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1. Introducció i antecedents. Característiques del municipi
1.1. Introducció i antecedents
1.1.1. El canvi climàtic. Context global
L’any 1979 es va celebrar la Primera Conferència Mundial sobre el Clima a la ciutat de Ginebra. En aquesta
conferència s’emet una declaració que es troba enfocada a que els governs del món controlin i prevegin canvis
potencials en el clima deguts a l’ésser humà.
Més endavant, al 1992 es va convocar la Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro. Aquesta cimera va
suposar un primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i va posar les bases per a
posteriors acords en reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).
A la tercera Cimera sobre el Canvi Climàtic, a l’any 1997, s’adopta el Protocol de Kyoto, que arriba a ser signat
per 191 països. És el primer compromís internacional en termes de mitigació del canvi climàtic, ja que estableix
un protocol vinculant per a la reducció d’un 5% d’emissions de GEH respecte a l’any 1990. La seva entrada en
vigor és a l’any 2005, amb uns compromisos que abasten fins a l’any 2012.
Posteriorment, a l’any 2015 s’avança una passa més, a la Conferència de París sobre el Clima en la qual 197
països signen l’Acord de París. La fita d’aquest acord és mantenir l’augment de temperatura mitjana del planeta
per baix de 2 ºC respecte als nivells preindustrials, i continuar fent esforços per mantenir aquest augment per
baix d’1.5 ºC.
1.1.2. En l’àmbit de la Unió Europea. Pacte de Batles i Batlesses
Dins aquest context global en què hi ha una consciència del problema que suposa el canvi climàtic, la Unió
Europea decideix donar algunes passes més enllà.
En signar el Protocol de Kyoto, la Unió Europea va fixar una reducció del 8% d’emissions de GEH respecte l’any
1990. Per poder-ho assolir, es van proposar diverses accions basades en el Programa Europeu sobre el Canvi
Climàtic (PECC).
Al 2005 es va donar continuïtat a aquest programa amb el PECC II. En aquest es va revisar el que ja s’havia fet
al PECC I i, a més, es van incloure noves polítiques i mesures per arribar a unes reduccions majors a partir del
2012, any de termini dels objectius del Protocol de Kyoto.
Per altra banda, l’any 2008 i amb l’objectiu de mitigar el canvi climàtic, sorgeix el Pacte de Batles i Batlesses.
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Aquest pacte és un moviment únic que pretén mobilitzar autoritats locals de la Unió Europea per tal que els
municipis prenguin la iniciativa per a la implantació de mesures de mitigació del canvi climàtic, en lloc d’esperar
que la normativa autonòmica, estatal o europea així els ho exigesqui.
La primera fita establerta pel Pacte de Batles i Batlesses és el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). Aquest
fixa l’objectiu d’haver reduït al 2020 un 20% les emissions de CO 2 respecte l’any 2005. Per tal d’assolir-ho, es
fomentaven uns augments fins al 20% de l’eficiència energètica i també el 20% de la implantació en energies
renovables.
Paral·lelament a això, al 2014 va sorgir la iniciativa Batles per l’Adaptació, amb un mateix model d’acció. En
aquest cas, s’enfocava més cap a l’adaptació al canvi climàtic.
Posteriorment, al 2015 les iniciatives del Pacte de Batles i Batlesses i Batles per l’Adaptació es varen fusionar en
el Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia. Com a conseqüència d’aquesta unió es varen fixar nous
objectius, per tal de continuar avançant en la lluita contra el canvi climàtic:
•

•

Mitigació: Es proposa haver reduït a l’any 2030, com a mínim, un 40% de les emissions de CO2 respecte
l’any 2005. Juntament amb això, es planteja un increment del 27% en l’eficiència energètica i del 27%
en el consum d’energia renovable.
Adaptació: Avançar cap una resiliència de les poblacions enfront als impactes canvi climàtic, mitjançant
accions concretes a dur a terme davant fenòmens meteorològics extrems.

Per acomplir amb aquests objectius, es proposa als municipis l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC), que substitueix el PAES en cas de tenir-ne. Al PAESC s’hi ha d’incloure:
•
•

L’Inventari d’Emissions de Referència del municipi. Aquest inventari permet definir les Accions de
Mitigació.
L’Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats, amb la qual es proposen les Accions d’Adaptació respectives.

El resultat a obtenir del PAESC és posar a disposició de la batlia un full de ruta, que ha de marcar el camí per
assolir els compromisos del Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia. Serà l’eina per definir les accions
i mesures a desenvolupar per part del municipi en aquest sentit fins a l’any 2030. De la mateixa forma, es donarà
major visibilitat a la lluita contra el canvi climàtic que s’està duent a terme al municipi.
Finalment, el PAESC es publica al web del Pacte dels Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia. Periòdicament,
cada dos anys, s’ha d’efectuar un informe de seguiment on s’hi indiqui el grau d’execució de les actuacions.
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1.1.3. Normativa relacionada
A nivell de la Unió Europea, la normativa relativa al canvi climàtic i GEH és la següent:
•

Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de octubre de 2003, per la que s’estableix
un règim per al comerç de drets d’emissió de GEH a la Comunitat.

•

Directiva 2004/101/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’octubre de 2004, per la que es modifica
la Directiva 2003/87/CE, per la que s’estableix un règim pel comerç de drets d’emissió de GEH a la Comunitat
respecte als mecanismes de projectes de Protocol de Kyoto.

•

Decisió núm. 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, sobre l’esforç dels
Estats membres per reduir les seves emissions de GEH per tal d’acomplir els compromisos adquirits per la
Comunitat fins el 2020.

•

Reglament (UE) núm. 600/2012 de la Comissió, de 21 de juny de 2012, relatiu a la verificació dels informes
d’emissions de GEH i dels informes de dades sobre tones-kilòmetre i a l’acreditació dels verificadors de
conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell.

•

Reglament (UE) núm. 601/2012 de la Comissió, de 21 de juny de 2012, sobre el seguiment i la notificació de
les emissions de GEH en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell.

•

Reglament (UE) núm. 389/2013 de la Comissió, de 2 de maig de 2013, per el que s’estableix el Registre de
la Unió en conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell [...]

•

2013/634/UE: Decisió d’Execució de la Comissió, de 31 d’octubre de 2013, relativa als ajustos de les
assignacions anuals d’emissions dels Estats membres per al període 2013-2020 en conformitat amb la
Decisió núm. 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell.

•

Reglament (UE) núm. 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, sobre els gasos
fluorats d’efecte hivernacle.

•

Decisió (UE) núm. 2016/1841 del Consell, de 5 d’octubre de 2016, relativa a la celebració, en nom de la Unió
Europea, de l’Acord de París aprovat en virtut de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic.

•

Reglament (UE) núm. 2018/842 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018 sobre
reduccions anuals vinculants de les emissions de GEH per part dels Estats membres entre 2021 i 2030 que
contribueixen a l’acció pel clima, amb objecte d’acomplir els compromisos contrets en el marc de l’Acord de
París.

•

Reglament (UE) núm. 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2018, sobre el
govern de la Unió de l’Energia i de l’Acció pel Clima [...]
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A nivell de l’Estat espanyol, la normativa relacionada és:
•

Llei 1/2005, de 9 de març, per la que es regula el règim del comerç de drets d’emissió de GEH.

•

Reial Decret 1315/2005, de 4 de novembre, pel que s’estableixen les bases dels sistemes de seguiment i
verificació de GEH a les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005 [...]

•

Reial Decret 1031/2007, de 20 de juliol, pel que es desenvolupa el marc de participació en els mecanismes
de flexibilitat del Protocol de Kyoto.

•

Reial Decret 1402/2007, de 29 d’octubre, pel que es modifica el Reial Decret 1370/2006, de 24 de novembre,
pel que s’aprova el Pla Nacional d’Assignació de drets d’emissió de GEH, 2008-2012.

•

Reial Decret 101/2011, de 28 de gener, pel que s’estableixen les normes bàsiques que han de regir els
sistemes d’acreditació i verificació de les emissions de GEH i les dades de tones-kilòmetre dels operadors
aeris i de les sol·licituds d’assignació gratuïta transitòria d’instal·lacions fixes en l’àmbit d’aplicació de la Llei
1/2005 [...]

•

Reial Decret 1494/2011, de 24 d’octubre, pel que es regula el Fons de Carboni per a una Economia
Sostenible.

•

Recentment s’ha signat l’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica.

Per últim, la normativa referent a les Illes Balears és:
•

Decret 3/2005, de 28 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual es crea l'oficina balear del canvi
climàtic.

•

Decret 104/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula l’autorització i el règim de funcionament dels
organismes de control per a l’atmosfera i se’n crea el registre.

•

Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.
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1.2. Característiques del municipi
Característiques geogràfiques i poblacionals
Selva és un municipi situat a l’illa de Mallorca, als vessants de la Serra de Tramuntana. Limita amb els municipis
d’Escorca al nord, Campanet i Búger a l’est, Inca i Lloseta al sud, i Mancor de la Vall a l’oest. Forma part de la
comarca d’El Raiguer.

Consta d’una superfície total de 48,7 km2. De tota aquesta superfície s’hi poden distingir:
•
•

22,4 km2 (46% del municipi) corresponen a sòl protegit.
58,75 Ha. (1,21% del municipi) corresponen a sòl urbà. Àrea segons el projecte de delimitació del sòl
urbà de 2019.

Part d’aquest sòl protegit forma part de la Serra de Tramuntana. A finals de juny de 2011, la Serra de Tramuntana
va ser declarada per la UNESCO com Paisatge Cultural, Patrimoni de la Humanitat. Per aquest motiu serà més
important una correcta gestió del patrimoni natural.
A continuació es mostra l’àrea del municipi és la que es troba dins la zona definida per la UNESCO, sent l’àrea
central en color verd i la zona coixí en color groc:
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En termes poblacionals, el municipi constava de 3.981 habitants a l’any 2018, segons dades de l’IBESTAT. En
els darrers 20 anys, l’evolució de la població ha estat en constant creixement. Aquest increment continuat implica
que en els darrers 20 anys la població de Selva ha crescut un 36%.
Al període del 2005 al 2017, que es tractarà al PAESC i del qual se’n disposen dades de consums i emissions,
l’augment ha estat del 20,7%.

Població [h.]

Evolució de la població al municipi

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Tal fet es troba en línia amb l’augment de població generalitzat a Mallorca i a les Illes Balears, que se situa al
voltant del 40% per al mateix període.
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Tot i així, aquesta evolució no s’ha donat en la mateixa forma. Percentualment, la variació de població a Mallorca
havia estat major que la de Selva, però a partir del 2008 aquesta situació ha canviat i la població del municipi ha
anat creixent a un major ritme que el de l’illa de Mallorca o el conjunt de les Illes Balears.

Variació [%]

Variació poblacional interanual
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Mallorca

Selva

La densitat de població és d’uns 82 hab/km2, tot i que la població és concentra majoritàriament als nuclis urbans:
Selva, Caimari, Biniamar i Moscari. Segons dades de l’IBESTAT, la distribució dels habitants dins el municipi
segons el seu nucli poblacional és la següent:
Distribució població

Moscari
15%

Biniamar
10%
Selva
55%

Caimari
20%
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Característiques socioeconòmiques
A l’any 2015 la renda bruta per càpita al municipi era de 15.785,62 €/habitant. Això suposa un 7% per sobre de
la mitjana al conjunt de les Illes Balears, i un 5% per damunt de la mitjana a l’illa de Mallorca. (IBESTAT)
A l’any 2018, el total de habitants desocupats al municipi va oscil·lar entre 115 i 169 persones.
Mobilitat
La mobilitat dins el municipi és únicament per carretera, en tant que no hi ha servei de tren. Tampoc es disposa
de transport aeri o marítim.
Els principals accessos per carretera són per la Ma-2130 des d’Inca o Escorca, per la Ma-2113 des de Lloseta i
per la Ma-2131 des de Campanet.
•

Transport públic.
El municipi disposa de tres línies de bus integrades al Consorci de Transports de Mallorca (CTM), també
conegut per la marca registrada de Transport de les Illes Balears (TIB). Les línies esmentades són la 330,
la 331 i la 332.
o Línia 330: Inca – Selva – Caimari – Lluc.
Disposa de 3 serveis diaris entre setmana.
o Línia 331: Inca – Lloseta – Biniamar – Mancor –
Inca.
Disposa de 9 serveis diaris entre setmana.
o Línia 332: Inca – Selva – Caimari – Moscari – Inca.
Disposa de 6 serveis diaris entre setmana.
Donada aquesta disposició de les línies, per moure’s cap a qualsevol altre punt de l’illa és necessari
transbordar a Inca. Aquest fet, junt amb les baixes freqüències de pas, té com a conseqüència un major ús
del transport privat.

•

Transport privat.
No existeix zonificació d’ORA, pel qual no hi ha un mètode dissuasiu per l’ús del transport privat. Això no
obstant, hi ha establerta alguna zona d’estacionament limitat no retribuït.
Al 2018 el parc de vehicles era d’un total de 2.564 turismes i 429 motocicletes. (IBESTAT)
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1.3. Clima actual i projeccions climàtiques
1.3.1. Caracterització climàtica
En general, el clima és del tipus mediterrani, amb hiverns frescs i plujosos, i estius temprats i secs.
La temperatura mitjana anual del municipi és de 16,3 ºC. Durant l’any aquestes temperatures varien des d’unes
màximes al voltant de 31,2 ºC a l’agost, a unes mínimes de 5,0 ºC al gener.
Temperatura [ºC]
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La mitjana anual de pluges al municipi és de 781 mm/m2. El 50% de les pluges es concentren al període d’octubre
a gener i, en canvi, a l’estiu són considerablement escasses. Al llarg de l’any plou uns 77 dies de mitjana.
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1.3.2. Projeccions climàtiques. Escenaris davant el canvi climàtic
Segons les dades de l’AEMET, durant el segle XXI a l’illa de Mallorca s’espera un increment continuat en les
temperatures màximes i mínimes. Les diferents projeccions realitzades donen com a resultat que a finals segle
l’augment es trobaria entre 2 i 5 ºC.

En referència a la quantitat de pluja a l’illa de Mallorca, es preveu que aquestes disminuesquin al llarg del segle.
Les projeccions estimen una davallada en les pluges d’entre un 10% i un 20% cap a l’any 2100.

Donada aquesta previsió de canvis en el clima, i atenent a possibles repercussions al territori, el Consell Insular
de Mallorca té establertes diferents Àrees de Prevenció de Riscs (APR).
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Es pot observar que les APR referents a erosió, esllavissaments i incendis són semblants a la zona englobada
com a patrimoni de la UNESCO. Això és degut a que aquesta zona forma part de la Serra de Tramuntana, on hi
ha bosc i muntanya.
Per altra banda, les APR d’inundacions, només es localitzen als voltants del torrent de Massanella i el torrent de
Sa Coma, allunyats dels nuclis de població.

Risc d’erosió

Risc d’esllavissament

Risc d’incendis

Risc d’inundació
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1.4. Organització municipal
El govern del consistori es troba organitzat en les següents àrees, agrupades segons el regidor encarregat:
•

Medi ambient i terres comunals, agricultura, gestió cinegètica, cementeri Selva-Caimari, festes i fires de
Caimari.

•

Coordinació d’obres municipals, festes i fires de Moscari, cementeri de Moscari, coordinació d’edificis
públics, xarxa viària, transició energètica.

•

Benestar social, gent gran, salut i sanitat, cementeri de Biniamar, festes i actes culturals de Biniamar.

•

Joventut, actes culturals de Binibona, turisme, igualtat i dona.

•

Serveis econòmics, hisenda i pressuposts, formació, serveis generals, comerç i mercats, transparència
i comunicació, coordinació d’àrees.
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1.5. Mecanismes de participació i comunicació amb la ciutadania
Els mecanismes de què disposa l’Ajuntament de Selva per a comunicar-se amb la ciutadania són els següents:
•
•

Publicació d’informació al lloc web de l’Ajuntament, http://www.ajselva.net.
Repartiment de fulletons via postal. Aquesta opció pot ser factible, en ser Selva un municipi amb pocs
milers d’habitants.

Per a la comunicació dels ciutadans amb l’Ajuntament:
•

Formulari de contacte al lloc web de l’Ajuntament. En aquest lloc web s’hi pot trobar fàcilment el formulari
de contacte per poder comunicar-se amb el consistori.

•

També existeix la possibilitat de contactar via telèfon i físicament.

•

Estan a disposició de la ciutadania també els correus electrònics i telèfons dels regidors.
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1.6. Metodologia
El present document ha estat redactat seguint l‘estructura proposada pel Consell Insular de Mallorca.
El Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAESC) és un pla d’accions molt concretes que proposa
mesures i polítiques a executar per assolir els objectius del 40% de reducció d’emissions al 2030 en matèria
d’energia, mobilitat, residus, aigua i clima. El PAESC ha d’incloure:
•

Un Inventari d’Emissions de Referència (IRE), com a recull de dades de partida.

•

Una Avaluació dels Riscs i de les Vulnerabilitats climàtics (ERV).

•

Identificació de les àrees d’acció principals en matèria d’adaptació.

•

Diagnosi, tant en relació a les emissions com als impactes del canvi climàtic.

•

Plans d’acció de mitigació i adaptació:
o Les Accions de Mitigació se centraran en la reducció de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEH).
Per tal de poder fer la proposta d’Accions de Mitigació, s’han efectuat les corresponents Visites
d’Avaluació Energètica (VAE). Aquestes VAEs permeten conèixer les instal·lacions existents, el
qual possibilita definir unes Accions de Mitigació adients considerant la realitat del municipi.
o Les Accions d’Adaptació presentaran les mesures per fer front als impactes del canvi climàtic,
ja sigui en forma d’actuacions específiques o de com cal integrar-ho en altres plans i estratègies
municipals. A cada acció s’hi inclouen diversos paràmetres rellevants com poden ser el sector,
el marc temporal, les parts interessades i el cost.
Aquestes Accions es basen en els resultats de l’EVR que va ser facilitat per la Direcció General
d'Energia i Canvi Climàtic, òrgan depenent de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del
Govern de les Illes Balears.

En la secció de mitigació de les emissions de GEH, el PAESC considera dos àmbits diferenciats sobre els quals
actuar:
•

Àmbit depenent de l’Ajuntament: Són els organismes o instal·lacions considerats públics i on
l’Ajuntament podrà centrar esforços per reduir emissions directament. Es consideren en aquest àmbit els
edificis municipals, l’enllumenat públic, altres equipaments i la flota municipal.

•

Àmbit no depenent de l’Ajuntament: Són els sectors per als quals l'Ajuntament ha adquirit uns
compromisos de reducció però no hi pot intervenir de forma directa per aconseguir-los. S’hi inclouen el
sector domèstic, sector serveis, residus, gestió de l’aigua i transport privat.
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Finalment, per garantir que el PAESC és conforme amb els principis del Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i
l’Energia, es du a terme un seguiment del mateix. Aquest seguiment contribueix a garantir la credibilitat i fiabilitat
de la iniciativa del Pacte. Per aquest motiu, cada dos anys s’haurà d’informar del progrés del PAESC.
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2. Mitigació del canvi climàtic
2.1. Gestió energètica municipal
La gestió de l’energia i la mitigació del canvi climàtic al municipi forma part de les funcions del gestor energètic
municipal. Les funcions que ha de tenir el gestor energètic són:
•

Ser l’encarregat i impulsor principal responsable al seu municipi del Pacte de Batles i Batlesses de
Mallorca, i relacionar-se amb l'oficina del Pacte a Brussel·les.

•

Ha de ser la persona o equip encarregat de posar en pràctica l’aplicació del PAESC, amb el suport de
l’equip polític.

•

Disposar dels mitjans humans i materials de les diferents àrees de l’Ajuntament i comptar amb el
recolzament suficient per part de l’equip polític i tècnic de l’Ajuntament. Coordinar els departaments i les
àrees relacionades amb la despesa energètica i col·laborar-hi.

•

Recollir dades, com poden ser: un inventari de potències i tecnologia centre a centre, consums mes a
mes, aspectes relacionats amb el canvi climàtic...

•

Ser responsable de que s’implanti un sistema de gestió i comptabilitat energètica municipal. Controlar
que els consums i despeses energètiques siguin els correctes i prevists per a cada instal·lació i aixecar
alarma si la dispersió entre el previst i el facturat (mesurat) sobrepassa un determinat llindar.

•

Dissenyar, juntament amb altres tècnics i personal municipal o extern, estratègies de millora constant,
és a dir, proposar línies d'actuació per aconseguir millorar l'eficiència de les instal·lacions: Passar de
gasoil a gas natural o biomassa, afegir plaques solars tèrmiques, millora d'aïllaments...

•

Sensibilitzar els usuaris que fan ús de les instal·lacions i a la ciutadania en general del que s'està fent,
dels objectius a aconseguir...

•

Fer el seguiment, mesura i control de les millores implantades, així com dels estalvis.

•

Fer el seguiment i el control dels contractes amb empreses de serveis energètics en el cas que s’hagi
fet l’externalització d’algun servei per mitjà d’aquesta tipologia de contracte.

•

Encarregar-se que les empreses que gestionen diferents instal·lacions proporcionin informació dels
consums i despeses energètiques (poliesportius, ESEs, residus...).

Referent a aquesta gestió de l’energia i del canvi climàtic, l’Ajuntament va assumir els compromisos establerts
pel Pacte de Batles pel Clima i l’Energia quan s’hi va adherir a octubre de 2016. L’elaboració d’aquest document
serà una eina que facilitarà poder assolir els compromisos en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Actualment existeix un control dels consums energètics de les instal·lacions municipals, mitjançant una empresa
externa que s’encarrega de la comptabilitat energètica del municipi. Això es troba enfocat principalment a la
gestió eficient de tota la informació relacionada amb el consum energètic de les organitzacions, recolzant-se
fonamentalment en la caracterització de tots els punts de subministrament, així com els contractes i factures de
cada un d'ells.
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2.2. Inventari d’emissions
L’Inventari d’Emissions de Referència (IRE) de Selva va ser confeccionat per Azigrene Energiza a març de 2018.
En ell s’hi analitzen les emissions de CO2 que són produïdes per l’Ajuntament, així com per emissors que no en
depenen directament. No s’hi van tenir en compte altres gasos d’efecte hivernacle, com poden ser el CH4 o els
NOX, ja que es considera que no tenen un impacte important en l’àmbit del municipi.
En aquest inventari s’hi troben a faltar els consums energètics de la flota municipal, així com també les seves
corresponents emissions de CO2. Tampoc s’hi fa una anàlisi de l’enllumenat públic, en tant que s’ha englobat
dins els consums i emissions dels equipaments municipals.
L’any de referència de l’IRE per al càlcul d’emissions és el 2005, degut a la falta de dades d’anys anteriors. Per
altra banda, el darrer any analitzat a l’IRE és el 2016. No obstant, per al PAESC es consideraran les emissions
de l’any 2017 com a últim any disponible, en tant que aquestes dades han estat facilitades pel Consell Insular de
Mallorca i són més actuals.
2.2.1. Consums i emissions
L’anàlisi realitzada s’ha efectuat prenent per una banda l’Ajuntament i per l’altra la resta de l’àmbit PAESC. A
l’últim any disponible, la distribució dels consums entre aquests dos àmbits considerats va ser la següent:

Consum energètic a l'any 2017 [MWh]
Gasoil

76

24.048

Gasolina

8

8.615

Gasoil C

23

2.181

GLP

26

3.154

Electricitat

743
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100%

Resta àmbit PAESC

En general, els consums que depenen directament de l’Ajuntament són molt petits. La única font on l’Ajuntament
hi té un paper considerable és l’electricitat, ja que al 2017 el consum elèctric de l’Ajuntament va suposar un 6,6%
del total d’electricitat al municipi.
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2.2.1.1 Consum de l’àmbit PAESC, excepte Ajuntament.
El consum energètic considerat en l’àmbit PAESC va ser de 47.360 MWh a l’any 2005, any de referència. Pel
que es pot observar en l’històric de consums la tendència s’ha mantingut constant prop d’aqueix valor. Així mateix,
els consums van ser lleugerament més baixos durant els anys de la crisi econòmica, marcant un mínim a l’any
2014.
A l’any 2017 el consum se situa als 48.528 MWh, el qual representa un augment del 2,5% respecte a l’any de
referència, i el fa el consum més alt des del 2007.
Això no obstant, cal tenir en compte que la població al municipi ha augmentat un 20,7%. Per aquesta raó, entre
els anys 2005 i 2017 el consum d’energia per càpita ha disminuït un 15,1%, baixant dels 14,78 MWh/habitant fins
als 12,54 MWh/habitant.
•

Per fonts energètiques.

La font energètica amb major consum en el període de 2005 a 2017 va ser el gasoil per a transport. A l’any 2005
aquesta font va suposar un total de 20.582 MWh consumits, és a dir, el 44% del consum energètic total de l’àmbit
PAESC del municipi. El consum d’electricitat va ser de 9.105 MWh, sent això un 19% del consumit.
En el període analitzat aquestes dues fonts han anat augmentat el seu consum en detriment del gasoil C, la
gasolina o el GLP. A 2017 el consum de gasoil havia augmentat fins al 49% i el de l’electricitat fins al 22%.
El consum des d’altres fonts com, per exemple, el gas natural o la biomassa és nul. En el cas del gas natural és
degut a la inexistència d’infraestructura al municipi.
Consum [MWh]

2005

2010

2015

2017

Electricitat

9.105

10.289

9.779

10.504

GLP

4.346

3.729

2.970

3.154

Gasoil C

3.770

2.588

2.154

2.181

Gasoil

20.582

22.819

22.580

24.048

Gasolina

9.531

8.364

8.016

8.615

Total

47.333

47.789

45.498

48.502
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La distribució entre el consum energètic de cada font no ha patit grans canvis en el període, si bé és cert que hi
ha hagut variacions. S’observa que l’electricitat i el gasoil es van imposant davant de la resta de fonts.

Distribució de consums per font 2005

Distribució de consums per font 2017
Gasoil C
4%

Gasoil C
8%
Electricitat
19%

Electricitat
22%
GLP
9%

Gasoil
44%

Gasoil
50%

Gasolina
20%

•

GLP
6%
Gasolina
18%

Per sectors.

Pel que fa a la distribució dels consums per sectors, es pot veure com el sector predominant durant tot el període
2005-2017 és el sector de transport. Això va molt lligat alt consum de combustibles líquids (gasolina i gasoil)
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mostrat en el punt anterior. A l’any 2005, el sector de transport representava un 65% del consum total de l’àmbit
PAESC, i cap a l’any 2017 ha arribat a créixer fins al 67%.
Es pot observar com els anys de la crisi econòmica van afectar al consum, especialment en el sector serveis.
Aquest no ha arribat a recuperar els valors que tenia i al 2017 presenta una davallada de consum del 23,7%
respecte l’any de referència.
Per altra banda, la variació de 2005 a 2017 és més lleu en els sectors domèstic i de transport, que varien -0,3%
i +8,5%, respectivament.
Consum [MWh]

2005

2010

2015

2017

Domèstic

11.552

11.646

10.780

11.520

Serveis

5.668

4.961

4.123

4.320

Transport

30.113

31.183

30.595

32.662

Total

47.333

47.789

45.498

48.502
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Distribució de consums per sector 2005

Distribució de consums per sector 2017
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2.2.1.2 Emissions de l’àmbit PAESC, excepte Ajuntament.
Després d’haver analitzat les emissions de CO2 corresponents al període 2005-2017, es pot veure que n’ha hagut
un lleuger descens. A l’any 2005 els consums del municipi suposaven unes emissions de CO2 de 19.070 tones,
mentre que al 2017 aquest valor havia descendit fins a les 18.296 tones. És una baixada del 4,1%.
Cal tenir en compte que aquesta disminució de les emissions va lligada al factor d’emissió de l’electricitat, el qual
ha estat baixant els darrers anys, per causes alienes al municipi. Aquesta minva del factor d’emissió s’ha vist
afavorida per la posada en servei al 2012 de la connexió de la xarxa elèctrica de Mallorca amb la xarxa peninsular,
la qual disposa d’un mix energètic més net que el del sistema elèctric balear.
En termes d’emissió per càpita, el canvi ha estat d’una baixada des de 5,95 tones/habitant a l’any 2005 fins a
4,73 tones/habitant a l’any 2017. És una disminució del 20,5%, bastant més considerable que la variació en
termes absoluts.
•

Per fonts energètiques.

Analitzant el progrés de les emissions per font energètica es pot observar que totes han descendit respecte l’any
de referència, a excepció del gasoil per a transport.
El tractament dels residus suposa un petit impacte en emissions de CO2 en comparativa amb les altres fonts
emissores al municipi, prop del 2%. Pel que fa a les emissions degudes al cicle de l’aigua no es disposa de
dades, tot i així, el seu impacte tampoc acostuma a ser força rellevant en comparació amb la resta de fonts
energètiques.
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Tones de CO2

2005

2010

2015

2017

Electricitat

8.791

9.978

7.543

8.167

GLP

1.017

873

695

738

991

680

566

573

Gasoil

5.376

5.960

5.898

6.281

Gasolina

2.454

2.154

2.064

2.218

Residus

441

293

353

318

Aigua*

S/D

S/D

S/D

S/D

Total

19.070

19.937

17.119

18.296

Gasoil C

* No es disposa de dades sobre les emissions degudes a la gestió de l’aigua.
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A l’any 2005 els combustibles líquids per a transport suposaven un 41% de les emissions (28% en gasoil i 13%
en gasolina), mentre que l’electricitat pujava fins al 46%. Al 2017 les emissions degudes a l’electricitat han baixat
un punt percentual fins al 45% i, en canvi, les emissions degudes a combustibles per a transport han augmentat
fins al 46% (34% en gasoil i 12% en gasolina).
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Distribució d'emissions de CO2 per font
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•

Per sectors.

Pel que fa a la distribució de les emissions per sectors, el sector que més ha contribuït al seu descens és el del
serveis, amb un 25,9% de reducció del 2005 al 2017. Això pot ser degut al cessament d’activitat durant els anys
de la crisi econòmica, com ja s’ha analitzat amb el consum per sector.
També mostren reduccions el sector domèstic, que baixa emissions fins un 7%; i el sector de residus amb un
27,9%, tot i representar una petita part sobre el total.
Aquestes disminucions es veuen esmorteïdes per la pujada que es dona a les emissions relatives al sector del
transport, en tant que les seves emissions de CO2 pugen un 8,6%.
Tones de CO2

2005

2010

2015

2017

Domèstic

7.819

8.634

6.683

7.272

Serveis

2.979

2.897

2.121

2.206

Transport

7.830

8.114

7.962

8.500

Residus

441

293

353

318

Aigua*

S/D

S/D

S/D

S/D

Total

19.070

19.937

17.119

18.296

* No es disposa de dades sobre les emissions degudes a la gestió d’aigua.
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Distribució d'emissions de CO2 per sector
2005
Residus
2%

Distribució d'emissions de CO2 per sector
2017
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40%

Transport
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Serveis
12%

Serveis
16%

o Transport
El transport al municipi és principalment amb vehicle privat. Es pot observar que, exceptuant-ne els anys 2013 i
2014, en el període entre l’any de referència i el darrer any disponible el parc de vehicles no ha deixat de créixer.
El creixement s’ha produït especialment en vehicles que empren gasoil com a combustible, que són la majoria
des de l’any 2010.
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Taxa de
motortixació

Vehicles
4.000

110%

3.500

105%

3.000

100%

2.500

95%

2.000

90%

1.500

85%

1.000

80%

500

75%

0

70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasolina

Gasoil

Altres

Taxa de motorització

A l’any 2017 la taxa de motorització del municipi era de 938 vehicles per cada 1.000 habitants, és a dir, gairebé
un vehicle per habitant. Analitzant-ne l’històric, es pot veure que des de l’any de referència aquesta taxa ha estat
oscil·lant entre aqueixos valors, marcant un màxim de 957 vehicles per cada 1.000 habitants a l’any 2006, i un
mínim de 876 vehicles per cada 1.000 habitants al 2014.
Entre 2005 i 2017, per tant, hi ha hagut un creixement de l’1,6% de la motorització del municipi, si bé no hi ha
una tendència clara que faci pensar que continuarà augmentant.
Aquesta alta motorització del municipi pot trobar-se motivada per l’escàs transport públic, així com la forta
dependència d’Inca, municipi veí, per poder accedir a diferents serveis.
L’evolució de passatgers a les línies de autobús del TIB (Transport de les Illes Balears) que donen servei al
municipi ha estat la següent:
Passatgers/any
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2015
Línia 332

2016

2017

S’observa que entre els anys 2012 i 2016 l’ús del transport públic a Selva s’ha mantingut estable. Al 2017 es
produeix un fort augment dels usuaris de la línia 330, que bé podria ser deguda per modificacions en el servei.
De la mateixa manera, cal fixar-se en la baixada que pateix la línia 332 de l’any 2011 al 2012, que podria venir
motivada també per canvis en el servei ofert.

o Domèstic
Com s’ha exposat abans, en el període analitzat s’ha produït una lleugera disminució del consum energètic en el
sector domèstic.
És important remarcar que el consum no hagi augmentat significativament, tot i que la població sí ho ha fet. Això
és un bon indicador de que el consum domèstic va millorant la seva eficiència.

