 
vampir: configuració d'estalvi dels 
ordinadors.  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

3.327,47 0,00 
            

1.1 25 
ESCOLA - CASA MESTRE. Canvi dels 
vidres simples per doble vidre 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

600,00 0,00 
            

1.1 26 
ESCOLA - CASA MESTRE. Instal·lació 
d'una estufa de pellet 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

816,00 0,00 
            

1.1 27 
ESCOLA - CASA MESTRE. Aïllar parets, 
teulada i terra aula. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

600,00 0,00 
            

1.1 28 
OFICINA DEL PARC. Identificar un 
responsable energètic de l'equipament. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

815,72 0,00 
            

1.1 29 
OFICINA DEL PARC. Instal·lació de 
tendals o cortines 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

98,00 0,00 
            

1.1 30 
OFICINA DEL PARC. Instal·lació d'un 
detector de presència al passadís de la 
recepció al garatge. 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

127,60 0,00 
            

1.1 31 

OFICINA DEL PARC. Canvi a enllumenat 
més eficient i elaboració d'un protocol per 
a la substitució progressiva de 
l'enllumenat de més ús per tecnologies 
més eficients 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

602,62 0,00 

            

1.1 32 
OFICINA DEL PARC. Sectorització de 
l'enllumenat de les oficines 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

293,48 0,00 
            

1.1 33 
OFICINA DEL PARC. Compra 
d'electrodomèstics de classe energètica 
AA i programables 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

330,00 0,00 
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CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

CANVIS A LES 
ACCIONS 

(Modificada / 
No modificada 

/ Nova / 
Desestimada) 

ESTAT 
D'EXECUCIÓ          
(No iniciada / 

En curs / 
Executada) 

GRAU 
D'EXECUCIÓ      
/ en curs (%)  

EMISSIONS 
ESTALVIADES 
(tCO2eq) *dada 

PAES o nou 
càlcul si es té 

la dada 

Estalvi 
energètic 
estimat 

assolit (kWh)  

Producció 
energètica 

(kWh)  

1.1 34 
OFICINA DEL PARC. Eliminació dels 
consums vampir  

Edificis I 
equipaments 
municipals 

3.327,47 0,00 
            

1.1 35 
OFICINA DEL PARC. Canvi de tarifa 
(contractacio discriminació horària). 

Edificis I 
equipaments 
municipals 

0,00 0,00 
            

1.2 1 Canvi de bombes per altres més eficients. 
Infraestructures 
(bombament, 
...) 

3.130,80 0,00 
            

1.2 2 
Reducció pèrdues de la xarxa d'aigua 
potable i garantia subministrament 

Infraestructures 
(bombament, 
...) 

11.552,56 0,00 
            

1.3 1 
Aplicació del Pla d'Adequació de la 
contaminació lluminosa (Accions FETES 
2005-2013) 

Enllumenat 
públic i 
semàfors 

22.776,00 0,00 
            

1.3 2 
Reducció de la potència instal·lada de 
l'enllumenat, instal·lació rellotge 
astronòmic. 

Enllumenat 
públic i 
semàfors 

42.085,66 0,00 
            

1.4 1 
Instal·lació de mesuradors de consum 
elèctric i tèrmic a tots els habitatges de 
nova construcció. 

Sector domèstic 9.841,82 0,00 
            

1.4 2 
Visites d'avaluació energètica pels 
habitatges 

Sector domèstic 8.000,00 0,00 
            

1.5 1 
Promoure l'estalvi en els comerços i 
realizar petites auditories energètiques 
(INICIAT- VISITA CAN MATEU) 

Sector serveis 46.720,02 0,00 
            

1.5 2 
Xarxa de biomassa forestal de l'Hostal la 
Riba  

Sector serveis 0,00 0,00 
            

2.1 1 Incloure el consum del vehicle en la 
comptabilitat energètica. 

Flota de vehicles 
municipal 
(pròpia i 
externalitzada) 

267,37 0,00 
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CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

CANVIS A LES 
ACCIONS 

(Modificada / 
No modificada 

/ Nova / 
Desestimada) 

ESTAT 
D'EXECUCIÓ          
(No iniciada / 

En curs / 
Executada) 

GRAU 
D'EXECUCIÓ      
/ en curs (%)  

EMISSIONS 
ESTALVIADES 
(tCO2eq) *dada 

PAES o nou 
càlcul si es té 

la dada 

Estalvi 
energètic 
estimat 

assolit (kWh)  

Producció 
energètica 

(kWh)  

2.1 2 Substitució del vehicle municipal per un 
vehicle més eficient 

Flota de vehicles 
municipal 
(pròpia i 
externalitzada) 

6.066,60 0,00 
            

2.2 1 
Servei de transport col·lectiu puntual per 
esdeveniments culturals (Fira herbes) 

Transport públic 
municipal  2.426,64 0,00 

            

2.2 2 
Servei de transport col·lectiu regular 
(carsharing, taxi, autobus escolar, taxi 
setmanal o altres) 

Transport públic 
municipal  5.047,41 0,00 

            

2.3 1 
Estudiar un sistema de transport en 
funció de la dinàmica del turisme 

Transport privat 
i comercial 11.647,87 0,00 

            

2.3 2 
Millora tecnològica dels vehicles de 
transport privat 

Transport privat 
i comercial 0,00 0,00 

            

3.1 1 

Elaboració d'una ordenaça municipal per 
a la regulació i foment de les 
instal·lacions fotovoltaiques i de solar 
tèrmica d'autoconsum.  

Fonts d'energia 
renovables 0,00 0,00 

            

3.1 2 
Instal·lació FOTOVOLTAICA i/o 
MINIEÒLICA en teulades municipals (per 
autoconsum instantani). 

Fonts d'energia 
renovables 0,00 178.605,00 

            

4.1 1 
Redacció POUM amb inclusió de criteris 
de sostenibilitat energètica (estimar 
emissions) 

Planejament 
urbà NQ 0,00 

            

4.1 2 
Pla accessibilitat (barreres 
arquitectòniques) EN PROCÈS, conveni 
amb ADFO 

Planejament 
urbà NQ 0,00 

            

4.2 1 Redacció Pla de Mobilitat  
Plans de 
mobilitat o 
transport 

NQ 0,00 
            

4.2 2 Instal·lació pàrquing bicicletes a l'escola  
Plans de 
mobilitat o 
transport 

687,95 0,00 
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CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

CANVIS A LES 
ACCIONS 

(Modificada / 
No modificada 

/ Nova / 
Desestimada) 

ESTAT 
D'EXECUCIÓ          
(No iniciada / 

En curs / 
Executada) 

GRAU 
D'EXECUCIÓ      
/ en curs (%)  

EMISSIONS 
ESTALVIADES 
(tCO2eq) *dada 

PAES o nou 
càlcul si es té 

la dada 

Estalvi 
energètic 
estimat 

assolit (kWh)  

Producció 
energètica 

(kWh)  

5.1 1 
Criteris de compra verda a l'ajuntament 
(ambientalització en l'adquisició de béns i 
serveis). 

Requisits 
d'eficiència 
energètica 

830,76 0,00 
            

6.2 1 
Bonificacions fiscals en la llicència d'obres 
per la millora en l'eficiència energètica o 
implantació d'energies renovables 

Incentius fiscals 
i ajuts NQ 0,00 

            

6.3 1 
Crear un espai al web de l'ajuntament 
amb consells d'estalvi i eficiència 
energètica  

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

NQ 0,00 
            

6.3 2 

Campanya ambiental per al foment de 
l'estalvi i eficiència energètica, la 
prevenció i reducció de residus i l'estalvi 
de l'aigua potable. 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

24.795,70 0,00 

            

6.3 3 
Donar a conèixer els ajuts de substitució 
d'instal·lacions entre els ciutadans 
(tancaments i electrodomèstics) 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

13.706,18 0,00 
            

6.3 4 

Foment i recuperació d'espais agrícoles o 
oberts pel conreu d'herbes aromàtiques, 
cultius i per la prevenció d'incendis 
forestals. 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

NQ 0,00 

            

6.3 5 
Implantació d'horts urbans i foment del 
consum de productes de proximitat i/o 
d'agricultura ecològica. 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

DQ 0,00 
            

6.3 6 

Difusió de la caldera de llenya de 
l'ajuntament entre la població (visites) i 
foment de la instal.lació de calderes de 
biomassa als habitatges privats de 
manera individual o en district heating 
(FET PARCIAL -estudi implantació al 
municipi) 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

0,00 0,00 

            

6.3 7 
Campanya compra energia verda a les 
llars i serveis 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

0,00 0,00 
            

6.3 8 Realització de la Fira Herbes remeieres 
Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

NQ 0,00 
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CODI CODI 
ACCIÓ TÍTOL TEMÀTICA 

ESTALVI 
ESTIMAT 

(kWh) 

PRODUCCIÓ 
ESTIMADA 

(kWh) 

CANVIS A LES 
ACCIONS 

(Modificada / 
No modificada 

/ Nova / 
Desestimada) 

ESTAT 
D'EXECUCIÓ          
(No iniciada / 

En curs / 
Executada) 

GRAU 
D'EXECUCIÓ      
/ en curs (%)  

EMISSIONS 
ESTALVIADES 
(tCO2eq) *dada 

PAES o nou 
càlcul si es té 

la dada 

Estalvi 
energètic 
estimat 

assolit (kWh)  

Producció 
energètica 

(kWh)  

6.3 9 

Ajuts d'eficiència energètica per 
habitatges (fora nucli urbà) i establiments 
turístics del Consorci Espai Guilleries 
Savassona 

Sensibilització i 
treball amb 
xarxes locals 

7.393,50 0,00 

            

6.4 1 
Curs de formació per a l'ús racional de 
l'energia als treballadors municipals. 