Consum [kWh]
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La baixada s’ha accentuat en quant a emissions de CO2, en tant que gran part del consum domèstic és
d’electricitat (a 2017 era el 72,6%) i el seu factor d’emissions hi juga un paper important.
Pel que fa a les edificacions, en general el parc d’immobles es troba envellit. Segons dades de l’INE, al 2011 la
situació de Selva era que més del 68% dels immobles havien estat construïts al 1980 o abans. Els edificis amb
aqueixa antiguitat no disposen d’elements constructius amb aïllament tèrmic i, per tant, no tenen una bona
eficiència energètica.
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o Serveis
El sector serveis és on hi és més perceptible la baixada de consum. Sobretot és deguda a una disminució del
consum de combustibles, degut als quals se’n redueixen directament les emissions de CO2. El consum
d’electricitat es manté estable, però també hi ha una baixada en les emissions per aquesta font energètica deguda
a que el mix elèctric ha variat.
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En resum, el consum de GLP baixa un 28,9% al sector serveis, el de Gasoil C ho fa en un 43,4% i el d’electricitat
en un 1,9%. Això es tradueix en unes emissions al 2017 un 25,9% menors que a l’any 2005, és una reducció de
773 tones de CO2/any.

o Residus
Pel que fa a les emissions degudes als residus, durant el període analitzat se n’ha produït un descens respecte
al 2005, tot i l’augment de la població.
Recollida en massa
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També és positiu el canvi en els hàbits de reciclatge, ja que es produeix un augment en la quantitat de vidre i
envasos reciclats que, respecte a valors de 2005, augmenten un 82,4% i un 84% respectivament. Per altra banda
hi hauria el reciclatge de paper i cartró, que descendeix un 13,4%, tot i tenir una tendència positiva en els darrers
anys.
Al municipi es disposa de punts verds al nucli de Selva, al costat del cementeri, i a Caimari, al costat del
poliesportiu de Ses Deveres.
Per a la recollida de fems s’empra el sistema de recollida porta a porta, disposant d’un sistema de reciclatge que
depèn del dia de la setmana i facilita a la ciutadania poder reciclar sense haver d’anar a un punt verd.
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2.2.1.3 Consum de l’àmbit de l’Ajuntament.
Deguda a la manca d’informació a l’IRE, per a l’anàlisi del consum de l’Ajuntament només s’ha disposat dels
totals anuals en energia elèctrica, la distribució de consums per subministrament a l’any 2017, i el cost total de
combustibles als anys 2016 i 2017.
Per poder conèixer els consums d’enllumenat públic s’ha pres la proporció de consum per a l’any 2017. A partir
d’aquest consum s’ha fet una extrapolació cap a anys anteriors, suposant una variació interanual del 0,5% degut
a petites substitucions de l’enllumenat per tipologia LED. També s’ha considerat una variació del 2% entre 2016
i 2017, degut a la substitució completa de l’enllumenat públic de Biniamar.
Per als consums de la flota municipal, s’ha calculat l’energia equivalent mitjançant el preu mitjà de gasolina i
gasoil durant els anys 2016 i 2017, dels quals se’n tenien dades, tenint en compte que prop d’un 90% del consum
seria de gasoil. A l’igual que l’enllumenat públic, s’ha fet una extrapolació cap a anys anteriors dels consums de
la flota, considerant que la proporció de vehicles gasoil/gasolina ha variat de forma semblant a com ho ha fet a
la resta de parc de vehicles del municipi.
També es té en compte la introducció d’un vehicle elèctric a la flota al 2017, pel qual s’assigna part del consum
energètic total del municipi a aquest concepte, suposant la variació del consum haguda al subministrament de la
brigada municipal, on es carregaria el vehicle.
Finalment, per a la consideració de consums dels equipaments municipals, s’ha disposat dels consums elèctrics
que no s’han assignat a enllumenat ni a flota municipal. A més, s’hi afegeix un consum de gasoil C proporcional
al consum del municipi, la proporció del consum de l’Ajuntament sobre el total s’ha fet partint dels valors de
consum obtinguts per a l’any 2016.
No s’ha estimat en aquests càlculs l’energia consumida pel sistema ACS de l’escola de Caimari.
El consum de l’Ajuntament s’ha vist reduït lleument en el període 2005-2017. Es va passar d’un consum total de
914 MWh a l’any de referència, a un consum de 877 MWh al 2017. Això és una baixada del 4,0% en consum, si
bé s’observa que el valors van oscil·lant any a any i no hi ha una tendència a la baixa massa clara.
•

Per fonts energètiques.

La font energètica dominant en l’àmbit de l’Ajuntament és sens dubte l’electricitat, que en cap moment és menor
del 80% del total. La resta de consum es correspon amb GLP i combustibles líquids.
S’observa que el consum elèctric es manté aproximadament constant al llarg del període, sent la variació al 2017
d’un +1,8% respecte a l’any de referència.
De forma semblant a l’electricitat, el consum de GLP és constant durant tot el període analitzat. Pràcticament no
s’hi consideren variacions.
Pel que fa al consum de combustibles la informació de què es disposa no és gaire fiable. Això no obstant, es
considera que el gasoil de calefacció ha vist reduït el seu consum aproximadament la meitat, una disminució del
55,8%, respecte a l’any de referència.
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En quant als combustibles per a transport s’han anat mantenint al llarg del temps, tot i que el gasoil va guanyant
terreny a la gasolina. Al 2017 hi ha una baixada important respecte a l’any anterior, deguda a la introducció del
primer vehicle elèctric a la flota municipal.
MWh

2005

2010

2015

2017

Electricitat

730

761

657

743

GLP

26

26

26

26

Gasoil C*

52

36

29

23

Gasoil*

91

97

97

76

Gasolina*

15

10

9

8

Total

914

930

819

877

* Estimacions de consum. No s’ha pogut disposar de les dades reals.
Consum [MWh]
1.200
1.000
Gasoil C
Gasoil
Gasolina
GLP
Electricitat

800
600
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0
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Distribució de consums per font
Ajuntament 2005
Gasolina
1%
Gasoil C
6%

Distribució de consums per font
Ajuntament 2017
Gasolina
Gasoil C
1%
2%
GLP
3%

Gasoil
10%

Gasoil
9%

GLP
3%
Electricitat
85%

Electricitat
80%
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•

Per servei municipal.

Pel que fa a la distribució de consums entre serveis municipals, el principal consumidor són els equipaments i
edificis municipals, amb un 48% del consum al darrer any disponible. Es troben seguits de ben a prop per
l’enllumenat públic que suposa un 42% del consum total. Per últim, hi hauria la flota municipal a la que correspon
el 10% restant del consum.
MWh

2005

2010

2015

2017

Equipaments

411

436

335

422

Enllumenat públic

397

387

378

368

Flota municipal

106

107

107

87

Total

914

930

819

877

Consum [MWh]
1.200
1.000

Flota
municipal

800

Enllumenat
públic

600

Edificis
equipaments
i serveis

400
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Es pot veure que no hi ha grans variacions en les proporcions de consum. En el període 2005 a 2017, un 2% del
consum de la flota i un altre 1% de l’enllumenat públic s’haurien desplaçat cap als consums d’equipaments.
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Distribució de consums per servei
Ajuntament 2017

Distribució de consums per servei
Ajuntament 2005

Flota
municipal
10%

Flota
municipal
12%
Edificis
equipaments
i serveis
45%

Enllumenat
públic
42%

Enllumenat
públic
43%

Edificis
equipaments
i serveis
48%

o Equipaments
A l’any 2017, aquests consums van ser un total de 422 MWh; sent així un 2,7% majors que l’any de referència,
en què va haver un consum de 411 MWh.
La distribució de consums elèctrics entre els diferents equipaments municipals és prou desigual. Gairebé la meitat
es correspon amb els consums de les instal·lacions esportives.
Distribució de consums elèctrics per tipus
d'equipament
Administració
8%

Social Altres
3% 3%

Educació
12%

Esportiu
45%

Sanitat
14%
Cultural
15%
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Més detalladament, el 90% del consum elèctric dels equipaments municipals prové dels següents equipaments:
ELECTRICITAT
(KWH)

% SOBRE EL
TOTAL

% ACUMULAT
DEL TOTAL

PAVELLÓ + PISCINA SES COMES

87.171

23%

23%

POLIESPORTIU SES DEVERES

48.886

13%

37%

AUDITORI ES CENTRE

46.358

12%

49%

CAMP FUTBOL + CEMENTERI

27.864

7%

56%

CENTRE SANITARI BINIAMAR

21.669

6%

62%

CENTRE SANITARI + ESCOLA CAIMARI

21.098

6%

68%

AJUNTAMENT

19.704

5%

73%

ESCOLA ES PUTXET

16.692

4%

78%

CENTRE SANITARI SELVA

12.723

3%

81%

EDIFICI 3a EDAT

11.140

3%

84%

BIBLIOTECA MUNICIPAL SELVA

10.421

3%

87%

ESCOLA ES TORRENTET

6.813

2%

89%

OFICINES POLICIA LOCAL

6.358

2%

90%

EQUIPAMENT

Cal tenir en compte que els equipaments del Centre sanitari i l’escola de Caimari depenen del mateix
subministrament elèctric, ja que estan localitzats al mateix edifici. De forma semblant succeeix amb els
equipaments del Camp de futbol i el cementeri de Selva, que per proximitat depenen del mateix punt de
subministrament.
També s’ha de tenir en consideració que el subministrament del Pavelló i la piscina de Ses Comes és compartit
amb el restaurant de la piscina. Aquest subministrament es troba en procés de divisió, per proporcionar al
restaurant el seu propi comptador, el qual podria fer minvar considerablement els consums assignats als
equipaments de pavelló i piscina.
o Enllumenat públic
L’enllumenat públic és un dels principals actors en el consum del municipi. Una raó d’això és que es troba envellit
i, per tant, no és energèticament eficient. Si bé és cert que els punts de llum del nucli de Biniamar van ser
substituïts per LED a l’any 2017, encara s’està pendent d’actuacions a la resta de nuclis poblacionals.
A continuació es mostra en un gràfic el pes que té cada tipus de làmpada a cada nucli urbà. S’hi observa que la
tipologia dominant és el vapor de mercuri.
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Tipologia de les làmpades

Unitats instal·lades
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Selva
Vapor de sodi

Caimari

Biniamar

Vapor de mercuri

Halurs metàl·lics

Fluorescent

Moscari
LED

A falta de disposar de dades precises, s’ha estimat una reducció en el consum d’un 7,3% (29 MWh) respecte a
l’any de referència. Aquesta variació seria deguda especialment al canvi de l’enllumenat de Biniamar.

o Flota de vehicles
La flota municipal consta d’un total de 15 vehicles, dels quals 2 són motos. En general la flota es troba envellida,
ja que la seva mitjana d’edat és de 16 anys i, fins i tot, disposa de 2 vehicles amb més de 30 anys. Tot i això,
s’ha de remarcar que hi ha 4 vehicles amb menys de 3 anys, pel qual s’entén que la flota comença a renovar-se.
Es representa en el següent gràfic la distribució de la flota per franges d’edat:
Envelliment de la flota municipal
> 30 anys; 2
< 5 anys; 4

20-29 anys; 4

5-9 anys; 0

10-19 anys; 5

És important considerar també que dos dels vehicles més nous són elèctrics. Això fa que l’electricitat passi a
formar part també de les fonts energètiques que abasteixen la flota, junt amb el gasoil i la gasolina que ja hi eren.
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2.2.1.4 Emissions de l’àmbit de l’Ajuntament.
Les emissions de CO2 de l’àmbit de l’Ajuntament depenen fortament del consum i el factor d’emissió de la
electricitat, en tant que els consum elèctric suposa més d’un 80% durant tot el període analitzat.
Aquest factor d’emissió de l’electricitat a Mallorca s’ha vist afectat els darrers anys per la connexió elèctrica amb
la península Ibèrica, tal com s’ha exposat al punt d’emissions de la resta de l’àmbit PAESC. Per tant, bona part
de la reducció d’emissions serà degut a aquest factor.
Pel que fa a la quantitat de les emissions, s’observa que aquestes descendeixen un 18,8% entre 2005 i 2017.
Això és una reducció de 140 tones de CO2.
•

Per fonts energètiques.

Les emissions degudes a l’electricitat són la majoria, aproximadament un 95%. Per aquest motiu serà important
incidir en reduir-ne el consum millorant l’eficiència energètica dels equipaments i l’enllumenat públic.
Tones de CO2

2005

2010

2015

2017

Electricitat

705

738

507

578

GLP

6

6

6

6

Gasoil C

14

9

8

6

Gasoil

24

25

25

20

Gasolina

4

3

2

2

752

781

548

612

Total

CO2 [tones]
1.000
900
800
700

Gasoil C
Gasoil
Gasolina
GLP
Electricitat

600
500
400
300
200
100
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Distribució d'emissions de CO2 per font
Ajuntament 2005
Gasoil
3%

Gasolina
0%

Distribució d'emissions de CO2 per font
Ajuntament 2017

Gasoil C
2%

Gasolina
0%

GLP
1%

Gasoil C
1%

GLP
1%

Electricitat
95%

Electricitat
94%

•

Gasoil
3%

Per servei municipal.

Pel que fa a les emissions per serveis, es pot observar que s’ha produït una reducció en els tres. Si bé això és
fortament degut al factor d’emissió de l’electricitat.
Tones de CO2

2005

2010

2015

2017

Equipaments

341

378

229

302

Enllumenat públic

383

375

291

286

Flota municipal

28

28

28

24

Total

752

781

548

612

CO2 [tones]
1.000
900
800

Flota
municipal

700

Enllumenat
públic

600
500

Edificis
equipaments
i serveis

400
300
200
100
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Distribució d'emissions de CO2 per servei
Ajuntament 2005

Distribució d'emissions de CO2 per servei
Ajuntament 2017

Flota
municipal
4%

Enllumenat
públic
51%

Flota
municipal
4%

Edificis
equipaments
i serveis
45%

Enllumenat
públic
47%

Edificis
equipaments
i serveis
49%

2.2.2. Producció local d’energia inferior a 20 MW
El funcionament dels equipaments municipals és principalment amb fonts d’energia externes: electricitat o
hidrocarburs.
Segons les dades aportades pel Consell de Mallorca, a Selva no existeixen instal·lacions de plaques solars
fotovoltaiques que siguin de titularitat de l’Ajuntament. No obstant, s’ha de considerar l’existència d’un sistema
de generació d’ACS mitjançant plaques solars a l’escola Ses Monges Franciscanes de Caimari.
En l’àmbit privat, hi ha una potència instal·lada de 8,2 kW en plaques solars fotovoltaiques, però aquesta
producció és únicament per a autoconsum.

2.3. Diagnosi
La diagnosi exposada en els següents punts s’ha efectuat prenent les dades presentades a l’Inventari
d’Emissions de Referència del municipi i, a més, les dades de 2017, que permetran tenir una informació més
actualitzada de l’estat dels consums i emissions de Selva.
Primerament es mostren algunes taules resum, per tal d’aclarir quines són les referències de 2005 i també quin
és el punt de partida a 2017. Seguidament, s’analitzen els punts forts i els punts febles del municipi, s’exposen
els escenaris possibles pel que fa a l’emissió de CO2, i es valora el potencial de la implantació d’energia renovable
al municipi. De la mateixa manera, s’indiquen els objectius concrets a assolir amb el PAESC.
Finalment, es presenta el Pla d’Acció de Mitigació amb les corresponents accions proposades.
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2.4. Taules de resum

2005 CONSUM D'ENERGIA (kWh)

CATEGORIA

Gas
Electricitat
canalitzat

GLP

Gasoil C

26.442

51.593

Gasolina

Gasoil

2005 PRODUCCIÓ D'ENERGÍA (kWh)

Gas Biodièsel Biodièsel
Renovables Convencional
natural
(10%)
(20%)

Consum
Consum
de gas
altres
natural combustibles

TOTAL
Compra
d'energia
verda
certificada

TOTAL

Àmbits dependents de l'Ajuntament
Edificis equipaments i serveis

333.151

Enllumenat públic

396.933

Transport públic i flota municipal

0

411.185
396.933

0

14.632

91.022

0

0

0

Producció d'energia

105.654
0

0

0

0

Àmbits PAESC no dependents d'Ajuntament
Sector domèstic

6.924.052

0

2.859.034 1.769.268

11.552.353

Sector serveis

2.180.572

0

1.486.663 2.000.843

5.668.078

Transport privat i comercial

0

9.530.789 20.581.911

30.112.700

Producció d'energia

TOTAL

9.834.708

0

4.372.139 3.821.703 9.545.421 20.672.933
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.246.904

2017 CONSUM D'ENERGIA (kWh)

CATEGORIA

Gas
Electricitat
canalitzat

GLP

Gasoil C

26.442

23.232

Gasolina

Gasoil

2017 PRODUCCIÓ D'ENERGÍA (kWh)

Gas Biodièsel Biodièsel
Renovables Convencional
natural
(10%)
(20%)

Consum
Consum
de gas
altres
natural combustibles

TOTAL
Compra
d'energia
verda
certificada

TOTAL

Àmbits dependents de l'Ajuntament
Edificis equipaments i serveis

372.535

Enllumenat públic

368.127

Transport públic i flota municipal

0

422.209
368.127

2.566

7.584

76.450

0

0

0

Producció d'energia

86.600
0

0

0

0

Àmbits PAESC no dependents d'Ajuntament
Sector domèstic

8.365.216

0

2.105.556 1.049.054

11.519.826

Sector serveis

2.139.240

0

1.048.665 1.131.633

4.319.537

Transport privat i comercial

0

8.614.816 24.047.558

32.662.374

Producció d'energia

TOTAL

11.247.684

0

3.180.662 2.203.918 8.622.400 24.124.007
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49.378.672

2005 EMISSIONS DE CO2 (tones)
CATEGORIA

Electricitat

Gas
canalitzat

GLP

Gasoil C

6,19

13,56

Gasolina

Gasoil Gas natural

Biodièsel
(10%)

Biodièsel
(20%)

TOTAL

Àmbits dependents de l'Ajuntament
Edificis equipaments i serveis

321,66

Enllumenat públic

383,24

Transport públic i flota municipal

341,40
383,24

0

3,77

23,77

0

0

0

Producció d'energia

27,54
0

Àmbits PAESC no dependents d'Ajuntament
Sector domèstic

6.685,17

669,01

464,96

7.819,15

Sector serveis

2.105,34

47,88

525,82

2.979,04

Transport privat i comercial

0

2.454,18 5.376,00

7.830,17

Producció d'energia

0

Altres
Residus

441,35

Cicle de l'aigua

TOTAL

0

9.495,41

0

1.023,08

1.004,34
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2.457,95 5.399,77

0

0

0

19.821,90

2017 EMISSIONS DE CO2 (tones)
CATEGORIA

Electricitat

Gas
canalitzat

GLP

Gasoil C

6,19

6,11

Gasolina

Gasoil Gas natural

Biodièsel
(10%)

Biodièsel
(20%)

TOTAL

Àmbits dependents de l'Ajuntament
Edificis equipaments i serveis

289,65

Enllumenat públic

286,22

Transport públic i flota municipal

301,94
286,22

1,99

1,95

19,97

0

0

0

Producció d'energia

23,92
0

Àmbits PAESC no dependents d'Ajuntament
Sector domèstic

6.503,96

492,70

275,69

7.272,35

Sector serveis

1.663,26

245,39

297,39

2.206,04

Transport privat i comercial

0

2.218,32 6.281,22

8.499,54

Producció d'energia

0

Altres
Residus

317,71

Cicle de l'aigua

TOTAL

0

8.745,07

0

744,27

579,19

2.220,27 6.301,19
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0

0

0

18.907,70

2.5. Punts forts i punts febles
En l’àmbit PAESC, exceptuant-ne l’Ajuntament, s’hi troben els següents punts forts i febles:
Aspecte

Punts forts

Punts febles

1. Estructura i
territori

- Bona part de la població vivint fora dels
- Prop de la meitat del municipi (un 46%)
nuclis urbans.
es troba en zona protegida.
- 5 nuclis poblacionals diferents.

2. Mobilitat i
transport

- Molt poca incidència del transport públic
degut als pocs serveis. Gairebé la totalitat
dels desplaçaments són amb transport privat.
- Existència de punts de recàrrega per a - El parc de vehicles ha augmentat un 26%
vehicle elèctric.
des de 2005.
- El número de vehicles dièsel ha augmentat
un 47% i ja supera el número de vehicles de
benzina.

3. Aigua

- Disponibilitat de pous amb una
capacitat d’extracció prou alta per als - Pèrdues a la xarxa de subministrament
consums actuals.
d’aigua molt altes. Pèrdues superiors al 40%
- Implicació de l’Ajuntament en durant tot el període 2005-2015.
conscienciació en l’estalvi d’aigua.

4. Residus

- Recollida de residus mancomunada
amb altres municipis d’Es Raiguer.
- Recollida porta a porta organitzada de
forma que es permet també el reciclatge. - Disminució d’un 13% respecte al 2005 en
- Existència de punts verds a Selva i reciclatge de paper i cartró.
Caimari.
- Augment de més del 80% respecte al
2005 en reciclatge d’envasos i vidre.

5. Energia àmbit
domèstic i
serveis

- A 2017 el consum al sector serveis és
un 24% menor que a 2005.
- El consum domèstic es troba estable, - Molt poca implantació de l’autoconsum.
tot i que la població del municipi ha - Poca influència directa per part de
augmentat un 21% des del 2005. Els l’Ajuntament.
consums i emissions per càpita han
disminuït
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6. Potencial
d’implantació
d’energies
renovables

- Molta superfície municipal es troba en zona
protegida, el qual pot suposar una barrera a la
- Existència d’edificis municipals amb instal·lació de parcs fotovoltaics.
cobertes que es poden emprar per - Actualment nul·la aportació d’energia
instal·lar-hi plaques solars.
renovable.
- Oposició veïnal a la instal·lació de parcs
fotovoltaics, com S’Hort d’en Coll.

Per altra banda, en l’àmbit de l’Ajuntament els punts forts i febles serien els següents:
Aspecte

1. Equipaments

Punts forts

Punts febles

- Sistema d’ACS amb plaques solars a
l’escola de Caimari.
- Disposició de gestor energètic
municipal.
- Comptabilitat energètica.

- No es disposa de serveis com poden ser
instituts o hospitals. Només es pot accedir a
aquests serveis desplaçant-se a un altre
municipi.
- Baixa taxa de renovació de les instal·lacions.

- Funcionament de l’enllumenat públic amb
interruptors horaris manuals.
2. Enllumenat
- Enllumenat del nucli de Biniamar
- La majoria de l’enllumenat públic continua
públic i semàfors substituït per tecnologia LED.
funcionant amb làmpades de vapor de sodi,
vapor de mercuri i halur metàl·lic.
3. Flota municipal
- Baixa taxa de renovació de la flota.
- Disposició de 2 vehicles elèctrics a la
i serveis
- Flota molt envellida. Vehicles amb més de 20
flota.
externalitzats
anys.
4.
Infraestructures
municipals

- Totes les instal·lacions depenen del
- Recent adequació dels hidrants del
subministrament elèctric.
municipi.
- No hi ha canalitzacions de gas natural.
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2.6. Projecció d’escenaris de GEH fins al 2020 i 2030
En aquest punt es pretén donar una visió dels escenaris possibles en les emissions de CO2 fins a l’any 2030.
Aquests són:
•

Alternativa zero, o BaU (Business as Usual). Representa la tendència que seguirien les emissions de
CO2 en el cas de no prendre cap mesura des del municipi per a reduir-les.

•

Alternativa PAESC. És la tendència que haurien de seguir les emissions amb la implementació de les
mesures del PAESC per tal d’assolir l’objectiu de reducció del 40% d’emissions per a l’any 2030.

Com es pot veure al diagrama, es produeix una diferència notable entre les dues alternatives. Per a l’alternativa
PAESC, es considera una reducció d’emissions d’aproximadament 400 tones de CO 2 anuals entre 2020 i 2030.
En canvi, considerant l’alternativa zero només s’estarien reduint unes 215 tones de CO2/any.
A més, s’observa que les emissions han pujat els darrers anys tot i que la població del municipi s’ha estancat.
L’augment en la població ha estat d’un 0,3% entre 2014 i 2017, mentre que l’augment d’emissions de CO2 en
aquest mateix període ha estat d’un 3,8%. Per tant, s’han de reforçar les mesures encaminades cap a la reducció
de les emissions.

CO2 [tones]

Projecció de les emissions de CO2

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2005

2010
Històric d'emissions

2015

2020
Alternativa PAESC
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2025
Alternativa zero

2030

2.7. Visites d’Avaluació Energètica
Les Visites d’Avaluació Energètica (VAEs) permeten conèixer de primera mà l’estat en què es troben les
instal·lacions visitades. Per aquest motiu és important la seva realització a les instal·lacions corresponents a
subministraments que registren alts consums, així com a instal·lacions antigues o amb defectes.
Per a la realització de les VAEs de Selva, s’han triat els següents 10 equipaments:

ELECTRICITAT (kWh)

% SOBRE EL TOTAL

PAVELLÓ + PISCINA SES COMES

87.171

23%

% ACUMULAT
DEL TOTAL
23%

CAMP FUTBOL

27.864

7%

30%

AUDITORI ES CENTRE

46.358

12%

43%

BIBLIOTECA MUNICIPAL SELVA

10.421

3%

46%

CENTRE SANITARI SELVA

12.723

3%

50%

CENTRE SANITARI + ESCOLA CAIMARI

21.098

6%

56%

POLIESPORTIU SES DEVERES

48.886

13%

69%

ESCOLA ES PUTXET

16.692

4%

73%

EDIFICI 3a EDAT

11.140

3%

76%

AJUNTAMENT

19.704

5%

81%

EQUIPAMENT

DATA VAE

27//03/2019

29/03/2019

03/04/2019

Aquests equipaments triats cobreixen el 81% del consum del total d’equipaments. Junt amb l’enllumenat públic,
s’està considerant un 90% del total del consum elèctric de les instal·lacions municipals.
Les VAEs es van efectuar juntament amb la brigada municipal, que va facilitar les tasques d’accés als diferents
edificis o equipaments, així com la localització de les instal·lacions concretes.
El resum de les VAEs amb informació més concreta es pot trobar al DOCUMENT II del PAESC.
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2.8. Anàlisi del potencial d’implantació d’energies renovables al municipi
Per tal de poder definir les accions que són a l’abast del municipi en matèria de producció d’energia renovable,
cal primer determinar quin potencial d’implantació hi tenen aquestes energies. Fonamentalment, s’hi veu
potencial a solucions amb energia solar i amb combustió de biomassa:
•

Energia solar

Segons dades del PVGIS, el municipi té una irradiació global diària d’entre 4,9 kWh/m2 i 5,3 kWh/m2, en funció
de la zona. Aqueixa variabilitat és deguda a la proximitat a la Serra de Tramuntana, que afecta en major mesura
a la banda nord del municipi.
Tot i els efectes que hi té la situació al raiguer de la Serra de Tramuntana, aquests valors de irradiació segueixen
trobant-se per damunt dels nivells que es poden trobar a zones com el nord de la Península Ibèrica o Europa
central.

En definitiva, es considera viable la instal·lació de plaques solars a les cobertes dels diferents edificis
municipals. Alguns exemples d’edificis on en podria ser viable la instal·lació són el poliesportiu de Selva, el
CEIP Es Putxet o l’auditori Es Centre.
•

Biomassa

Es planteja la realització d’estudis respecte al potencial que pugui tenir l’energia produïda amb combustió de
biomassa, donat l’entorn agrícola i forestal del municipi. No obstant, cal tenir en compte que bona part de Selva
es troba en zona protegida i això podria limitar molt l’abast d’aquesta font energètica.
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2.9. Objectius estratègics de reducció i àmbits d’actuació
Els objectius a assolir venen referenciats per les emissions de l’àmbit PAESC a l’any 2005 que van ser d’un total
de 19.822 t CO2. Per tant, l’objectiu de reducció per a l’any 2030 és de 7.929 t CO2, que és un 40% de les
emissions produïdes a l’any 2005.
t CO2

2005

2017

Objectiu 2030

19.822

18.908

11.893

Estalvi d’emissions de CO2 (t)

-

914

7.929

Reducció d’emissions CO2 (%)

-

4,6%

40%

Emissions de CO2 (t)

Per tal, d’aconseguir aquest objectiu d’emissions el full de ruta del PAESC proposa un increment del consum
d’energia renovable del 27%. En tant que no hi ha una referència en aquest aspecte, un bon començament podria
ser la contractació dels subministraments elèctrics del consistori amb comercialitzadores que ofereixen energia
verda certificada.

2.10. Pla d’Acció: Accions de mitigació
A continuació, es recullen les accions a dur a terme per part del consistori, per tal d’assolir la fita de reduir les
emissions de CO2 un 40% al 2030. Les accions han de marcar un punt d’inflexió en les decisions preses per
l’Ajuntament, i encaminar-les cap a l’objectiu de reducció d’emissions.
El Pla d’Accions de Mitigació de Selva proposa una reducció de 7.959 tones de CO2 per a l’any 2030, que es
troba lleugerament per damunt de l’objectiu de reducció del 40% de les emissions respecte als valors de l’any
2005, any de referència. El cost total que té l’aplicació d’aquest pla d’accions és de 2.063.797 €. En qualsevol
cas ha de considerar-se la no valoració econòmica de certes accions. A aquest pla s’hi afegeix un cronograma
amb la distribució temporal de les accions a dur a terme.
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2.11. Contingut de la fitxa
Nº

NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:
Àrea d'intervenció:
Àmbit d'actuació:

Codi:

Tipus d'actuació:

A__

B__

C__

Prioritat:

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:

Departament i/o persona responsable de la implantació:
Termini:

--- any/s

Data inici:

Data finalització:

Cost inversió (€):
Font energètica

Periode retorn (anys):
Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Objectiu estalvi energia a 2030
previst (MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Objectiu producció d'energia
renovable a 2030 prevista (MWh/any)

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:

OBSERVACIONS:
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Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Objectiu reducció d'emissions de
CO2 a 2030 prevista (tCO2/any)

Els continguts inclosos a la fitxa així com la disposició de les dades són els proposats pel Govern de les Illes
Balears. A continuació es descriuen alguns dels punts de la plantilla base:
•

Acció o mesura: És el títol de l’acció a realitzar.

•

Àrea d’intervenció: Es tracta del sector, categoritzat emprant la codificació de l’oficina del Pacte.

•

Codi: Segons codificació proposada pel Govern de les Illes Balears.

•

Àmbit d’actuació: Posar la lletra segons la codificació següent.
o D: domèstic
o S: serveis
o T: transport
o R: residus
o W: aigua
o A: Ajuntament.

•

Prioritat: De l’1 al 3, sent l’1 més prioritari a curt termini i el 3 menys prioritari (a llarg termini).
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Nº

1 NOM ACCIÓ:

DOBLE VIDRE A FINESTRES I PORTES O DOBLE PORTA

Nom de l'acció en anglès:

Double glazing in windows and doors or double door

Àrea d'intervenció:

Eficiència energètica en calefacció d’espais i subministres d’aigua calenta - Altres

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A13

B112

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'aïllament tèrmic és clau per reduir l'ús de la calefacció a l'hivern i la refrigeració a l'estiu. Amb aquesta acció es proposa
una millora en l'aïllament de finestres amb la instal·lació de doble finestra o doble vidre a les finestres amb baixos valors de
transmitància tèrmica (tancament estanc), millores que estalvien fins un 30% del consum energètic. Es proposa dur a
terme aquesta acció als següents equipaments municipals:
- El centre sanitari de Selva.
- Antic convent de les M onges Franciscanes, on s'hi troba l'escola i el centre sanitari de Caimari.
- L'edifici de primària de l'escola Es Putxet de Selva.
- Casa de la Vila. (Part antiga de l'ajuntament.)
- El centre per a la 3a edat de Selva.
- Vestuaris del camp de futbol de Ses Comes.
Per als edificis on les portes i finestres ja són prou aïllants, se'n proposa la renovació de l'aïllament. S'ha de tenir en compte
que els aïllaments de portes i finestres han de ser substituïts cada uns quants anys, en tant que el material (espuma,
silicona...) es desgasta i deixa d'actuar com a aïllant. Per tant, els edificis on s'ha d'actuar són:
- Poliesportiu Ses Comes.
- Vestuaris del poliesportiu de Ses Deveres.
- Auditori Es Centre.
- L'edifici d'educació infantil de l'escola Es Putxet.
- Biblioteca de Selva.
- Edifici Ca ses Blaies. (Part nova de l'ajuntament.)
Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

6 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2022

61.900

Data finalització:

2028

Periode retorn (anys):

8,89

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat i Gasoil C

54.541,99

-

43,60

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat de finestres i portes amb bon aïllament sobre el total.
2. Consum total d'energia dels edificis públics.

OBSERVACIONS:
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Nº

2 NOM ACCIÓ:

AÏLLAM ENT DE PARETS O SOSTRE

Nom de l'acció en anglès:

Improving the insulation degree of walls or roof

Àrea d'intervenció:

Envoltant d'edificis - Altres

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A11

B112

C1

3 (Baixa)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció consisteix en la millora dels aïllaments tèrmics i tancaments dels edificis municipals per tal d'assolir estalvis
energètics derivats d'aquestes millores. S'ha de tenir en compte que els edificis construïts abans del 1980 no disposen
d’aïllament tèrmic i per tant són molt poc eficients energèticament.
Per tant, es proposa dur a terme aquesta millora en els edificis més antics o en mal estat, que són:
- El centre sanitari de Selva.
- Antic convent de les M onges Franciscanes, on s'hi troba l'escola i el centre sanitari de Caimari.
- Casa de la Vila. (Part antiga de l'ajuntament.)
- Vestuaris del camp de futbol de Ses Comes.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

3 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2027

84.600

Data finalització:
Periode retorn (anys):

2030
20,25

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat i Gasoil C

32.725,20

-

26,16

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'equipaments on se n'ha millorat l'aïllament.
2. Consum total d'energia dels edificis públics.

OBSERVACIONS:
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Nº

3 NOM ACCIÓ:

VÀLVULES TERM OSTÀTIQUES ALS RADIADORS.

Nom de l'acció en anglès:

Thermostatic valves in heaters.

Àrea d'intervenció:

Eficiència energètica en calefacció d’espais i subministres d’aigua calenta - Altres

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A13

B112

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es proposa la instal·lació de vàlvules termostàtiques als radiadors de l'escola Es Putxet de Selva. Aquestes vàlvules han
de permetre el tancament parcial o total de la circulació del radiador, per tal de poder regular la temperatura de forma
individualitzada a cada aula o despatx de l'escola.
Una de les principals motivacions d'aquesta instal·lació és el fet de que hagi aules amb una temperatura desmesurada. En
elles actualment per poder regular la temperatura s'han d'obrir les finestres, amb la ineficiència energètica tan gran que
suposa tenir la calefacció posada amb les finestres obertes. La instal·lació d'aquestes vàlvules permetrà reduir el consum
de combustible emprat per la caldera, a la vegada que es millorarà el confort a les aules.
La inversió s'estima en 15 radiadors x 40 €/ut. + el cost d'instal·lació.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

1.000

Data finalització:

2021

Periode retorn (anys):

1,16

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Gasoil C

10.318,52

-

2,71

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum de Gasoil C a les escoles.

OBSERVACIONS:
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Nº

4 NOM ACCIÓ:

ADEQUACIÓ TEM PERATURES DE CONSIGNA.

Nom de l'acció en anglès:

Setpoint temperatures adjustment.