Formació i 
educació 
ambiental 

2.057,72 0,00 
            

7.1 1 
Implantació i foment del compostatge 
comunitari, domèstic i de grans 
productors. 

Residus 0,00 0,00 
            

7.1 2 
Reforç del sistema de compostatge 
domèstic, comunitari i de grans 
productors 

Residus 0,00 0,00 
            

7.1 3 
Implantació de la recollida selectiva Porta 
a Porta de la fracció multiproducte 
(Paper/cartró i envasos) 

Residus 0,00 0,00 
            

7.2 1 Construcció bassa de tractament d'aigües 
residuals (llacunatge) 

Aigua (consum 
energètic de la 
potabilització i 
depuració) 

19.502,34 0,00 
            

7.2 2 Canvi de bombes i de sistema de 
depuració d'aigües potables (FET 2009) 

Aigua (consum 
energètic de la 
potabilització i 
depuració) 

NQ 0,00 
            

 
Taula 57. Taula de seguiment de les accions PAES. 
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6.2. Seguiment del PAES 
 
Per tal de saber l’estat d’aplicació del PAES a partir de les accions realitzades i no 
realitzades es determinarà (taula 6.II): 
 

- el % d’accions realitzades  respecte el total 
- el % d’accions no realitzades  respecte el total 

  
Alhora, es farà un seguiment dels indicadors generals PAES  per l’àmbit municipal 
(taula 62, 63 i 64) i per l’Ajuntament (taula 65). 
 

Any Nombre total 
d’accions 

Accions realitzades 
o en curs* 

Accions no 
realitzades 

% accions 
realitzades 

% accions no 
realitzades 

2013 72 19 53 26% 74% 

2014      

2015      

2016      

2017      

2018      

2019      

2020      

Taula 58. Estat global d’aplicació del PAES. Nombre d’accions realitzades i no realitzades. *També s’han 
considerat les que tenen una part de l’acció feta. Font: Elaboració pròpia a partir de les accions PAES.  
 
 



 

 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT (Sistema municipal d'indica dors de sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pob les cap a la Sostenibilitat) 

Consum d'energia municipal per sectors (kWh) 

 Sector 2005 2008     2020 

 PRIMARI 537.537 584.433      

 INDUSTRIAL 196.157 77.070      

 SERVEIS (sense cicle aigua) 1.009.593 933.727      

 DOMÈSTIC 1.309.373 1.061.310      

 TRANSPORT (amb recollida residus) 3.627.447 3.692.277      

 RESIDUS 0 0      

 AIGUA 1.674 40.799      

Indicador 16. Producció local d'energies renovables  PRODUCCIÓ L.E.R.*          

Indicador 14. Consum final d'energia Total 6.681.780 6.389.615      

 kWh/hab. 20.248 19.304      

 tep/hab. 1,74 1,66      

         

Consum d'energia per fonts energètiques (kWh)               

 Font 2005 2008     2020 

  ELÈCTRIC 1.404.966 1.458.675      

  GLP  108.240 81.261      

  CL  5.168.574 4.849.679      

  GAS NATURAL  0 0      

 Total 6.681.780 6.389.615      

Indicador 15. Intensitat energètica local Intensitat energètica local (kWh/€) 1,22 1,11      

Taula 59. Taula de seguiment dels indicadors generals PAES de l’àmbit municipal. * L.E.R.: És la producció local amb energies renovables, no s’ha considerat en la suma 
total. Font: Elaboració pròpia a partir de l’inventari de consum d’energia de Vilanova de Sau.   
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INDICADORS DE SEGUIMENT (Sistema municipal d'indica dors de sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pob les cap a la Sostenibilitat) 

Emissions de GEH per sectors (tCO 2eq.) 

 Sector 2005 2008     2020 

 PRIMARI 149,11 165,68      

 INDUSTRIAL 53,21 20,49      

 SERVEIS (sense cicle aigua) 454,33 348,79      

 DOMÈSTIC 455,60 346,19      

 TRANSPORT (amb recollida residus) 952,43 971,82      

 RESIDUS 108,65 83,88      

 AIGUA 0,81 15,91      

 Estalvi L.E.R.* 0,00 0,00      

Indicador 25. Emissió de gasos que 
contribueixen a l'efecte hivernacle Total 

2.174,14 1.952,76      

  tCO2eq./hab.  6,59 5,90      

Taula 60. Taula de seguiment dels indicadors generals PAES de l’àmbit municipal. * L.E.R.: És l’estalvi derivat de la producció d’energia amb energies renovables, no s’ha 
considerat en la suma total. Font: Elaboració pròpia a partir de l’inventari d’emissions de GEH de Vilanova de Sau.  
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INDICADORS DE SEGUIMENT DE L'AJUNTAMENT 

 

2005 2008 2012   2020 

Consum 
d’energia 

Emissions 
CO2eq. 

Consum 
d’energia 

Emissions 
CO2eq. 

Consum 
d’energia 

Emissions 
CO2eq. 

Consum 
d’energia  

Emissions 
CO2eq. 

Consum 
d’energia  

Emissions 
CO2eq. 

Consum 
d’energia  

Emissions 
CO2eq. 

 
Consum d’energia i emissions de 

GEH de l’Ajuntament per tipologia de 
servei 

 

kWh tCO2eq. kWh tCO2eq. kWh tCO2eq. kWh tCO2eq. kWh tCO2eq. kWh tCO2eq. 

Ajuntament     

Dependències 117.990 39,43 108.278 33,79 101.514 29,04             

Enllumenat públic  88.426 42,53 77.873 30,37 65.650 21,66             

Semàfors 0 0,00 0 0,00 0 0,00             

Flota municipal de vehicles 31.829 8,59 31.829 8,59 31.888 8,61             

Flota vehicles serveis* 18.814 5,08 18.814 5,08 18.814 5,08             

Transport públic - -  -  -  -  -             

Producció E.R.M.** 0 0,00 0 0,00 0 0,00             

TOTAL  257.059 95,64 236.794 77,83 217.866 64,40             
Valors per càpita (kWh/pers.) i 
tCO2eq/hab) 779 0,29 715 0,24 664 0,20             

Taula 61. Taula de seguiment dels indicadors generals PAES de l’Ajuntament. * E.R.M.: És la producció d’energies renovables de propietat municipal, no s’ha considerat en  la 
suma total. Font: Elaboració pròpia a partir de l’inventari d’emissions de GEH de Vilanova de Sau.   
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6.3. Fitxes individuals de les accions 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 1 

Identificar un responsable energètic per al 
seguiment i control dels consums dels 
equipaments. 

   2,09 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Es proposa la creació de la figura del  responsable energètic amb l’objectiu de controlar de manera eficaç el consum 
energètic de totes les instal•lacions municipals, acció que suposa un reducció de les emissions de CO2, així com un 
estalvi econòmic. 
Les tasques principals d’aquesta figura serien: 
- Control setmanal o periòdic de la programació dels termòstats de fred o calor dels diferents equipaments. 
- Vetllarà per la instal•lació de comptadors de consum elèctric als diferents equipaments. Serà també el responsable de 
la descàrrega de les dades a l’ordinador i la seva transmissió a l’Agència Local de l’Energia d’Osona si així es creu 
oportú. 
- Seguiment de les mesures de reducció dels consums no útils dels equipaments (encès/apagat de regletes d’aparells 
de consum. Periòdicament passarà pels equipaments per veure si s’estan apagant o no les regletes. 
- Farà o encarregarà fer els rètols informatius en matèria d’eficiència i estalvi energètic als usuaris dels equipaments.   
- Es responsabilitzarà de trucar els serveis de manteniment a l’inici/final de temporada (posada a punt dels sistemes de 
calefacció i/o refrigeració. 
- Seguiment del nombre d’usuaris dels equipaments municipals (horaris, activitats, etc.). 
- Recopilació de les factures de consum de gasoil de calefacció dels equipaments de forma anual. 
- Recopilació de les factures de consum de gasoil o benzina per vehicles municipals o maquinària. 
- Control del quilometratge dels vehicles municipals (de forma mensual, trimestral, semestral o anual). 
- Portarà el registre de les fitxes venudes d’enllumenat i calefacció del Local Social. 
- Recollirà les propostes de millora i/o queixes dels usuaris per fer-les arribar a l’Alcaldia. 
Aquesta persona hauria de tenir assignat dintre del seu horari laboral un nombre d’hores concretes per realitzar aquesta 
tasca. El més òptim és que la persona seleccionada fos algun treballador de l’ajuntament i que se li integressin 
aquestes tasques en les seves tasques habituals, considerant que probablement se l’hagi de descarregar d’altres 
feines. 
Aquesta persona tindrà el suport de l’Agència Local de l’Energia d’Osona per a realitzar les consultes que consideri 
oportunes. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Relació amb totes les accions relacionades amb l'equipament concret de cada responsable i amb l'acció 1.1/4 de 
mesuradors de consum energètic. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 

 

Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,0   

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

% equipaments amb responsable definit 6.112,5  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 2 Protocol de compra i configuració dels 
equips ofimàtics 

   0,1582875 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Configuració eficient d’equips informàtics 
Configurar la totalitat dels equips informàtics actuals i els comprats en un futur, per a un ús de l’energia economitzat 
(sense que afecti el servei). Els sistemes operatius disposen de vàries opcions en aquest sentit. Per desenvolupar 
aquesta part caldria: 
 
- Demanar als encarregats del manteniment dels sistemes informàtics que defineixin i realitzin aquesta configuració o 
indiquin quina és i com aplicar-la. 
- Elaborar un document de curta extensió explicant com aplicar aquesta configuració eficient dels equips informàtics. 
 
Protocol de compra d’equips ofimàtics i altres comp res 
Realitzar una “compra verda” implica adquirir productes que ofereixen els nivells de qualitat exigits i alhora són més 
respectuosos amb el medi ambient. Els productes que generen un menor impacte ambiental estan certificats amb 
etiquetes ecològiques (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, Ecoetiqueta Europea, Cigne Blanc, Angel Blau, 
Energy Star, FSC, etc.). Tots els requisits de compra verda  es poden definir en els plecs de prescripcions tècniques en 
els casos en què correspongui elaborar aquests documents. 
 
Per petites compres a proveïdors en què no calgui concurs públic és interessant disposar d’un llistat de proveïdors de 
productes de menor impacte ambiental (etiquetats), així com sol•licitar als actuals proveïdors la opció de servir 
productes amb etiquetes de menor impacte ambiental. 
 
A més de la tipologia de producte, també es poden incloure criteris de consum responsable i minimització de residus, 
com ara: reutilitzar mobiliari (2a mà) i racionalitzar la seva adquisició; escollir productes amb la menor quantitat 
d’embalatge possible o que aquest sigui reutilitzable; productes amb un període de vida útil llarg; que no continguin 
substàncies perilloses o en la menor proporció possible, etc. 
 
• Per obtenir més informació es poden consultar els següents documents: 
*Eines per a la compra verda municipal. Fitxes per a la compra verda. Base de dades d’ecoproductes municipals.  
(Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat). http://www.diba.es/Xarxasost/cat/compra_verda.pdf 
*Guia de Compres Públiques Ambientalment Correctes. (Departament de Medi Ambient i Habitatge) 
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/guia_cpac.pdf 
*Manual Procura+ (ICLEI – Sustainable Procurement Campaign). http://www.procuraplus.org/index.php?id=4927 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Relació amb l'acció 1.1/1 del responsable de gestió enegètica dels equipaments. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,0   

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Nombre d'equips configurats i existència protocol compra si/no 472,5  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 

1.1 3 

Implantació Sistema comptabilitat 
energètica i assesorament en matèria 
d'eficiència i estalvi energètic de l'Agència 
Local de l'Energia d'Osona 

   0 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Estar adherit a l’Agència Local de l’Energia d’Osona del Consell Comarcal d’Osona suposa tenir implementat i 
actualitzat un sistema de comptabilitat energètica dels serveis que presta l’ajuntament que permet: 
 
- analitzar i gestionar les despeses energètiques dels equipaments 
- establir alarmes de sobreconsums o facturacions excessives 
- trobar i gestionar errors de facturació 
- modificar els contractes de subministrament 
- contractació de comercialitzadores de subministrament energètic als municipis 
- proposar mesures d’estalvi i eficiència energètica en equipaments 
- suport en la redacció d’ordenances municipals 
- estar informat dels ajuts i formacions existents en matèria d’estalvi i eficiència energètica 
- sol•licituds dels ajuts d’eficiència i estalvi energètic 
- assessorar als treballadors municipals en actuacions d’eficiència i estalvi energètic 
- redacció d’un informe anual sobre la despesa energètica dels serveis de l’ajuntament i la seva evolució 
 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 

 

Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

375,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,1   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 4 

Instal·lació de mesuradors de consum 
elèctric a les dependències per realitzar 
petites auditories energètiques 

   0,23 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Instal•lació d’aparells comptadors de consum elèctric per tal de tenir un registre continu del consum energètic dels 
equipaments. Aquestes dades es descarregaran a l’ordinador per analitzar-les anualment i poder proposar actuacions 
d’eficiència i estalvi energètic. 
 
Els comptadors haurien de tenir les següents característiques: 
- lectures instantànies cada 5-15 segons (aproximat). 
- emmagatzemament de dades o possibilitat de poder-les descarregar en arxius de full de càlcul tipus MS excel. 
- pantalla seguiment LCD portàtil separada del dispositiu de mesura instal•lat al comptador. 
- ha de registrar dades de potència màxima assolida (KW) 
La instal•lació ha de ser realitzada per personal tècnic autoritzat.  
Com exemple es poden consultar algunes marques comercials com: Efergy, EnviR. 
  
L'equip proposat és: Edifici de l'AJUNTAMENT. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Relacionat amb les accions de responsable energètic de cada equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
 Diputació de Barcelona 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs 
Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

412,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  3,3   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Nombre d'equipaments avaluats per any 678,8  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 5 Programa manteniment edificis i 
equipaments municipals 

   0,42 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Un manteniment adequat de totes les instal•lacions dels edificis i equipaments municipals és la clau per allargar la vida 
útil i millorar-ne l’eficiència i estalvi energètics. Per aquest motiu es proposa la implantació d’un programa centralitzat de 
manteniment de les instal•lacions de tots els equipaments municipals (gestionats directament o indirecta). 
 
La realització d’aquest tipus de manteniment implica prendre unes mesures determinades, com ara: 
 
1- Revisió de calderes, equips de combustió i sistemes de bombament. 
2- Detecció de fuites i revisió d’instal•lacions per detectar defectes d’aïllament. 
3- Neteja de làmpades i lluminàries de forma regular. 
4- Verificar el funcionament correcte dels controls i termòstats. 
 
Tant si la gestió del manteniment és per mitjans propis com si s’externalitza, s’han de seguir uns protocols requerits per 
cadascun dels equips en els quals es determina la realització. Es proposa elaborar un llistat amb les actuacions a seguir  
en cada instal•lació de forma que el tècnic corresponent pugui signar i entregar a l’ajuntament. 
 
La figura del gestor energètic serà qui contacti amb els responsables de manteniment i recollirà els llistats signats.  
Respecte les instal•lacions tèrmiques, l’ajuntament vetllarà perquè es compleixi estrictament la reglamentació vigent del 
Reglament d’Instal•lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), essent el titular de les instal•lacions tèrmiques el responsable 
del seu correcte manteniment. També es vetllarà pel compliment de la normativa existent sobre el manteniment de 
l’enllumenat públic (en el moment de la redacció del present document el RD 1890/2008 d’eficiència energètica en 
instal•lacions d’enllumenat públic). 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

217,8    
  
Termini d’amortització (anys)  

  1,4   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

% d'equipaments amb un programa definit 1.464,33 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 6 Xarxa calor amb biomassa forestal (llenya) 
Ajuntament i oficina parc 

   14,82 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Instal·lada una caldera de llenya de 20-40kW. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
 Diputació de Barcelona 
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

25.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  6,9   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Potència instal·lada i kWh/any consumits   0,0  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  

Producció local d'energies renovables 8087,60 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 7 Canvi del sistema de depuració d'aigua de 
la piscina 

   0,33 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
EXECUTADA. S'ha canviat el sistema de depuració de la piscina, passant d'un model amb clor a un model amb sals. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

18.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

 97,6   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

fet si/no 1.000,   
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 8 

Programa d'eficiència i estalvi energètic als 
equipaments municipals: programa 
Telemesura't 

   0,30 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
El programa Telemesura't és similar al Desedolla't realitzat a l'escola de Vilanova de sau i 19 centres més a la comarca 
d'Osona durant el curs 2012-2013. Amb el suport de l'Agència Local de l'Energia es determinarà un responsable 
energètic de l'ajuntament i es determinaran mesures d'estalvi i eficiència energètica de l'equipament així com 
l'elaboració de protocols de gestió energètica pel personal. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Relació amb el responsable energètic de l'equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 

 

Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

900,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  2,    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

% estalvi (kWh i €) 11.530,85 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 9 

AJUNTAMENT: Contractació de 
discriminació horaria + facturació per 
maxímetre 

   0 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Consultar auditoria realitzada (Document IV Annexos). 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,0   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 10 AJUNTAMENT: Canvis en l'enllumenat 
(LEDS + bombetes de baix consum) 

   0,59 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Consultar auditoria realitzada (Document IV Annexos). 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

1.850,24   
  
Termini d’amortització (anys)  

  5,8   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

kW reduïts 2.004,25 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  

Consum final d'energia de l’ajuntament  
  

  



 

 105 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 11 AJUNTAMENT: Millora en l'aillament tèrmic 
de les tuberies de calefacció 

   0,27 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Consultar auditoria realitzada (Document IV Annexos). 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

185,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  2,2   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 1.071,38 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 12 AJUNTAMENT: Instal·lació de vàlvules 
termostàtiques 

   0,64 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Consultar auditoria realitzada (Document IV Annexos). 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

420,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  2,    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Nombre de vàlvules canviades 2.571,38 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 13 AJUNTAMENT: Canvi dels tancaments per 
doble vidre. 

   0 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Consultar auditoria realitzada (Document IV Annexos). 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

36.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,0   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no i superfície canviada (m2) 4.043,8  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 14 

ESCOLA. Instal·lació d'un termòstat 
inalàmbric amb sistema de parada de 
bombes 

   0,54 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
EXECUTADA A partir del programa Desendolla't es va Instal·lar d'un termòstat inal·làmbric amb un sistema receptor a 
la sala de calderes i un sistema de parada de bombes de circulació 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

630,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  3,2   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 2.033,68 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 15 ESCOLA. Detectors de presència als 
lavabos. 