Àrea d'intervenció:

Eficiència energètica en calefacció d’espais i subministres d’aigua calenta - Gestió d'energia

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A13

B12

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
S'ha de fomentar l'ús responsable dels aparells de climatització, de manera que el termostat sempre es posi a una
temperatura adequada que generi benestar i, al mateix temps, estalviï energia.
Establir unes temperatures de consigna interiors pot representar una mesura de control i estalvi energètic molt important.
Cal considerar que incrementar la temperatura de calefacció a l'hivern en 1 grau significa un increment del 8% del consum.
De la mateixa manera, reduir la temperatura de refrigeració a l'estiu en 1 grau significa un increment del 10% del consum.
El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) estableix els següents valors de temperatures en espais interiors:
- Temperatura de calefacció a l'hivern: entre 20ºC i 23ºC.
- Temperatura de refrigeració a l'estiu: entre 23ºC i 25ºC.
Així doncs es proposa implementar les temperatures de 20ºC a l'hivern i de 25ºC a l'estiu, considerant que són adequades
tant en termes energètics com en termes de confort.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2019

0

Data finalització:

2020

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat i Gasoil C

21.816,80

-

17,44

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum total d'energia dels edificis públics.
2. Consum tèrmic dels equipaments municipals.
3. Consum d'electricitat dels equipaments municipals.
OBSERVACIONS:
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Nº

5 NOM ACCIÓ:

CANVI APARELLS CLIM ATITZACIÓ PER ALTRES DE M ÉS EFICIENTS.

Nom de l'acció en anglès:

Replacing air conditioning devices for more efficient ones.

Àrea d'intervenció:

Eficiència energètica en calefacció d’espais i subministres d’aigua calenta - Contractació pública

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A13

B18

C1

2 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Aquesta acció incideix en l'eficiència dels aparells de climatització. Es proposa la substitució dels aparells que degut a la
seva antiguitat tenguin ja una eficiència massa baixa en comparació a altres màquines de climatització actuals. Els
equipaments on es proposa la instal·lació o substitució de bombes de calor serien els següents:
- Auditori Es Centre: Substitució de la màquina d'aire condicionat per conductes, la qual es troba espenyada actualment.
- Camp de futbol de Ses Comes: Instal·lació d'aire condicionat als vestuaris, en susbstitució de les estufes de resistència.
- Biblioteca de Selva: Substitució de la màquina d'aire condicionat de la sala d'estudi (Daikin).
- Centre sanitari de Selva: Substitució dels aires condicionats.
- Escola de Caimari: Substitució de les màquines Hisense. Es proposa un multisplit en lloc de 4 splits 1x1.
- Centre 3a edat Selva: Substitució dels aires condicionats de la planta superior.
Per a que aquestes substitucions puguin tenir un efecte real, és important que les substitucions es facin per màquines amb
un bon rendiment, d'alta classificació energètica.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

3 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

66.000

Data finalització:

2023

Periode retorn (anys):

7,47

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Vàries

62.465,76

-

60,31

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum total d'energia dels edificis públics.
2. Consum tèrmic dels equipaments municipals.
3. Consum d'electricitat dels equipaments municipals.
OBSERVACIONS:
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Nº

6 NOM ACCIÓ:

ÚS DE CALDERES DE PELLET

Nom de l'acció en anglès:

Use of pellet boilers

Àrea d'intervenció:

Energia renovable per a calefacció d’espais i subministres d’aigua calenta - Altres

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A12

B112

C1

3 (Baixa)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
A l'escola Es Putxet es climatitza l'edifici de primària mitjançant una caldera de gasoil C. Donades les emissions de GEH
que té aquest combustible, així com les emissions de NOx que pot suposar la crema de gasoil, se'n proposa la seva
substitució per una caldera de pellet.
Les estufes de pellets tenen l'avantatge de que empren un combustible renovable i que és neutre en emissions de CO2. A
més, disposen d'un control electrònic que ajusta el subministre dels pellets al cremador, pel qual no necessiten més acció
que reposar els pellets quan s'esgoten. Per a la sortida dels fums cap a l'exterior es poden emprar les ximeneies existents
per a la caldera de gasoil.
En ser un canvi de tipus de combustible, no se suposa que hi hagi estalvi de consum energètic, però sí hi haurà estalvi en
emissions de CO2. També hi haurà una baixada en els costs del combustible, en tant que la biomassa és més barata que
el gasoil en termes de €/kWh.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2029

3.000

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

1,16

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Biomassa

-

-

13,56

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum de Gasoil C a les escoles.
2. Costs de combustible per a les escoles.

OBSERVACIONS:
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Nº

7 NOM ACCIÓ:

CONFIGURACIÓ D'ESTALVI ALS EQUIPS OFIM ÀTICA

Nom de l'acció en anglès:

Saving configuration on computer equipment

Àrea d'intervenció:

Electrodomèstics eficients - Gestió d'energia

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A15

B12

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
El consum energètic dels ordinadors i altres eines ofimàtiques no representen un consum tan elevat com puguin presentar,
per exemple, els aparells de climatització. Ara bé, un ordinador pot arribar a tenir consums entre 100 i 300 W, encara que
no s'estigui emprant.
Per aquest motiu, es proposa activar les configuracions d'estalvi als equips informàtics municipals, que en permetin
l'entrada en suspensió o que reduesquin el consum del processador quan no s'està emprant.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic i regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2019

0

Data finalització:

2020

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

6.663,01

-

6,43

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum d'electricitat dels equipaments municipals que disposen d'ordinadors.

OBSERVACIONS:
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Nº

8 NOM ACCIÓ:

M ONITORITZACIÓ I/O TELEGESTIÓ DE L'EQUIPAM ENT

Nom de l'acció en anglès:

M onitoring and/or remote managing of the facilities

Àrea d'intervenció:

Tecnologies de la informació i les comunicacions - Gestió d'energia

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A17

B12

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Amb aquesta acció, a més de la comptabilitat energètica (acció número 12), es proposa la instal·lació d'aparells (smart
meters) que permetin un telecontrol dels consums per detectar consums vampírics, mals usos, alarmes, etc.
Els equipaments considerats per a la instal·lació de monitoritzacions són els següents:
- Ajuntament.
- Centre 3a edat.
- Escola Es Putxet. En aquest cas s'hauria de disposar de dues monitoritzacions diferenciades, una per cada edifici.
- Centre sanitari i escola Caimari. De la mateixa forma que per Es Putxet, caldrien dues monitoritzacions, una per l'escola
i l'altra pel centre sanitari.
- Centre sanitari de Selva.
- Biblioteca de Selva.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals i Gestor energètic
Termini:

2 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2026

2.400

Data finalització:

2028

Periode retorn (anys):

0,51

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

33.315,07

-

32,17

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'edificis monitoritzats.
2. Consum total d'energia dels edificis on s'ha implantat la monitorització.

OBSERVACIONS:

59

Nº

9 NOM ACCIÓ:

INSTAL·LACIÓ DE DETECTORS DE PRESÈNCIA

Nom de l'acció en anglès:

M otion detectors installation

Àrea d'intervenció:

Sistemes d’enllumenat eficient - Altres

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A14

B112

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Incorporar temporitzadors als banys (sempre que hi hagi compatibilitat amb els usuaris: poc compatible amb infants, gent
gran o persones amb mobilitat reduïda). Detectors de presencia a espais de pas. Detectors d'intensitat lumínica (cèl·lules
fotoelèctriques que capten la intensitat llumínica i accionen l'enllumenat quan és inferior a un cert llindar) a espais d'ús continu
que tenen llum natural (vestíbuls, etc.). Limitadors per intensitat lumínica a la filera de llums propera a les finestres o a espais
suficientment dotats de llum natural (impedeixen que s'encenguin els llums a partir de certa intensitat de llum natural).
Aquestes mesures permetran automatitzar l'encesa i l'apagada dels llums en funció de les necessitats reals d'il·luminació,
evitant situacions de malbaratament d'energia. Són totalment compatibles amb enllumenat electrònic i permeten el control
complementari amb interruptors convencionals o amb limitadors automàtics d'encesa.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

3 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2022

5.700

Data finalització:

2025

Periode retorn (anys):

6,05

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

6.663,01

-

6,43

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat de edificis on s'han instal·lat detectors de presència.
2. Consum total d'energia dels edificis públics.

OBSERVACIONS:

60

Nº

10 NOM ACCIÓ:

CANVI DE IL·LUM INACIÓ INTERIOR PER ALTRA M ÉS EFICIENT

Nom de l'acció en anglès:

Changing the indoor lighting for more efficient one.

Àrea d'intervenció:

Sistemes d’enllumenat eficient - Altres

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A14

B112

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es proposa la substitució progressiva de les làmpades incandescents, halògenes i les fluorescents dels equipaments
municipals. La substitució ha de fer-se per d'altres més eficients, les quals actualment són les bombetes que empren
tecnologia LED . A més de l'estalvi energètic immediat, les làmpades LED tenen una vida útil molt superior, la qual cosa
implica un menor cost de manteniment.
S'estima que una substitució del 75% de les làmpades (les que s'empren més) dels equipaments on s'ha realitzat VAE
suposarà un estalvi energètic del 65% en il·luminació interior.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

3 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2022

48.500

Data finalització:

2025

Periode retorn (anys):

3,68

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

93.282,21

-

90,06

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat de làmpades substituïdes per LED.
2. Consum total d'energia dels edificis públics.

OBSERVACIONS:

61

Nº

11 NOM ACCIÓ:

COM PRA D'ENERGIA "VERDA CERTIFICADA"

Nom de l'acció en anglès:

Green certified electricity purchase by the municipality

Àrea d'intervenció:

Altres - Contractació pública

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A19

B18

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Aquesta acció consisteix a comprar energia "verda certificada" mitjançant la inclusió en el contracte del servei de
subministrament d'electricitat municipal que com a mínim el 75% de l'electricitat sigui "verda" amb l'objectiu de promoure la
generació energètica amb fonts d'energies renovables, fomentar la inversió en noves plantes i reduir els impactes de la
producció amb combustibles fòssils i nuclears.
L'electricitat "verda certificada" és una electricitat generada a partir de fonts d'energia ambientalment sostenibles (solar,
eòlica, hidràulica, energia de les ones, geotèrmica i biomassa). La garantia del seu origen es basa en els certificats d'origen
de l'energia, regulats per la Directiva europea 2001/77/EC i Directiva 2009/28/EC.
Fins la data d'avui la compra d'electricitat "verda" ha estat complicada, ja que el sistema ha dificultat que les empreses
comercialitzadores d'aquest servei puguin ser viables (preu de compra de l'electricitat majorista sovint està per sobre de la
tarifa regulada); però cada cop sorgeixen noves comercialitzadores i cooperatives de consum que aposten per l'energia de
fonts renovables.
En el marc actual de liberalització del mercat energètic, hi ha la possibilitat de contractar diferents comercialitzadores per
obtenir un millor preu. Una altra estratègia és la cooperació entre diferents ens locals (mancomunitats, associacions de
municipis, ...) per obtenir encara millors condicions en la contractació d'energia.
Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic i Departament de compres i contractació
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

0

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

-

-

528,67

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de contractes elèctrics contractats amb comercialitzadores que ofereixen energia verda.

OBSERVACIONS:

62

Nº

12 NOM ACCIÓ:

IM PLANTACIÓ SOFTWARE COM PTABILITAT ENERGÈTICA M UNICIPAL.

Nom de l'acció en anglès:

M unicipal energy accounting software implementation.

Àrea d'intervenció:

Acció integrada - Gestió d'energia

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A16

B12

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es proposa la implantació d'un software de gestió de l'energia amb la finalitat d'optimitzar el consum energètic dels
equipaments municipals. El sistema de comptabilitat es basa en la implantació d'un sistema de control integrat que permet
analitzar, gestionar i reportar informació del consum energètic de forma instantània i regular, i així permet actuar de forma
directa sobre les variables causants de l'increment innecessari del consum energètic.
Amb la introducció de les dades de facturació, es revisa de forma automàtica un conjunt de paràmetres de seguiment: en
cas de sobrepassar els rangs preestablerts o de no coincidir amb la programació de correcte funcionament, es genera
l'alarma corresponent. Per mitjà de les alarmes és possible identificar anomalies en el consum energètic i d'aigua, i
d'aquesta manera facilitar la ràpida actuació per tal de corregir-les.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic
Termini:

12 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2018

NQ

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Vàries

33.315,07

-

32,17

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Nombre d'edificis i equipaments inclosos a la comptabilitat energètica.
2. Consum total d'energia dels equipaments comptabilitzats.

OBSERVACIONS:

63

Nº

CURSOS DE FORM ACIÓ EN M ATÈRIA D’ENERGIA ALS TREBALLADORS
M UNICIPALS

13 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Training to municipal staff on energy issues

Àrea d'intervenció:

M odificacions d'hàbits - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A18

B11

C4

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
M oltes de les actuacions a dur a terme requeriran d'una formació més específica dels treballadors municipals. El
coneixement és bàsic per saber si una acció és o no factible i com dur-la a terme, per aquest motiu es planteja la realització
de cursos específics: en gestió energètica municipal bàsica, en bones pràctiques en equipaments, etc.
Es proposa la realització de dos cursets, un primer curs per informar als treballadors municipals del que s'ha de tenir en
compte per tal de poder fer la seva feina sense tudar energia. I, un segon curs passats dos anys per refrescar i acabar de
consolidar els conceptes en matèria d'estalvi energètic.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic
Termini:

2 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

1.500

Data finalització:

2022

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

3.331,51

-

3,22

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Nombre de treballadors que han rebut la formació.

OBSERVACIONS:

64

Nº

14 NOM ACCIÓ:

GESTOR ENERGÈTIC M UNICIPAL

Nom de l'acció en anglès:

M unicipal energy manager

Àrea d'intervenció:

Acció integrada - Gestió d'energia

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A16

B12

C2

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
El municipi ha de disposar de la figura del gestor energètic en l’equip tècnic municipal 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. A més, d'aquesta manera el consistori pot complir amb l'article 9 de la Llei 10/2019, de 22 de
febrer, de canvi climàtic i transició energètica.
Les tasques principals d’aquesta figura serien:
- Gestió centralitzada i contínua del consum energètic dels equipaments municipals.
- Gestió preventiva de les instal·lacions energètiques d'aquests equipaments.
- Detecció de disfuncions i aplicació de mesures d'estalvi i reducció de consum energètic sempre que sigui possible.
- Planificar les mesures d’estalvi i eficiència energètica a prendre en els equipaments.
- Planificar la incorporació d'energies renovables en els equipaments.
- Assessorament i formació en l'àmbit d’energia al personal municipal o responsable dels equipaments municipals.
- Seguiment i avaluació del procés d'execució del PAESC.
- Preparació de material divulgatiu adreçat a la ciutadania sobre les mesures aplicades per l'ajuntament en matèria de
sostenibilitat energètica.
- Vetllar pel compliment de l'ordenança d'ecoeficiència.
Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

14 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2016

NQ

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

33.315,07

-

32,17

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum total d'energia dels edificis públics.
2. Nombre de treballadors que han rebut formació.
3. Nombre d'equipaments municipals amb la qualificació energètica.
4. Nombre de calderes/bombetes/electrodomèstics substituïts per d'altres més eficients.
OBSERVACIONS:

65

Nº

15 NOM ACCIÓ:

INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR TÈRM ICA EN EDIFICIS M UNICIPALS

Nom de l'acció en anglès:

Solar thermal energy in municipal buildings and facilities

Àrea d'intervenció:

Energia renovable per a calefacció d’espais i subministres d’aigua calenta - Requisits de
construcció

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A12

B19

C4

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció consisteix a implantar captadors solars tèrmics a diferents edificis i equipaments municipals sempre que sigui
viable. En els sistemes de captació solar tèrmica es produeix una transformació de la radiació solar en energia tèrmica,
que en aquest cas es proposa per a la producció i subministrament d'ACS. La no presència d’ombres, així com la correcta
orientació i inclinació dels col·lectors determinarà el màxim rendiment i funcionament de la instal·lació.
Els equipaments on es proposa la seva instal·lació, especificant-ne les dimensions de les plaques, són els següents:
- Poliesportiu Ses Comes. Instal·lació de 3 m².
- Poliesportiu Ses Deveres. Instal·lació de 3 m².
- Vestuaris camp de futbol Selva. Instal·lació de 3 m².
- Auditori Es Centre. Instal·lació de 2 m².
- Centre de Salut Caimari. Instal·lació d'1 m².
- Escola Es Putxet. Instal·lació de 2 m² a cada edifici.
- Centre 3a edat Selva. Instal·lació d'1 m².
Ja executat:
- Escola de Caimari. Instal·lació de 2 m².
Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

4 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2021

12.800

Data finalització:

2025

Periode retorn (anys):

5,96

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Solar tèrmica

15.200,00

-

14,68

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'instal·lacions de plaques solars executades.
2. Consum total d'energia dels edificis públics.

OBSERVACIONS:

66

Nº

INCORPORAR CRITERIS AM BIENTALS EN L'ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS
M UNICIPALS

16 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Environment criteria in public procurement (green procurement)

Àrea d'intervenció:

Altres - Contractació pública

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A19

B18

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció consisteix a incorporar criteris ambientals en l'adquisició de béns i serveis municipals a partir de la redacció d'un
"manual de compra ambientalment correcte" ("compra verda" o "sostenible") en què es definiran d'una banda, les directrius
a seguir en l'ambientalització de compres i consum responsable i d'altra banda, els requisits ambientals en els plecs de
prescripcions tècniques, amb l'objectiu d'augmentar el pes dels productes i les prestacions de serveis amb el mínim cost
ambiental.
Realitzar una "compra verda" implica adquirir productes que ofereixen els nivells de qualitat exigits i a la vegada són més
respectuosos amb el medi ambient. Els productes que generen un menor impacte ambiental estan certificats amb etiquetes
ecològiques (Ecoetiqueta Europea, Cigne Blanc, Angel Blau, Energy Star, FSC, etc.).
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.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Departament de compres i contractació
Termini:

11 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2019

0

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

-

-

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de contractes amb criteris ambientals sobre el total de contractes municipals.

OBSERVACIONS:

67

Nº

CONSOLIDAR I ESTENDRE LES FIGURES DEL GESTOR ENERGÈTIC OPERATIU I
EXECUTIU EN ELS EDIFICIS M UNICIPALS

17 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Consolidate and extend the figures of the operative and executive energy manager in the
municipal buildings

Àrea d'intervenció:

M odificacions d'hàbits - Gestió d'energia

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A18

B12

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
El responsable energètic serà la persona de contacte de l'equipament per al gestor energètic municipal. Algunes de les
seves funcions seran:
- recollir les incidències energètiques que es produeixin,
- aportar la informació que en algun moment se li pugui sol·licitar,
- rebre i centralitzar les dades de consums d'energia i aigua (tant de la companyia o empresa de serveis energètics com
del gestor energètic municipal, segons el cas),
- documentar el desenvolupament de les accions de millora que es puguin dur a terme en l'equipament,
- controlar l'aplicació dels protocols que s'estableixen al manual de bones pràctiques de l'edifici (control temperatures i
enllumenat, tancament finestres, etc.).
A més del responsable energètic, serà important la participació de tot el personal implicat per que les accions assoleixin la
màxima eficàcia.
Es considera que el cost de l'acció és nul si s'assignen noves responsabilitats al personal existent.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

0

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

33.315,07

-

32,17

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % d'equipaments amb responsable sobre el total d'equipaments

OBSERVACIONS:

68

Nº

BONIFICACIONS FISCALS EN LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A M ILLORES EN
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES O LOCALS

18 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Tax credits in building permits to implement energy efficiency measures

Àrea d'intervenció:

Acció integrada - Subvencions i ajudes

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A16

B16

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Per tal d'assegurar un desenvolupament sostenible és necessari incentivar l'estalvi i l'eficiència mitjançant l'aplicació de
bonificacions fiscals. Una de les eines què disposa l'ajuntament és l'aplicació de bonificacions en l'ICIO per a aquells
habitatges o locals que implantin millores amb la finalitat d'augmentar en l'eficiència energètica (millora aïllaments, etc.). Es
poden aplicar estàndards de certificació energètica més enllà del que obliga la llei en matèria d’arquitectura i construcció
dels edificis.
Per tal que aquestes bonificacions tinguin efecte cal que estiguin recollides de manera explícita en l'ordenança fiscal de l'any
corresponent.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

0

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Vàries

516.612,94

-

323,64

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Número de habitatges i locals que han millorat en eficiència energètica.
2. Consum energètic domèstic i de serveis del municipi.

OBSERVACIONS:
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Nº

CAM PANYES PER FOM ENTAR L’ÚS RACIONAL DE L’ENERGIA I L’ÚS
D’ENERGIES RENOVABLES

19 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Campaigns for a better energy use and spread the use of renewable energy

Àrea d'intervenció:

M odificacions d'hàbits - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A18

B11

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció consisteix a realitzar campanyes periòdiques (cada 2 anys) per informar la població sobre les bones pràctiques en
l'ús de l'energia aplicables a les seves llars o comerços, tals com la substitució de les làmpades incandescents per les de
baix consum o tecnologia LED, l'etiquetatge energètic dels electrodomèstics, etc.
La campanya pot incloure:
- Creació de material divulgatiu.
- Xerrades centrades en l’estalvi, l'eficiència i les energies renovables (associacions de veïns, centres cívics, comerços
més específicament, etc.).
- Punts d'informació i exposicions sobre les bones pràctiques en l’ús energètic.
- Es pot considerar la idea de regalar "kits d'eficiència" (regletes, bombetes de baix consum, etc.).
- Informar de la campanya als mitjans de comunicació i a través dels mitjans 2.0 (web municipal, twitter, facebook, etc.).
- Informar sobre accions i mesures que afecten directament als ciutadans com el Pla renove d’electrodomèstics, el Pla
de renovació de vehicles, etc.
- Cessió d'aparells de mesura dels consums energètics domèstics.
De cara a les activitats econòmiques es podria adherir a la campanya i comprometre's a reduir el seu consum energètic
en el període d'un any, amb aquest objectiu se'ls informa de com estalviar energia i ser més eficients in situ.
Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic i Regidoria d'educació
Termini:

5 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

10.000

Data finalització:

2025

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Renovables

86.102,16

-

53,94

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Número de participants a les activitats organitzades.
2. Consum energètic total del municipi.

OBSERVACIONS:
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Nº

20 NOM ACCIÓ:

COM PRA D’ENERGIA VERDA A LLARS I SERVEIS.

Nom de l'acció en anglès:

Green energy purchasing in households and tertiary sector.

Àrea d'intervenció:

Altres - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A19

B11

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció consisteix en 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",
com pot ser Som Energia. Aquest és un model que ja s'ha duit a terme en altres països europeus amb resultats
satisfactoris: Enercoop (França), Onze Energie (Holanda), etc. Es considera que s'hi adheriran un 2% de les llars i serveis
del municipi.
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:
- M itjans 2.0 (web municipal, Twitter, Facebook, etc.).
- Diaris i butlletins municipals, cartells, etc.
- Bustiada amb díptics informatius.
També es poden dur a terme campanyes puntuals que informin sobre la possibilitat de contractació d'energia "verda".
Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic i Regidoria d'educació
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

400

Data finalització:

2021

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

-

-

879,05

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de contractes elèctrics al municipi amb comercialitzadores que venen energia verda certificada.

OBSERVACIONS:
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Nº

21 NOM ACCIÓ:

CAM PANYA RENOVACIÓ D’ELECTRODOM ÈSTICS PER UNS M ÉS EFICIENTS

Nom de l'acció en anglès:

Replacing appliances for more efficient ones.

Àrea d'intervenció:

Electrodomèstics eficients - Altres

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A15

B112

C4

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es proposa la substitució progressiva dels electrodomèstics de línia blanca estàndard per d'altres amb etiqueta energètica
de classe A o superior en l'àmbit domèstic mitjançant campanyes de renovació d'electrodomèstics.
L'etiqueta energètica informa sobre el consum energètic de l’aparell, és obligatori des del 1992 als electrodomèstics de línia
blanca (rentadores, assecadores, rentavaixelles, aparells aire condicionat, refrigeradors i congeladors) i estableix 7 nivells
d'eficiència energètica, la lletra A pels més eficients i la lletra G pels menys eficients. En el cas dels frigorífics i congeladors
s'han creat 3 categories més que superen l'A, i que s'indiquen com a A+, A++, etc.
L'objectiu de les campanyes és sensibilitzar i informar als ciutadans sobre l'estalvi energètic i la minimització dels impactes
ambientals que suposa l'adquisició d'electrodomèstics d'alta eficiència energètica; així com assessorar sobre els Plans
Renove d'electrodomèstics oferts des de l'Administració.
La campanya pot incloure:
- creació de material informatiu
- col·laboració dels punts de venda dels electrodomèstics
- punts d'informació i assessorament en la compra d'electrodomèstics eficients.
- informar de la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web municipal, twitter, facebook, etc.).
Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic i Regidoria d'educació
Termini:

2 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2025

2.000

Data finalització:

2027

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

69.240,52

-

66,85

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum total d'electricitat als sectors domèstic i serveis.
2. Quantitat d'electrodomèstics substituïts.

OBSERVACIONS:
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Nº

22 NOM ACCIÓ:

CAM PANYA RENOVACIÓ DE BOM BETES PER UNES M ÉS EFICIENTS.

Nom de l'acció en anglès:

Replacing bulbs for more efficient ones.

Àrea d'intervenció:

Sistemes d’enllumenat eficient - Altres

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A14

B112

C4

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es proposa la substitució progressiva de les bombetes incandescents, halògenes i fluorescents per d'altres més eficients
com les que empren tecnologia LED al sector domèstic i serveis mitjançant campanyes de renovació de bombetes. Es
preveu que la mesura s'apliqui al 10% de les llars i empreses del municipi.
A més, les làmpades LED tenen una vida útil molt superior, la qual cosa implica un menor cost de manteniment.
El paper de l'ajuntament és el d'informar els ciutadans i comerços sobre les alternatives existents a les bombetes
incandescents, halògenes i fluorescents, i sensibilitzar sobre el seu ús mitjançant:
- material informatiu,
- difusió de les subvencions Plans Renove de bombetes ofertades des de l'Administració (sobretot de cara als
comerços),
- punts d'informació i possible distribució de bombetes eficients,
- informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web municipal, Twitter, Facebook,
etc.).

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic i Regidoria d'educació
Termini:

2 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2022

2.000

Data finalització:

2024

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

637.323,66

-

615,34

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum total d'electricitat als sectors domèstic i serveis.
2. Quantitat de bombetes substituïdes.

OBSERVACIONS:
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Nº

23 NOM ACCIÓ:

VISITES D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA A LES LLARS

Nom de l'acció en anglès:

Energy assessments in households

Àrea d'intervenció:

Acció integrada - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A16

B11

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
La realització de VAE o auditories domèstiques als habitatges tenen per objectiu promoure l'estalvi i l'eficiència energètica a
les 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. En els casos de domicilis amb risc de pobresa energètica la
mesura té una doble rellevància, ambiental i social. S'han de detectar mesures d'estalvi i eficiència així com avaluar la
potència i la tarifa contractada.
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.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic i regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

2 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2023

NQ

Data finalització:

2025

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Vàries

808.664,73

-

506,60

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat de VAEs duites a terme.

OBSERVACIONS:
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Nº

24 NOM ACCIÓ:

M INIAUDITORIES ENERGÈTIQUES A LES ACTIVITATS DEL SECTOR SERVEIS

Nom de l'acció en anglès:

Energy assessments in the tertiary sector

Àrea d'intervenció:

Acció integrada - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

S (Serveis)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A16

B11

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Les miniauditories a les petites activitats econòmiques inclouen visites a les activitats, instal·lació de comptadors d'energia
(smart meters) i anàlisis de la informació. S'incidirà més en la gran 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.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic i regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

2 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2026

NQ

Data finalització:

2028

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Vàries

396.765,46

-

248,56

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat de miniauditories duites a terme.

OBSERVACIONS:
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Nº

25 NOM ACCIÓ:

CANVI DE SISTEM ES DE CLIM ATITZACIÓ PER ALTRES M ÉS EFICIENTS

Nom de l'acció en anglès:

Replacing boilers and air conditioners for more efficient ones

Àrea d'intervenció:

Eficiència energètica en calefacció d’espais i subministres d’aigua calenta - Altres

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A13

B112

C4

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció consisteix a fomentar la substitució de sistemes de climatització antics per d’altres més eficients als habitatges
privats amb l'objectiu de cobrir les necessitats de climatització seguint els principis d'estalvi i eficiència energètica. Les
calderes eficients d'última generació (de baixa temperatura o de condensació) representen un estalvi energètic de fins el
30% i redueixen fins un 70% les emissions de CO2 respecte les calderes convencionals. Es preveu que la mesura
s'apliqui al 5% de les llars del municipi.
L'ajuntament oferirà un servei d'assessorament durant tot l'any, tasca que pot realitzar el gestor energètic municipals i, a
més, promourà campanyes puntuals d'informació sobre les calderes més eficients, que poden incloure:
- mostra de les diferents tipologies de calderes eficients 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 eficients.
- informar sobre els avantatges de les calderes eficients a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web
municipal, twitter, facebook, etc.).

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic i regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

7 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2023

0

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Vàries

324.632,30

-

80,31

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat de persones que han demanat assessorament a l'ajuntament en tema de climatització.
2. Quantitat d'aparells de climatizació substituïts per més eficients.
3. Consum de Gasoil C anual al municipi.
OBSERVACIONS:

76

Nº

PREM IAR LES ENTITATS QUE PRENEN M ESURES PER REDUIR ELS SEUS
CONSUM S ENERGÈTICS I LES SEVES EM ISSIONS

26 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Award those entities/organisations that have implemented measures to reduce energy
consumption and greenhouse gases emissions

Àrea d'intervenció:

M odificacions d'hàbits - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

S (Serveis)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A18

B11

C1

3 (Baixa)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es proposa premiar aquelles entitats del municipi que prenguin mesures per reduir les seves emissions de CO2 mitjançant
els principis d'estalvi i eficiència energètics.
L'acció consisteix a dur a terme xerrades informatives i assessorament específics sobre la problemàtica del canvi climàtic i
les estratègies locals, per promoure que els responsables i les juntes directives prenguin el compromís de reducció en els
seus àmbits d'actuació. Les diferents entitats poden realitzar auditories energètiques i millorar la seva gestió ambiental, fer
compra "verda", ambientalització de festes i esdeveniments populars, etc.
Caldria compensar l'esforç realitzat per les entitats compromeses ambientalment com, per exemple, obrint una línia de
subvencions específica, etc.
Es considera una campanya on es premiï a aquestes entitats cada 5 anys.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic
Termini:

5 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2025

3.000

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Vàries

283.403,90

-

148,95

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'empreses que participen intentant reduir consums i emissions.
2. % de reducció de consums i emissions de les empreses.

OBSERVACIONS:
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Nº

INDICAR LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS HABITATGES EN VENDA AL
M UNICIPI.

27 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Specifying the energy rating of homes for sale in the municipality.

Àrea d'intervenció:

Acció integrada - Certificació energètica / etiquetat

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A16

B13

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d'energia necessari per satisfer la demanda
energètica de l'edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d'una escala de set
lletres, on la lletra G correspon a l'edifici menys eficient i la lletra A l'edifici més eficient segons el consum d'energia i les
emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització. La certificació d'eficiència energètica
és el procés pel qual s'atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d'etiqueta d'eficiència
energètica.
La certificació d'eficiència energètica proporciona informació útil a l'usuari final sobre el comportament energètic de l'edifici o
vivenda que vol comprar o llogar. A la vegada, també serveix per oferir opcions a l'usuari de com millorar-ne l'eficiència
energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d'eficiència energètica d'edificis existents.
L'acció consistirà en donar a conèixer aquest tipus de qualificació energètica a tots els propietaris i titulars d'habitatges del
municipi. En efecte, se'ls instarà a que tenguin en compte aquest requeriment atès que és aplicable als edificis de nova
construcció i als edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, i que aquesta obligatorietat
és aplicable des del 31 de desembre de 2015, atès el Reial Decret 235/2013, de 5 de abril, pel que s'aprova el procediment
bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis.
Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

2 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2019

NQ

Data finalització:

2021

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

57.761,77

-

36,19

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'habitatges en venda amb certificat energètic.

OBSERVACIONS:
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Nº

IM PULSAR LA FIGURA DEL GESTOR ENERGÈTIC EN LES EM PRESES DE
SERVEIS

28 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Boosting the energy manager figure on service companies

Àrea d'intervenció:

Altres - Gestió d'energia

Àmbit d'actuació:

S (Serveis)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A19

B12

C1

3 (Baixa)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció es basa en promoure entre les empreses del sector serveis la figura del gestor energètic. Es proposa la realització
de campanyes puntuals on s'informi a les empreses de quins beneficis aporta dur un control dels consums energètics,
donat el seu pes als costos a què ha de fer front l'empresa. S'ha de donar informació sobre la possibilitat de disposar de
gestors energètics de forma externalitzada, el qual pot ser molt interessant per a empreses petites.
Així mateix, amb aquesta acció es pretén crear consciència a nivell del sector de la necessitat de no tudar energia pels
impactes ambientals que això comporta.
Es proposa la realització d'una campanya cada 3 anys.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

1.200

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

283.403,90

-

177,54

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'empreses amb gestor energètic.
2. Consum energètic anual del sector serveis.

OBSERVACIONS:

79

Nº

29 NOM ACCIÓ:

REAJUSTAR LA POTÈNCIA CONTRACTADA.

Nom de l'acció en anglès:

Readjusting contracted power in public lighting.

Àrea d'intervenció:

Altres - Gestió d'energia

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A25

B21

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es proposa disminuir la potència contractada en els quadres de l'enllumenat públic en cas que l'actual potència sigui
superior a la necessària. Aquesta mesura és important des del punt de vista econòmic, ja que les tarifes d'energia elèctrica
són d'estructura binomial (una part de la factura és la potència i una altra l'energia) i la contractació d'una potència
inadequada implica un augment dels costos de la factura.
L'ajuntament és qui decideix la potència que vol contractar, per aquest motiu és important fer un inventari de la potència
instal·lada a cada quadre i conèixer bé la corba de consum horari i elèctric per tal de:
- determinar la potència òptima a contractar,
- contractar la discriminació horària adequada, i
- determinar la tarifa més adequada.
Amb l'actual alliberament del mercat elèctric, l'Ajuntament pot negociar el preu de la tarifa emprant com a referència el cost
mig del kWh a partir dels preus del Pool elèctric (cost actual: 0,06 €/kWh pool elèctric).