   0,016 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
EXECUTADA. L'any 2010 es van fer nous els lavabos i es van instal·lar detectors de presència. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

 60,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  6,    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no  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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 16 ESCOLA. Contractació de discriminació 
horària en la tarifa elèctrica 

   0 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Segons les mesures de l'Envi-R un 55% del consum es produeix en horari vall i un 45% en horari punta (període 
avaluat de novembre 2012 a juliol 2013). A més es pot potenciar això amb la revisió dels hàbits de consum i passar els 
majors consums a l'horari vall sempre que es pugui (de 22:00 a 12:00 en horari d'hivern -fins el canvi d'hora de finals de 
març- i de 23:00 a 13:00 en horari d'estiu - fins el canvi d'hora de finals d'octubre). Tot i això cal anar amb compte 
perquè per contractar la Dicriminació Horària cal normalitzar la potència (passar de 2,2kW a 1,725kW) i per tant 
probablement caldria doncs augmentar la potència contractada i fer canvis als quadres. La potència màxima detectada 
(Envi-R) va ser d'uns 3 kW, per tant caldria o contractar maxímetre o contractar 3,45 kW. En aquest darrer cas el 
sobrecost respecte els 2,2 serien d'uns 40€. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

 11,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,1   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 17 

ESCOLA. PROGRAMA DESENDOLLA'T. 
Responsable energètic de l'equipament i 
eliminació de consums vampir. 

   4,18 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Durant el curs 2012.2013 s'ha participat al Projecte Desendolla't a l'escola. Això ha donat com a resultat un estalvi del 
53% d'energia (electricitat i gasoil) i un protocol d'actuació dels treballadors que aquests han posant en pràctica de 
forma molt efectiva. Tot i no continuar al Projecte desendolla't, seria important donar continuitat a la gestió realitzada 
mantenint els hàbits i donant suport a les futures observacions a fer pels educadors. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 

 

Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

800,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,5   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

kWh i € estalviats per any 15.656,48 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 18 ESCOLA. Millorar els aïllaments de la 
teulada 

   1,34 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Millorar l'aillament de la teulada posant més gruix de capa aillant i aprofitar per arranjar les goteres existentes. El cost 
per superfície considerat és de 30€/m2. En cas de fer una reforma més a fons es pot partir d'un cost de 150€/m2 
aproximadament (mantenint estructura de teulada). Es poden considerar aillants com la llana d'ovella i el suro p.ex. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

3.120,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  6,4   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

fet si/no 5.084,2  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 19 ESCOLA. Instal·lació d'una doble porta 
d'entrada i millora de les infiltracions. 

   0,34 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
La porta actual d'entrada és simple i té moltes infiltracions. El cost considerat és el de fer una estructura cap a fora amb 
una doble porta d'entrada (construint un petit accés cap a l'exterior). Es recomana com a mínim tapar aquestes 
infiltracions amb rivets de plàstic, amb un cost molt inferior. També es poden canviar les portes per unes de seguretat 
amb tanca mecànica (amb un cost mínim de 400€). 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

3.100,     
  
Termini d’amortització (anys)  

 25,4   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 1.271,05 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 20 ESCOLA. Aillar les portes de les aules    0,067 
Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Aillar les portes de les aules amb rivets per tal d'evitar les infiltracions d'aire fred quan s'entra a l'edifici. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

 50,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  2,    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 254,21 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 

1.1 21 

ESCOLA. Canvi a enllumenat més eficient i 
elaboració d'un protocol per a la substitució 
progressiva de l'enllumenat de més ús per 
tecnologies més eficients 

   0,15 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Donar les indicacions pertinents al personal de manteniment per anar canviant les bombetes i tubs fluorescents per 
tecnologia eficient (tipus LED, fluorescents T5, p.ex.) a mesura que es vagin fent malbé les actuals. Definir un 
responsable de la selecció de la tecnologia (encarregat de manteniment) o indicacions a donar als instal·ladors 
contractats. Canvis calculats per l'enlluemant de més ús. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 

 

Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

1.120,     
  
Termini d’amortització (anys)  

 12,1   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Protocol fet si/no i kW reduïts 502,39 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 22 ESCOLA. Instal·lació d'una caldera o estufa 
hidro de biomassa. 

   6,71 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Caldera de llenya o de pellet hidro (amb sortida d'aigua calenta) per a donar suport o substituir l'actual caldera de 
gasoil. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
 Diputació de Barcelona 
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

6.500,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  5,3   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 23 ESCOLA. Aïllar els tubs de la calefacció a al 
sala de calderes 

   0,05 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Actualment hi ha tubs sense aïllar (uns 2 m). 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

 50,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  2,7   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 190,66 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 24 ESCOLA. Eliminació dels consums vampir: 
configuració d'estalvi dels ordinadors. 

   0,67 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Desconnexió de la xarxa dels equips fora de les hores d'ús mitjançant regletes i configuració dels ordinadors en mode 
d'estalvi d'energia. Es pot realitzar com una activitat educativa de l'aula. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,0   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 3.327,47 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 25 ESCOLA - CASA MESTRE. Canvi dels 
vidres simples per doble vidre 

   0,17 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Canvi d'uns 8 m2 de tancaments. El cost contemplat  és només de canviar vidres (sense marcs) i amb hores del 
personal de manteniment. Pels consums energètics tèrmics existents no surt a compte el canvi de tancaments 
(marc+vidres). 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

360,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  3,3   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no i superfície canviada (m2) 600,   
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 26 ESCOLA - CASA MESTRE. Instal·lació 
d'una estufa de pellet 

   1,74 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Podria substituïr el radiador d'oli existent. Seria possible instal·lar-la a la cuina i donar sortida d'aire calent a l'aula. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

1.600,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  2,    

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

fet si/no 816,   
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 27 ESCOLA - CASA MESTRE. Aïllar parets, 
teulada i terra aula. 

   0,17 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Aïllar amb material prefabricat parets, sostre i terra (parquet. P.ex). 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

2.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

 18,1   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

fet si/no 600,   
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 28 OFICINA DEL PARC. Identificar un 
responsable energètic de l'equipament. 

   0,22 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Aquesta persona vetllarà per la parada diària de llums, equips de consum, parada/engegada d'equips de climatització, 
informar a ajuntament de material necessari per l'eficiència energètica. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 

 

Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,0   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

fet si/no 815,72 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 29 OFICINA DEL PARC. Instal·lació de tendals 
o cortines 

  0,02 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Instal·lació de tendals o cortines als finestrals de l'entrada per tal d'evitar l'acumulació de calor deguda a la insolació de 
l'estiu. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

600,     
  
Termini d’amortització (anys)  

 33,3   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

fet si/no  98,   
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 30 

OFICINA DEL PARC. Instal·lació d'un 
detector de presència al passadís de la 
recepció al garatge. 

   0,03 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
El passadís de la recepció al garatge és una zona de pas. Es pot instal·ar un detector de presència en aquesta zona i a 
l'escala fins al garatge. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

 50,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  2,1   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

fet si/no 127,6  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  

Consum final d'energia de l’ajuntament  
  

  



 

 125 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 

1.1 31 

OFICINA DEL PARC. Canvi a enllumenat 
més eficient i elaboració d'un protocol per a 
la substitució progressiva de l'enllumenat de 
més ús per tecnologies més eficients 

   0,17 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Donar les indicacions pertinents al personal de manteniment per anar canviant les bombetes i tubs fluorescents per 
tecnologia eficient (tipus LED p.ex.) a mesura que es vagin fent malbé les actuals. Definir un responsable de la selecció 
de la tecnologia (enginyer o tècnic pertinent) o indicacions a donar als instal·ladors contractats. Estalvi considerant un 
funcionament de 1320h/any a recepció, 200h/any a sala reunions i 500h/any a despatx guardes i una potència actual de 
0,97 kW en Fluorescent de 58W i considerant tub LED de 22W. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 

 

Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

1.120,     
  
Termini d’amortització (anys)  

 10,1   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Protocol fet si/no i kW reduïts 602,62 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 32 OFICINA DEL PARC. Sectorització de 
l'enllumenat de les oficines 

   0,085 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Es pot sectoritzar més l'enllumenat dels despatxos dels guardes (1+2), recepció (3+4) i sala de reunions (3+4). Això 
permetria poder tenir encesos els llums parcialment quan només hi hagi una persona als despatxos i a la recepció tenir 
els llums de més a prop de les finestres parats. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

360,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  6,7   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 293,48 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
1.1 33 

OFICINA DEL PARC. Compra 
d'electrodomèstics de classe energètica AA 
i programables 

   0,095 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Quan s'hagi de substituir els electrodomèstics assegurar-se que s'adquireixen de classe energètica molt eficient (AA) i 
PROGRAMABLES. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

600,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  9,9   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 330,   
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 34 OFICINA DEL PARC. Eliminació dels 
consums vampir 

   0,67 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Desconnexió de la xarxa dels equips fora de les hores d'ús mitjançant regletes o la instal·lació d'un subquadre (amb 
interruptors). Es poden desconnectar ordinadors, fotocopiadores, impressores mitjançant regletes o mitjançant la gestió 
del quadre elèctric (desconnexió de magnetotèrmics fora de les hores de servei). Segons dades recollides (comptador 
de consum electricitat-Efergy), hi ha una potència consumida constant d'uns 800 W fora d'hores d'ús. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Contínua Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,0   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

% estalvi (kWh i €) 3.327,47 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.1 35 OFICINA DEL PARC. Canvi de tarifa 
(contractacio discriminació horària). 

   0 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Edificis I equipaments municipals CP 

Descripció 
 
Segons el període mesurat amb un comptador de consum (1 mes aproximadament), aproximadament una mica més del 
50% del consum és en horari vall (més econòmic). En aquest període la calefacció ha funcionat algun dia. En principi 
surt a compte canviar de tarifa, tot i que per les característiques de l'equipament (bombes de calor per fred i calor) i els 
canvis en el sistema de calefacció que hi han d'haver (caldera llenya) es recomanaria instal·lar un comptador de 
consum en un període més llarg. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Accions sobre el mateix equipament. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,0   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.2 1 Canvi de bombes per altres més eficients.    1,05 
Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Infraestructures (bombament, ...) CP 

Descripció 
 
Es preveu que quan s'hagi de canviar alguna bomba del sistema de distribució es faci per una d'alta eficiència 
energètica. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

15.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

 26,2   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 3.130,8  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.2 2 Reducció pèrdues de la xarxa d'aigua 
potable i garantia subministrament 

   3,87 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Infraestructures (bombament, ...) CP 

Descripció 
 
Aquesta acció consisteix en anar canviant gradualment les parts de la instal·lació de la xarxa de distribució d'aigües 
potables, així com la possible necessitat d'aprofitar les obres d'aquesta tipologia per allargar en part el sistema per 
captar aigua del pantà i garantir així el subministrament d'aigua al municipi. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

800.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,0   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Metres lineals millorats de la xarxa i subministrament garantit si/no 11.552,56 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
1.3 1 

Aplicació del Pla d'Adequació de la 
contaminació lluminosa (Accions FETES 
2005-2013) 

   7,63 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Enllumenat públic i semàfors CP 

Descripció 
 
Reducció de consums reals de 2006 a 2012. Es va substituir el vapor de mercuri per vapor de sodi de vàries potències 
(passant de de 28,98 kW a 15,25 kW instal·lats) 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

28.852,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  6,9   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Potència reduida total (kW) 22.776,   
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.3 2 Reducció de la potència instal·lada de 
l'enllumenat, instal·lació rellotge astronòmic. 

   14,10 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Enllumenat públic i semàfors CP 

Descripció 
 
Càlculs efectuats per a la reducció de potència de les actuals làmpades a noves tecnololgies més eficients, o les 
mateixes amb menys potència (vapor de sodi de 50W p.ex.). S'estima una reducció de potència fins arribar a uns 7,8 
kW instal·lats. Instal·lació d'un rellotge astronòmic al quadre Qm-06 Urbanització El Turó. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
 Diputació de Barcelona 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs 
Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

25.851,65   
  
Termini d’amortització (anys)  

  3,3   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Potència reduida total (kW) 42.085,66 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
1.4 1 

Instal·lació de mesuradors de consum 
elèctric i tèrmic a tots els habitatges de nova 
construcció. 

   2,99 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Sector domèstic PDR 

Descripció 
 
 
Aquesta acció consisteix en potenciar la consciencia de la despesa energètica tot instal•lant comptadors de consum 
instantani pel consum elèctric i tèrmic (calefacció), tot fent que els usuaris dels habitatges puguin saber en temps real el 
que estan consumint d’energia i que puguin tenir un registre de dades de la seva despesa pel seu posterior anàlisis si 
així ho desitgen. 
 
El desenvolupament d’aquesta acció es materialitzaria en una ordenança municipal que instés a les noves promocions 
d’habitatges en instal•lar aquests aparells de mesura energètica. Aquesta ordenança hauria d’establir algunes 
característiques mínimes dels aparells com: 
 
- possibilitat de consulta a temps real dels consums des de una pantalla (display) separada del punt de mesura. 
- possibilitat de tenir emmagatzemades les dades de forma que es puguin descarregar en un ordinador pel seu posterior 
anàlisis o seguiment (amb un registre mínim de dades de 1 dada per segon, minut, hora, o la que es vulgui definir 
segons la tecnologia existent del moment). Actualment algunes tecnologies de comptadors elèctrics mesures el consum 
instantani cada 6 a 12  segons però només emmagatzemen el valor de la mitjana horària, i altres si que poden 
emmagatzemar el total de les dades instantànies.  
- aparell ja instal•lat en el moment de l’adquisició o lloguer de l’habitatge. 
- contacte d’un tècnic instal•lador per consultes o configuracions dels aparells o pel seu manteniment. 
 
L’estalvi energètic s’estima en un 15% per a l’electricitat i en un 7% en el consum tèrmic (corresponent a baixar 1ºC la 
calefacció). 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Llarg termini Alcalde 
  

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)  

Fet si/no 9.841,82 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.4 2 Visites d'avaluació energètica pels 
habitatges 

   2,68 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Sector domèstic AM 

Descripció 
 
La realització de Visites d’Avaluació Energètica (VAE) o auditories domèstiques als habitatges tenen per objectiu 
promoure l’estalvi i l’eficiència energètica a llars, així com detectar les possibilitats d’instal•lació d’energies renovables 
per tal de reduir les emissions de CO2. 
 
Les VAE als habitatges consisteixen a visitar els domicilis per assessorar de forma personalitzada sobre com reduir les 
emissions de GEH amb l’ajuda de comptadors intel•ligents del consum d’electricitat. En aquestes visites es mesura el 
consum energètic, el consum d’aigua i la gestió dels residus.  
 
Cada avaluació inclou tres visites del tècnic/a: en la primera s’instal•la el comptador, es facilita un qüestionari sobre els 
consums i s’informa sobre les bones pràctiques per a l’estalvi i l’eficiència energètica. La segona visita (passats 6 
mesos) s’analitzen els consums i s’informa sobre les mesures que poden dur a terme per ser més eficients. La tercera 
visita es realitza per observar els resultats de les mesures aplicades passats entre 6 i 12 mesos.  
 
L’estalvi energètic pot estar entre el 10% i el 20%. Es pretén arribar a unes 10 llars del municipi. 
 
Aquesta acció pot realitzar-se conjuntament amb altres accions de sensibilització com la de promoció de calderes de 
biomassa en habitatges privats i altres campanyes informatives d’eficiència energètica, residus i estalvi d’aigua 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Acció 6.3/4 de foment d'instal·lacions de biomassa. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
 Diputació de Barcelona 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs 
Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

3.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Núm.habitatges visitats 8.000,   
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
1.5 1 

Promoure l'estalvi en els comerços i realizar 
petites auditories energètiques (INICIAT- 
VISITA CAN MATEU) 

   18,29 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Sector serveis AM 

Descripció 
 
La realització de Visites d’Avaluació Energètica (VAE) o auditories domèstiques a les petites activitats econòmiques 
tenen per objectiu promoure l’estalvi i l’eficiència als establiments, així com detectar les possibilitats d’instal•lació 
d’energies renovables per tal de reduir les emissions de CO2.  
 
Les VAE a les petites activitats econòmiques consisteixen en realitzar una sèrie de visites per assessorar de forma 
personalitzada sobre com reduir les emissions de GEH amb l’ajuda de comptadors intel•ligents del consum d’electricitat. 
En aquestes visites es mesura el consum energètic, el consum d’aigua i la gestió dels residus. Es fa especial incidència 
en la reducció de costos i l’augment de la competitivitat que representa l’aplicació dels principis d’estalvi i eficiència, ja 
que aquests establiments tenen un potencial de reducció del consum energètic important. 
 
Cada avaluació inclou tres visites del tècnic/a: en la primera s’instal•la el comptador, es facilita un qüestionari sobre els 
consums i s’informa sobre les bones pràctiques per a l’estalvi i l’eficiència energètica. La segona visita (passats 6 
mesos) s’analitzen els consums i s’informa sobre les mesures que poden dur a terme per ser més eficients. La tercera 
visita es realitza per observar els resultats de les mesures aplicades passats entre 6 i 12 mesos.  
 
El cost d’aquesta acció contempla un total de 5 visites (5% dels 18 establiments totals) a establiments així com una 
jornada de difusió entre aquests per donar a conèixer les principals oportunitats d’estalvi energètic i econòmic. Es 
considera un estalvi del 20%. Fins al moment es va aprofitar la redacció del PAES per realitzar Visites d'Avaluació 
Energètica als edificis de les cases de colònies de CAN MATEU. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Acció 6.3/4 de foment d'instal·lacions de biomassa. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
 Diputació de Barcelona 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs 
Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

1.728,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Núm.habitatges visitats 46.720,02 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 1.5 2 Xarxa de biomassa forestal de l'Hostal la 
Riba 

   36,17 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Equipaments i serveis Sector serveis ER 

Descripció 
 
EXECUTADA. L'Hostal la Riba té una xarxa de calor amb estella forestal per donar servei a una granja de porcs i a un 
Hotel. La granja té una producció de 2500 garrins cada 5 setmanes i una superfície de 994 m2. L'Hotel té 3.870 m2. El 
consum total s'estima en unes 120 tones d'estella a l'any, dels quals s'ha estimat que un 32% és de l'hotel. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Acció 6.3/4 de foment d'instal·lacions de biomassa. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

250.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  

Producció local d'energies renovables  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 2.1 1 Incloure el consum del vehicle en la 
comptabilitat energètica. 

   0,07 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Transport Flota de vehicles municipal (pròpia i 
externalitzada) 

CP 

Descripció 
 
Recopilar i separar el consum dels vehicles municipals i registrar el  quilometratge (almenys un cop cada any) per 
avaluar aquestes dades. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  0,0   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 267,37 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 2.1 2 Substitució del vehicle municipal per un 
vehicle més eficient 

   1,62 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Transport Flota de vehicles municipal (pròpia i 
externalitzada) 

CP 

Descripció 
 
Es proposa la renovació progressiva de la flota de vehicles municipals per vehicles de baixes emissions (<120 g 
CO2/km) un cop en finalitzi la vida útil. L’adquisició de vehicles de baixes emissions per part del consistori promou la 
seva compra per part de la població, sobretot si es difon correctament aquesta bona pràctica. 
Actualment hi ha diferents tipus de vehicles de baixes emissions, en el moment d’adquirir-los s’haurà de considerar 
l’eficiència i la tecnologia que més s’adapti al servei que haurà d’oferir. Es poden adquirir vehicles de classe A, que 
funcionin amb motor biodièsel o, en funció de les possibilitats, vehicles d’alta eficiència (híbrids Full o Mild Hybrid, 
elèctrics, vehicles bifuel alimentats per gas natural i gasolina, motocicletes elèctriques, etc.). En el cas dels camions 
haurien de complir com a mínim la norma EURO V i posterior (com per exemple la norma EURO VI, que entrarà en 
vigor l’1 de setembre de 2014). 
 