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic i Departament de compres i contractació
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2026

NQ

Data finalització:

2027

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

3.969,33

-

3,83

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de contractes revisats/total de contractes.
2. Estalvi econòmic total (€/any)

OBSERVACIONS:

80

Nº

SISTEM ES DE TELEGESTIÓ (TELEM ESURA I/O TELECONTROL) DE
L’ENLLUM ENAT

30 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Remote management systems in public lighting (SM ART)

Àrea d'intervenció:

Tecnologies de la informació i les comunicacions - Gestió d'energia

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A24

B21

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Iniciar la instal·lació en l'enllumenat de sistemes de mesura i enviament de dades a temps real. La telegestió permet
realitzar les següents tasques:
- Programació d’encesa i apagada mitjançant SM S o GPRS.
- M esura en temps reals de tensió i intensitat en cadascuna de les fases.
- Control i programació mitjançant relé dels sistemes de regulació de flux.
- Anàlisi de l'estat del quadre a través de l'enviament diari d'informes i alarmes.
Es valora la instal·lació de PLCs als 11 quadres d'enullmenat públic.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals i Gestor energètic
Termini:

2 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2022

13.200

Data finalització:

2024

Periode retorn (anys):

2,35

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

39.693,34

-

38,32

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum elèctric dels subministres on s'ha actuat.
2. Estalvi econòmic total (€/any)

OBSERVACIONS:

81

Nº

INCORPORACIÓ DE REGULADORS DE FLUX EN CAPÇALERA, DOBLE NIVELL O
ALTRES

31 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Flow regulators or other control systems in public lighting

Àrea d'intervenció:

Eficiència energètica - Gestió d'energia

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A21

B21

C1

3 (Baixa)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Aquesta mesura consisteix a incorporar reguladors de flux en capçalera per millorar la intensitat lumínica de l’enllumenat
públic. Els reguladors de flux en capçalera són dispositius que permeten reduir la tensió al conjunt de la làmpada reduint el
flux lluminós, de manera que evita les sobretensions de la línia (una sobretensió del 10 % implica un sobreconsum del 20
%) obtenint un augment de l'estalvi energètic i de la vida útil de les làmpades i equips auxiliars.
L'ajuntament vetllarà per la incorporació d'aquesta mesura de control en tots els quadres amb una Potència Total Instal·lada
superior a 5 kWh (en total 4 quadres elèctrics), tal com decreta el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07.
La majoria dels reguladors són equips electrònics estàtics que actuen de manera independent per a cada fase de la xarxa i
sovint s'equipen amb sistemes de telegestió per facilitar el control remot de la instal·lació.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals i Brigada municipal
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2027

16.000

Data finalització:

2028

Periode retorn (anys):

2,85

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

39.693,34

-

38,32

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum elèctric dels subministres on s'ha actuat.
2. Estalvi econòmic total (€/any)

OBSERVACIONS:

82

Nº

32 NOM ACCIÓ:

INSTAL·LACIÓ DE RELLOTGES ASTRONÒM ICS

Nom de l'acció en anglès:

Astronomical clocks in public lighting

Àrea d'intervenció:

Eficiència energètica - Altres

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A21

B26

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Aquesta acció proposa la instal·lació de rellotges astronòmics per tal de controlar l'horari d'encesa i apagada de l'enllumenat
públic i disminuir el consum elèctric. Els horaris de funcionament d'aquestes instal·lacions han d'estar adaptats al cicle
d'il·luminació natural per tal que no hi hagi períodes de penombra i no estigui connectat l'enllumenat artificial o que es disposi
d'una il·luminació natural suficient i les instal·lacions estiguin enceses.
El rellotge astronòmic calcula de forma automàtica l'hora de sortida i de posta del sol de forma que l'enllumenat del municipi
s'encén i s'apaga a l'hora precisa i de manera sincronitzada (reduint el període d’encesa/apagada en uns 45 minuts diaris
respecte les cèl·lules fotoelèctriques, que generen l'ordre segons la lluminositat ambiental). A més de la seva precisió, els
rellotges astronòmics tenen un baix cost de manteniment i són molt fàcils de programar.
L'ajuntament vetllarà per la incorporació d'aquesta mesura de control a tots els quadres, i especialment als quadres amb
una PTI superior a 5KWh, tal com decreta el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a
EA-07.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals i Brigada municipal
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2021

6.100

Data finalització:

2022

Periode retorn (anys):

1,09

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

39.693,34

-

38,32

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum elèctric dels subministres on s'ha actuat.
2. Estalvi econòmic total (€/any)

OBSERVACIONS:

83

Nº

SUBSTITUCIÓ DE LÀM PADES DE L'ENLLUM ENAT PER D'ALTRES M ÉS
EFICIENTS (LED)

33 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Replacing public lighting lamps for more efficient ones (LED)

Àrea d'intervenció:

Eficiència energètica - Altres

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A21

B26

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció consisteix a substituir de forma progressiva les làmpades de vapor de mercuri (VM ), vapor de sodi d'alta pressió
(VSAP) o halurs metàl·lics per d'altres amb tecnologia LED. L'objectiu és arribar a la substitució del 100% de les làmpades
de l'enllumenat per d'altres més eficients al 2030.
La substitució cap a làmpades LED és important, ja que aquestes presenten un valor d'estalvi energètic del 80%, tenen una
vida útil molt més llarga (fins a 50.000 hores) i el cost de manteniment és molt inferior. En tant que la tipologia de les
luminàries de les làmpades LED és diferent, també s'hauran de substituir les luminàries.
Les làmpades de les quals se'n considera la seva substitució es troben distribuïdes de la següent forma entre els nuclis:
- Selva: 295 unitats.
- Caimiari: 140 unitats.
- M oscari: 81 unitats.
- Biniamar: 107 unitats. (A Biniamar ja s'ha executat l'acció.)
És recomanable l'elaboració d'un estudi per determinar quina potència de làmpada és la més adequada per a cada punt.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

8 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2017

1.100.800

Data finalització:
Periode retorn (anys):

2025
30,87

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

238.160,02

-

229,94

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum elèctric dels subministres on s'ha actuat.
2. Estalvi econòmic total (€/any)

OBSERVACIONS:

84

Nº

34 NOM ACCIÓ:

CANVI DE VEHICLES PER D'ALTRES M ENYS EM ISSIONS

Nom de l'acció en anglès:

Replacing municipal fleet vehicles for more efficient ones

Àrea d'intervenció:

Vehicles més nets/eficients - Contractació pública

Àmbit d'actuació:

T (Transport)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A41

B47

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
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 M ild 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 VI, en vigor des de 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.
Es valora econòmicament la inversió (la diferència entre comprar un vehicle menys contaminant o un de més contaminant)
a l'hora de substituir els vehicles de la flota que superen els 18 anys. En total són 7 vehicles.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic i Departament de compres i contractació
Termini:

14 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2016

28.000

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Combustibles líquids

7.395,79

-

1,93

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum anual de dièsel i benzina.
2. Vehicles híbrids i/o elèctrics sobre el total de vehicles de la flota municipal.

OBSERVACIONS:

85

Nº

35 NOM ACCIÓ:

CREACIÓ/AM PLIACIÓ XARXA CARRILS BICI.

Nom de l'acció en anglès:

Creating/extending cycle lanes network.

Àrea d'intervenció:

Transferència modal cap als trajectes a peu i en bicicleta - Reglament sobre planificació del
transport/la mobilitat

Àmbit d'actuació:

T (Transport)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A44

B46

C2

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es considera que els desplaçaments en bicicleta són adequats per a distàncies inferiors als 8 kilòmetres. Per aquest motiu
es proposa la creació d'una xarxa de carril bici senzilla que unesqui els nuclis urbans del municipi. D'aquesta forma es
fomenta l'ús de la bicicleta per al transport dins el municipi, ja que s'evita que els ciclistes hagin d'anar per carretera amb la
sensació de perill que això comporta.
De la mateixa manera, es proposa establir converses amb els municipis veïns, M ancomunitat d'Es Raiguer i Consell de
M allorca per a la creació de carrils bici entre municipis. Algunes rutes que podrien suposar una millora en la mobilitat
serien Selva-Inca i Biniamar-Lloseta.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

NQ

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

903.380,99

-

234,91

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Km de carril bici.
2. Enquesta municipal de mobilitat.

OBSERVACIONS:

86

Nº

36 NOM ACCIÓ:

BONIFICACIÓ FISCAL PER ALS VEHICLES DE BAIXES EM ISSIONS.

Nom de l'acció en anglès:

Tax reduction for low emission vehicles.

Àrea d'intervenció:

Vehicles més nets/eficients - Subvencions i ajudes

Àmbit d'actuació:

T (Transport)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A41

B43

C1

3 (Baixa)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'Impost sobre Vehicles de Tracció M ecànica (IVTM ), més conegut com l’impost de circulació, és un impost d'àmbit local
que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques.
L’acció planteja continuar bonificant la quota d’aquest impost en funció de les emissions de CO2 del vehicle amb la finalitat
d’introduir criteris ambientals en l’impost i impulsar la compra de vehicles més sostenibles per part dels ciutadans i
empreses, ja que els vehicles a motor són una de les primeres causes de contaminació.
Es proposa bonificar els vehicles menys contaminants, establint un percentatge de bonificació a favor dels titulars de
vehicles que, per la classe de carburant utilitzat o per les característiques dels seus motors es consideri que produeixen
menor impacte ambiental. A mode d’exemple es podrien seguir els següents paràmetres per tal d’aplicar les bonificacions:
- Vehicle elèctric: exempt de l’IVTM . (Actualment reducció del 75% al primer exercici i del 55% a la resta.)
- Vehicle híbrid: reducció del 80% en l’IVTM . (Actualment reducció del 75% al primer exercici i del 55% a la resta.)
- Vehicles GLP/GNL/GNC: reducció del 40%. (Actualment reducció del 75% al primer exercici i del 40% a la resta.)
També es poden contemplar penalitzacions econòmiques als vehicles contaminants en forma d'increments del 20% per
als vehicles amb emissions iguals o superiors als 300 g CO2/km.
Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

3 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2027

0

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Combustibles líquids

1.505.634,99

-

391,51

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de reducció del consums anuals de gasolina i dièsel al municipi.
2. Nombre de vehicles elèctrics al parc mòbil municipal.

OBSERVACIONS:

87

Nº

37 NOM ACCIÓ:

CURSOS DE CONDUCCIÓ EFICIENT PER A LA POBLACIÓ.

Nom de l'acció en anglès:

Eco-driving courses for citizens.

Àrea d'intervenció:

Conducció ecològica - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

T (Transport)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A410

B41

C4

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció consisteix a oferir cursos de conducció eficient a la ciutadania amb l'objectiu de promoure un canvi d'hàbits en la
conducció i reduir significativament el consum de combustible dels vehicles privats. Els cursos de conducció eficient
parteixen de la base que la forma de conducció influeix en el consum de combustible dels vehicles i en conseqüència en
l'emissió de GEH a l'atmosfera associades a aquest consum.
Es proposa que l'Ajuntament ofereixi cursos de conducció eficient al municipi, ja sigui en les seves instal·lacions o en
col·laboració amb les autoescoles, per tractar els següents aspectes: els beneficis ambientals d'una conducció eficient,
l'estalvi econòmic, el major confort de conducció i la disminució del risc en carretera.
Per assegurar la participació ciutadana es realitzarà una campanya de difusió a través dels canals de comunicació que
utilitza l'Ajuntament, dirigida sobretot als col·lectius professionals (taxistes, professors d'autoescola, etc) i a conductors/es
professionals de vehicles industrials. A més, es repartiran díptics i fulletons sobre les mesures bàsiques que es recomanen
per una conducció eficient. Se suposa que els 50% dels conductors integraran els criteris "d'ecoconducció".

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2021

3.300

Data finalització:

2022

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Combustibles líquids

1.505.634,99

-

391,51

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de reducció del consums anuals de gasolina i dièsel al municipi.

OBSERVACIONS:

88

Nº

CAM PANYA DE SENSIBILITZACIÓ DE CANVI DE VEHICLES PER D’ALTRES M ÉS
EFICIENTS EN EL PARC M ÒBIL PRIVAT.

38 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Capaign for renewal of vehicles for more efficient ones among the private sector.

Àrea d'intervenció:

Vehicles més nets/eficients - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

T (Transport)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A41

B41

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
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 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 les exposades en les accions:
- Acció 36: Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions.
- Acció 39: Punts de recàrrega de vehicle elèctric públics.
Aquestes mesures es reforçaran amb una campanya informativa, que pot constar de:
- creació de díptics informatius,
- xerrades a centres cívics, associacions de veïns, etc.,
- 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.).

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2025

2.000

Data finalització:

2026

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Combustibles líquids

903.380,99

-

72,27

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de vehicles del parc mòbil del municipi amb GLP, GNL o GNC.
2. % de vehicles del parc mòbil del municipi que són híbrids o elèctrics.

OBSERVACIONS:

89

Nº

39 NOM ACCIÓ:

PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC PÚBLICS.

Nom de l'acció en anglès:

Public electric charging points.

Àrea d'intervenció:

Vehicles elèctrics (inc- infraestructures) - Contractació pública

Àmbit d'actuació:

T (Transport)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A42

B47

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es proposa la implantació d'un sistema municipal de recàrrega per a vehicles elèctrics (VE) amb l'objectiu de promoure
l'adquisició progressiva de VE entre la població i aconseguir reduir les emissions de CO2eq associades als combustibles
dels vehicles convencionals. Des del punt de vista ambiental, el VE presenta avantatges respecte el vehicle de combustió
interna pel que fa a eficiència energètica i emissions contaminants, malgrat que no podem considerar-lo exempt d'impactes.
Actualment al municipi existeixen varis punts de recàrrega de VE instal·lats per Feníe Energía. Es troben a l'accés al
Poliesportiu de Ses Comes (al costat del centre sanitari de Selva) i a la plaça M ajor de Caimari (davant la Casa del poble).
De tota manera, es considera necessària la participació pública en aquestes instal·lacions. Per aquest motiu es proposa a
l'Ajuntament treure a concurs la instal·lació de nous punts de recàrrega per a VE, fent una concessió per a la gestió i
explotació de la instal·lació. Així doncs, se cediran espais públics per tal que l'empresa concessionària dugui a terme la
inversió, amortitzada amb els beneficis de l'explotació.
A més, l'Ajuntament promourà l'assignació d’ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega d'accés privat.
Els punts de recàrrega per a VEs es poden situar als pàrquings públics municipals o exigir als promotors d'obra nova que
incorporin places d'aparcament adaptades a aquests vehicles, ampliant els requeriments de la ICT-BT-52 del REBT (Reial
Decret 1053/2014, de 12 de desembre).
Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidories d'urbanisme i instal·lacions municipals
Termini:

2 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2022

0

Data finalització:

2024

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Electricitat

24.090,16

-

6,26

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Número de punts de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi.

OBSERVACIONS:
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Nº

40 NOM ACCIÓ:

CREAR UNA BORSA LOCAL PER COM PARTIR COTXE

Nom de l'acció en anglès:

Creating a local car sharing system

Àrea d'intervenció:

Ús compartit d'automòbils - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

T (Transport)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A45

B41

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Amb aquesta iniciativa es promou el compartir el cotxe entre diferents persones que realitzen el mateix trajecte. La seva
implantació pot tenir un impacte apreciable en el sentit que suposa l'augment de l'ocupació del vehicle i la conseqüent
retirada de circulació d'un (o més) vehicles, amb els seus efectes positius sobre la mobilitat.
Aquesta borsa hauria de recollir els viatges fixes de mobilitat obligada que realitza tota la població potencial, amb detall de la
destinació i horari, per tal de trobar activament les possibles coincidències, amb un marge horari de mitja hora, i posar en
contacte els particulars. L'Ajuntament ha d'aportar d'aquesta manera les garanties de confiabilitat, com a coneixedor de tots
els usuaris de la borsa, en que s'hi recullen les dades personals identificatives, que són necessàries en aquest tipus xarxa
d'intercanvi.
Per tal de fer-ho saber, es podria enviar una carta informativa als habitatges, fer una campanya de comunicació amb una
imatge identificativa i transmetre la importància de l'estalvi econòmic però també en la reducció de tones de CO2 emeses a
l'atmosfera.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2021

1.000

Data finalització:

2022

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

903.380,99

-

234,91

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Nombre de viatges/any gestionats a través de la borsa.
2. % de reducció del consums anuals de gasolina i dièsel al municipi.

OBSERVACIONS:
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Nº

REALITZAR CAM PANYES PER FOM ENTAR ELS DESPLAÇAM ENTS SENSE
COTXE

41 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Carry out campaigns to encourage car-free travel

Àrea d'intervenció:

Transferència modal cap als trajectes a peu i en bicicleta - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

T (Transport)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A44

B41

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Campanya de promoció dels desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic a partir dels mitjans de comunicació
locals. Es proposa realitzar algunes actuacions de promoció de mitjans de transport alternatius al cotxe orientats a diferents
sectors de la ciutadania, com ara:
- Servei municipal de préstec de bicicletes en centres cívics, etc. per fomentar l'aparició de nous usuaris al municipi.
Períodes de préstec gratuït quinzenal o mensual, per provar la bicicleta com a mitjà de transport habitual.
- Assessorament a empreses locals per fomentar l'ús de la bicicleta o el carpooling. Ajuts per a l'adquisició d'una flota de
bicicletes per desplaçaments laborals, en funció de l'activitat de l'empresa i del nombre de treballadors.
- Foment de l'ús del transport públic.
- Afegir-se als actes de la setmana de la mobilitat i el dia mundial sense cotxes.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

10.000

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

301.127,00

-

78,30

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat anual d'anuncis i campanyes sobre el transport sostenible realitzades.
2. Consum anual del transport privat.

OBSERVACIONS:

92

Nº

INCENTIVAR LES EM PRESES/ESCOLES A FER ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC
PER ANAR A TREBALLAR O ESTUDIAR

42 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Encouraging companies/schools to use public transport for commutings

Àrea d'intervenció:

Transferència modal cap al transport públic - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

T (Transport)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A43

B41

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
La disponibilitat d'una bona xarxa de transport públic disminueix la dependència del vehicle privat, millorant les condicions
ambientals, i ajudant per tant, a promoure estils de vida més saludables, ja que és associat amb majors nivells d'activitat
física "no programada" que l'ús del vehicle privat.
Per tal d'aconseguir un canvi progressiu en el model de mobilitat , l'ajuntament ha d'impulsar una campanya informativa per
incentivar el seu ús, així com descriure els avantatges ambientals, econòmics i saludables que comporta.
La mobilitat obligada, ja sigui per desplaçament a estudiar o a treballar, podria repercutir amb una major utilització d'aquest
transports respecte l'actual vehicle privat. Per tant, des de l'ajuntament s'insistirà en sol·licitar i promoure una millora del
servei d'autobusos (freqüències, horaris i millores a les línies) als responsables d'aquest transport.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2023

500

Data finalització:

2024

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

301.127,00

-

78,30

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'usuaris a les línies d'autobús municipals.
2. Número d'escoles i empreses informades del servei de transport públic.

OBSERVACIONS:

93

Nº

43 NOM ACCIÓ:

CURSOS DE CONDUCCIÓ EFICIENT PER ALS TREBALLADORS M UNICIPALS

Nom de l'acció en anglès:

Eco-driving courses for municipal staff

Àrea d'intervenció:

Conducció ecològica - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

T (Transport)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A410

B41

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció consisteix a oferir cursos de conducció eficient als usuaris de la flota municipal de vehicles (incloent serveis
externalitzats) amb l'objectiu de promoure un canvi d'hàbits en la conducció dels treballadors i reduir significativament el
consum de combustible dels vehicles.
Els cursos de conducció eficient parteixen de la base que la forma de conducció influeix en el consum de combustible dels
vehicles i en conseqüència en l'emissió de GEH a l'atmosfera associades a aquest consum. En aquest sentit es proposa
dur a terme un curs de conducció eficient en els departaments de la policia i la brigada.
Es pot plantejar la realització del curs a la vegada que els que s'oferesquin a la ciutadania, proposats a l'acció número 37.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals i Cap de la brigada
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2024

3.000

Data finalització:

2025

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Combustibles líquids

20.074,28

-

5,23

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de reducció del consums anuals de gasolina i dièsel de la flota municipal.

OBSERVACIONS:

94

Nº

INCREM ENT DE LA FREQÜÈNCIA I OPTIM ITZACIÓ DE RUTES DELS SERVEIS DE
TRANSPORT PÚBLIC

44 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Increasing the frequency of the public transport

Àrea d'intervenció:

Transferència modal cap al transport públic - Altres

Àmbit d'actuació:

T (Transport)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A43

B410

C3

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es proposa incrementar la freqüència del transport col·lectiu en cas que s'hagi detectat la necessitat i optimitzar-ne les rutes
del servei. L'ajuntament prendrà les següents mesures per assolir els objectius de l’acció:
- Realització d’un estudi dels recorreguts de les línies actuals. A partir dels resultats obtinguts, es planificaran les millores
necessàries per tal de reduir el quilometratge dels vehicles mitjançant noves vies que redueixin la longitud dels recorreguts
sense perjudicar el servei ofert a la població.
- Supervisar periòdicament les línies, les parades i els vehicles per assegurar-ne l'adaptació a les necessitats reals.
L'ajuntament haurà de donar constància de les conclusions a què s'arribi al coordinador regional o a l'autoritat competent en
matèria de mobilitat, per tal que es prenguin mesures per millorar el servei de transport públic oferit. Aquestes mesures
hauran de reflectir-se en:
- Increment de la freqüència dels serveis en cas necessari.
- Creació de rutes alternatives en cas de saturació del trànsit.
- Adquisició de nous vehicles si escau.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

NQ

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

301.127,00

-

78,30

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'usuaris a les línies d'autobús municipals.
2. % de reducció del consums anuals de gasolina i dièsel al municipi.

OBSERVACIONS:
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Nº

45 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

BONIFICACIONS FISCALS EN L'IM POST DE BENS IM M OBLES PER EDIFICIS QUE
TINGUIN INSTAL·LADES PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER A
AUTOCONSUM
Land value tax reduction on buildings provided with photovoltaic solar panels for selfconsumption.

Àrea d'intervenció:

Energia fotovoltaica - Subvencions i ajudes

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A53

B53

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es proposa introduir bonificacions fiscals en l'impost de bens immobles per a edificis, vivendes o locals que tinguin
instal·lada un mínim d'un 40% del total de la potència contractada d'energia solar fotovoltàica per autoconsum.
Un informe econòmic i jurídic previ determinarà l'abast d'aquestes bonificacions possibles així com els efectes econòmics i
alternatives per compensar les possibles disminucions d'ingressos.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

0

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Solar fotovoltaica

344.408,62

-

332,53

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'edificis amb plaques fotovoltaiques instal·lades.

OBSERVACIONS:

96

Nº

BONIFICACIONS FISCALS EN LA LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA IM PLANTACIÓ
D'ENERGIES RENOVABLES

46 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Tax reduction in building permits when installing renewable energy sources

Àrea d'intervenció:

Altres - Subvencions i ajudes

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A57

B53

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Per tal d'assegurar un desenvolupament sostenible és necessari incentivar l'estalvi i la inclusió d'energies renovables en
els edificis. Una de les eines què disposa l’ajuntament és l'aplicació de bonificacions fiscals en l’impost sobre construccións,
instal·lacions i obres (ICIO) per a aquelles que implantin energies renovables que no siguin d'obligat compliment (com
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum, etc.).
Per tal que aquestes bonificacions tinguin efecte cal que estiguin recollides de manera explícita en l'ordenança fiscal de l'any
corresponent.
Actualment existeix ja una bonificació del 95% de l'impost ICIO per a instal·lacions d'energia solar tèrmica. Es proposa anar
més enllà i ampliar-ho a instal·lacions d'altre tipus d'energia renovable com puguin ser la biomassa, la minieòlica o la solar
fotovoltaica.
Amb aquesta mesura se suposa que un 10% d'immobles realitzaran instal·lacions d'energia renovable i que els suposarà
un estalvi energètic del 40%.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

0

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Renovables

688.817,25

-

665,05

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'edificis on s'hi ha implantat energia renovable.
2. Consum energètic anual al municipi.

OBSERVACIONS:

97

Nº

IM PLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES ALS EDIFICIS I
EQUIPAM ENTS M UNICIPALS

47 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Photovoltaic installations in municipal buildings

Àrea d'intervenció:

Energia fotovoltaica - Altres

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A53

B58

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
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. Per 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. Els factors que
condicionaran les instal·lacions són la disponibilitat d’espai per a la correcta ubicació dels mòduls, 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.
Els equipaments on es proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques són els següents:
- Auditori Es Centre. Instal·lació de 90 m².
- Poliesportiu Ses Comes. Instal·lació de 60 m².
- Poliesportiu Ses Deveres. Instal·lació de 100 m².
- Centre 3a edat Selva. Instal·lació de 40 m².
- Escola Es Putxet. Instal·lació de 260 m² a l'edifici de primaria i 180 m² a l'edifici d'infantil.
- Centre de Salut/Escola de Caimari. Instal·lació de 35 m².
- Biblioteca de Selva. Instal·lació de 40 m².
- Ajuntament (Casa de la Vila). Instal·lació de 35 m².
Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals i Gestor energètic
Termini:

4 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2025

410.000

Data finalització:
Periode retorn (anys):

2029
8,72

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Solar fotovoltaica

-

294.000,00

283,86

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'instal·lacions de plaques solars executades.
2. Consum total d'energia dels edificis públics.
3. Quantitat d'energia injectada a la xarxa elèctrica.
OBSERVACIONS:

98

Nº

48 NOM ACCIÓ:

INSTAL·LACIÓ DE DUES PÈRGOLES AM B PLAQUES SOLARS.

Nom de l'acció en anglès:

Installation of two pergolas provided with solar panels.

Àrea d'intervenció:

Energia fotovoltaica - Altres

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A53

B58

C3

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
La mesura consisteix en la instal·lació de dues pèrgoles cobertes amb plaques solars fotovoltaiques per a la generació
d'energia. Aquestes pèrgoles seran instal·lades per cobrir places d'aparcament. Per aquest motiu, a més de generar
energia per injectar a la xarxa, les pèrgoles donaran servei a diferents punts de recàrrega per a vehicle elèctric, el qual es
troba relacionat amb l'acció proposada número 39.
L'acció es troba subvencionada per part del Govern de les Illes Balears, segons la convocatoria publicada al BOIB núm.
161.
Aquesta acció també es troba en línia amb l'exposat a l'article 53 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i
transició energètica.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

2 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2019

183.647

Data finalització:
Periode retorn (anys):

2021
9,59

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Solar fotovoltaica

-

119.662,00

115,53

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Energia produïda per la instal·lació.
2. Quantitat d'usuaris dels punts de recàrrega de vehicle elèctric.

OBSERVACIONS:

99

Nº

REDACCIÓ DEL PGOU AM B INCLUSIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
ENERGÈTICA

49 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Drafting a new urban plan including sustainable energy criteria

Àrea d'intervenció:

Regeneració urbana - Planificació territorial

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A71

B72

C4

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Un dels elements que determinen la configuració urbanística més o menys sostenible d’un municipi és el Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU), per aquest motiu es proposa la inclusió de reglamentacions que afavoreixin la sostenibilitat
energètica municipal. Després de la redacció de la primera delimitació urbanística del municipi al 2019, Selva avança cap a
tenir un Pla General propi.
Aprofitant que el PGOU encara es troba pendent de realitzar, a l'hora de redactar-lo seria important incloure-hi criteris que
es trobin en concordància amb el PAESC. Es podrien considerar els següents:
- M illora de l’eficiència energètica dels edificis: prioritzar l’estructura compacta i tipologies urbanístiques i arquitectòniques
que generin menys consum de sòl i recursos.
- Introducció energies renovables: delimitació adequada de les àrees edificables per facilitar la incorporació d’energies
renovables (sobretot la solar); així com estudiar la possibilitat d’utilitzar altres energies renovables com ara sistemes de
calefacció central, biomassa, geotèrmia, etc.
- Tenir en compte la mobilitat més sostenible, tot dissenyant el sistema viari per tal de millorar la mobilitat i connectar
adequadament les zones edificades i els sistemes d’espais lliures i d’equipaments comunitaris. Cal reduir les distàncies als
serveis bàsics per evitar desplaçaments en vehicles privats.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

5 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

NQ

Data finalització:

2025

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

-

-

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Número de criteris de sostenibilitat inclosos.

OBSERVACIONS:
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Nº

50 NOM ACCIÓ:

CAM PANYES PER REDUIR EL CONSUM DOM ÈSTIC D'AIGUA I ENERGIA

Nom de l'acció en anglès:

Campaigns to reduce water and energy consumption in households

Àrea d'intervenció:

Altres - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A75

B71

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció consisteix a realitzar campanyes periòdiques per conscienciar la població sobre la importància de fer un ús racional
de l’aigua i l'energia a nivell domèstic i donar a conèixer mesures d’estalvi, bones pràctiques, etc. per tal de reduir el
consum d’aigua i l'energia entre la població. La campanya pot incloure:
- Creació de material divulgatiu.
- Xerrades sobre l'ús racional de l'aigua i l'energia, i difusió de bones pràctiques.
- Punts d'informació i exposicions sobre l'estalvi d'aigua i energia.
- Promocionar l'estalvi a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web municipal, twitter, facebook, etc.)
- Es pot considerar la idea de regalar airejadors per a les aixetes o altres mecanismes estalviadors (reductors de cabal,
reductors volumètrics, ...). La implantació massiva d'aquests mecanismes podria comportar un estalvi de fins el 20%
d'aigua d'ús domèstic.
- Creació d'un espai de participació en què la ciutadania pugui aportar i donar a conèixer les iniciatives ciutadanes per a
l’estalvi d'aigua i energia.
Es proposa la realització d'una campanya d'estalvi cada 2 anys.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Gestor energètic
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

5.000

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

Vàries

577.617,66

-

361,86

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum energètic del municipi.
2. Consum d'aigua potable al municipi.

OBSERVACIONS:
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Nº

RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS PER A USOS QUE NO REQUEREIXEN AIGUA
POTABLE

51 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Use of groundwater, rain and/or wastewater

Àrea d'intervenció:

Altres - Altres

Àmbit d'actuació:

W (Aigua)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A75

B74

C1

3 (Baixa)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
La implementació de recursos hídrics alternatius als convencionals té com a principal objectiu evitar el malbaratament
d'aigua potable municipal. Algunes de les mesures que es podrien considerar són:
- Reutilització: L'aigua reutilitzada es pot fer servir per regar el camp de futbol o netejar carrers (després de rebre el
tractament de depuració específic). Per exemple, l'aigua de la piscina municipal es pot reutilitzar per netejar carrers.
- Captació i aprofitament de l'aigua de pluja: instal·lació de captadors d'aigua a les cobertes d'edificis municipals
(equipaments esportius, escoles, etc.) i aprofitar-la per a reg del camp de futbol, reg de zones verdes o neteja de carrers.
Aquesta via d'aprofitament de l'aigua va lligada amb les accions número 52 i 53, ja que aquesta captació sera més viable
en haver-les implementat.
- Recuperació de l'aigua de pou i aqüífers d'aigua potable i no potable i donar-li un ús per al municipi (regar el camp de
futbol o netejar carrers).

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

NQ

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

-

-

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum d'aigua potable al municipi.

OBSERVACIONS:
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Nº

SISTEM ES DE RECUPERACIÓ DE PLUVIALS I AIGÜES GRISES EN NOVES
EDIFICACIONS O GRANS REHABILITACIONS

52 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Systems to collect rain water and recycling water in new buildings or in deep renovations

Àrea d'intervenció:

Gestió de residus i aigües residuals - Altres

Àmbit d'actuació:

W (Aigua)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A72

B74

C1

3 (Baixa)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
En noves construccions o en grans rehabilitacions l'Ajuntament pot instar, mitjançant ordenances específiques per
exemple, a la incorporació de mecanismes de recuperació d'aigües grises i/o de pluvials per a usos que no requereixin de
qualitat d'aigua potable. Les conduccions d'aigua no potable s'hauran de fer arribar fins a l'arqueta de connexió de la xarxa
municipal d'aigua no potable del carrer. En cas que no haver-n'hi, els conductes de l'edifici s'hauran de fer arribar fins al límit
de la parcel·la, preparats per una futura connexió.
Amb la instal·lació d'aquesta xarxa paral·lela s'aconseguirà reduir el consum d'aigua de xarxa potable (i per tant l'energia
associada a tractament de potabilització i transport) tot incrementant l'ús de recursos propis.
L'Ajuntament pot introduir bonificacions fiscals per les obres que incorporin aquests mecanismes.
Aquesta acció dependrà en gran mesura del desenvolupament que hagi tengut l'acció número 53.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

0

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

-

-

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum d'aigua potable al municipi.

OBSERVACIONS:
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Nº

IM PLANTACIÓ DE LA DOBLE XARXA DE SANEJAM ENT: PLUVIAL I D'AIGÜES
NEGRES

53 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Implement a dual network of sanitation and storm sewer

Àrea d'intervenció:

Gestió de residus i aigües residuals - Planificació territorial

Àmbit d'actuació:

W (Aigua)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A72

B72

C4

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Crear una xarxa de recollida separativa de pluvials a tot el municipi. D'aquesta manera es garanteix un millor tractament de
les aigües residuals, evitant sobresaturacions de la depuradora en períodes de pluges i avingudes que, sovint, passen per
haver de fer un by-pass a la planta de tractament amb les conseqüències negatives que pot tenir per la conservació del
medi.
Tanmateix aquesta actuació pot portar associada la instal·lació d'un depòsit de recollida d'aigües pluvials que, amb poca
inversió en tractament (filtratge i poc més) podria arribar a ser d'utilitat per al subministrament de la xarxa terciària municipal
(aigües regenerades, freàtiques i pluvials).
Aquesta acció es troba lligada amb la acció número 52, ja que d'ella en depèn la utilització que hagi de tenir la xarxa
d'aigües pluvials.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

NQ

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

-

-

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum energètic de la depuradora municipal.
2. Consum d'aigua potable al muncipi.

OBSERVACIONS:

104

Nº

54 NOM ACCIÓ:

CONTINUAR INCORPORANT LES CISTERNES DE DOBLE DESCÀRREGA

Nom de l'acció en anglès:

Continue adding the double-flush cisterns.