És important disposar de benzineres amb servei de biodièsel o punts de recàrrega per les bateries dels cotxes elèctrics. 
• Per obtenir més informació sobre els consums de carburant i les emissions de CO2 en vehicles nous es pot consultar 
el següent web: www.idae.es/coches/ 
En el cas d’adquirir un vehicle nou totes aquestes característiques es poden especificar al plec de condicions tècniques. 
Diputació de Barcelona o el Consell Comarcal d’Osona poden facilitar models o indicar on trobar-los. 
 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

25.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

 32,3   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 6.066,6  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 2.2 1 Servei de transport col·lectiu puntual per 
esdeveniments culturals (Fira herbes) 

   0,64 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Transport Transport públic municipal AM 

Descripció 
 
Valorar la possibilitat de posara a disposició de les persones un transport col·lectiu puntual per la Fira d'herbes 
remeieres i productes artesans de Vilanova de Sau. La proposta seria fer una sortida des de l'estació de Vic fins a 
Vilanova de Sau, parant a les poblacions més properes. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

1.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 2.426,64 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
2.2 2 

Servei de transport col·lectiu regular 
(carsharing, taxi, autobus escolar, taxi 
setmanal o altres) 

   1,35 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Transport Transport públic municipal AM 

Descripció 
 
Posar a disposició de la població del municipi la possibilitat d'un transport regular o cotxe compartit. Hi ha vàries 
opcions a valorar: a) opcions de cotxe compartit, a on a partir de pàgines web, els usuaris poden contactar amb altres 
usuaris per compartir un viatge en cotxe (cost de la present acció és el cost anual de donar-se d'alta al web 
www.compartir.org). b) Compartir l'autobus escolar: poder aprofitar el bus escolar per transport d'algunes persones. 
Caldria fer la petició al Consell Comarcal d'Osona. c) Que l'ajuntament faciliti algun espai físic o virtual per a què les 
persones que facin viatges regulars puguin apuntar-se i les persones que busquen viatges regulars o puntuals puguin 
contactar (plafó a l'ajuntament p.ex.). d) Contractació d'uns serveis de taxi certs dies a la setmana. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

320,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Nombre d'usuaris anuals 5.047,41 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 2.3 1 Estudiar un sistema de transport en funció 
de la dinàmica del turisme 

   3,11 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Transport Transport privat i comercial AM 

Descripció 
 
Avaluar la mobilitat i tipologia del turisme per veure si és possible posar un servei de transport col·lectiu que a més 
puguin aprofitar les persones del municipi. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

2.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 11.647,87 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 2.3 2 Millora tecnològica dels vehicles de 
transport privat 

   87,24 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Transport Transport privat i comercial AM 

Descripció 
 
L’acció consisteix a promoure el recanvi dels vehicles convencionals per d’altres més eficients en el parc mòbil privat 
amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental (contaminació atmosfèrica i acústica) i augmentar així la qualitat de vida de 
la població. 
 
L’ajuntament s’encarregarà de promoure l’adquisició de vehicles més eficients entre la població mitjançant diverses 
mesures, com ara:  
 
- Modificació de les taxes de matriculació per afavorir els vehicles de baixes emissions de GEH. 
- Creació de díptics informatius. 
- Xerrades informatives als veïns. 
- Col•laboració amb concessionaris de cotxes per la cessió de vehicles de baixes emissions i exposar-los en actes 
públics. 
- Informar sobre els beneficis dels vehicles de baixes emissions a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 
(web municipal, facebook, twitter, etc.). 
 
• Per obtenir més informació sobre els consums de carburant i les emissions de CO2 en vehicles 
nous es pot consultar el següent web: www.idae.es/coches/ 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

6.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 

3.1 1 

Elaboració d'una ordenaça municipal per a 
la regulació i foment de les instal·lacions 
fotovoltaiques i de solar tèrmica 
d'autoconsum. 

   11,79 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Producció local d'energia Fonts d'energia renovables PDR 

Descripció 
 
Reducció del gravàmen de la taxa d'obres per obres d'eficiència energètica o instal•lació d'energies renovables. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
 Diputació de Barcelona 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs 
Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

2.500,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
3.1 2 

Instal·lació FOTOVOLTAICA i/o 
MINIEÒLICA en teulades municipals (per 
autoconsum instantani). 

   51,79 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Producció local d'energia Fonts d'energia renovables ER 

Descripció 
 
ACCIÓ DEPENENT DEL DESENVOLUPAMENT LEGISLATIU. Per tal d’incrementar la producció d’energies renovables 
al municipi es proposa aprofitar les cobertes i teulades de titularitat municipal per instal•lar plaques fotovoltaiques. 
L’ajuntament de disposa de poca superfície municipal. En aquesta acció s'ha valorat la instal·lació a l'AJUNTAMENT, 
CASA DEL MESTRE DE L'ESCOLA I PISTA POLIESPORTIVA, amb una supefície total d'uns 840 m2, la majoria de la 
pista. 
 
Per tal de dur a terme aquesta acció cal fer estudis de viabilitat preliminars on es determinin els sostres amb potencial, 
a més de la viabilitat econòmica i tècnica de la proposta. Un dels objectius de les VAE és determinar la viabilitat de la 
instal•lació a cobertes d’edificis i equipaments municipals (m² superfície a terrats) per instal•lar plaques fotovoltaiques i 
la potència estimada de les instal•lacions. El principal requeriment per establir-ne la viabilitat és la disponibilitat d’espai 
per a la correcta ubicació dels mòduls. Altres factors que condicionaran les instal•lacions són l’orientació i inclinació de 
la coberta, així com la tipologia del material de la mateixa. 
 
Un cop efectuats aquests estudis es pot desenvolupar un avantprojecte a partir del qual es podrà establir quin és el 
millor mecanisme per aplicar l’acció i es podran elaborar plecs específics, ja sigui per executar l’obra o per 
concessionar-la. En el cas de cessió de terrats, l’ajuntament no necessita fer cap inversió ni endeutar-se, l’adjudicatari 
és el titular de la planta i qui l’explota a canvi d’un petit cànon. 
 
També existeix la possibilitat de redactar un model de plec per a la contractació mitjançant el renting d’una planta de 
producció fotovoltaica. En aquest model, el titular de la planta és directament l’ajuntament, o bé una societat participada 
pel municipi; però no és el propietari de la planta de producció, sinó que opta per arrendar-la a una empresa de renting. 
També hi ha la possibilitat d’involucrar la població en els projectes municipals de generació d’electricitat mitjançant els 
mòduls solars fotovoltaics. La participació ciutadana consistiria en la realització d’una inversió mínima, a determinar en 
funció del projecte, que es recuperarà amb la venda de l’electricitat generada. 
 
La Diputació de Barcelona ofereix assessorament sobre les diferents possibilitats contractuals per impulsar 
instal•lacions productores d’energies renovables. S'estima un superfície útil de 3000 m2 de teulada en equipaments 
municipals per a la seva instal•lació. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Baixa Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

367.500,     
  
Termini d’amortització (anys)  

 11,2   

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

kWp instal·lats i generació anual d'energia (kWh)   0,0  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  

Producció local d'energies renovables 178605 
  

  



 

 146 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 4.1 1 Redacció POUM amb inclusió de criteris de 
sostenibilitat energètica (estimar emissions) 

   0 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Planificació Planejament urbà PDR 

Descripció 
 
De cara a assegurar un creixement urbà sostenible és necessari integrar criteris que afavoreixin l’estalvi, l’eficiència 
energètica i la inclusió d’energies renovables en els nous desenvolupaments urbans mitjançant els instruments de 
planejament municipal (POUM, PAUM, PMU, etc.) que disposa l’ajuntament. 
 
L’ajuntament vetllarà per la inclusió d’aquests criteris en la redacció dels plans, tenint en consideració els següents 
aspectes: 
 
- Fixar la obtenció de la classificació A d’eficiència energètica en nous equipaments i en noves 
promocions d’habitatges; així com assegurar el compliment de la normativa vigent relativa a 
l’eficiència i estalvi energètic en noves construccions (CTE i Decret pel qual es regula l’adopció 
de criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis). 
 
- Dur a terme projectes d’emissió zero en edificis i incorporar criteris bioclimàtics en les noves 
construccions i edificis, tenint en compte criteris com ara: orientació de carrers, inclusió 
d’energies renovables, xarxes de calor i fred urbanes amb producció centralitzada, etc. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
 Generalitat de Catalunya 
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

15.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 4.1 2 Pla accessibilitat (barreres arquitectòniques) 
EN PROCÈS, conveni amb ADFO 

   0 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Planificació Planejament urbà PDR 

Descripció 
 
Actualment l'ajuntament va eliminant les barreres arquitectòniques i adequant l'entorn per a una millor mobilitat peatonal 
al municipi. L'Associació Disminuits Fisics d'Osona (ADFO) assessora a l'ajuntament en aquesta matèria. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
 ADFO 
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

1.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 4.2 1 Redacció Pla de Mobilitat    0 
Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Planificació Plans de mobilitat o transport PDR 

Descripció 
 
Redacció d'un Pla de Mobilitat.  L'ajuntament va sol·licitar l'ajut i el té concedit, però no es pot portar a terme perquè és 
requisit disposar de POUM aprovat prèviament. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Relació amb acció 4.1/1 de Redacció del POUM 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
 Generalitat de Catalunya 
Cost d’inversió (€), IVA inclòs Diputació de Barcelona 

5.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 4.2 2 Instal·lació pàrquing bicicletes a l'escola    0,18 
Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Planificació Plans de mobilitat o transport AM 

Descripció 
 
Instal·lació d'un pàrquing per bicicletes a l'escola per facilitar la mobilitat en bicicleta dels alumnes i treballadors de 
l'escola (ajut demanat des d'Agència Local de l'Energia d'Osona). 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 

 

Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

2.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 687,95 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
5.1 1 

Criteris de compra verda a l'ajuntament 
(ambientalització en l'adquisició de béns i 
serveis). 

   0,19 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Adquisició pública de béns i 
serveis 

Requisits d'eficiència energètica AM 

Descripció 
 
 
Realitzar una “compra verda” implica adquirir productes que ofereixen els nivells de qualitat exigits i alhora són més 
respectuosos amb el medi ambient. Els productes que generen un menor impacte ambiental estan certificats amb 
etiquetes ecològiques (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, Ecoetiqueta Europea, Cigne Blanc, Angel Blau, 
Energy Star, FSC, etc.). Tots els requisits de compra verda  es poden definir en els plecs de prescripcions tècniques en 
els casos en què correspongui elaborar aquests documents. 
 
Per petites compres a proveïdors en què no calgui concurs públic és interessant disposar d’un llistat de proveïdors de 
productes de menor impacte ambiental (etiquetats), així com sol•licitar als actuals proveïdors la opció de servir 
productes amb etiquetes de menor impacte ambiental. 
 
A més de la tipologia de producte, també es poden incloure criteris de consum responsable i minimització de residus, 
com ara: reutilitzar mobiliari (2a mà) i racionalitzar la seva adquisició; escollir productes amb la menor quantitat 
d’embalatge possible o que aquest sigui reutilitzable; productes amb un període de vida útil llarg; que no continguin 
substàncies perilloses o en la menor proporció possible, etc. 
 
• Per obtenir més informació es poden consultar els següents documents: 
 
*Eines per a la compra verda municipal. Fitxes per a la compra verda. Base de dades d’ecoproductes municipals.  
(Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat). http://www.diba.es/Xarxasost/cat/compra_verda.pdf 
*Guia de Compres Públiques Ambientalment Correctes. (Departament de Medi Ambient i Habitatge) 
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/guia_cpac.pdf 
*Manual Procura+ (ICLEI – Sustainable Procurement Campaign). http://www.procuraplus.org/index.php?id=4927 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Relació amb l'acció del responsable energètic de cada equipament (acció 1.1/1). 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
 Diputació de Barcelona 
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Nombre d'esdeveniments ambientalitzats anuals 830,76 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
6.2 1 

Bonificacions fiscals en la llicència d'obres 
per la millora en l'eficiència energètica o 
implantació d'energies renovables 

   0 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Participació ciutadana Incentius fiscals i ajuts PDR 

Descripció 
 
Modificació de les ordenances fiscals per bonificar els impostos municipals en la rehabilitació o modificació d'equips de 
serveis  en habitatges o edificis d'activitats econòmiques. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

120,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Nombre de bonificacions anuals   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 6.3 1 Crear un espai al web de l'ajuntament amb 
consells d'estalvi i eficiència energètica 

   0 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Participació ciutadana Sensibilització i treball amb xarxes locals AM 

Descripció 
 
Creació d'un espai web amb informació bàsica per a l'estalvi i eficiència energètica domèstica i en equipaments de 
serveis, informació del Pacte dels Alcaldes i el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i enllaços a informació rellevant 
sobre aquestes temes. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Relacio amb acció 6.3/2 de campanya ambiental 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 

 

Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 

6.3 2 

Campanya ambiental per al foment de 
l'estalvi i eficiència energètica, la prevenció i 
reducció de residus i l'estalvi de l'aigua 
potable. 

   8,32 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Participació ciutadana Sensibilització i treball amb xarxes locals AM 

Descripció 
 
L’acció consisteix a realitzar campanyes periòdiques per informar la població sobre les bones pràctiques en l’ús dels 
recursos (energia i aigua) i sobre la generació de residus. Es considera important fer una campanya que englobi totes 
àrees temàtiques per no disgregar la importància d’una actuació global a nivell personal. 
 
La campanya pot incloure: 
 
- Adquisició de comptadors de consum elèctric i cessió a les famílies durant 6 mesos (adquirint 15 unitats es donaria 
servei un total de 30 llars). 
- Promoció de la compra d’electrodomèstics i enllumenats eficients, així com la presentació de tecnologies útils per a 
l’eficiència energètica i l’estalvi. 
- Promoció de les bones pràctiques en la gestió de l’aigua de consum i mesures d’estalvi (repartició de “kits” amb 
estalviadors p.ex.) 
- Promoció de la prevenció de residus i recordatori de la correcta separació de les diverses fraccions de residus 
municipals. 
 
La campanya es pot plantejar “porta a porta” (durant les visites d’avaluació energètica plantejades a l’acció 1.4.2), 
mitjançant sessions informatives a la població i mitjançant els òrgans de comunicació de què disposa l’ajuntament. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Relació amb acció 6.3/1 de creació d'espai web amb informació de consells d'estalvi i eficiència energètica. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

5.020,67   
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Núm. Persones informades 24.795,7  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
6.3 3 

Donar a conèixer els ajuts de substitució 
d'instal·lacions entre els ciutadans 
(tancaments i electrodomèstics) 

   3,66 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Participació ciutadana Sensibilització i treball amb xarxes locals AM 

Descripció 
 
L’acció consisteix en donar a conèixer els diferents ajuts que l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) facilitat per al canvi 
d’electrodomèstics, millora d’aïllaments, millora de l’eficiència energètica, energies renovables, etc. Alhora es realitzarà 
una campanya informativa sobre els beneficis i estalvis d’optimitzar l’ús de l’energia a partir de les diferents accions que 
es poden desenvolupar. 
 
El paper de l’ajuntament és difondre aquesta informació mitjançant campanyes, que poden incloure: 
 
- mostres d’exemples d’instal•lacions i períodes de retorn. 
- material informatiu. 
- difusió de les subvencions.  
- punts d’informació sobre l’aplicació de les diverses millores a realitzar. 
- informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web municipal, revista municipal, 
xarxes socials, etc.). 
 
Es poden aprofitar esdeveniments puntals com la Setmana Europea de l’Energia Sostenible per desenvolupar l’acció. 
 

Relació amb d’altres accions PAES 
Relació amb acció 6.3/1 de creació d'espai web amb informació de consells d'estalvi i eficiència energètica. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
 Generalitat de Catalunya 
Cost d’inversió (€), IVA inclòs Diputació de Barcelona 

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Núm. Persones informades 13.706,18 
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
6.3 4 

Foment i recuperació d'espais agrícoles o 
oberts pel conreu d'herbes aromàtiques, 
cultius i per la prevenció d'incendis forestals. 

   0 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Participació ciutadana Sensibilització i treball amb xarxes locals AM 

Descripció 
 
Desenvolupament del projecte de recuperació d'espais agrícoles del voltant del nucli de Vilanova de Sau. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
 Diputació de Barcelona 
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
6.3 5 

Implantació d'horts urbans i foment del 
consum de productes de proximitat i/o 
d'agricultura ecològica. 

   4,4000000000000004 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Participació ciutadana Sensibilització i treball amb xarxes locals AM 

Descripció 
 
L'agricultura és un dels majors productors de gasos d’efecte hivernacle (GEH). L'agricultura ecològica estalviaria 6.000 
milions de tones de CO2 a nivell mundial (Smith, Pete. Cool Farming: Climate impacts of agriculture and mitigation 
potential). 
 
Aquesta acció pretén promocionar els productes provinents de producció ecològica així com els productes de proximitat 
existents al territori. 
 
Poden ser accions com: 
 
- elaborar una xarxa de productors locals i utilització d'aquests en esdeveniments públics (amb un logotip per al seu 
reconeixement). 
- incloure menjar provinent de producció ecològica als menjadors escolars. 
- promoció dels productors ecològics i de proximitat als restaurants del municipi. 
- donar suport a les xarxes de consumidors de producte ecològics i/o de proximitat del municipi. 
- realització de jornades pràctiques de gestió d'explotacions agràries ecològiques pels ramaders i agricultors del territori.  
Els càlculs s'han realitzat estimant un estalvi emissions d'agricultura ecològica de -1 tCO2/ha i any i suposant que amb 
la promoció es cultivarà una superfície de 100 ha/any. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

1.620,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no i nombre de parcel·les   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 

6.3 6 

Difusió de la caldera de llenya de 
l'ajuntament entre la població (visites) i 
foment de la instal.lació de calderes de 
biomassa als habitatges privats de manera 
individual o en district heating (FET 
PARCIAL -estudi implantació al municipi) 

   49,30 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Participació ciutadana Sensibilització i treball amb xarxes locals AM 

Descripció 
 
L’acció consisteix en fomentar la substitució de les calderes de gasoil C per calderes de biomassa als habitatges 
privats. A més, oferir un assessorament tècnic a les persones privades que tenen interès en instal•lar calderes de 
biomassa, amb la possibilitat de realitzar projectes de viabilitat a cases particulars directament.  
 
Aquesta acció compta amb el suport de l'Agència Local de l'Energia d'Osona per l'assessorament tècnic. Segons 
l’”Estudi de viabilitat de la bioenergia a la comarca d’Osona” Vilanova de Sau té un consum potencial de biomassa de 
453 tones (t30) per població aglomerada en nuclis i de 349 tones (t30) per població disseminada. El municipi té una una 
biomassa potencial accessible de 4.550 tones/any (30% d'humitat).  
 