Àrea d'intervenció:

Gestió de residus i aigües residuals - Altres

Àmbit d'actuació:

W (Aigua)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A72

B74

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Canviar els tiradors de les cisternes de motxila cap a mecanismes de doble descàrrega, que permeten un buidatge de la
meitat de la cisterna (4 litres en lloc de 8). Aquest és el sistema més intuïtiu dels mecanismes d'estalvi que existeixen
actualment, i és per tant el més apropiat per a instal·lacions d'ús públic. Es proposa amb aquesta acció la instal·lació de
dobles polsadors a totes les cisternes que encara no disposin d'ell.
No s'ha pogut quantificar l'estalvi d'emissions de CO2 que suposaria la mesura. Tot i així, és segur que en contribueix a la
reducció, en tant que l'estalvi d’aigua porta associat un estalvi energètic corresponent al bombeig, potabilització i depuració
de l’aigua.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

3 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

400

Data finalització:

2023

Periode retorn (anys):

ND

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

NQ

-

NQ

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum energètic de la depuradora municipal.
2. Consum d'aigua potable al muncipi.

OBSERVACIONS:
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Nº

CONTINUAR LA INCORPORACIÓ DE TEM PORITZADORS, DIFUSORS EN LES
AIXETES I REDUCTORS DE CABAL O PERLITZADORS EN AIXETES I DUTXES

55 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Continue the addition of timers and water saving devices in taps and showers

Àrea d'intervenció:

Gestió de residus i aigües residuals - Altres

Àmbit d'actuació:

W (Aigua)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Codi:
Prioritat:

A72

B74

C1

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Amb la instal·lació de temporitzadors es redueix el risc de tudar l'aigua per oblit de tancar grifons o dutxes per part de
l'usuari. En cabals mitjans, deixar-se un grifó obert pot representar el malbaratament de 360 litres l'hora i 8.640 litres el dia.
En dutxes aquests valors representarien 720 litres l'hora i 17.280 litres el dia.
Amb la instal·lació de mecanismes economitzadors (difusors o reductors de cabal) es pot arribar a una reducció de cabals
(litres/minut) de fins el 50%. Es procuraran cabals màxims inferiors als 8 l/min. a grifons i als 10 l/min. a dutxes (amb una
pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar).
Per tant, amb aquesta acció es proposa la substitució de tots els grifons de lavabos i dutxes municipals que no estiguin
temporitzats, a més de la col·locació de filtres economitzadors a tots els grifons.
No s'ha pogut quantificar l'estalvi d'emissions de CO2 que suposaria la mesura. Tot i així, és segur que en contribueix a la
reducció, en tant que és necessària menys energia per a la potabilització, el bombeig i la depuració d'aigua.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'instal·lacions municipals
Termini:

3 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2023

2.800

Data finalització:

2026

Periode retorn (anys):

ND

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

NQ

-

NQ

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum energètic de la depuradora municipal.
2. Consum d'aigua potable al muncipi.

OBSERVACIONS:

106

Nº

ELABORAR I APROVAR EL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS
M UNICIPALS

56 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Develop and adopt a Local Plan for the Prevention of municipal waste

Àrea d'intervenció:

Gestió de residus i aigües residuals - Altres

Àmbit d'actuació:

R (Residus)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A72

B74

C1

1 (Alta)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
La prevenció de la producció de residus requereix un canvi important de les practiques en la gestió i reclama la implicació
màxima de tots els actors afectats: governs, empreses, comerços, associacions, administracions, etc. Els poders públics
locals són actors clau en la planificació i en la gestió de residus.
L’administració municipal ha d’actuar com a facilitador, promocionant accions concertades entre els diferents agents,
cadascú al seu nivell i en una dinàmica de millora contínua. Per aconseguir-ho, és necessari establir una eina, el Pla Local
de Prevenció, que permeti planificar, establir objectius i indicadors i aplicar, a mig i llarg termini, una estratègia que permeti
arribar als objectius plantejats de reducció dels residus generats.
El Pla Local de Prevenció de Residus permet donar continuïtat i un marc de referència a les actuacions puntuals que ja es
van duent a terme.

Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

1 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2021

10.000

Data finalització:

2022

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

-

-

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Tones de residus generats.

OBSERVACIONS:

107

Nº

IM PLEM ENTAR LES ACCIONS NECESSÀRIES PER TAL D'ACONSEGUIR UNA
REDUCCIÓ DE RESIDUS I UNS OBJECTIUS EN LA RECOLLIDA SELECTIVA

57 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Implementing the necessary actions to achieve waste reduction and also reach goals in
selective collection

Àrea d'intervenció:

Gestió de residus i aigües residuals - Sensibilització/formació

Àmbit d'actuació:

R (Residus)

Tipus d'actuació:

M itigació

Codi:
Prioritat:

A72

B71

C2

2 (M itjana)

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
El potencial de reducció en aquest sector és molt important de cara a assolir els compromisos adquirits, i per tant, només
una aposta clara del municipi pel foment de la recollida selectiva, amb la necessària col·laboració dels ciutadans, permetrà
assolir l'objectiu de reducció fixat. A més, els objectius com a mínim hauran de complir amb el disposat a la Llei 8/2019, de
19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.
Algunes de les mesures que es poden emprendre:
- Optimització de rutes i freqüències de recollida. Continuar amb la recollida porta a porta, per ser la més eficient.
- Promoure instruments que incentivin la reducció de residus i la recollida selectiva. Implantació de la bossa vermella.
- Campanyes de sensibilització per al foment de la recollida selectiva i l'ús correcte dels serveis i els contenidors.
L'objectiu és conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la recollida selectiva en origen.
- Promoure el consum local, pròxim, sense excés d'embalatges.
- Realitzar auditories de qualitat i compliment del contracte del servei de recollida de residus.
- Fomentar la recollida de residus de petit format tals com CDs, piles, telèfons mòbils, cartutxos d'impressora...
- Fomentar la recollida d'oli vegetal.
- Implantació d'una campanya de reducció i/o eliminació de bosses de plàstic amb i sense anses als comerços.
Departament i/o persona responsable de la implantació: Regidoria d'urbanisme
Termini:

10 any/s

Cost inversió (€):

Data inici:

2020

NQ

Data finalització:

2030

Periode retorn (anys):

-

Font energètica

Estalvi d'energia previst
(MWh/any)

Producció d'energia
renovable prevista (MWh)

Reducció d'emissions de
CO2 prevista (t/any)

-

-

-

198,61

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Tones de residus generats.
2. % dels residus separats per a reciclatge.

OBSERVACIONS:

108

2.12. Cronograma
Nom de l'acció

2015

2016

2017

2018

2019

Doble vidre a finestres i portes o doble
porta
Aïllament de parets o sostre
Vàlvules termostàtiques als radiadors
Adequació temperatures de consigna
Canvi aparells climatització per altres de
més eficients
Ús de calderes de pellet
Configuració d'estalvi als equips ofimàtica
Monitorització i/o telegestió de l'equipament
Instal·lació de detectors de presència
Canvi de il·luminació interior per altra més
eficient
Compra d'energia "verda certificada"
Implantació software comptabilitat
energètica municipal
Cursos de formació en matèria d’energia
als treballadors municipals
Gestor energètic municipal
Instal·lació d'energia solar tèrmica en
edificis municipals
Incorporar criteris ambientals en l'adquisició
de béns i serveis municipals
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Nom de l'acció

2015

2016

2017

2018

2019

Consolidar i estendre les figures del gestor
energètic operatiu i executiu en els edificis
municipals
Bonificacions fiscals en la llicència d’obres
per a millores en l’eficiència energètica dels
habitatges o locals
Campanyes per fomentar l’ús racional de
l’energia i l’ús d’energies renovables
Compra d’energia verda a llars i serveis
Campanya renovació d’electrodomèstics
per uns més eficients
Campanya renovació de bombetes per
unes més eficients
Visites d’avaluació energètica a les llars
Miniauditories energètiques a les activitats
del sector serveis
Canvi de sistemes de climatització per
altres més eficients
Premiar les entitats que prenen mesures
per reduir els seus consums energètics i les
seves emissions
Indicar la qualificació energètica dels
habitatges en venda al municipi
Impulsar la figura del gestor energètic en
les empreses de serveis
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Reajustar la potència contractada

Nom de l'acció

2015

2016

2017

2018

2019

Sistemes de telegestió (telemesura i/o
telecontrol) de l’enllumenat
Incorporació de reguladors de flux en
capçalera, doble nivell o altres
Instal·lació de rellotges astronòmics
Substitució de làmpades de l'enllumenat
per d'altres més eficients (LED)
Canvi de vehicles per d'altres menys
emissions
Creació/ampliació xarxa carrils bici
Bonificació fiscal per als vehicles de baixes
emissions
Cursos de conducció eficient per a la
població.
Campanya de sensibilització de canvi de
vehicles per d’altres més eficients en el
parc mòbil privat
Punts de recàrrega de vehicle elèctric
públics
Crear una borsa local per compartir cotxe
Realitzar campanyes per fomentar els
desplaçaments sense cotxe
Incentivar les empreses/escoles a fer ús del
transport públic per anar a treballar o
estudiar
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Nom de l'acció

2015

2016

2017

2018

2019

Cursos de conducció eficient per als
treballadors municipals
Increment de la freqüència i optimització de
rutes dels serveis de transport públic
Bonificacions fiscals en l'impost de bens
immobles per edificis que tinguin
instal·lades plaques solars fotovoltaiques
per a autoconsum
Bonificacions fiscals en la llicència d'obres
per a la implantació d'energies renovables
Implantació d’instal·lacions solars
fotovoltaiques als edificis i equipaments
municipals
Instal·lació de dues pèrgoles amb plaques
solars
Redacció del PGOU amb inclusió de criteris
de sostenibilitat energètica
Campanyes per reduir el consum domèstic
d'aigua i energia
Recursos hídrics alternatius per a usos que
no requereixen aigua potable
Sistemes de recuperació de pluvials i
aigües grises en noves edificacions o grans
rehabilitacions

112

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Implantació de la doble xarxa de
sanejament: pluvial i d'aigües negres

Nom de l'acció

2015

2016

2017

2018

2019

Continuar incorporant les cisternes de
doble descàrrega
Continuar la incorporació de
temporitzadors, difusors en les aixetes i
reductors de cabal o perlitzadors en aixetes
i dutxes
Elaborar i aprovar el pla local de prevenció
de residus municipals
Implementar les accions necessàries per tal
d'aconseguir una reducció de residus i uns
objectius en la recollida selectiva
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2.13. Finançament potencial de les actuacions
A més de comptar amb el finançament del Consell Insular de Mallorca i del Govern de les Illes Balears, s’ha de
considerar també la possibilitat de rebre ajudes per part del govern estatal (FES-CO2, IDAE...) o europeu (LIFE,
INTERREG...).
Fins i tot també cabria la possibilitat d’obtenir suport econòmic des de l’àmbit privat, mitjançant concessions de
serveis o la contractació d’una Empresa de Serveis Energètics (ESE).
Nom de l’acció

Fonts potencials de finançament

1. Doble vidre a finestres i portes o doble porta.

IDAE

2. Aïllament de parets o sostre.

IDAE

3. Vàlvules termostàtiques als radiadors.

Consell Insular de Mallorca

4. Adequació temperatures de consigna.

---

5. Canvi aparells climatització per altres de més eficients.

Consell Insular de Mallorca

6. Ús de calderes de pellet.

Govern de les Illes Balears

7. Configuració d'estalvi als equips ofimàtica.

---

8. Monitorització i/o telegestió de l'equipament.

Consell Insular de Mallorca

9. Instal·lació de detectors de presència.

Consell Insular de Mallorca

10. Canvi de il·luminació interior per altra més eficient.

Consell Insular de Mallorca

11. Compra d'energia "verda certificada".

---

12. Implantació software comptabilitat energètica municipal.

Consell Insular de Mallorca

13. Cursos de formació en matèria d’energia als treballadors municipals.
14. Gestor energètic municipal.

Consell Insular de Mallorca

15. Instal·lació d'energia solar tèrmica en edificis municipals.

Govern de les Illes Balears

16. Incorporar criteris ambientals en l'adquisició de béns i serveis municipals.
17. Consolidar i estendre les figures del gestor energètic operatiu i executiu
en els edificis municipals.
18. Bonificacions fiscals en la llicència d’obres per a millores en l’eficiència
energètica dels habitatges o locals.
19. Campanyes per fomentar l’ús racional de l’energia i l’ús d’energies
renovables.
20. Compra d’energia verda a llars i serveis.
21. Campanya renovació d’electrodomèstics per uns més eficients.
22. Campanya renovació de bombetes per unes més eficients.
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------Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Mallorca
IDAE
Govern de les Illes Balears

Nom de l’acció

Fonts potencials de finançament

23. Visites d’avaluació energètica a les llars.

Govern de les Illes Balears

24. Miniauditories energètiques a les activitats del sector serveis.

Govern de les Illes Balears

25. Canvi de sistemes de climatització per altres més eficients.
26. Premiar les entitats que prenen mesures per reduir els seus consums
energètics i les seves emissions.
27. Indicar la qualificació energètica dels habitatges en venda al municipi.

IDAE
Govern de les Illes Balears

28. Impulsar la figura del gestor energètic en les empreses de serveis.

Govern de les Illes Balears

29. Reajustar la potència contractada.
30. Sistemes de telegestió (telemesura i/o telecontrol) de l’enllumenat.

IDAE

31. Incorporació de reguladors de flux en capçalera, doble nivell o altres.

IDAE

32. Instal·lació de rellotges astronòmics.

Consell Insular de Mallorca

33. Substitució de làmpades de l'enllumenat per d'altres més eficients (LED).
34. Canvi de vehicles per d'altres menys emissions.

IDAE
Govern de les Illes Balears

35. Creació/ampliació xarxa carrils bici.

Unió Europea

36. Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions.

---

37. Cursos de conducció eficient per a la població.
38. Campanya de sensibilització de canvi de vehicles per d’altres més
eficients en el parc mòbil privat.

Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Mallorca
Govern de les Illes Balears, empreses
privades

39. Punts de recàrrega de vehicle elèctric públics.
40. Crear una borsa local per compartir cotxe.
41. Realitzar campanyes per fomentar els desplaçaments sense cotxe.
42. Incentivar les empreses/escoles a fer ús del transport públic per anar a
treballar o estudiar.
43. Cursos de conducció eficient per als treballadors municipals.
44. Increment de la freqüència i optimització de rutes dels serveis de
transport públic.
45. Bonificacions fiscals en l'impost de bens immobles per edificis que
tinguin instal·lades plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum.
46. Bonificacions fiscals en la llicència d'obres per a la implantació
d'energies renovables.
47. Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis i
equipaments municipals.
48. Instal·lació de dues pèrgoles amb plaques solars.
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Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Mallorca
Govern de les Illes Balears
----Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

Nom de l’acció

Fonts potencials de finançament

49. Redacció del PGOU amb inclusió de criteris de sostenibilitat energètica.
50. Campanyes per reduir el consum domèstic d'aigua i energia.
51. Recursos hídrics alternatius per a usos que no requereixen aigua
potable.
52. Sistemes de recuperació de pluvials i aigües grises en noves
edificacions o grans rehabilitacions.
53. Implantació de la doble xarxa de sanejament: pluvial i d'aigües negres.

Govern de les Illes Balears

54. Continuar incorporant les cisternes de doble descàrrega.

Consell Insular de Mallorca

55. Continuar la incorporació de temporitzadors, difusors en les aixetes i
reductors de cabal o perlitzadors en aixetes i dutxes.
56. Elaborar i aprovar el pla local de prevenció de residus municipals.
57. Implementar les accions necessàries per tal d'aconseguir una reducció
de residus i uns objectius en la recollida selectiva.
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Govern de les Illes Balears
--Govern de les Illes Balears
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Mallorca

3. Adaptació al canvi climàtic
3.1. Organització de l’Ajuntament, capacitat d’actuació del municipi, recursos i serveis disponibles
En els següents punts s’exposen els mitjans que té el municipi per poder fer front a situacions d’emergència
degudes als efectes del canvi climàtic. Es divideix la informació en organització de l’Ajuntament, serveis
d’emergència i protecció civil, i servei de salut.
3.1.1. Organització de l’Ajuntament
•

Organització política
o Àrea de medi ambient i terres comunals, agricultura, gestió cinegètica, cementeri Selva-Caimari,
festes i fires de Caimari.
o Àrea de coordinació d’obres municipals, festes i fires de Moscari, cementeri de Moscari,
coordinació d’edificis públics, xarxa viària, transició energètica.
o Àrea de benestar social, gent gran, salut i sanitat, cementeri de Biniamar, festes i actes culturals
de Biniamar.
o Àrea de joventut, actes culturals de Binibona, turisme, igualtat i dona.
o Àrea de serveis econòmics, hisenda i pressuposts, formació, serveis generals, comerç i mercats,
transparència i comunicació, coordinació d’àrees

•

Organització administrativa
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Batlia
Cadastre
Comptabilitat
Cultura
Medi ambient
Padró
Policia Local
Recaptació
Registre civil
Secretaria
Serveis generals
Urbanisme
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•

Organització dels serveis socials del municipi
El centre de Serveis Socials, és un equipament de la
xarxa pública de serveis socials dirigit a prestar
serveis socials de caràcter general a tota la població
resident al municipi de Selva.
L’estructura jeràrquica d’aquests serveis socials
municipals és la que es mostra a l’esquema del costat
dret.
Es pot veure que tots aquests serveis acaben depenent de batlia. Així mateix, quasi tots els professionals
estan contractats a través de la Mancomunitat del Raiguer, ja que també comparteixen jornada amb
altres municipis de la Mancomunitat.
El personal que forma l’equip de treball d’atenció primària i la dedicació setmanal és el següent:
Professionals
Treballadora social (coordinació)
Psicòleg
Treballadores familiars (2)
Auxiliar administratiu

Hores de dedicació setmanals
Mitja jornada
3 hores
Jornada completa
4 hores

Físicament, la treballadora social i psicòleg tenen l’espai d’atenció a Selva. Es desplacen als distints
nuclis sempre que sigui necessari. Les treballadores familiars es desplacen diàriament als nuclis de
Selva, Caimari, Moscari i Biniamar.
Actualment les dependències de serveis socials estan ubicades a la planta baixa del casal de la tercera
edat al carrer escoles, 5 de Selva. Compta amb una sala d’espera i un despatx, així com amb una línia
telefònica pròpia, ordinador amb connexió a Internet, taula, cadires i estants. De manera puntual i quan
és necessari s’utilitzen les dependències de les cases del poble respectives als nuclis de Caimari,
Moscari i Biniamar.
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3.1.2. Serveis d’emergència i protecció civil
El municipi disposa de Policia Local, amb oficina al propi ajuntament. Així mateix, també es disposa de Protecció
Civil.
Per altra banda, el servei de bombers que dona cobertura al municipi és Bombers de Mallorca, organisme
depenent del Consell Insular de Mallorca. El parc de bombers més proper és al municipi veí d’Inca, a 5,1 km per
carretera. La seva situació es mostra amb un marcador verd a la imatge següent, mentre que el marcador vermell
representa la ubicació de l’Ajuntament de Selva:
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3.1.3. Servei de salut
•

Unitats Bàsiques de Salut (UBS)
o Selva
▪

Ubicació: C/ Cirers, 31, Selva

▪

Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8.00 a 14.00 h Dimecres de 13.00 a
19.30 h

▪

Telèfons: 971 51 56 51 – 971 51 51 93

o Caimari
▪

Ubicació: Plaça de les Escoles, 2, Caimari

▪

Horari: Dilluns, dimarts i dijous de 12.00 a 14.00 h. Dimecres de 14.30 a 19.30 h.
Divendres de 09.40 a 11.00 h.

▪

Telèfon: 971 87 52 12

o Biniamar
▪

Ubicació: C/ Pare Francesc Bonafè, 6, Biniamar

▪

Horari: Dilluns i dijous de 8.30 a 11.00 h.

▪

Telèfon: 971 51 48 52

o Moscari.

•

▪

Ubicació: C/ Espanya, 7, Moscari

▪

Horari: Dimarts de 9.00 a 10.30 h i divendres de 12.00 a 14.00 h.

▪

Telèfon: 971 51 52 76

Centre de Salut (CS): Inca – Es Blanquer
o Ubicació: C/ Castell de Bellver, s/n, Inca.
o Horari: Dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 h. Divendres de 8.00 a 15.00 h.
o Telèfon: 971 50 26 34
o Distància des de l’ajuntament de Selva: 5,6 km.
o Temps en cotxe: 13 minuts.
o Temps en transport públic: 21 minuts.
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•

Hospital de referència: Hospital Universitari Son Espases
o Ubicació: Ctra. De Valldemossa, 79, Palma.
o Horari: Dilluns a diumenge de 8.00 a 22.00 h.
o Telèfon: 871 20 50 00
o Distància des de l’ajuntament de Selva: 35,9 km.
o Temps en cotxe: 32 minuts.
o Temps en transport públic: 1 hora i 40 minuts.

•

Farmàcies
o Farmàcia de Selva: C/ Cirers, 46.
o Farmàcia Ricardo Gascuñana - Caimari: C/ Nostra Senyora de Lluc, 68
o Farmaciola de Moscari: C/ Espanya, 7
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3.2. Gestió municipal de l’aigua
3.2.1. A escala municipal
La gestió de l’aigua al municipi de Selva es duita a terme per l’empresa Aqua-Illes Gestión Integral del agua, S.L.,
que en té la concessió des de l’any 1997. Les tasques realitzades per l’empresa són les següents:
•

Manteniment de les canalitzacions.

•

Tractament i control de la qualitat de l’aigua. Informar d’aquests valors de control a Sanitat i Consum.

•

Control antiplagues a la xarxa de clavegueram.

•

Lectures i facturació dels comptadors. Noves connexions a la xarxa i altres gestions amb clients.

•

Disposició d’un servei 24h per a emergències.

Segons la informació de la Direcció General de Recursos Hídrics els consums d’aigua del municipi en el període
2000-2015 van ser els següents:

Aigua subministrada [m3]

Subministrament d'aigua a Selva

500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Consumit m3

Pèrdues m3

Al 2015 les pèrdues de la xarxa d’aigua potable de Selva arribaren al 43%, sent així el 6è municipi de Mallorca
amb més pèrdues d’aigua a la xarxa aqueix any. Tanmateix, s’ha de valorar que es troba per valors inferiors als
assolits als anys 2008 i 2009, on les pèrdues de la xarxa van ser més del 60% del total subministrat.
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Aquestes dades serveixen també per veure que el consum s’ha mantengut constant els darrers anys. També cal
tenir en consideració que els valors de consum de 2008 a 2015 es troben per baix dels que hi va haver a l’any
2000. Això contrasta amb l’augment de la població que ha tengut el municipi, ja que per aquest mateix període
de 15 anys la població ha augmentat fins a un 30,4 %.
Pel que fa a les aigües residuals, aquestes són tractades a l’EDAR de Selva. Allà s’hi realitza un tractament
secundari, per després abocar les aigües al torrent de Massanella. Per poder plantejar una reutilització de l’aigua
seria necessària la disposició d’un tractament terciari a l’EDAR.

3.2.2. A l’Ajuntament
Degut a la manca de dades no s’ha pogut realitzar una anàlisi en profunditat sobre els consums d’aigua dels
edificis, equipaments i instal·lacions dependents de l’Ajuntament.

3.2.3. Disponibilitat de recursos propis
Selva actualment s’abasteix amb les captacions d’aigua de dues zones diferents: Els pous de Sa Comuna i els
pous de Biniamar. L’aigua extreta a la primera zona dona servei als nuclis de Selva, Caimari i Moscari; mentre
que l’altra zona subministra aigua només al nucli de Biniamar.
Amb totes dues zones d’extracció es disposa d’una capacitat al voltant dels 4.000 m3 diaris, el qual és més que
suficient per a les necessitats actuals. Així mateix, des de l’Ajuntament es fa èmfasi en conscienciar a la població
de la necessitat d’estalviar aigua mitjançant bans, donat el risc generalitzat de sequera a les Illes Balears.
La xarxa de clavegueram és comuna per a aigües residuals i pluvials, el qual no en permet un tractament
diferenciat per a la possible reutilització de les aigües pluvials. Això no obstant, ja s’hi ha estat incloent la
instal·lació de canonades per a aigües pluvials en ampliacions de la xarxa de clavegueram i en previsió d’una
futura divisió de les aigües pluvials i residuals.
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3.3. Avaluació de les vulnerabilitats i riscos als impactes del canvi climàtic
3.3.1. Marc conceptual
Amb el PAESC, el Pacte de Batles i Batlesses afegeix la realització d’una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats.
Aquesta ARV permetrà definir un pla d’Adaptació al Canvi Climàtic, el qual ha d’establir uns procediments a
seguir en el cas de que el municipi es vegi afectat pels impactes del canvi climàtic. Aquestes accions també han
de servir per esmorteir els efectes del canvi climàtic. A continuació es mostra un esquema de com es relacionen
els diferents conceptes entre ells:

Així doncs, la vulnerabilitat (V) que té el municipi de Selva serà en funció dels següents subindicadors:
•

Exposició (E): És la presència de persones, mitjans de subsistència, béns i serveis ambientals,
infraestructures, i d’actius econòmics, socials o culturals en llocs que podrien veure’s afectats
negativament pels impactes del canvi climàtic. Hi influeixen els mals aïllaments dels edificis, la proximitat
a zones amb risc d’incendi o torrentada...

•

Sensibilitat (S): Es defineix com el grau en què el sector o sistema analitzat es veu afectat pels efectes
del canvi climàtic. Aquesta sensibilitat es troba relacionada amb el tipus de municipi que sigui i, per tant,
no serà igual entre municipis urbanitzats i municipis rurals, ja que les condicions en què es troben són
considerablement diferents. Així mateix, també hi ha una dependència d’altres factors com poden ser
l’envelliment de la població del municipi, les infraestructures, els ecosistemes...

•

Capacitat adaptativa o resiliència (R): Es tracta de les habilitats inherents al municipi per poder fer
front als impactes del canvi climàtic. Hi té en compte els plans (d’ordenació urbanística, PAES, de
mobilitat, de prevenció d’incendis, etc.) que ja hagin considerat les possibles adversitats climatològiques
i com fer-ne front.
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3.3.2. Avaluació simplificada de la Vulnerabilitat als Impactes del Canvi Climàtic
Per obtenir el grau de vulnerabilitat a un risc els tres subindicadors explicats en el
punt anterior es valoren, cadascun amb el seu propi mètode. I llavors es relacionen
de la manera següent per obtenir la vulnerabilitat:
V=ExS–R
Els valors resultants es normalitzen entre 0 i 10, de forma que 0 significa una
vulnerabilitat molt baixa i 10 una vulnerabilitat molt alta.

3.3.3. Anàlisi de Riscos i Vulnerabilitats del municipi
A partir del criteri d’avaluació definit al punt anterior, es valoren la vulnerabilitat del municipi de Selva en front a
43 indicadors de risc.
Impacte climàtic

Àmbit

Risc

Valor de
vulnerabilitat

AGR01

Increment de les necessitats de reg

2 Baixa

AGR02

Major risc d'incendi

3 Baixa-mitjana

AGR03

Canvis en els cultius

3 Baixa-mitjana

BIO01

Major risc d'incendi en l'àmbit de la
gestió forestal

2 Baixa

AIG01

Canvis en el patró de demanda turística

3 Baixa-mitjana

AIG02

Disminució de la disponibilitat d'aigua

2 Baixa

FOR01

Major risc d'incendi

1 Baixa

FOR02

Disminució de la disponibilitat d'aigua
(augment de la temperatura)

3 Baixa-mitjana

Indústria, serveis i comerç

IND01

Canvis en els patrons de demanda
energètica en l'àmbit dels serveis i
comerç

3 Baixa-mitjana

Mobilitat i infraestructures
de transport

MOB01

Major risc d'incendi

2 Baixa

SAL01

Increment de la mortalitat associada al
calor

2 Baixa

SAL02

Empitjorament del confort climàtic
(accentuació del fenomen illa de calor)

4 Mitjana

Agricultura i ramaderia

Biodiversitat
Gestió de l'aigua

Increment de
temperatura

Indicador
risc

Gestió forestal

Salut i benestar
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Impacte climàtic

Àmbit
Energia

Increment de
temperatura

Turisme

Urbanisme i habitatge

Agricultura i ramaderia

Increment de
sequera

Indicador
risc

Gestió de l'aigua

Valor de
vulnerabilitat

ENE01

Canvis en els patrons de demanda
energètica

1 Baixa

TUR01

Canvis en el patró de demanda turística

3 Baixa-mitjana

TUR02

Major risc d'incendi en l'àmbit del sector
turístic

1 Baixa

URB01

Empitjorament del confort climàtic
(accentuació fenomen illa de calor)

4 Mitjana

URB02

Increment de les necessitats de reg

1 Baixa

AGR04

Increment de les necessitats de reg

2 Baixa

AGR05

Canvis en els cultius

3 Baixa-mitjana

AGR06

Canvis en la productivitat agrícola

0 Molt baixa

AGR07

Canvis en la productivitat dels cultius de
2 Baixa
cereals

AGR08

Canvis en la productivitat dels cultius de
3 Baixa-mitjana
fruiters

AGR09

Canvis en la productivitat dels cultius
d'olivar

AGR10

Canvis en la productivitat dels cultius de
3 Baixa-mitjana
farratge

AGR11

Canvis en la productivitat dels cultius de
0 Molt baixa
vinya

AGR12

Canvis en la productivitat dels cultius
d'hortalisses

AGR13
Biodiversitat

Risc

2 Baixa

1 Baixa
1 Baixa

BIO03

Canvis en la productivitat ramadera
Assecat / transformació de zones
humides
Pèrdua de biodiversitat

AIG03

Disminució de la disponibilitat d'aigua

2 Baixa

AIG04

Reducció dels cabals de rius i major
durada de l'estiatge

2 Baixa

AIG05

Disminució de la qualitat de l'aigua
subterrània

1 Baixa

BIO02
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3 Baixa-mitjana
3 Baixa-mitjana

Impacte climàtic

Àmbit

Valor de
vulnerabilitat

Disminució de la disponibilitat d'aigua
(disminució precipitació)

3 Baixa-mitjana

FOR04

Major risc d'incendi

1 Baixa

Indústria, serveis i comerç

IND02

Disminució de la disponibilitat de l'aigua

2 Baixa

Mobilitat i infraestructures
de transport

MOB02

Major risc d'incendi

2 Baixa

SAL03

Afectacions per problemes respiratoris i
picades

2 Baixa

SAL04

Restriccions d'aigua domèstica

2 Baixa

Turisme

TUR03

Major risc d'incendi

1 Baixa

Urbanisme i habitatge

URB03

Increment de les necessitats de reg

1 Baixa

Agricultura i ramaderia

AGR14

Inundacions de superfície agrària

6 Mitjana

Energia

ENE02

Afectació de les infraestructures
energètiques

7 Mitjana-alta

Urbanisme i habitatge

URB04

Increment de les inundacions urbanes

1 Baixa

Salut i benestar

Increment de
torrencialitat

Risc

FOR03

Gestió forestal

Increment de
sequera

Indicador
risc
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3.4. Diagnosi i identificació d’accions. Objectius específics en matèria d’adaptació
De l’avaluació quantitativa de la vulnerabilitat als riscos se’n conclou que, en general, Selva és un municipi amb
una previsió de futur bastant favorable pel que fa als impactes del canvi climàtic. La majoria dels indicadors (39
de 43) es troben amb uns valors de vulnerabilitat entre 0 i 3, i només hi ha dos indicadors de risc que obtenen un
valor de vulnerabilitat superior a 5.
Els dos riscs més importants (AGR14 i ENE02) són referents als possibles impactes de l’increment de
torrencialitat al municipi. La torrencialitat suposa un risc especialment en zones no urbanes, ja que els nuclis de
població es troben en zones relativament altes. A més del fet de que la zona rural es trobi en zones baixes, s’ha
de tenir en compte el pas de varis torrents, dels quals el principal és el torrent de Massanella.
Els següents riscs que té el municipi (SAL02 i URB01) són relacionats amb l’impacte climàtic de l’increment de
la temperatura. Aquests riscs són deguts al fenomen d’illa de calor, el qual consisteix en l’aparició d’un microclima
als entorns urbans i en què hi ha poca vegetació. Si bé aquest efecte no és greu en el cas de Selva, també ha
de considerar-se per tal de millorar el confort dins els nuclis poblacionals.
La resta de riscos avaluats tenen ja un impacte menor, valorat amb una vulnerabilitat de 3 o menys. Això no
obstant, es considera necessari tenir en compte els impactes en l’increment de la temperatura i en l’increment
de la sequera a les zones forestals, degut als riscs d’incendi que poden suposar. L’àrea forestal de Selva té una
superfície propera als 21,4 km2, un 44% de l’extensió total del municipi.
Per aquest motiu, es considera que s’han de tenir en consideració els riscs FOR01 i FOR04, encara que els seus
valors de vulnerabilitat siguin baixos. Tot i no estar directament relacionats amb la gestió forestal, també es
consideren els altres riscs relatius a incendis: MOB01, MOB02, TUR03 i AGR02.
Així doncs, els objectius específics a assolir són:
•

Adaptar el municipi front al canvi climàtic pel que fa a l’increment de temperatures.

•

Millores i reforços en els plans i la gestió de l’àrea forestal.

•

Augmentar l’autosuficiència energètica.

•

Millorar el manteniment dels torrents i crear un pla d’inundacions.
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3.5. Pla d’Acció: Accions d’adaptació
Nº

NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:
Àrea d'intervenció:
Àmbit d'actuació:

Codi:

Tipus d'actuació:

Prioritat:

Sector:

Riscos:
Vulnerabilitat

Indicadors

Impacte/conseqüència

A__

B__

Resultats

Indicadors canvi climàtic:
DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:

Relació amb:

Nom plans:

Co-beneficis:

Resultats esperats:

Cost inversió (€):

Periòdic (€/any):

Periode retorn (anys):
Termini:

--- any/s

Data inici:

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació:
Agents:
INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:

OBSERVACIONS:
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C__

Els continguts que s’hi indicaran són els següents:
•

Àmbit d’actuació amb la codificació següent:
D: Domèstic

S: Serveis

T: Transport

R: Residus

W: Aigua

A: Ajuntament

•

Tipus d’actuació: S’indica si, a més d’adaptació, també és una acció de mitigació del canvi climàtic.

•

Prioritat: 1 (Alta), 2 (Mitjana) o 3 (Baixa).

•

Codi: Per a les accions que també són de mitigació. Categorització de les accions segons l’Oficina del Pacte.

•

Sector: Sector afectat (prioritàriament) segons la classificació de sectors feta per l’Oficina del Pacte dels Batles
i Batllesses.

•

Riscos: S’indica el risc o vulnerabilitats als quals es fa front amb l’acció.