La biomassa es considera una font d’energia renovable local, de fàcil obtenció i transformació i, a més, es considera 
que la seva combustió provoca un balanç net d’emissions igual a zero, ja que les emissions per combustió de biomassa 
ha estat absorbit prèviament per la planta a partir de la qual s’ha generat. Existeixen diversos combustibles que formen 
part de la biomassa; però en general les calderes petites admeten combustibles estandarditzats com estella i pèl•lets. 
L’ajuntament oferiria un serveis d’assessorament puntual i promourà campanyes d’informació sobre les calderes de 
biomassa, que poden incloure: 
 
- mostra de les diferents tipologies de calderes de biomassa i períodes de retorn. 
- material informatiu. 
- difusió de les subvencions per la renovació de calderes ofertades des de l’Administració. 
- punts d’informació i assessorament sobre calderes de biomassa. 
- informar sobre els avantatges de les calderes de biomassa a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 
(web municipal, twitter, facebook, etc.). 
 
Es proposa aplicar una bonificació fiscal en l'impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO) per la instal•lació 
de calderes de biomassa. Per tal que aquestes bonificacions tinguin efecte cal que estiguin recollides de manera 
explícita en l’ordenança fiscal que correspongui. 
 
Aquesta acció pot anar parel•lela a la 1.4.1 de visites d’avaluació energètica en habitatges. Durant la visita es pot fer 
una primera valoració sobre la instal•lació de sistemes de calefacció amb biomassa. 
 
Així mateix, durant qualsevol acte d’eficiència energètica i estalvi es pot fer una breu exposició dels diferents tipus de 
calderes, estufes i combustibles existents per biomassa forestal. 
 
Es pot valorar la opció de demanar a algunes empreses una presentació dels seus productes. 
Jornada de foment de biomassa: un cop estigui en funcionament la Xarxa de biomassa de l'ajuntament i la Oficina del 
Parc (amb caldera de llenya), es farà una jornada de difusió de la biomassa tot mostrant aquesta instal·lació i visitant 
l'Hotel la Riba, que té una xarxa de biomassa amb estella forestal. La jornada podrà anar acompanyada d'una xerrada 
explicativa de les tecnologies de biomassa, temes de comercialitzadores d'energia verda i altres temàtiques. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
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Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
 Diputació de Barcelona 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs 
Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

11.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no i nombre de persones assistents   0,0  
  

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 Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 6.3 7 Campanya compra energia verda a les llars 
i serveis 

   26,80 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Participació ciutadana Sensibilització i treball amb xarxes locals AM 

Descripció 
 
L’acció consisteix a promoure la contractació del subministrament elèctric a comercialitzadores d’electricitat verda entre 
els particulars i serveis del municipi. 
 
A partir de l’alliberament del mercat elèctric, qualsevol consumidor pot escollir quina empresa vol que li subministri 
l’energia elèctrica. Les comercialitzadores d’energia verda comercialitzen únicament amb energia procedent de fonts 
d’energia renovable certificades, la seva contractació implica un consum energètic amb un balanç de zero emissions. 
En aquest sentit, existeix també la possibilitat de formar part d’una cooperativa de producció i consum d’energia verda, 
que tot just comencen a implantar-se. Aquest és un model innovador a Catalunya, però a la resta d’Europa ja s’han dut 
experiències similars amb resultats satisfactoris: enercoop (França), onze energie (Holanda), etc.  
Així doncs, l’ajuntament actuarà com a impulsor i difusor d’aquesta informació entre els particulars i comerços del 
municipi. La informació es pot transmetre mitjançant les vies de comunicació habituals: 
 
- mitjans 2.0 (web municipal, twitter, facebook, etc.). 
- diaris i butlletins municipals, cartells, etc. 
- bustiada amb díptics informatius. 
 
Es poden dur a terme campanyes puntuals, que informin sobre la possibilitat de contractació d’energia “verda” per part 
d’usuaris domèstics i de serveis. Aquesta campanya es pot encarregar directament a una o vàries comercialitzadors 
d’energia “verda” tot oferint-li l’espai i realitzar la difusió al municipi. 
Hi ha la possibilitat de crear un distintiu específic per aquells serveis que contractin electricitat verda i col•locar-lo a 
l’exterior per tal de fer encara més difusió. 
A nivell d’exemple es pot consultar el web www.somenergia.coop, una cooperativa comercialitzadora d’energia “verda”. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no i nombre de llars/negocis informats   0,0  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  
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Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 6.3 8 Realització de la Fira Herbes remeieres    0 
Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Participació ciutadana Sensibilització i treball amb xarxes locals AM 

Descripció 
 
EXECUTADA. La fira s'està fent cada any. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

5.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no   0,0  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  
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Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
6.3 9 

Ajuts d'eficiència energètica per habitatges 
(fora nucli urbà) i establiments turístics del 
Consorci Espai Guilleries Savassona 

   1,97 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Participació ciutadana Sensibilització i treball amb xarxes locals AM 

Descripció 
 
Fer difusió per tots els mitjans a disposició de l'Ajunament de les convocatòries d'ajuts oferts per part del Consorci Espai 
Guilleries Savassona per eficiència energètica per habitatges de fora del nucli. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Relació amb acció 6.3/1 de creació d'espai web amb informació de consells d'estalvi i eficiència energètica. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
 Consorci Espai Guilleries Savassona 
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

  0,0    
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 7.393,5  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  
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Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 6.4 1 Curs de formació per a l'ús racional de 
l'energia als treballadors municipals. 

   0,58 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Participació ciutadana Formació i educació ambiental AM 

Descripció 
 
Aquesta acció consisteix a sensibilitzar els treballadors municipals sobre l’eficiència i l’estalvi energètic tot incorporant 
pautes per a un consum correcte de l’energia en les seves tasques diàries mitjançant sessions informatives i formatives 
i la disposició de cartells informatius per fomentar la correcta utilització d’aquest recurs. Una de les vies de 
sensibilització és mitjançant la realització d’estimacions sobre la despesa energètica que comporten les diferents 
tasques a la feina. 
 
Es poden realitzar formacions específiques dirigides d’una banda, als tècnics municipals que realitzin inspeccions als 
equipaments privats amb l'objectiu que puguin proposar mesures bàsiques per a l'estalvi energètic i d’altra banda, als 
encarregats del manteniment de les instal•lacions municipals per aplicar criteris d’estalvi i eficiència a les seves 
tasques. La formació es pot acompanyar amb la monitorització dels consums energètics. L'Agència Local de l'Energia 
d'Osona (ALEO) pot donar suport en la realització de les sessions. També s'ofereixen cursos de gestors des de 
Diputació de Barcelona, per aquells treballadors que es puguin identificar com a responsables energètics. 
 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
 Diputació de Barcelona 

Cost d’inversió (€), IVA inclòs 
Agència Local de l'Energia (Consell Comarcal 
d'Osona) 

250,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  1,2   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Nombre de persones formades 2.057,72 
  

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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Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 7.1 1 Implantació i foment del compostatge 
comunitari, domèstic i de grans productors. 

   42,01 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Altres Residus PDR 

Descripció 
 
EXECUTAT. Implantació de 9 compostadors comunitaris de 2000 L al nucli, 4 de 900L per grans productors, 9 de 
2000L per grans productors, 1 de 600L domèstic i 8 de 300L domèstics. Alguns d'aquests estan fora de servei perquè 
no funcionaven correctament. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
  
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

8.080,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  2,1   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Nombre de compostadors en funcionament òptim   0,0  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  
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Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 7.1 2 Reforç del sistema de compostatge 
domèstic, comunitari i de grans productors 

   25,5 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Altres Residus PDR 

Descripció 
 
Realització de visites de seguiment als compostadors actuals (31 en total) i formació als usuaris o gestors. Cost estimat 
per a 30€/visita. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mig termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Periòdica Agents implicats 
 Generalitat de Catalunya 
Cost d’inversió (€), IVA inclòs Consell Comarcal d'Osona 

930,     
  
Termini d’amortització (anys)  

  

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no i nombre d'usuaris informats   0,0  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  
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Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 
7.1 3 

Implantació de la recollida selectiva Porta a 
Porta de la fracció multiproducte 
(Paper/cartró i envasos) 

   7,41 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Altres Residus PDR 

Descripció 
 
EXECUTADA. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

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)  

% Recollida Selectiva   0,0  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  

  
  

  



 

 166 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE Vilanova de  Sau 
 

Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 7.2 1 Construcció bassa de tractament d'aigües 
residuals (llacunatge) 

   6,53 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Altres Aigua (consum energètic de la potabilització 
i depuració) 

PDR 

Descripció 
 
Construcció d'una bassa de llacunatge per a la depuració d'aigües residuals del municipi. Actualment Vilanova de Sau 
separa les aigües pluvials de les aigües residuals, pel que només caldria tractar les aigües residuals. Està previst 
sol·licitar ajuts mitjançant un programa LIFE. El sistema no tindria aireació forçada ni cap bombeig (tot aniria per 
gravetat). Estalvi estimat per a la depuració del 90% del volum d'aigua consumit (volum mitjà 2005-2009 de 28.512m3), 
suposant un consum d'energia necessari d'una EDAR Físico Química de 0,76 kWh/m3). 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Llarg termini Alcalde 
  

Període d’execució  

Puntual Agents implicats 
 Generalitat de Catalunya 
Cost d’inversió (€), IVA inclòs  

250.000,     
  
Termini d’amortització (anys)  

 69,5   

  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (kWh/any)  

Fet si/no 19.502,34 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  
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Acció Codi Títol 
Expectativa de reducció de CO 2eq 

(Tn/any) 

 7.2 2 Canvi de bombes i de sistema de depuració 
d'aigües potables (FET 2009) 

   0 

Àmbit  Temàtica  Tipologia  

Altres Aigua (consum energètic de la potabilització 
i depuració) 

CP 

Descripció 
 
Recentment es van canviar algunes de les bombes del sistema d'aigües potables. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobil itat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Executada Alcalde 
  

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)  

Fet si/no   0,0  
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats 
Expectativa de producció energètica local 
(kWh/any)  

Consum final d'energia de l’ajuntament  
  

  
 
 