•

Indicadors de canvi climàtic correlacionats: Vulnerabilitat (V), Impacte (I), Resultats (R).

•

Altres indicadors del canvi climàtic: Segons l’estudi de risc i vulnerabilitat de Lavola (codis indicadors). Per
exemple: AGR01, AIG02, URB04...

•

Descripció: S’hi inclou una breu explicació, paper de l’Ajuntament i paper dels ens implicats.

•

Relació amb: Defineix amb quins tipus de plans està relacionat: d’urbanisme, d’aigua, d’energia...

•

Nom plans: Nom concret dels plans relacionats amb l’acció.

•

Co-beneficis: Cal indicar si l’acció té d’altres beneficis.

•

Resultats esperats: Resultats que s’espera obtenir amb l’acció.

•

Inversió: Cost de la inversió a realitzar en €. Quan no hi ha cost concret indicat: Alt, mig o baix. En alguns casos
es pot especificar que és baix en unes circumstàncies i alt en d’altres.
o Cost baix:

< 18.000 €

o Cost mig:

De 18.000 € a 50.000 €

o Cost elevat:

> 50.000 €

•

Periòdic (€/any): Inversió periòdica anual a realitzar, a més de la inversió inicial especificada al camp anterior.

•

Període retorn: En cas d’haver-hi retorn, s’especifica l’amortització en anys. Període que es tarda en amortitzar
la diferència de cost per l’aplicació d’una tecnologia més neta i/o eficient. Per calcular aquest període es tenen
en compte tots els costos vinculats a la inversió inicial, l’operació i el manteniment futur.

•

Data inici: Any d’inici de l’actuació.

•

Data finalització: Any d’acabament de l’actuació o si és periòdica any final del pla.

•

Responsable: Àrea o departament responsable de l’execució i control de l’acció dins l’Ajuntament

•

Agents: Altres agents implicats en l’acció.

•

Indicadors de seguiment: Variables de control del desenvolupament de l’acció.
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Els indicadors emprats per a vulnerabilitat, impacte i resultat són els següents:
•

Vulnerabilitat:

Tipus de
vulnerabilitat

Climàtica

Codi

Número de dies/nits amb temperatures extremes (comparat amb les temperatures Número de
anuals/estacionals de referència en hores diürnes/nocturnes).
dies/nits

V2

Freqüència de les onades de calor/fred.

V4
V5

Física i
mediambiental

Mitjana per
mes/any
Número de dies/nits amb precipitacions extremes (en comparació amb les Número de
precipitacions anuals/estacionals de referència en les hores diürnes/nocturnes).
dies/nits
Número de
Quantitat de dies/nits consecutius sense pluja.
dies/nits
Núm.
Població actual comparada amb les projeccions per al 2020/2030/2050.
d’habitants

V6

Densitat poblacional (en comparació amb la mitjana nacional/regional a l’any X al
país/regió X).

Persones
per km2

V7

Part de grups de població sensible (p. ex.: ancians (> 65), joves (< 25), famílies
de jubilats sols, famílies amb baixos ingressos o desocupades) - comparat amb
la mitjana nacional a l’any X, país X.

%

V8

Població que viu a les zones en risc (per exemple: inundació, sequera, onades de
calor, incendis).

%

V9

Zones no accessibles per als serveis de resposta a emergències/bombers.

%

V10

Canvi en la temperatura mitjana anual/mensual.

%

V11

Canvi en la precipitació mitjana anual/mensual.

%

V12

Longitud de la xarxa de transport (per exemple, carretera/ferrocarril) situada a les
zones en risc (com inundació, sequera, onades de calor, incendis).

km

V13

Longitud de la línia de costa / rius afectats per les condicions meteorològiques
extremes / erosió terrestre (sense adaptació).

km

V14

Zones baixes o de altitud.

%

V15

Zones a costes o rius.
Zones protegides (sensibles des del punt de vista ecològic o cultural) / % de
coberta forestal.

%

V16

V19

Zones (residencials/comercials/agrícoles/industrials/turístiques) en risc (per
exemple, inundació, sequera, onada de calor, incendis).
Consum actual d’energia per càpita respecte les previsions per al
2020/2030/2050.
Consum actual d’aigua per càpita respecte les previsions per al 2020/2030/2050.

V20

Altre (especificar quin).

V17
V18
Altra

Unitat

V1

V3

Socioeconòmica

Nom de l’indicador

%
%
MWh
m3
(Especificar)
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•

Impacte:

Sectors
afectats

Codi

Nom de l’indicador

Edificis

I1

Número o % d’edificis (públics/residencials/terciaris) fets malbé per condicions
o episodis climatològics extrems.

Transport,
energia, aigua,
residus, TIC

I2

Planificació de
l’ús del terreny

I3

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

I4

Duració mitjana (en hores) de les interrupcions dels serveis públics (com el
subministrament energètic o d’aigua, protecció sanitària/civil, serveis
d’emergència, residus).

I6

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

I7
Protecció civil i
casos
d’emergència
Salud

Medi ambient i
biodiversitat

(a l’any/durant
un període
específic)
(a l’any/durant
Número de morts relacionades amb els episodis climatològics extrems (per
un període
exemple, onades de calor o de fred).
específic)
Temps de resposta mitjà (en min.) per a la policia/bombers/serveis
d’emergència en el cas d’episodis climatològics extrems

I9

Número d’advertències sobre la qualitat de l’aigua emeses.

I10

Número d’advertències sobre la qualitat de l’aire emeses.

I11

Zones afectades per l’erosió terrestre/degradació de la qualitat del sòl.

%

I12
I13

Pèrdues d’hàbitat per esdeveniments climatològics extrems.
Canvi en el número d’espècies autòctones.
Espècies autòctones (animals/plantes) afectades per malalties relacionades
amb els episodis/condicions climatològiques extremes.
Pèrdues agrícoles per condicions/episodis climatològics extrems (per exemple,
sequera, manca d’aigua, erosió del sòl).

%
%

I16

Pèrdues ramaderes per les condicions climatològiques extremes.

%

I17

Canvi a les collites/evolució de la productivitat anual de les zones de pastura.

%

I18

Pèrdues ramaderes per plagues/patògens.

%

I19

Pèrdues sector de la fusta per plagues/patògens.

%

I20

Canvi en la composició dels boscos.

%

I21

Canvi en la captació de l’aigua.

%

I22

Canvi en fluxos/activitats turístiques.

%

I15

Turisme

hores

I8

I14

Agricultura i
silvicultura

(a l’any/durant
un període
específic)
(a l’any/durant
Número o % d’infraestructures de transport / energia / aigua / TIC fetes malbé
un període
per condicions o episodis climatològics extrems.
específic)
Zones grises/blaves/verdes afectades per les condicions o episodis
climatològics extrems (per exemple, efecte d’illa de calor, inundacions, caigudes
%
de roques o allaus, incendis).
Dies d’interrupció dels serveis públics (com el subministrament energètic o Número de
d’aigua, protecció sanitària/civil, serveis d’emergència, residus).
dies

I5

Salud

Unitat
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min.
%

%
%

Altres

•

I23

Pèrdues econòmiques anuals directes (per exemple, en els sectors
comercials/agrícoles/industrials/turístics) degut als episodis climatològics
extrems.

€/any

I24

Quantitat de compensació rebuda (per exemple, assegurances)

€/any

Resultat:

Sectors
afectats
Edificis
Transport,
energia, aigua,
residus, TIC

Planificació de
l’ús del terreny

Codi

Residus
Medi ambient i
biodiversitat
Agricultura i
silvicultura
Turisme

Edificis (públics/residencials/terciaris) reformats per a la resiliència adaptativa.

%

R2

Infraestructures de transport/energia/aigua/residus/TIC reformats per a la
resiliència adaptativa.

%

R3
R4
R5

Canvi a les infraestructures/àrees verdes i blaves (superfície).
Canvi a les zones verdes i blaves connectades.
Nivell d’humitat de las superfícies tancades/sòl.

%
%
%

R6

R9

Variació dels desbordaments d'aigua de pluja (a causa del canvi en la infiltració del
sòl).
Canvi en l’ombra (i canvis relacionats amb el fenomen d’illa de calor urbana).
Línia de costa designada per a realineació gestionada.
Canvi en les pèrdues d’aigua (per exemple, degut a pèrdues d’aigua al sistema de
distribució d’aigua).

%
%
%
%

R10

Emmagatzemament d’aigua de pluja (per a la seva reutilització).

%

R11

Canvi en els residus sòlids recollits/reciclats/incinerats.

%

R12

% d’hàbitats restaurats / % d’espècies protegides.

%

R13
R14
R15

Canvi en les collites degut a les mesures d’adaptació.
Canvi en el consum d’aigua per a l’agricultura/reg.
Bosc restaurat.

%
%
%

R16

Canvi als fluxos turístics.

%

R17

Canvi a les activitats turístiques.
Canvi als costs de recuperació i reconstrucció associats amb els episodis
climatològics extrems.
Inversió en investigació de l’adaptació (per exemple, conservació del sòl, eficiència
hídrica/energètica) per part de la ciutat i altres parts interessades.
Inversió en educació i en sistemes sanitaris i d’emergència per part de la ciutat.
Número d’actes de sensibilització dirigits als ciutadans i a les parts interessades
locals
Número de sessions de formació per al personal.
Número de beneficiaris directes que participen en la presa de decisió de fites en el
procés d’adaptació a través de les activitats de participació comunitària.
Número llicències d’obra concedides.

%

R18
R19
R20
Altres

Unitat

R1

R7
R8
Aigua

Nom de l’indicador

R21
R22
R23
R24
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%
€
€
-

Les actuacions que s’inclouen al pla d’adaptació són les següents:
1. Millora del confort interior per sistemes passius.
2. Ordenança de construcció sostenible.
3. Disseny dels camins escolars, carrils bici, de vianants... Creació de zones d’ombra.
4. Augment de l’autosuficiència energètica del municipi.
5. Revisió dels criteris urbanístics per millorar el confort tèrmic urbà.
6. Creació d’espais urbans de protecció enfront onades de calor/fred.
7. Foment de la conservació i cultiu de les veritats locals.
8. Millora dels plans forestals existents. Redacció del pla de prevenció municipal d’incendis.
9. Reforestació de les zones degradades.
10. Estratègia d’adaptació del verd urbà. Priorització dels adobs orgànics.
11. Identificar les espècies autòctones i les àrees del municipi més sensibles al canvi climàtic per a la seva
gestió i protecció.
12. Obrir edificis públics amb climatització per acollir persones vulnerables.
13. Optimitzar el manteniment de fonts, brolladors i estanys artificials.
14. Ecocertificació del sector turístic.
15. Càlcul de la petjada ecològica del sector turístic municipal.
16. Manteniment dels murs de pedra seca per aprofitar el seu paper biològic.
17. Augment del manteniment sota les línies de distribució elèctrica.
18. Revisió de l’estat de les torres de distribució elèctrica.
19. Obertura de franges, perimetrals, reducció de densitats de bosc... Gestió ramadera integrada en la
gestió forestal i la prevenció.
20. Millora de les condicions dels torrents.
21. Realització d’un pla d’inundacions municipal.
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3.6. Descripció de les actuacions
Nº

1 NOM ACCIÓ:

M ILLORA DEL CONFORT INTERIOR PER SISTEM ES PASSIUS.

Nom de l'acció en anglès:

Inside confort improvement by passive systems.

Àrea d'intervenció:

Eficiència energètica en calefacció d’espais i subministres d’aigua calenta - Altres

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Prioritat:

1 (Alta)

Sector:

Edificis municipals

Riscos:

Fred extrem, Calor extrema

Indicadors

Codi:

A13

B112

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V1, V8

I6

R1

Indicadors canvi climàtic:

C1

ENE01, URB01

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Instal·lació d'elements que evitin la incidència directa del llum del sol, tals com cortines, estors, tendals…
En noves construccions, construcció incloent voladissos i altres dissenys arquitectònics que permetin un major confort
tèrmic als edificis.

Relació amb:

-

Nom plans:

Co-beneficis:

-

Resultats esperats:

M illora del confort tèrmic.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

Baix (<18.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

3 any/s

Data inici:

-

2020

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea d'instal·lacions municipals
Agents:

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Nivell de satisfacció dels usuaris i treballadors de les instal·lacions municipals.

OBSERVACIONS:
Garantir la compatibilitat amb la normativa CTE.
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2023

Nº

2 NOM ACCIÓ:

ORDENANÇA DE CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE.

Nom de l'acció en anglès:

Sustainable building ordinance.

Àrea d'intervenció:

Altres - Requisits de construcció

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Prioritat:

2 (M itjana)

Sector:

Edificis (residencial i terciari)

Riscos:

Fred extrem, Calor extrema, Sequera

Indicadors

Codi:

A19

B19

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V5, V6

I6, I7

R24

Indicadors canvi climàtic:

C1

URB01

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Aprovar una ordenança de construcció sostenible que vagi més enllà del CTE i del decret d'eficiència energètica.
Normativa municipal que exigesqui la regeneració i reutilització d'aigües pluvials i grises als edificis de nova construcció o
amb reformes majors.

Relació amb:

-

Nom plans:

Co-beneficis:

M illora en la qualitat constructiva,
reducció consum energètic i d'aigua,
millora del confort

Resultats esperats:

Reducció en l'ús de recursos.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

Baix (<18.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

1 any/s

Data inici:

-

2024

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea d'urbanisme
Agents:

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'edificis on s'hi ha aplicat l'ordenança.

OBSERVACIONS:
Garantir la compatibilitat amb la normativa CTE.
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Data finalització:

2025

Nº

DISSENY DELS CAM INS ESCOLARS, CARRILS BICI, DE VIANANTS… CREACIÓ
DE ZONES D'OM BRA.

3 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Design of school paths, bike lanes, pedestrian footpaths... Creation of shaded areas.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

2 (M itjana)

Sector:

Salut

Riscos:

Calor extrema

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V1, V7

I6,I7

R7

Indicadors canvi climàtic:

URB01

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Instal·lació de proteccions solars fixos o provisionals als principals punts de trànsit peatonal. L'acció pretén protegir a les
persones més vulnerables dels dies calorosos i de les onades de calor). Inicialment es proposa a les places, però es pot
ampliar segons els trajectes més freqüentats per les persones. Poden ser tendals que només es posin en l'època estival.
D'altra banda, es promourà la plantació d'arbrat amb finalitats d'ombra a les places i carrers que ho permetin i especialment
a les zones de creixement urbà.

Relació amb:

-

Nom plans:

Co-beneficis:

M illora de la qualitat urbana, millora de la
Resultats esperats:
qualitat de vida

Cost inversió (€):

M ig (18.000 a 50.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

2 any/s

-

Periòdic (€/any):

Data inici:

2023

M illora del confort tèrmic.
-

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea d'instal·lacions municipals
Agents:

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de superfície sobre el total de carrers, camins, carrills… on hi ha ombra.

OBSERVACIONS:
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2025

Nº

4 NOM ACCIÓ:

AUGM ENT DE L’AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL M UNICIPI.

Nom de l'acció en anglès:

Increasing energy self-sufficiency of the municipality.

Àrea d'intervenció:

Altres - Finançament per tercers. Associacions públic-privades

Àmbit d'actuació:

D (Domèstic)

Tipus d'actuació:

M itigació i adaptació

Prioritat:

1 (Alta)

Sector:

Energia

Riscos:

Fred extrem, Calor extrema, Tempesta

Indicadors

Codi:

A57

B54

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V3, V13

I2, I4, I5

R2

Indicadors canvi climàtic:

C4

ENE02

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Per a dur a terme aquesta mesura, seria convenient la creació d'un Pla d'Autosuficiència energètica municipal. A ell s'hi
podrien incloure les següents accions:
- Realitzar un inventari complet de demanda i consum per tal d'identificar els grans consumidors d'energia.
- A partir d'aquí cal definir uns escenaris per a diferents espais: Grans edificis, illes urbanes i a nivell d'habitatge.
- Incentius a l'apliació de sistemes d'autogeneració d'energia a partir del foment d'iniciatives per l'autoconsum (tot i les
limitacions legals existents actualment).
- Analitzar les implicacions amb la legislació vigent.
- Cercar fonts de finançament a nivell europeu.
- Treballar de forma conjunta amb els grans consumidors.
- Difusió dels sistemes de comercialització d'energia a partir de les cooperatives de consumidors existents actualment,
que garanteixen que l'origen de l'energia prové de fonts renovables.
- Realitzar campanyes de difusió i pedagogia a la població.
Pla d'Acció de M itigació del Canvi Climàtic a
les Illes Balears 2013-2020

Relació amb:

Plans de canvi climàtic

Nom plans:

Co-beneficis:

Garantia de subministre, mitigació

Resultats esperats:

M inimitzar la dependència de la
xarxa elèctrica.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

Alt (>50.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

10 any/s

Data inici:

2020

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrees d'urbanisme i medi ambient
Agents:

Empreses, població, empreses subministradores

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Número d'instal·lacions d'autoconsum realitzades.
OBSERVACIONS:
L'ajuntament pot actuar directament en els seus equipaments i indirectament a la resta del municipi.
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2030

Nº

REVISIÓ DELS CRITERIS URBANÍSTICS PER M ILLORAR EL CONFORT TÈRM IC
URBÀ.

5 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Land planning and building criteria to decrease heat.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

2 (M itjana)

Sector:

Planificació urbanística

Riscos:

Calor extrema

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V2, V10

I3

R1, R7

Indicadors canvi climàtic:

URB01

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Revisar els plecs corresponents a obres d'edificació i urbanització per a que incorporin criteris d'adaptació al canvi climàtic:
- M esures orientades a una millor gestió del cicle de l'aigua a partir del màxim aprofitament de l'aigua de pluja, criteris
d'eficiència en el consum o aprofitaments dels espais verds.
- Definir processos de construcció i selecció de materials que tenguin en compte el comportament tèrmic de l'espai públic
i els elements constructius dels edificis. Integrar i tenir en compte el comportament bioclimàtic dels edificis i l'espai públic.
- Integrar elements verds en els processos d'edificació i urbanització com a elements actius en la millora de l'eficiència
energètica i consum d'aigua de l'espai públic i l'edificació. Tenir en compte els catàlegs de selecció d'espècies.
- Incloure criteris per a fer front als riscos potencials que es poden incrementar com a conseqüència de l'evolució del
canvi climàtic.
- Potenciar al màxim l'eficiència energètica, a partir de l'autosuficiència i la implantació d'energies renovables.
Es proposa la participació dels tècnics de les diverses àrees de l'ajuntament que poden estar relacionades amb aquesta
acció. Serà necessari coordinar-la amb les mesures existents en l'estratègia contra el canvi climàtic a Illes Balears.
Relació amb:

Plans territorials, plans de canvi climàtic Nom plans:

Co-beneficis:

M illora de la qualitat urbana

Cost inversió (€):

Baix (<18.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

1 any/s

Data inici:

Pla Territorial de M allorca, Pla d'Acció de
M itigació del Canvi Climàtic a les Illes
Balears 2013-2020

Resultats esperats:

M illora del confort tèrmic.

Periòdic (€/any):

-

2025

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea d'urbanisme
Agents:

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum d'aigua.
2. % de superfície corresponent a zones verdes sobre el total de l'espai públic.
OBSERVACIONS:
L'ajuntament pot actuar directament en els seus equipaments i indirectament a la resta del municipi.
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2026

Nº

CREACIÓ D’ESPAIS URBANS DE PROTECCIÓ ENFRONT ONADES DE
CALOR/FRED.

6 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Creation of urban spaces for protection against heat / cold waves.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

2 (M itjana)

Sector:

Planificació urbanística

Riscos:

Fred extrem, Calor extrema

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V2, V7

I3

R1, R7

Indicadors canvi climàtic:

URB01

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
A les noves zones urbanitzades i les que s'hagin de reformar, adoptar criteris de mobiliari i enjardinat: paviment que eviti
calor, evitar mobiliari metàlic, zones amb espais d'ombra…, per protegir la població de la calor.

Relació amb:

Plans de serveis socials, plans
territorials

Co-beneficis:

M illora de la qualitat urbana, millora de la
Resultats esperats:
qualitat de vida

Cost inversió (€):

Alt (>50.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

6 any/s

Nom plans:

Pla M unicipal de Serveis Socials, Pla
Territorial de M allorca

Periòdic (€/any):
Data inici:

2024

M illora del confort tèrmic.
-

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea d'instal·lacions municipals
Agents:

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'espais habilitats per a la protecció contra onades de calor/fred.

OBSERVACIONS:
Cal anar en compte amb l'ús de l'aigua.
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2030

Nº

7 NOM ACCIÓ:

FOM ENT DE LA CONSERVACIÓ I CULTIU DE LES VARIETATS LOCALS.

Nom de l'acció en anglès:

Changes in cropping systems for local variety.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

3 (Baixa)

Sector:

Agricultura i sector forestal

Riscos:

Calor extrema, Sequera

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V1, V11

I5, I15, I19

R14, R15

Indicadors canvi climàtic:

AGR01, AGR03

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Fer campanyes informatives, reunions, xerrades... perquè els agricultors adaptin els cultius a la menor disponibilitat d'aigua
i a les noves característiques climàtiques.

Relació amb:

-

Nom plans:

Co-beneficis:

Seguretat alimentària

Resultats esperats:

Sostenibilitat del sector agrícola al
municipi.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

No aplica

Periode retorn:

-

Termini:

1 any/s

Data inici:

2029

-

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea de medi ambient
Agents:

Agricultors, proveïdors, grans clients del sector agrícola

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum d'aigua.
2. % de superfície agrícola on s'ha adaptat el tipus de cultiu.
OBSERVACIONS:
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2030

Nº

M ILLORA DELS PLANS FORESTALS EXISTENTS. REDACCIÓ DEL PLA DE
PREVENCIÓ M UNICIPAL D'INCENDIS.

8 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Improvement of existing forestry plans. Drafting of the municipal fire prevention plan.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

3 (Baixa)

Sector:

Agricultura i sector forestal

Riscos:

Transversal

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V1, V8, V9, V16

I3

R12

Indicadors canvi climàtic:

FOR03

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Es proposa una major implicació del municipi en la prevenció d'incendis mitjançant la creació del seu propi pla de
prevenció. Aquest pla de prevenció d'indencis ha de complementar i ampliar els que ja hi hagi a nivell territorial, autonòmic
o estatal.

Relació amb:

Plans forestals

Nom plans:

Co-beneficis:

Preservació de la riquesa forestal

Resultats esperats:

Conservació dels boscs.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

M ig (18.000 a 50.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

1 any/s

Data inici:

2028

Pla Forestal de les Illes Balears

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea de medi ambient
Agents:

IBANAT

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de bosc protegit.
2. Quantitat de mesures per combatre els incendis forestals.
OBSERVACIONS:
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2029

Nº

9 NOM ACCIÓ:

REFORESTACIÓ DE LES ZONES DEGRADADES.

Nom de l'acció en anglès:

Reforestation of degraded areas.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

3 (Baixa)

Sector:

M edi ambient i biodiversitat

Riscos:

Calor extrema, Sequera, Esllavissades

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V1, V4, V17

I3, I11

R15

Indicadors canvi climàtic:

FOR02

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'objectiu d'aquesta acció és la recuperació de les zones afectades per incendis o desforestades.
Amb la reforestació s'aconsegueix una major superfície verda amb la que es podran combatre millor les temperatures
extremes i la sequera del terreny, així com les esllavissades en zona muntanyosa.

Relació amb:

Plans forestals

Nom plans:

Co-beneficis:

M illora la qualitat de l'entorn, millora la
qualitat de vida, millora l'economia local, Resultats esperats:
millora el turisme

Cost inversió (€):

M ig (18.000 a 50.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

3 any/s

Pla Forestal de les Illes Balears

Periòdic (€/any):

Data inici:

2027

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea de medi ambient
Agents:

IBANAT

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de bosc restaurat.

OBSERVACIONS:
La implicació de l'Ajuntament dependrà dels indrets

143

Conservació dels boscs.

2030

Nº

ESTRATÈGIA D'ADAPTACIÓ DEL VERD URBÀ. PRIORITZACIÓ DELS ADOBS
ORGÀNICS.

10 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Urban green adaptation strategy. Prioritization of organic fertilizers.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

2 (M itjana)

Sector:

M edi ambient i biodiversitat

Riscos:

Transversal

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V1, V4, V19

I3, I6

R3, R7

Indicadors canvi climàtic:

URB01

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Anar canviant i plantant noves espècies vegetals que tinguin menys requeriments d'aigua. El servei de jardineria de
l'ajuntament ha de tenir en compte, a l'hora de triar l'arbrat a plantar al municipi, l'exposició (sol, semi ombra, ombra), la
mida de l'espai i el creixement de l'espècie que es plantarà quan arribi al seu estat adult, la longevitat, la resistència a les
plagues i les malalties, les característiques climàtiques (calor/fred, pluviometria, vent, etc.) i edàfiques de cada espècie, etc.
L'objectiu és escollir les espècies més adients a cada espai, per tal d'evitar, dins del possible, problemàtiques futures,
plantant sempre que sigui possible arbres i plantes adaptades a la climatologia, tant pel que fa a la temperatura com pel que
fa a la pluviometria, prioritzant els arbres autòctons i/o naturalitzats i tenint en compte les espècies en funció de la seva
exposició solar.

Relació amb:

-

Nom plans:

Co-beneficis:

M illora la gestió del verd

Resultats esperats:

Reducció en l'ús de recursos.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

Baix (<18.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

2 any/s

Data inici:

2024

-

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea de medi ambient
Agents:

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de zones verdes adaptades al canvi climàtic.
2. Consum d'aigua per a reg.
OBSERVACIONS:
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2026

Nº

IDENTIFICAR LES ESPÈCIES AUTÒCTONES I LES ÀREES DEL M UNICIPI M ÉS
SENSIBLES AL CANVI CLIM ÀTIC PER A LA SEVA GESTIÓ I PROTECCIÓ.

11 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Identify native species and the most sensitive areas of the municipality for climate change for
their management and protection.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

3 (Baixa)

Sector:

M edi ambient i biodiversitat

Riscos:

Transversal

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V4, V16

I14

R12, R21, R22

Indicadors canvi climàtic:

FOR02

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Amb aquesta acció es pretén caracteritzar els ecosistemes propis del municipi i definir la seva sensibilitat al canvi climàtic.
Això permetrà definir posteriorment una sèrie d'estratègies per protegir les espècies més vulnerables i preservar-les.

Relació amb:

Plans forestals

Nom plans:

Co-beneficis:

Augment de la biodiversitat

Resultats esperats:

Preservació d'espècies
autòctones.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

Baix (<18.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

1 any/s

Data inici:

2027

Pla Forestal de les Illes Balears

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea de medi ambient
Agents:

Conselleria de M edi Ambient

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % espècies protegides.
2. % àrees del municipi protegides.
OBSERVACIONS:
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2028

Nº

OBRIR EDIFICIS PÚBLICS AM B CLIM ATITZACIÓ PER ACOLLIR PERSONES
VULNERABLES.

12 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Open public buildings with air conditioning to accommodate vulnerable people.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

A (Ajuntament)

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

2 (M itjana)

Sector:

Salut

Riscos:

Fred extrem, Calor extrema

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V2, V7

I3

R1, R7

Indicadors canvi climàtic:

URB01

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
El municipi ha de disposar d'espais de confinament on es puguin dirigir les persones vulnerables, sobretot en cas d'onada
de calor. Un espai adient (si es millora l'aïllament i s'hi instal·la un sistema d'aire condicionat) és el pavelló del poliesportiu de
Ses Comes.
Això no obstant, caldria que el municipi establís altres espais de confinament (un a cada nucli urbà), ja sigui mitjançant la
millora de l'aïllament i la climatització d'espais existents, o bé amb la construcció de nous espais destinats a aquesta finalitat.

Relació amb:

Plans de serveis socials

Nom plans:

Co-beneficis:

M illora la qualitat de vida

Resultats esperats:

Protecció de les persones més
vulnerables.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

Baix (<18.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

6 any/s

Data inici:

2024

Pla M unicipal de Serveis Socials

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea d'instal·lacions municipals
Agents:

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat d'espais oberts a cada nucli urbà per protegir les persones vulnerables.

OBSERVACIONS:

146

2030

Nº

OPTIM ITZAR EL M ANTENIM ENT DE FONTS, BROLLADORS I ESTANYS
ARTIFICIALS.

13 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

Optimize the maintenance of sources, springs and artificial ponds.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

W (Aigua)

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

1 (Alta)

Sector:

Salut

Riscos:

Calor extrema, Sequera

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V1, V4

I6

R2

Indicadors canvi climàtic:

SAL02

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
L'acció consisteix en la revisió i millora de l'estat dels diferents fonts, brolladors i estanys del municipi. D'aquesta forma es
pretén evitar que es tudi aigua.

Relació amb:

-

Nom plans:

Co-beneficis:

M illora la qualitat de vida, garantia
d'abastament

Resultats esperats:

M illora de la qualitat urbana

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

Baix (<18.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

1 any/s

Data inici:

2022

-

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea d'instal·lacions municipals
Agents:

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Consum d'aigua.
2. % de brolladors, fonts i estanys millorats sobre el total.
OBSERVACIONS:
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2023

Nº

14 NOM ACCIÓ:

ECOCERTIFICACIÓ DEL SECTOR TURÍSTIC.

Nom de l'acció en anglès:

Ecocertification of the tourist sector.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

3 (Baixa)

Sector:

Turisme

Riscos:

Transversal

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V18, V19

I22

R17, R19

Indicadors canvi climàtic:

TUR01

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Amb aquesta acció es proposa incentivar a les empreses del sector turístic per a que se certifiquin com a turisme
sostenible. Per tal d'obtenir la certificació, les empreses han d'acomplir amb els requisits de sostenibilitat ambiental
corresponents.

Pla Integral de Turisme de les Illes Balears
2015-2025

Relació amb:

Plans de turisme

Nom plans:

Co-beneficis:

M illora la qualitat de l'entorn, millora
l'economia local, millora el turisme

Resultats esperats:

Reduir l'impacte del turisme.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

M ig (18.000 a 50.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

2 any/s

Data inici:

2028

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea de turisme
Agents:

Direcció General de Turisme, empresaris del sector al municipi

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % d'establiments turístics certificats ecològicament.

OBSERVACIONS:
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Data finalització:

2030

Nº

15 NOM ACCIÓ:

CÀLCUL DE LA PETJADA ECOLÒGICA DEL SECTOR TURÍSTIC M UNICIPAL.

Nom de l'acció en anglès:

Calculation of the ecological footprint of the municipal tourism sector.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

3 (Baixa)

Sector:

Turisme

Riscos:

Transversal

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V18

I22

R19

Indicadors canvi climàtic:

TUR01

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Realització d'una avaluació del sector turístic al municipi de Selva. D'aquest mode es pot conèixer quin és el seu impacte
ambiental i en endavant establir mesures per tal de reduir-lo.

Pla Integral de Turisme de les Illes Balears
2015-2025

Relació amb:

Plans de turisme

Nom plans:

Co-beneficis:

M illora la qualitat de l'entorn, millora el
turisme

Resultats esperats:

Reduir l'impacte del turisme.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

M ig (18.000 a 50.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

1 any/s

Data inici:

2027

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea de turisme
Agents:

Direcció General de Turisme, empresaris del sector al municipi

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Valor de la petjada ecològica.

OBSERVACIONS:
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Data finalització:

2028

Nº

M ANTENIM ENT DELS M URS DE PEDRA SECA PER APROFITAR EL SEU PAPER
BIOLÒGIC.

16 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

M aintenance of dry stone constructions.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

Sector:

Agricultura i sector forestal

Riscos:

Indicadors

Codi:
1 (Alta)
Precipitació extrema, Esllavissades, Indundació

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V3, V13

I3, I11

R5

Indicadors canvi climàtic:

AGR14

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
La paret seca forma part del patrimoni cultural de M allorca. Aquestes parets redueixen les possibilitats de que hagi
esllavissades a les muntanyes, on s'empren com marjades.
L'ús de parets seques també redueix els riscos de patir inundacions, motiu pel qual en serà d'especial importància la seva
conservació al municipi. Per tant, es proposa dur a terme un manteniment actiu de les parets seques, que haurà d'efectuarse també en parets seques de titularitat privada.

Pla de Gestió del paisatge cultural de la Serra
de Tramuntana

Relació amb:

Plans de gestió

Nom plans:

Co-beneficis:

M illora la qualitat de l'entorn

Resultats esperats:

Conservació de les parets seques
existents.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

M ig (18.000 a 50.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

4 any/s

Data inici:

2021

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea de medi ambient
Agents:

Conselleria de M edi Ambient, propietaris de les finques privades

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de paret seca en bon estat.

OBSERVACIONS:

150

2025

Nº

17 NOM ACCIÓ:

AUGM ENT DEL M ANTENIM ENT SOTA LES LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

Nom de l'acció en anglès:

Increasing maintenance under power lines.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

1 (Alta)

Sector:

Energia

Riscos:

Tempesta, Incendis forestals

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V3, V17

I2, I4, I5

R2

Indicadors canvi climàtic:

ENE02

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Sol·licitar a l'empresa de distribució elèctrica que, com a propietaria de la xarxa de distribució, realitzi un manteniment més
intensiu de les línies dins del terme municipal.

Relació amb:

-

Nom plans:

Co-beneficis:

Prevenció d'incendis

Resultats esperats:

Garantia de subministrament

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

No aplica

Periode retorn:

-

Termini:

10 any/s

Data inici:

2020

-

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: No depèn de l'ajuntament
Agents:

Govern de les Illes Balears, e-distribucion (antiga Endesa Distribución)

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de línies d'alta tensió amb un manteniment actiu.
2. Freqüència de les revisions.
3. Número d'incidències a les línies.
OBSERVACIONS:
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2030

Nº

18 NOM ACCIÓ:

REVISIÓ DE L’ESTAT DE LES TORRES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

Nom de l'acció en anglès:

Review the status of high tension towers.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

1 (Alta)

Sector:

Energia

Riscos:

Tempesta, Incendis forestals

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V3, V17

I2, I4, I5

R2

Indicadors canvi climàtic:

ENE02

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Sol·licitar a l'empresa de distribució elèctrica que, com a propietaria de la xarxa de distribució, revisi l'estat de les torres de
distribució del terme municipal per assegurar que poden resistir els impactes del canvi climàtic.

Relació amb:

-

Nom plans:

Co-beneficis:

Prevenció d'incendis

Resultats esperats:

Garantia de subministrament

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

No aplica

Periode retorn:

-

Termini:

1 any/s

Data inici:

2020

-

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: No depèn de l'ajuntament
Agents:

Govern de les Illes Balears, e-distribucion (antiga Endesa Distribución)

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. % de torres d'alta tensió amb un manteniment actiu.
2. Número d'incidències a les torres.
OBSERVACIONS:
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2021

Nº

19 NOM ACCIÓ:

Nom de l'acció en anglès:

OBERTURA DE FRANGES, PERIM ETRALS, REDUCCIÓ DE DENSITATS DE
BOSC… GESTIÓ RAM ADERA INTEGRADA EN LA GESTIÓ FORESTAL I LA
PREVENCIÓ D'INCENDIS.
Forestry works to reduce fire risk. Livestock management integrated in forest management
and fire prevention.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

3 (Baixa)

Sector:

Agricultura i sector forestal

Riscos:

Incendis forestals

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V1, V17

I1, I2, I3

R2, R3, R11

Indicadors canvi climàtic:

FOR01, M OB01

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Per a poder fer front a la vulnerabilitat a un risc d'incendi forestal, es proposen les següents actuacions:
- Creació i manteniment de tallafocs als boscs.
- M antenir els boscs nets.
- Ús dels pasturatges dels animals per a la millora de l'estat dels boscs.
- Altres accions amb les que es puguin reduir les possibilitats de patir incendis forestals.

Relació amb:

Plans forestals

Nom plans:

Co-beneficis:

Preservació de la riquesa forestal,
millora l'economia local

Resultats esperats:

Conservació dels boscs.

Periòdic (€/any):

-

Cost inversió (€):

Alt (>50.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

2 any/s

Data inici:

Pla Forestal de les Illes Balears

2026

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea de medi ambient
Agents:

Conselleria de M edi Ambient, propietaris de les finques privades

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Número de tallafocs realitzats.
2. Quantitat de biomassa extreta per a reduir la densitat forestal.
OBSERVACIONS:
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2028

Nº

20 NOM ACCIÓ:

M ILLORA DE LES CONDICIONS DELS TORRENTS.

Nom de l'acció en anglès:

Improvement of the conditions of torrents.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

1 (Alta)

Sector:

M edi ambient i biodiversitat

Riscos:

Precipitació extrema, Indundació

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V3, V17

I2, I4, I15

R2, R18

Indicadors canvi climàtic:

ENE02, AGR14

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
M illorar les condicions dels torrents del municipi, en especial els de M assanella i de Sa Coma. Establir un programa
continu de neteja i esbrossada de residus i vegetació.
A considerar els següents aspectes:
- Actualitzar la prospecció de les poblacions de vegetació autòctona. Segons l’estat de les poblacions i l’estat dels marges
de la riera es delimitaran els trams objecte d’intervenció.
- Restaurar, si s'escau, la morfologia dels talussos.
- Eliminar les espècies invasores.
- Revegetar amb espècies autòctones.
- Eliminació de residus de les lleres.

Relació amb:

-

Nom plans:

Co-beneficis:

Garantia de subministre, augment de la
Resultats esperats:
biodiversitat, millora la qualitat de l'entorn

Cost inversió (€):

M ig (18.000 a 50.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

10 any/s

-

Periòdic (€/any):

Data inici:

2020

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea de medi ambient
Agents:

Conselleria de M edi Ambient, propietaris de les finques privades

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Freqüència de neteja dels torrents.
2. % de lleres en bon estat.
OBSERVACIONS:
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Evitar el desbordament dels
torrents.

2030

Nº

21 NOM ACCIÓ:

REALITZACIÓ D'UN PLA D'INUNDACIONS M UNICIPAL.

Nom de l'acció en anglès:

Drawing up of a municipal flood plan.

Àrea d'intervenció:

-

Àmbit d'actuació:

-

Tipus d'actuació:

Adaptació

Prioritat:

1 (Alta)

Sector:

M edi ambient i biodiversitat

Riscos:

Precipitació extrema, Indundació

Indicadors

Codi:

Vulnerabilitat

Impacte/conseqüència

Resultats

V3, V17

I2, I4, I15

R18, R19

Indicadors canvi climàtic:

ENE02, AGR14

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Creació d'un pla d'inundacions propi del municipi. D'aquesta forma es disposarà d'unes línies bàsiques a seguir per poder
fer front a incidents i emergències degudes a inundacions. També ha de ser una eina que marqui les bases de les feines a
executar que evitin possibles inundacions.
Aquest pla d'inundacions ha de complementar i ampliar els plans que ja hi hagi a nivell territorial, autonòmic o estatal.

Nom plans:

Pla de Gestió del Risc d'Inundació de la
Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears

Relació amb:

Plans hidrològics

Co-beneficis:

Garantia de subministre, augment de la
Resultats esperats:
biodiversitat, millora la qualitat de l'entorn

Cost inversió (€):

M ig (18.000 a 50.000€)

Periode retorn:

-

Termini:

1 any/s

Periòdic (€/any):

Data inici:

2021

Data finalització:

Departament i/o persona responsable de la implantació: Àrea de medi ambient
Agents:

-

INDICADOR/S DE SEGUIMENT DE L'ACCIÓ:
1. Quantitat de mesures adoptades per a la prevenció d'inundacions.

OBSERVACIONS:
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M inimitzar l'impacte de les
inundacions.

2022

3.7. Organització de les actuacions en el pla
Les actuacions d’adaptació es distribueixen segons les àrees implicades en la seva execució.
Àrea encarregada

Acció
1. Millora del confort interior per sistemes passius.
3. Disseny dels camins escolars, carrils bici, de vianants… Creació de zones d'ombra.

Àrea d’instal·lacions
municipals

6. Creació d’espais urbans de protecció enfront onades de calor/fred.
12. Obrir edificis públics amb climatització per acollir persones vulnerables.
13. Optimitzar el manteniment de fonts, brolladors i estanys artificials.
2. Ordenança de construcció sostenible.

Àrea d’urbanisme
5. Revisió dels criteris urbanístics per millorar el confort tèrmic urbà.
Àrees d'urbanisme i medi
ambient

4. Augment de l’autosuficiència energètica del municipi.
7. Foment de la conservació i cultiu de les varietats locals.
8. Millora dels plans forestals existents. Redacció del pla de prevenció municipal d'incendis.
9. Reforestació de les zones degradades.
10. Estratègia d'adaptació del verd urbà. Priorització dels adobs orgànics.

Àrea de medi ambient

11. Identificar les espècies autòctones i les àrees del municipi més sensibles al canvi climàtic
per a la seva gestió i protecció.
16. Manteniment dels murs de pedra seca per aprofitar el seu paper biològic.
19. Obertura de franges, perimetrals, reducció de densitats de bosc… Gestió ramadera
integrada en la gestió forestal i la prevenció d'incendis.
20. Millora de les condicions dels torrents.
21. Realització d’un pla d’inundacions municipal.
14. Ecocertificació del sector turístic.

Àrea de turisme
15. Càlcul de la petjada ecològica del sector turístic municipal.
Depenent d’altres
organismes

17. Augment del manteniment sota les línies de distribució elèctrica.
18. Revisió de l’estat de les torres de distribució elèctrica.
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3.8. Cronograma
Nom de l'acció

2015

2016

2017

2018

2019

Millora del confort interior per sistemes
passius.
Ordenança de construcció sostenible.
Disseny dels camins escolars, carrils bici,
de vianants… Creació de zones d'ombra.
Augment de l’autosuficiència energètica del
municipi.
Revisió dels criteris urbanístics per millorar
el confort tèrmic urbà.
Creació d’espais urbans de protecció
enfront onades de calor/fred.
Foment de la conservació i cultiu de les
varietats locals.
Millora dels plans forestals existents.
Redacció del pla de prevenció municipal
d'incendis.
Reforestació de les zones degradades.
Estratègia d'adaptació del verd urbà.
Priorització dels adobs orgànics.
Identificar les espècies autòctones i les
àrees del municipi més sensibles al canvi
climàtic per a la seva gestió i protecció.
Obrir edificis públics amb climatització per
acollir persones vulnerables.
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Nom de l'acció

2015

2016

2017

2018

2019

Optimitzar el manteniment de fonts,
brolladors i estanys artificials.
Ecocertificació del sector turístic .
Càlcul de la petjada ecològica del sector
turístic municipal.
Manteniment dels murs de pedra seca per
aprofitar el seu paper biològic.
Augment del manteniment sota les línies de
distribució elèctrica.
Revisió de l’estat de les torres de distribució
elèctrica.
Obertura de franges, perimetrals, reducció
de densitats de bosc… Gestió ramadera
integrada en la gestió forestal i la prevenció
d'incendis.
Millora de les condicions dels torrents.
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3.9.Finançament potencial de les actuacions
A més de comptar amb el finançament del Consell Insular de Mallorca i del Govern de les Illes Balears, s’ha de
considerar també la possibilitat de rebre ajudes per part del govern estatal (FES-CO2, IDAE...) o europeu (LIFE,
INTERREG...). També hi hauria la possibilitat d’obtenir suport econòmic des de l’àmbit privat, mitjançant
concessions de serveis.
Nom de l’acció

Fonts potencials de finançament

1. Millora del confort interior per sistemes passius.

Consell Insular de Mallorca

2. Ordenança de construcció sostenible.
3. Disseny dels camins escolars, carrils bici, de vianants… Creació de zones
d'ombra.
4. Augment de l’autosuficiència energètica del municipi.

Consell Insular de Mallorca
Govern de les Illes Balears

5. Revisió dels criteris urbanístics per millorar el confort tèrmic urbà.
6. Creació d’espais urbans de protecció enfront onades de calor/fred.

Consell Insular de Mallorca

7. Foment de la conservació i cultiu de les varietats locals.
8. Millora dels plans forestals existents. Redacció del pla de prevenció
municipal d'incendis.
9. Reforestació de les zones degradades.

--Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

10. Estratègia d'adaptació del verd urbà. Priorització dels adobs orgànics.
11. Identificar les espècies autòctones i les àrees del municipi més sensibles
al canvi climàtic per a la seva gestió i protecció.
12. Obrir edificis públics amb climatització per acollir persones vulnerables.

Consell Insular de Mallorca

13. Optimitzar el manteniment de fonts, brolladors i estanys artificials.

Consell Insular de Mallorca

14. Ecocertificació del sector turístic.

Govern de les Illes Balears

15. Càlcul de la petjada ecològica del sector turístic municipal.

Govern de les Illes Balears

16. Manteniment dels murs de pedra seca per aprofitar el seu paper biològic.

Consell Insular de Mallorca

Govern de les Illes Balears

17. Augment del manteniment sota les línies de distribució elèctrica.

---

18. Revisió de l’estat de les torres de distribució elèctrica.
19. Obertura de franges, perimetrals, reducció de densitats de bosc… Gestió
ramadera integrada en la gestió forestal i la prevenció d'incendis.
20. Millora de les condicions dels torrents.

---

21. Realització d'un pla d'inundacions municipal.
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Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

3.10. El cost de la inacció
La realització d’una anàlisi econòmica de l’adaptació és difícil. Tot i ser un aspecte que es pot considerar clau
per a la presa de decisions, encara no hi ha suficients estudis de detall per permetre l’elaboració d’una anàlisis
cost-benefici de les actuacions en la majoria dels casos.
La principal dificultat és determinar els costos que tenen els impactes derivats del canvi climàtic. A més a més,
s’ha de tenir en consideració que els costos dels impactes (riuades, incendis, inundacions, sequeres, pèrdua de
sòl, plagues, etc.) són assumits per diferents actors: Administració local, Govern de les Illes Balears, sector
econòmic i ciutadania.
En el cas de Selva, l’Ajuntament no disposa de dades dels costos per resoldre les conseqüències dels impactes
estudiats, de manera que es fa difícil valorar la necessitat de les mesures a aplicar. Per tant, es valoren de forma
qualitativa els costs als impactes del canvi climàtic a què s’enfronta el municipi:
•

Increment de la temperatura

Segons l’anàlisi de riscs i vulnerabilitats, els riscs associats a gestió forestal (FOR01 i FOR02) mostren una
vulnerabilitat BAIXA. Això no obstant, s’han de tenir en consideració les conseqüències de possibles incendis
forestals, donada la gran àrea del municipi que és forestal (un 44%).
Per altra banda, els riscs referents a l’empitjorament del confort climàtic (SAL02 i URB01) tenen una vulnerabilitat
MITJANA. Això es troba relacionat amb l’efecte d’illa de calor que es dona als nuclis urbans. L’increment de les
temperatures és un impacte que suposa una major vulnerabilitat en el cas de les persones de major edat. Tot i
que no és un efecte molt acusat en el cas del municipi de Selva, s’ha de tenir en compte que, aproximadament,
una quarta part de la població té més de 60 anys segons dades de l’IBESTAT.
•

Increment de la sequera

De la mateixa manera que amb l’impacte de l’increment de temperatura, en el cas de l’increment de la sequera,
els riscs associats a gestió forestal (FOR03 i FOR04) s’han valorat també amb una vulnerabilitat BAIXA.
Tanmateix, i per la mateixa raó que en el cas de l’increment de temperatura, es considera important tenir en
compte la possibilitat de patir incendis forestals.
També, segons l’anàlisi de riscs i vulnerabilitats, els riscs associats a la gestió de l’aigua (AIG03, AIG04 i AIG05)
mostren una vulnerabilitat BAIXA.
Això no obstant, durant la redacció del present document es va emetre un ban municipal en què es demana a la
població que no tudi l’aigua i que en redueixi el consum al màxim, i també s’ordenen talls periòdics de
subministrament d’aigua en zones rústiques. Aquestes restriccions van ser motivades pel greu estat en què es
van trobar els pous que abasteixen Caimari, Selva i Moscari.
Es creu convenient tornar a fer un anàlisi dels riscs i vulnerabilitats de la sequera al municipi, en tant que aquests
talls d’aigua evidencien la vulnerabilitat existent.
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•

Increment de la torrencialitat

La previsió de l’increment de fenòmens meteorològics extrems, causats pel canvi climàtic, fa que sigui de vital
importància tenir presents els períodes de retorn en matèria d’inundacions, ja que aquests augmentaran en
freqüència. En el càlcul de riscos i vulnerabilitats del municipi els riscos associats a aquest impacte climàtic (els
indicadors AGR14 i ENE02) són d’una vulnerabilitat ALTA.
Un exemple d’aquesta vulnerabilitat són les inundacions patides al setembre de 2018, quan el torrent de
Massanella va provocar inundacions a la zona propera a Moscari. Això va ser degut a un mal manteniment de la
llera del torrent, on s’hi van acumular restes vegetals i fems que van embossar el torrent.
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4. Seguiment
El seguiment del PAESC s’efectuarà d’acord amb els formularis i les metodologies indicades per l’Oficina del
Pacte de Batles i Batlesses, i s’haurà de diferenciar entre accions de mitigació i accions d’adaptació. El seguiment
s’haurà d’actualitzar cada dos anys.
Per al cas del municipi de Selva, el seguiment del PAESC serà duit a terme per les àrees d’Urbanisme i
d’Instal·lacions Municipals. La Policia Local i els Serveis Socials del municipi també hauran de col·laborar-hi.
El seguiment haurà de contenir com a mínim el següent:
•

Mitigació:
o Dades de consums dels equipaments municipals, de l’enllumenat públic i els semàfors, de la
flota municipal pròpia, i de serveis externalitzats.
o Dades de grau d’execució de les actuacions.

•

Adaptació:
o Dades que permetin tornar a avaluar la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. En funció
del municipi i dels resultats que obtengui a l’avaluació de vulnerabilitats.
o Dades del grau d’execució de les actuacions i del cost.
o En cas de ser possible, descriure els impactes del canvi climàtic al municipi de Selva i establir
un mecanisme per anar recollint aquesta informació.
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5. Taules resum de les actuacions
5.1. Pla d’acció de mitigació al canvi climàtic

Codi

Àrea
d'intervenció

Nom de l'acció

1

Doble vidre a finestres i portes o doble Edificis
porta.
municipals

2

Aïllament de parets o sostre.

3

Vàlvules termostàtiques als radiadors.

4

Adequació temperatures de consigna.

5

Canvi aparells climatització per altres de
més eficients.

6

Ús de calderes de pellet.

7
8

Configuració d'estalvi als equips
ofimàtica.
Monitorització
i/o
telegestió
de
l'equipament.

9

Instal·lació de detectors de presència.

10

Canvi de il·luminació interior per altra més
eficient .

11

Compra d'energia "verda certificada".

12

Implantació
software
energètica municipal.

comptabilitat

Edificis
municipals
Edificis
municipals
Edificis
municipals
Edificis
municipals
Edificis
municipals
Edificis
municipals
Edificis
municipals
Edificis
municipals
Edificis
municipals
Edificis
municipals
Edificis
municipals

Origen de
l'acció

Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals

Inici

Final

Estalvis
energètics
(MWh/any)

Producció
renovables
(MWh/any)

2022

2028

54,54

-

43,60

61.900 €

No iniciada

2027

2030

32,73

-

26,16

84.600 €

No iniciada

2020

2021

10,32

-

2,71

1.000 €

No iniciada

2019

2020

21,82

-

17,44

0€

No iniciada

2020

2023

62,47

-

60,31

66.000 €

No iniciada

2029

2030

-

-

13,56

3.000 €

No iniciada

2019

2020

6,66

-

6,43

0€

No iniciada

2026

2028

33,32

-

32,17

2.400 €

No iniciada

2022

2025

6,66

-

6,43

5.700 €

No iniciada

2022

2025

93,28

-

90,06

48.500 €

No iniciada

2020

2030

-

-

528,67

0€

No iniciada

2018

2030

33,32

-

32,17

NQ

En curs
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Reducció CO2 Cost implementació
Estat
(tCO2/any)
(€)
d'implementació

Codi

Nom de l'acció

Àrea
d'intervenció

13

Cursos de formació en matèria d’energia Edificis
als treballadors municipals.
municipals

14

Gestor energètic municipal.

Origen de
l'acció

Inici

Final

Estalvis
energètics
(MWh/any)

Producció
renovables
(MWh/any)

2020

2022

3,33

-

3,22

1.500 €

2016

2030

33,32

-

32,17

NQ

2021

2025

15,20

-

14,68

12.800 €

No iniciada

2019

2030

-

-

-

0€

No iniciada

Reducció CO2 Cost implementació
Estat
(tCO2/any)
(€)
d'implementació

Edificis
municipals
Instal·lació d'energia solar tèrmica en Edificis
edificis municipals.
municipals
Incorporar criteris ambientals en Edificis
l'adquisició de béns i serveis municipals. municipals

No se sap o
no es pot dir
Coordinador
territorial
No se sap o
no es pot dir
Autoritats
locals

17

Consolidar i estendre les figures del
Edificis
gestor energètic operatiu i executiu en els
municipals
edificis municipals.

Autoritats
locals

2020

2030

33,32

-

32,17

0€

No iniciada

18

Bonificacions fiscals en la llicència Edificis
d’obres per a millores en l’eficiència (residencial i
energètica dels habitatges o locals.
terciari)

Autoritats
locals

2020

2030

516,61

-

323,64

0€

No iniciada

19

Campanyes per fomentar l’ús racional de
(residencial i
l’energia i l’ús d’energies renovables.

Autoritats
locals

2020

2025

86,10

-

53,94

10.000 €

No iniciada

20

Compra d’energia verda a llars i serveis.

Autoritats
locals

2020

2021

-

-

879,05

400 €

No iniciada

21

Campanya renovació d’electrodomèstics
per uns més eficients.

No se sap o
no es pot dir

2025

2027

69,24

-

66,85

2.000 €

No iniciada

22

Campanya renovació de bombetes per
unes més eficients.

No se sap o
no es pot dir

2022

2024

637,32

-

615,34

2.000 €

No iniciada

23

Visites d’avaluació energètica a les llars.

Autoritats
locals

2023

2025

808,66

-

506,60

NQ

No iniciada

15
16

Edificis

terciari)
Edificis
(residencial i
terciari)
Edificis
(residencial i
terciari)
Edificis
(residencial i
terciari)
Edificis
(residencial i
terciari)
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No iniciada
En curs

Codi

Àrea
d'intervenció

Nom de l'acció

24

Miniauditories energètiques
activitats del sector serveis.

25

Canvi de sistemes de climatització per
altres més eficients.

26

Premiar les entitats que prenen mesures
per reduir els seus consums energètics i
les seves emissions.

27

Indicar la qualificació energètica dels
habitatges en venda al municipi.

28

Impulsar la figura del gestor energètic en
les empreses de serveis.

29

Reajustar la potència contractada.

30
31

a

les

Edificis
(residencial i
terciari)
Edificis
(residencial i
terciari)
Edificis
(residencial i
terciari)
Edificis
(residencial i
terciari)
Edificis
(residencial i
terciari)
Energia

Sistemes de telegestió (telemesura i/o
Energia
telecontrol) de l’enllumenat.
Incorporació de reguladors de flux en
Energia
capçalera, doble nivell o altres.

Energia

32

Instal·lació de rellotges astronòmics.

33

Substitució de làmpades de l'enllumenat
Energia
per d'altres més eficients (LED).

34

Canvi de vehicles per d'altres menys
Transport
emissions.

35

Creació/ampliació xarxa carrils bici.

Transport

Inici

Final

Estalvis
energètics
(MWh/any)

Producció
renovables
(MWh/any)

Autoritats
locals

2026

2028

396,77

-

248,56

NQ

No iniciada

No se sap o
no es pot dir

2023

2030

324,63

-

80,31

0€

No iniciada

Autoritats
locals

2025

2030

283,40

-

148,95

3.000 €

No iniciada

Autoritats
locals

2019

2021

57,76

-

36,19

NQ

No iniciada

Autoritats
locals

2020

2030

283,40

-

177,54

1.200 €

No iniciada

2026

2027

3,97

-

3,83

NQ

No iniciada

2022

2024

39,69

-

38,32

13.200 €

No iniciada

2027

2028

39,69

-

38,32

16.000 €

No iniciada

2021

2022

39,69

-

38,32

6.100 €

No iniciada

2017

2025

238,16

-

229,94

1.100.800 €

En curs

2016

2030

7,40

-

1,93

28.000 €

En curs

2020

2030

903,38

-

234,91

NQ

Origen de
l'acció

Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals
Coordinador
territorial
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Reducció CO2 Cost implementació
Estat
(tCO2/any)
(€)
d'implementació

No iniciada

Codi

Nom de l'acció

Àrea
d'intervenció

Inici

Final

Estalvis
energètics
(MWh/any)

Producció
renovables
(MWh/any)

2027

2030

1.505,63

-

391,51

0€

No iniciada

2021

2022

1.505,63

-

391,51

3.300 €

No iniciada

2025

2026

903,38

-

72,27

2.000 €

No iniciada

2022

2024

24,09

-

6,26

0€

No iniciada

2021

2022

903,38

-

234,91

1.000 €

No iniciada

2020

2030

301,13

-

78,30

10.000 €

No iniciada

2023

2024

301,13

-

78,30

500 €

No iniciada

2024

2025

20,07

-

5,23

3.000 €

No iniciada

2020

2030

301,13

-

78,30

NQ

No iniciada

Autoritats
locals

2020

2030

344,41

-

332,53

0€

No iniciada

Autoritats
locals

2020

2030

688,82

-

665,05

0€

No iniciada

Autoritats
locals

2025

2029

-

294,00

283,86

410.000 €

No iniciada

Origen de
l'acció

Bonificació fiscal per als vehicles de
Transport
baixes emissions.
Cursos de conducció eficient per a la
Transport
població.

Autoritats
locals
No se sap o
no es pot dir

38

Campanya de sensibilització de canvi de
vehicles per d’altres més eficients en el Transport
parc mòbil privat.

Autoritats
locals

39

Punts de recàrrega de vehicle elèctric
Transport
públics.

40

Crear una borsa local per compartir cotxe. Transport

41

Realitzar campanyes per fomentar els
Transport
desplaçaments sense cotxe.

Autoritats
locals
Autoritats
locals
Autoritats
locals

42

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

Autoritats
locals

43

Cursos de conducció eficient per als
Transport
treballadors municipals.

44

Increment de la freqüència i optimització
Transport
de rutes dels serveis de transport públic.

Autoritats
locals
Altres
(nacional,
regional)

36
37

45

46

47

Bonificacions fiscals en l'impost de bens
immobles per edificis que tinguin
Energia
instal·lades plaques solars fotovoltaiques
per a autoconsum.
Bonificacions fiscals en la llicència
d'obres per a la implantació d'energies Energia
renovables.
Implantació
d’instal·lacions
solars
fotovoltaiques als edificis i equipaments Energia
municipals.
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Reducció CO2 Cost implementació
Estat
(tCO2/any)
(€)
d'implementació

Codi

48
49
50
51
52
53
54

Nom de l'acció

Àrea
d'intervenció

Origen de
l'acció

Inici

Final

Estalvis
energètics
(MWh/any)

Producció
renovables
(MWh/any)

2019

2021

-

119,66

115,53

183.647 €

No iniciada

2020

2025

-

-

-

NQ

No iniciada

2020

2030

577,62

-

361,86

5.000 €

No iniciada

Reducció CO2 Cost implementació
Estat
(tCO2/any)
(€)
d'implementació

Redacció del PGOU amb inclusió de Planificació
criteris de sostenibilitat energètica.
urbanística
Campanyes per reduir el consum
Energia
domèstic d'aigua i energia.

Altres
(nacional,
regional)
No se sap o
no es pot dir
Autoritats
locals

Recursos hídrics alternatius per a usos
Aigua
que no requereixen aigua potable.

Autoritats
locals

2020

2030

-

-

-

NQ

No iniciada

Sistemes de recuperació de pluvials i
aigües grises en noves edificacions o Aigua
grans rehabilitacions.
Implantació de la doble xarxa de
Aigua
sanejament: pluvial i d'aigües negres.
Continuar incorporant les cisternes de
Aigua
doble descàrrega.

Autoritats
locals

2020

2030

-

-

-

0€

No iniciada

2020

2030

-

-

-

NQ

No iniciada

2020

2023

NQ

-

NQ

400 €

No iniciada

Instal·lació de dues pèrgoles amb
Energia
plaques solars.

No se sap o
no es pot dir
Autoritats
locals

55

Continuar
la
incorporació
de
temporitzadors, difusors en les aixetes i
Aigua
reductors de cabal o perlitzadors en
aixetes i dutxes.

Autoritats
locals

2023

2026

NQ

-

NQ

2.800 €

No iniciada

56

Elaborar i aprovar el pla local de
Residus
prevenció de residus municipals.

Autoritats
locals

2021

2022

-

-

-

10.000 €

No iniciada

57

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

Coordinador
territorial

2020

2030

-

-

198,61

NQ

No iniciada
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Seguidament es mostra la taula resum dels subtotals per àrea d’intervenció, segons el criteri de l’Oficina del
Pacte de Batles i Batlesses.

Número
d'accions

% sobre el
total
d'accions

Estalvis
energètics
(MWh/any)

Producció de
renovables
(MWh/any)

Reducció de
CO2
(tCO2/any)

Cost estimat
(€)

Edificis municipals

17

29,8%

440,27

0

941,93

287.400

Edificis residencials
i serveis

11

19,3%

3.463,91

0

3.136,97

18.600

Enllumenat públic

5

8,6%

361,21

0

348,75

1.136.100

Indústria

0

0%

0

0

0

0

Transport - Flota
municipal

2

3,4%

27,47

0

7,16

31.000

Transport - T. públic

2

3,4%

602,25

0

156,60

500

Transport - T. privat
Producció local
d'energia

7

12,1%

6.046,63

0

1.409,68

16.300

4

6,9%

1.033,23

413,66

1.396,97

593.647

Producció local de
calor/fred

0

0%

0

0

0

0

Altres

9

15,5%

577,62

0

560,47

18.200

Total

57

100%

12.552,59

413,66

7.958,53

2.101.747

Àrea d'intervenció

A continuació es mostra l’estat d’execució de les accions, que encara és molt baix donat a que moltes de les
accions proposades són noves. S’ha de tenir en compte que el municipi s’ha afegit recentment al Pacte de Batles
i Batlesses i, per tant, no disposa d’un PAES al qual se’n pugui donar continuïtat.
Estat

Número

Completades

0

En curs

4

Pendents

53

Grau d’execució

5,3 %

Es faciliten també uns gràfics de l’evolució temporal que haurien de tenir les inversions i les reduccions
d’emissions de CO2 fins a l’any 2030, tal com s’ha plantejat en el PAESC.
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INVERSIONS ANUALS DEL PAESC
INVERSIÓ (€)
350.000
300.000

Altres
Producció local d'energia

250.000

Transport - T. privat

200.000

Transport - T. públic
Transport - Flota municipal

150.000

Enllumenat públic

100.000

Edificis residencials i serveis
Edificis municipals

50.000

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2016

0

REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE CO 2 ACUMULADA

REDUCCIÓ DE CO2
(TONES/ANY)
9.000
8.000

Altres

7.000

Producció local d'energia

6.000

Transport - T. privat

5.000

Transport - T. públic

4.000

Transport - Flota municipal

3.000

Enllumenat públic
Edificis residencials i serveis

2.000

Edificis municipals

1.000
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2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

0

Es comprova que s’assoleix l’objectiu de reducció en un 40% de les emissions de CO2 respecte als valors de
l’any 2005. Per altra banda, la projecció del PAESC efectuat arriba a una reducció del 26% respecte al 2005 pel
que fa als consums energètics.

Valors a l’any 2005
Objectiu 2030
Projecció PAESC 2030

EMISSIONS (%)

Consum energètic
(MWh/any)

Producció de renovables
(MWh/any)

Emissions de CO2
(tCO2/any)

48.246,90

0

19.821,90

-

-

11.893,14

35.694,32

413,66

11.863,37

EMISSIONS DE CO2 EN BASE A L'ANY 2005

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Projecció d'emissions PAESC

Històric d'emissions
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Objectiu

5.2. Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic

Codi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Àmbit d'actuació

Cost d'inversió
(€)

Cost periòdic
(€/any)

Cost total (€)

Inici acció

Final acció

Estat
d'implementació

A (Ajuntament)

Baix (<18.000€)

-

0

2020

2023

No iniciada

D (Domèstic)

Baix (<18.000€)

-

0

2024

2025

No iniciada

-

Mig (18.000 a
50.000€)

-

0

2023

2025

No iniciada

D (Domèstic)

Alt (>50.000€)

-

0

2020

2030

No iniciada

Baix (<18.000€)

-

0

2025

2026

No iniciada

Alt (>50.000€)

-

0

2024

2030

No iniciada

-

No aplica

-

0

2029

2030

No iniciada

-

Mig (18.000 a
50.000€)

-

0

2028

2029

No iniciada

-

Mig (18.000 a
50.000€)

-

0

2027

2030

No iniciada

A (Ajuntament)

Baix (<18.000€)

-

0

2024

2026

No iniciada

Medi ambient i
biodiversitat

-

Baix (<18.000€)

-

0

2027

2028

No iniciada

Salut

A (Ajuntament)

Baix (<18.000€)

-

0

2024

2030

No iniciada

Nom de l'acció

Sector

Millora del confort interior per sistemes
Edificis municipals
passius.
Edificis (residencial i
Ordenança de construcció sostenible.
terciari)
Disseny dels camins escolars, carrils
bici, de vianants… Creació de zones Salut
d'ombra.
Augment
de
l’autosuficiència
Energia
energètica del municipi.
Revisió dels criteris urbanístics per Planificació
millorar el confort tèrmic urbà.
urbanística
Creació d’espais urbans de protecció Planificació
enfront onades de calor/fred.
urbanística
Foment de la conservació i cultiu de Agricultura i sector
les varietats locals.
forestal
Millora dels plans forestals existents.
Agricultura i sector
Redacció del pla de prevenció
forestal
municipal d'incendis.
Reforestació
de
les
zones
degradades.
Estratègia d'adaptació del verd urbà.
Priorització dels adobs orgànics.
Identificar les espècies autòctones i
les àrees del municipi més sensibles al
canvi climàtic per a la seva gestió i
protecció.
Obrir edificis públics amb climatització
per acollir persones vulnerables.

Medi ambient i
biodiversitat
Medi ambient i
biodiversitat

A (Ajuntament)
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Codi

Nom de l'acció

Sector

Àmbit d'actuació

Cost d'inversió
(€)

Cost periòdic
(€/any)

Cost total (€)

Inici acció

Final acció

Estat
d'implementació

Baix (<18.000€)

-

0

2022

2023

No iniciada

13

Optimitzar el manteniment de fonts,
Salut
brolladors i estanys artificials.

W (Aigua)

14

Ecocertificació del sector turístic.

Turisme

-

Turisme

-

Agricultura i sector
forestal

-

Energia

15
16
17
18

19

Càlcul de la petjada ecològica del
sector turístic municipal.
Manteniment dels murs de pedra seca
per aprofitar el seu paper biològic.
Augment del manteniment sota les
línies de distribució elèctrica.
Revisió de l’estat de les torres de
distribució elèctrica.
Obertura de franges, perimetrals,
reducció de densitats de bosc…
Gestió ramadera integrada en la
gestió forestal i la prevenció
d'incendis.

Mig (18.000 a
50.000€)
Mig (18.000 a
50.000€)
Mig (18.000 a
50.000€)

-

0

2028

2030

No iniciada

-

0

2027

2028

No iniciada

-

0

2021

2025

No iniciada

-

No aplica

-

0

2020

2030

No iniciada

Energia

-

No aplica

-

0

2020

2021

No iniciada

Agricultura i sector
forestal

-

Alt (>50.000€)

-

0

2026

2028

No iniciada

20

Millora de les condicions dels torrents.

Medi ambient i
biodiversitat

-

Mig (18.000 a
50.000€)

-

0

2020

2030

No iniciada

21

Realització d'un pla d'inundacions Medi ambient i
municipal.
biodiversitat

-

Mig (18.000 a
50.000€)

-

0

2021

2022

No iniciada
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Es mostra l’evolució temporal en la implantació de les accions d’adaptació, tal i com s’ha proposat al PAESC:

IMPLEMENTACIÓ DE LES ACCIONS D'ADAPTACIÓ

ACCIONS
IMPLEMENTADES
25

Turisme
Protecció civil i emergències

20

Salut
Medi ambient i biodiversitat

15

Agricultura i sector forestal
Planificació urbanística

10

Residus
Aigua

5

Energia
Transport

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

0

Edificis

També es gràfica la distribució segons àrea d’intervenció, així com el valor de la inversió a realitzar:

COST D'INVERSIÓ

No aplica;
3; 14%
Baix
(<18.000€);
7; 34%

Alt
(>50.000€);
3; 14%

Mig (18.000
a 50.000€);
8; 38%
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6. Referències
•

Documentació aportada per la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, del Govern de les Illes
Balears.

•

Documentació aportada pel Departament de Desenvolupament Local, del Consell Insular de Mallorca.

•

Documentació aportada per la brigada municipal i el gestor energètic de l’Ajuntament de Selva.

•

Pla municipal de Serveis Socials.

•

Guia metodològica de la Diputació de Barcelona.

•

Guia metodològica de la Diputació de Lleida.
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DOCUMENT II. VISITES D’AVALUACIÓ
ENERGÈTICA

Finançat per:

Coordinador Territorial

VISITA AVALUACIÓ ENERGÈTICA

A) DADES GENERALS
Nom Equipament
Data realització VAE

POLIESPORTIU SES COMES
27/03/2019

B) DADES CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

Descripció general de l'edifici i del funcionament

Direcció
Localitat
Referència catastral
Periode de funcionament (desde dd/mm fins al dd/mm)
Nº de treballadors de l'edifici
m2 Construits
nº Plantes

El poliesportiu de Ses Comes es divideix en varis recintes: pavelló interior, pistes esportives exteriors (tenis i
padel) i piscina. El pavelló consta d'una pista polivalent amb una petita graderia. No s'usa amb massa regularitat.
La pista de tenis s'usa dues vegades a la setmana pels horabaixes per fer-hi classe, mentre que la de padel té poc
ús. La piscina exterior no es climatitza i està en funcionament del 15 de maig al 30 de setembre.

CL CAMP DE FUTBOL 2
SELVA
1410201DE9011S0001AM

Tot l'any (menys piscina)
8.390
1

Codi Postal
CA
Any construcció
Horari de funcionament
nº Usuaris
m2 climatitzats
Ús principal

07313
Illes Balears
1970
Segons reserva
0
Esportiu

C) FONTS D'ENERGIA PRIMÀRIA

Energia elèctrica
Gas natural
GLP
Gasoil
Fueloil
Energies renovables
Altres

Marcar amb una X
X

Consum darrer any
87.171 kWh

Punt de subministre 1

Punt de subministre 2

Observacions
D'aquest comptador hi penja un restaurant no inclós a la VAE

D) DADES PÒLISSES ENERGÈTIQUES

CUPS
Ubicació
Comercialitzadora actual
Tarifa d'accés
Marca i model comptador
Tensió (V)
Nº fases

ES0031500244056001WH0F
MATADERO MUNICIPAL

Naturgy
2.1A
CERT -1

230
Monofàsic

Punt de subministre 3

Punt de subministre 4

E) DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I INVENTARI
AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Descripció (indicar com es produeix l'ACS, si hi ha
acumulació, característiques dels equips, per què s'usa,
etc.).

Nom equip
nº Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació de l'equip
Marca
Model
Potència tèrmica
Consum
Rendiment
Volum acumulació d'ACS (litres)
Estat (Molt bé, bé, regular, malament, molt malament)
Any instal·lació

Hi ha dos termos elèctrics que donen ACS a les dutxes dels vestuaris. Els ramals d'aigua calenta des dels termos
fins a les dutxes són vistos i no estan aïllats tèrmicament.

Termo elèctric
Termo elèctric 1
2
Energia Elèctrica
ACS
Sala magatzem 1 i 2
THERMOR
GB100N
2200 W
2200 W
100,00%
100
Bé
SD

Equip 2

Equip 3

Equip 4

CLIMATITZACIÓ i CALEFACCIÓ

Descripció de la instal·lació (indicar tecnologia de
producció de clima/calefacció, com es distribueix, horaris
No es climatitza cap espai d'aquest equipament.
de funcionament, regulació, temperatures de consigna,
etc.)

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Equip 1

Equip 2

Equip 3

Equip 4

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Equip 5

Equip 6

Equip 7

Equip 8

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Descripció de la instal-lació elèctrica (quadre general,
subquadres, etc.)

Aquest equipament disposa d'un subministre elèctric monofàsic a baixa tensió a 230 V amb una tarifa d'accés
2.1A. El quadre general està ubicat a la recepció del pavelló, a un armari provist de clau. Des del quadre general
s'alimenten els termos elèctrics, la il·luminació del pavelló, la il·luminació exterior i el quadre de bombes de filtrat
de piscina.

PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM

Descripció principals equips de consum (ús,
funcionalitat, regulació, ubicació, etc.)

Equips de bombeig
Ús
Marca
Model
Cabal (litres/h)
Altura (mca)
Potència elèctrica (kWe)
Rendiment (%)
Variador de freqüència (SI/NO)
Redundància (SI/NO)
Any

Els principals equips consumidors (a banda dels que s'han vist) són les bombes de filtrat de piscina i la
il·luminació. L'ús de les bombes de piscina és 24 hores del 15 de maig al 30 de setembre. De les tres bombes
existents, en funcionen 2, quedant-ne sempre una de reserva. La il·luminació s'ajusta en funció de les necessitats.
Bomba 1
Filtrat aigua piscina
ASTRAL POOL

Bomba 2
Filtrat aigua piscina
DOLL

Bomba 3
Filtrat aigua piscina
BONORA

REF 08003

SPRINT

M8100

50.000
10
3,2
81,25%
NO
3 X 50%
2015

50.000
10
3,3
78,79%
NO
3 X 50%
2015

sd
sd
4,82
82,99%
NO
3 X 50%
sd

Zona Il·luminació
Pavelló (entrada)
Vestuaris
Banys
Banys
Pavelló passadís grada
Pavelló il·luminació pista
Parc infantil
Pista tenis
Pista padel
Il·luminació exterior
Sala màquines de piscina

Unitats
6
12
4
2
6
12
2
8
8
2
4

Tecnologia
Dicroica
Fluorescents
Fluorescents
Dicroica
Fluorescents

Rosca
GX5,3
G13
G13
GX5,3
G13

Potència (W)
50
36
36
50
18
250
150
250
150
150
36

Altres equips (cuines, electrodomèstics, etc.)
Nom equip
Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació
Marca i model
Any
Potència útil (kW)
Consum (kW)

Equip 1

Equip 2

Equip 3

Equip 4

Fluorescents

Bomba 4

TANCAMENTS

Despripció dels tancaments de l'equipament

Els tancaments dels vestidors són panells prefabricats amb una coberta lleugera. Les portes i finestres són de
marc metàl·lic amb vidre simple, sense ruptura de pont tèrmic. Els tancaments del recinte del pavelló estan fets
amb blocs de formigó, amb una coberta lleugera soportada amb vigues metàl·liques.

F) CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L'EQUIPAMENT

Punts forts
Bombejos antics i poc eficients.
Solució constructiva sense aïllament.
Il·luminació poc eficient.
Sistema d'ACS poc eficient.
No disposa d'EERR.

Punts febles

G) ACCIONS
Implamentades
Energia solar tèrmica per ACS.
Substitució bombes filtrat de piscina.
Reducció hores filtrat piscina.
Il·luminació LED.
Energia solar fotovoltaica.

Proposades

H) RECULL FOTOGRÀFIC
Foto 1

Foto 2

Façana pavelló
Foto 3

Pista multifunció interior
Foto 4

Model bombeta il·luminació pavelló

Comptador elèctric

Foto 5

Foto 6

Termo elèctric producció ACS
Foto 7

Fitxa tècnica termo elèctric
Foto 8

Pista padel
Foto 9

Piscina semiolímpica exterior
Foto 10

Sala de bombes de piscina

Fitxa tècnica bomba filtrat

I) PLÀNOLS

VISITA AVALUACIÓ ENERGÈTICA

A) DADES GENERALS
Nom Equipament
Data realització VAE

CAMP DE FUTBOL I VESTUARIS
27/03/2019

B) DADES CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

Descripció general de l'edifici i del funcionament

Direcció
Localitat
Referència catastral
Periode de funcionament (desde dd/mm fins al dd/mm)
Nº de treballadors de l'edifici
m2 Construits
nº Plantes

El camp de futbol i els vestuaris són l'equipament esportiu amb més ús del municipi de Selva, ja que hi entren
nins de totes les categories tots els dies de la setmana. Consta de 3 edificacions en una sola planta on s'hi
ubiquen: magatzem / rentadores, vestuaris locals, vestuaris visitants i una oficina. Les edicacions són de baixa
qualitat constructiva.

CL CIRERS 31
SELVA
1410203DE9010N0001YZ

Setembre a juny
120
1

Codi Postal
CA
Any construcció
Horari de funcionament
nº Usuaris
m2 climatitzats
Ús principal

07313
Illes Balears
sd
17:00-22:00
85
Esportiu

C) FONTS D'ENERGIA PRIMÀRIA

Energia elèctrica
Gas natural
GLP
Gasoil
Fueloil
Energies renovables
Altres

Marcar amb una X
X

Consum darrer any
27.864 kWh

Punt de subministre 1

Punt de subministre 2

Observacions
En dos punts de subministrament

D) DADES PÒLISSES ENERGÈTIQUES

CUPS
Ubicació
Comercialitzadora actual
Tarifa d'accés
Marca i model comptador
Tensió (V)
Nº fases

ES0031500649266001NC0F ES0031500242687001MR0F
Enllumenat camp de futbol

Vestuaris i cementeri

Naturgy
3.0A

Naturgy
2.0A
CERT1
230
Monofàsic

Landis Gyr - ZMG310CTSCD

400
Trifàsic

Punt de subministre 3

Punt de subministre 4

E) DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I INVENTARI
AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Descripció (indicar com es produeix l'ACS, si hi ha
acumulació, característiques dels equips, per què s'usa, Hi ha quatre termos elèctrics que produeixen ACS per a les dutxes dels vestuaris locals i de visitants.
etc.).

Nom equip
nº Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació de l'equip
Marca
Model
Potència tèrmica
Consum
Rendiment
Volum acumulació d'ACS (litres)
Estat (Molt bé, bé, regular, malament, molt malament)
Any instal·lació

Equip 1
Termo elèctric
1
Energia elèctrica
ACS
Magatzem
THERMOR
VM150
1800 W
1800 W
100,00%
150
Bé
SD

Equip 2
Termo elèctric
1
Energia elèctrica
ACS
Magatzem
TESY
GCV 1504420 B11 TSRC
2000 W
2000 W
100,00%
143
Bé
SD

Equip 3
Termo elèctric
1
Energia elèctrica
ACS
Vestidors locals
THERMOR
VM150
1800 W
1800 W
100,00%
150
Bé
SD

Equip 4
Termo elèctric
1
Energia elèctrica
ACS
Vestidors locals
THERMOR
sd
2200 W
2200 W
100,00%
150
Bé
SD

CLIMATITZACIÓ i CALEFACCIÓ

Descripció de la instal·lació (indicar tecnologia de
producció de clima/calefacció, com es distribueix,
horaris de funcionament, regulació, temperatures de
consigna, etc.)

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació
Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Els vestidors disposen d'unes estufes elèctriques de resistència. Hi ha un split individual per a l'oficina.

Equip 1
Resistència elèctrica
5

Equip 3

Equip 4

NA
2
2
100%
sd

Equip 2
Split oficina
1
sd
sd
sd
sd
sd
sd

Equip 5

Equip 6

Equip 7

Equip 8

Habitex KPT-2000B 4503R

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Descripció de la instal·lació elèctrica (quadre general,
subquadres, etc.)

Aquest equipament disposa de dos subministraments elèctrics. El subministrament que alimenta l'enllumenat del
camp de futbol és un subministrament elèctric trifàsic en baixa tensió a 400 V. El quadre es troba ubicat a la sala
de màquines on hi ha la bomba de reg del camp de futbol. Cada una d'aquestes línees disposa de la seva
protecció corresponent, amb un magnetotèrmic i un interruptor diferencial. El subministrament que alimenta les
càrregues dels vestidors és monofàsic i en baixa tensió.

PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM

Descripció principals equips de consum (ús,
funcionalitat, regulació, ubicació, etc.)

Equips de bombeig
Ús
Marca
Modelo
Cabal (litres/min)
Altura (mca)
Potència elèctrica (kWe)
Rendiment (%)
Variador de freqüència (SI/NO)
Redundància (SI/NO)
Any
Zona il·luminació
Magatzem / Rentadores
Vestuaris
Camp de futbol

Altres equips (cuines, electrodomèstics, etc.)
Nom equip
Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació
Marca i model
Any
Potència útil (kW)
Consum (kW)

Els principals equips consumidors (a banda dels que s'han vist) són la bomba de reg, la il·luminació i les
rentadores del magatzem. L'us del reg és únicament d'uns quants minuts abans de l'inici del primer partit del dia
(dissabte i diumenge).
Bomba 1
Reg
Bombas SACI

Bomba 2

Bomba 3

Bomba 4

Tecnologia
Fluorescents
Fluorescents

Potència (W)
36
36
2000

Equip 4
Nevera
1
Energia elèctrica
Conservació aliments
Magatzem
sd
sd
sd
sd

MN 50-2508 04/33

450 - 1300
78-58,3
23
80,43%
NO
1 x 100%
sd
Unitats
2
6
16

Descàrrega - Osram HQI-T

Rosca
G13
G13
E40

Equip 1
Rentadora 1
1
Energia elèctrica
Rentat
Magatzem
Superser
sd
sd
sd

Equip 2
Rentadora 2
1
Energia elèctrica
Rentat
Magatzem
BEKO
sd
sd
sd

Equip 3
Rentadora 3
1
Energia elèctrica
Rentat
Magatzem
EAS Electric
sd
sd
sd

TANCAMENTS

Despripció dels tancaments de l'equipament

Els tancaments són d'una fulla de maó d'un peu, col·locat amb morter elaborat a obra, sense aïllament tèrmic.
La teulada és inclinada, de teules i sense aïllament. Portes de ferro, sense ruptura de pont tèrmic ni aîllament.

F) CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L'EQUIPAMENT

Punts forts
Sistema de calefacció molt poc eficient.
Solució constructiva sense aïllament.
Il·luminació poc eficient.
Sistema d'ACS poc eficient.
No disposa d'EERR.

Punts febles

G) ACCIONS
Implamentades
Energia solar tèrmica per ACS.
Subsitutir estufes elèctriques per bomba de calor.
Millorar aïllament tancaments i finestres.
Il·luminació LED.
Substituir bomba reg per una d'alta eficiència.

Proposades

H) RECULL FOTOGRÀFIC
Foto 1

Foto 2

Vista camp de futbol
Foto 3

Vista camp de futbol
Foto 4

Horaris entrenament

Termos elèctrics Vestidors visitants

Foto 5

Foto 6

Rentadores magatzem
Foto 7

Termos elèctrics Vestidors locals
Foto 8

Aparell calefacció elèctric
Foto 9

Split individual oficina
Foto 10

Comptador elèctric enllumenat

Comptador elèctric vestuaris

I) PLÀNOLS

VISITA AVALUACIÓ ENERGÈTICA

A) DADES GENERALS
Nom Equipament
Data realització VAE

ES CENTRE
27/03/2019

B) DADES CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

Descripció general de l'edifici i del funcionament

Direcció
Localitat
Referència catastral
Periode de funcionament (des de dd/mm fins al dd/mm)
Nº de treballadors de l'edifici
m2 Construïts
nº Plantes

És un antic quarter militar que va ser totalment reconstruït l'any 2003 per passar a ser el centre socio-cultural de
referència al municipi. Es composa de tres plantes: A la planta baixa s'hi fan exposicions temporals, a la primera
planta hi ha un auditori i a la segona planta hi ha tres aules de formació. A l'edifici s'hi fan activitats amb periodicitat
setmanal (classes de català, anglès, ioga), ocupant principalment les aules ubicades a la segona planta. A l'auditori
hi assaja un grup musical dimecres i dissabte, i s'hi fan unes 10-15 activitats anuals (concerts, teatre,
presentacions, etc.).
PÇA SANTA CATALINA 3
SELVA
1608903DE9010N0001MZ

Tot l'any
1.074
3

Codi Postal
CA
Any construcció
Horari de funcionament
nº Usuaris
m2 climatitzats
Ús principal

07313
Illes Balears
2003

1074
Cultural

C) FONTS D'ENERGIA PRIMÀRIA

Energia elèctrica
Gas natural
GLP
Gasoil
Fueloil
Energies renovables
Altres

Marcar amb una X
X

Consum darrer any
46.358 kWh

Punt de subministre 1

Punt de subministre 2

Observacions

D) DADES PÒLISSES ENERGÈTIQUES

CUPS
Ubicació
Comercialitzadora actual
Tarifa d'accés
Marca i model comptador
Tensió (V)
Nº fases

ES0031500243279001FG0F
STA. CATALINA TOMAS, 3

Naturgy
3.0A
Landis Gyr - ZMG410CTSBT

400
Trifàsic

Punt de subministre 3

Punt de subministre 4

E) DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I INVENTARI
AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Descripció (indicar com es produeix l'ACS, si hi ha
acumulació, característiques dels equips, per què s'usa,
etc.).

Nom equip
nº Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació de l'equip
Marca
Model
Potència tèrmica
Consum
Rendiment
Volum acumulació d'ACS (litres)
Estat (Molt bé, bé, regular, malament, molt malament)
Any instal·lació

Hi ha un termo elèctric que produeix ACS per als banys.

Termo elèctric
Termo elèctric
1
Energia elèctrica
ACS
Banys
THERMOR
GB100N
2200 W
2200 W
100,00%
100
Bé
SD

Equip 2

Equip 3

Equip 4

CLIMATITZACIÓ i CALEFACCIÓ

Sistema centralitzat amb una bomba de calor aigua-aire que s'ubica al terrat. Del col·lector d'impulsió surten tres
Descripció de la instal·lació (indicar tecnologia de
ramals: un que alimenta els fancoils de la planta baixa, un que alimenta els fancoils de la planta segona i un que
producció de clima/calefacció, com es distribueix, horaris
alimenta la bateria de fred/calor d'una climatitzadora ubicada al terrat, que climatiza l'auditori. Es disposa d'un
de funcionament, regulació, temperatures de consigna,
termoestat a cada sala (planta baixa, auditori, i aules 1, 2 i 3) amb el que es pot regular la temperatura de cada
etc.)
espai.

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Bomba de calor
Aigua -aire
1

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Equip 5

Equip 2

Equip 3

Equip 4

Equip 6

Equip 7

Equip 8

CIATESA IWB-510

R22
94,6 / 103
43,7 / 40,1
2,2 / 2,6
2003

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Descripció de la instal·lació elèctrica (quadre general,
subquadres, etc.)

Aquest equipament disposa d'un subministrament elèctric a baixa tensió a 400 V. Disposa d'un comptador elèctric
trifàsic de 4 fils amb telemesura. El quadre general de baixa tensió (CGBT) es troba ubicat a la planta baixa, dins
un armari provist de clau. L'interruptor general és de 125 A. Des d'aquest quadre es realitza la distribució de línees
als diferents quadres secundaris (planta 1, planta 2, planta 3, climatització, ascensors, etc). Cada una d'aquestes
línees disposa de la seva protecció corresponent, amb un magnetotèrmic i un interruptor diferencial. Cada un dels
interruptors del quadre general ve identificat amb una placa, que indica a quina part de l'edifici dona servei. Els
quadres secundaris s'ubiquen en quadres murals a zones no accessibles i contenen els elements de protecció i
distribució per cada un dels usos que alimenten.

PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM

Descripció principals equips de consum (ús, funcionalitat, Els principals equips consumidors (a banda dels que s'han vist) són les bombes de distribució de clima i la
regulació, ubicació, etc.)
il·luminació. El seu ús és en funció de l'ús de la climatització i en funció de la il·luminació exterior.

Equips de bombeig
Ús
Marca
Model
Cabal (m3/h)
Altura (mca)
Potència elèctrica (kWe)
Rendiment (%)
Variador de freqüència (SI/NO)
Redundància (SI/NO)
Any

Bomba 1
Primari clima
sd

Bomba 2
Bomba ramal 1
Grundfos

Bomba 3
Bomba ramal 2
Grundfos

Bomba 4
Bomba ramal 3
Grundfos

sd

TP 50-120/2 A-F-A-BUBE

TP 50-120/2 A-F-A-BUBE

TP 50-120/2 A-F-A-BUBE

sd
sd
sd
sd
NO
NO
sd

17,6
7,6
0,75
77% (IE3)
NO
NO
sd

17,6
7,6
0,75
77% (IE3)
NO
NO
sd

17,6
7,6
0,75
77% (IE3)
NO
NO
sd

Zona il·luminació
Planta baixa
Planta baixa
Banys planta baixa
Banys planta baixa
Auditori
Auditori
Banys planta primera
Banys planta primera
Banys planta segona
Banys planta segona
Planta segona - Replà
Planta segona - Aula 1
Planta segona - Aula 2
Planta segona - Aula Ioga

Unitats
62
52
4
4
25
2
2
2
4
4
36
24
24
24

Tecnologia
FC
Fluorescents
Dicroica
FC
Halògena - ECO JDD
Fluorescents
Dicroica
FC
Dicroica
FC
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents

Rosca
PLC-G24 2P
G13
G5,3X
PLC-G24 2P
E27
G13
G5,3X
PLC-G24 2P
G5,3X
PLC-G24 2P
G13
G13
G13
G13

Potència (W)
18
36
50
18
175
36
50
18
50
18
18
36
18
18

Altres equips (cuines, electrodomèstics, etc.)
Nom equip
Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació
Marca i model
Any
Potència útil (kW)
Consum (kW)

Equip 1

Equip 2

Equip 3

Equip 4

TANCAMENTS

Despripció dels tancaments de l'equipament

A la reforma es va conservar la façana original. Els tancaments són de materials variats: n'hi ha que són de vidre i
n'hi ha que són de material ceràmic de doble fulla amb aïllament tèrmic. Les finestres són de vidre senzill amb marc
metàl·lic.

F) CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L'EQUIPAMENT
Edifici amb una reforma relativament recent.
Climatització centralitzada.

Punts forts

No es disposa d'EERR.
Sistema d'ACS poc eficient.
Il·luminació poc eficient.
Bomba de calor poc eficient.

Punts febles

G) ACCIONS

Implamentades
Energia fotovoltaica a coberta.
Substituir bomba de calor.
Il·luminació LED.
Variadors freqüència a les bombes de distribució de clima.
Energia solar tèrmica per ACS.

Proposades

H) RECULL FOTOGRÀFIC
Foto 1

Foto 2

Façana

Comptador elèctric

Foto 3

Foto 4

Quadre General Baixa Tensió
Foto 5

Sala Polivalent planta baixa
Foto 6

Termo elèctric ACS
Foto 7

Aula 1
Foto 8

Aula 2

Termòstat

I) PLÀNOLS

Foto 9

Foto 10

Màquina clima: bomba de calor i climatitzadora

Bombes d'impulsió clima

VISITA AVALUACIÓ ENERGÈTICA

A) DADES GENERALS
Nom Equipament
Data realització VAE

BIBLIOTECA MUNICIPAL SELVA
27/03/2019

B) DADES CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

Descripció general de l'edifici i del funcionament

Direcció
Localitat
Referència catastral
Periode de funcionament (desde dd/mm fins al dd/mm)
Nº de treballadors de l'edifici
m2 Construïts
nº Plantes

L'equipament de la biblioteca municipal de Selva és un edifici en tres plantes reformat l'any 2012. A la planta -1 s'hi
ubica l'escola de música; a la planta baixa hi ha la recepció, la bibioteca infantil i la zona d'informàtica; a la planta
+1 s'hi troba la zona d'estudi i una àrea de consulta de llibres de coneixements, a més d'haver-hi una altra zona
d'informàtica i un despatx. L'horari de la bibioteca és de dilluns a dijous matí i horabaixa i divendres dematí.

AIRES DE MONTANYA 16

SELVA
1607613DE9010N0001MZ

Tot l'any (menys festius)
505
3

Codi Postal
CA
Any construcció
Horari de funcionament
nº Usuaris
m2 climatitzats
Ús principal

07313
Illes Balears
2012
Dl a Dv (de 10:00 a 13:00) i de Dl a Dj (16:00-19:30)

445
Cultural

C) FONTS D'ENERGIA PRIMÀRIA

Energia elèctrica
Gas natural
GLP
Gasoil
Fueloil
Energies renovables
Altres

Marcar amb una X
X

Consum darrer any
10.421 kWh

Punt de subministre 1

Punt de subministre 2

Observacions
Només hi ha energia elèctrica com a energia 1aria

D) DADES PÒLISSES ENERGÈTIQUES

CUPS
Ubicació
Comercialitzadora actual
Tarifa d'accés
Marca i model comptador
Tensió (V)
Nº fases

ES0031500242591001VA0F
AIRES DE MUNTANYA 16

Naturgy
3.0A
Landis Gyr ZMD310CTSCD

400
Trifàsic 4 fils

Punt de subministre 3

Punt de subministre 4

E) DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I INVENTARI
AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Descripció (indicar com es produeix l'ACS, si hi ha
acumulació, característiques dels equips, per què s'usa,
etc.).

No hi ha servei d'ACS a la biblioteca.

Equip 1

Equip 2

Equip 3

Equip 4

Nom equip
nº Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació de l'equip
Marca
Model
Potència tèrmica
Consum
Rendiment
Volum acumulació d'ACS (litres)
Estat (Molt bé, bé, regular, malament, molt malament)
Any instal·lació

CLIMATITZACIÓ i CALEFACCIÓ

L'equipament compta amb tres màquines d'expansió directa per a la climatització de l'edifici, una per planta. A les
Descripció de la instal·lació (indicar tecnologia de
plantes -1 i planta baixa el sistema de producció de clima/calefacció és similar: la unitat exterior alimenta una unitat
producció de clima/calefacció, com es distribueix, horaris
interior que distribueix l'aire ja acondicionat per mitja d'un sistema de conductes amb difusors. A la planta +1 la
de funcionament, regulació, temperatures de consigna,
unitat exterior dona servei a una unitat interior de paret tipus split. Al moment de la visita la temperatura de
etc.)
consigna de la planta baixa era de 23ºC.

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Escola música
Expansió directa
1
LG UU42W U32
R410A
12,1 / 14
3,12 / 3,19
3,21 / 3,51
sd

Biblioteca PB
Expansió directa
1
General AOHG36LETL
R410A
10/ 11,2
3,12 / 3,02
3,21 / 3,71
2019

Sala d'estudi
Expansió directa
1
Daikin RY60F7V1
R22
6 / 7,15
2,38 / 2,42
2,52 / 2,95
1998

Equip 4

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Equip 5

Equip 6

Equip 7

Equip 8

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Descripció de la instal·lació elèctrica (quadre general,
subquadres, etc.)

Aquest equipament disposa d'un subministrament elèctric trifàsic en baixa tensió a 400 V. Disposa d'un comptador
elèctric trifàsic de 4 fils amb telemesura. El quadre general de baixa tensió (CGBT) es troba ubicat a la planta
baixa, dins un armari provist de clau. L'interruptor general és de 63 A. Des d'aquest quadre es realitza la distribució
de línees als diferents quadres secundaris (Planta -1, planta +1 i planta baixa). Cada una d'aquestes línees disposa
de la seva protecció corresponent, amb un magnetotèrmic i un interruptor diferencial. Cada un dels interruptors del
quadre general ve identificat amb una placa, que indica a quina part de l'edifici dona servei. Els quadres secundaris
s'ubiquen en quadres murals a zones no accessibles i contenen els elements de protecció i distribució per cada un
dels usos que alimenten.

PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM

Descripció principals equips de consum (ús, funcionalitat, Els principals equips consumidors (a banda dels que s'han vist) són la il·luminació i els equips informàtics. El seu
regulació, ubicació, etc.)
ús és en funció de l'ús del centre i en funció de la il·luminaciò exterior.

Equips de bombeig
Ús
Marca
Model
Cabal (m3/h)
Altura (mca)
Potència elèctrica (kWe)
Rendiment (%)
Variador de freqüència (SI/NO)
Redundància (SI/NO)
Any
Zona il·luminació
Planta baixa
Planta baixa zona infantil
Planta baixa zona infantil
Planta baixa zona correus
Planta -1 (escola música)
Planta -1 (sala piano)
Planta -1 (banys)
Planta +1 Sala estudi
Planta +1 Sala estudi

Altres equips (cuines, electrodomèstics, etc.)
Nom equip
Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació
Marca i model
Any
Potència útil (kW)
Consum (kW)

Bomba 1

Bomba 2

Bomba 3

Bomba 4

Unitats
24
3
3
8
16
2
2
7
3

Tecnologia
Fluorescents
FC
LED
Dicroica
Fluorescents
Fluorescents
FC
Fluorescents
Fluorescents

Rosca
G13
E27
R7s
GU5.3
G13
G13
E27
G13
G13

Potència (W)
36
15
14
50
36
36
15
36
36

Equip 1
Ordinadors
6
Energia elèctrica
Equips informàtics
Varis
Varis
SD
SD
SD

Equip 2
Impressora
2
Energia elèctrica
Equips informàtics
Varis
Varis
SD
SD
SD

Equip 3

Equip 4

TANCAMENTS

Despripció dels tancaments de l'equipament

Les portes i finestres tenen marc de metàl·lic i vidre simple. A les finestres es disposa d'elements de sombretjat
(persianes). Els tancaments són d'una fulla de maó d'un peu, col·locat amb morter elaborat a obra, sense aïllament
tèrmic.

F) CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L'EQUIPAMENT
Equips de clima relativament nous.
Punts forts
Finestres amb vidre simple.
Il·luminació poc eficient.
Solució constructiva sense aïllament.
No disposa d'EERR.

Punts febles

G) ACCIONS
Implamentades
Energia solar fotovoltaica.
Millorar aïllament tancaments i finestres.
Il·luminació LED.
Monitorització energètica.

Proposades

H) RECULL FOTOGRÀFIC
Foto 1

Foto 2

Façana Biblioteca Municipal Selva
Foto 3

Planta Baixa Biblioteca
Foto 4

Quadre General BT

Comptador elèctric

Foto 5

Foto 6

Unitat exterior clima Planta Baixa
Foto 7

Unitat exterior clima Planta -1 (Escola Música)
Foto 8

Unitat exterior clima Planta +1 (sala estudi)
Foto 9

Sala estudi planta +1
Foto 10

Horaris biblioteca

Ordinadors Sala Estudi

I) PLÀNOLS

VISITA AVALUACIÓ ENERGÈTICA

A) DADES GENERALS
Nom Equipament
Data realització VAE

CENTRE SANITARI SELVA
29/03/2019

B) DADES CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

Descripció general de l'edifici i del funcionament

Direcció
Localitat
Referència catastral
Periode de funcionament (desde dd/mm fins al dd/mm)
Nº de treballadors de l'edifici
m2 Construïts
nº Plantes

El centre sanitari de Selva és un edifici en una sola planta ubicat al carrer dels Cirers 31. Consta d'una sala
d'espera, recepció, una sala d'enfermeria, una sala de visita metge, dos banys, una sala laboratori i una sala
d'emmagatzematge. Igualment consta d'un pati on es troben ubicades les unitats exteriors dels aires condicionats.

CL CIRERS 31
SELVA
1410202DE9010N0001BZ

Tot l'any (menys festius)
382
1

Codi Postal
CA
Any construcció
Horari de funcionament
nº Usuaris
m2 climatitzats
Ús principal

7313
Illes Balears
1978
Dll- Dm-Dj-Dv (de 8 a 14) - Dx (de 14 a 19:30)
241
Sanitat

C) FONTS D'ENERGIA PRIMÀRIA

Energia elèctrica
Gas natural
GLP
Gasoil
Fueloil
Energies renovables
Altres

Marcar amb una X
X

Consum darrer any
12.723 kWh

Punt de subministre 1

Punt de sbuministre 2

Observacions
Només hi ha energia elèctrica com a energia 1aria

D) DADES PÒLISSES ENERGÈTIQUES

CUPS
Ubicació
Comercialitzadora actual
Tarifa d'accés
Marca i model comptador
Tensió (V)
Nº fases

ES0031500242687002MW0F

CIRERS 31 (5,5 kW)
Naturgy
2.0A
CERM1
230
Monofàsic

Punt de subministre 3

Punt de subministre 4

E) DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I INVENTARI
AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Descripció (indicar com es produeix l'ACS, si hi ha
acumulació, característiques dels equips, per què s'usa,
etc.).

Nom equip
nº Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació de l'equip
Marca
Model
Potència térmica
Consum
Rendiment
Volum acumulació d'ACS (litres)
Estat (Molt bé, bé, regular, malament, molt malament)
Any instal·lació

Hi ha un petit termo elèctric que fa aigua calenta per als grifons dels banys.

Termo elèctric
Termo elèctric
1
Energia elèctrica
ACS
Magatzem
CABEL
30l
1200 W
1200 W
100,00%
30
Bé
SD

Equip 2

Equip 3

Equip 4

CLIMATITZACIÓ i CALEFACCIÓ

Descripció de la instal·lació (indicar tecnologia de
producció de clima/calefacció, com es distribueix, horaris
de funcionament, regulació, temperatures de consigna,
etc.)

Es tenen dues màquines d'expansió directa multisplit (1 x 4) que donen servei a 7 unitats interiors que es troben
repartides segons: 2 recepció, 2 sala enfermeria, 2 sala metge i 1 laboratori. A cada sala hi ha regulació pròpia amb
un comandament. La temperatura de consigna a recepció al moment de la visita era de 23ºC (fent calefacció). Els
usos de producció de clima/calefacció són en funció de la temperatura ambient.

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Equip 1
Expansió directa
2
Carrier / 38QUS036DS4-1
R410A
10,5 / 12
4,6
2,28 / 2,6
SD

Equip 2

Equip 3

Equip 4

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Equip 5

Equip 6

Equip 7

Equip 8

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Descripció de la instal·lació elèctrica (quadre general,
subquadres, etc.)

Tota la instal·lació és en baixa tensió i monofàsica. El quadre general està ubicat dins el magatzem, provist de clau.
L'interruptor general és de 63 A. Des del quadre general s'alimenten els aires condicionats, el termo elèctric,
l'enllumenat i els endolls de l'edifici.

PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM

Descripció principals equips de consum (ús, funcionalitat, Els principals equips consumidors (a banda dels que s'han vist) són la il·luminació, els secadors de mans dels
regulació, ubicació, etc.)
banys i els equips informàtics. El seu ús és en funció de l'ús del centre i en funció de la il·luminació exterior.

Equips de bombeig
Ús
Marca
Model
Cabal (m3/h)
Altura (mca)
Potència elèctrica (kWe)
Rendiment (%)
Variador de freqüència (SI/NO)
Redundància (SI/NO)
Any
Zona il·luminació
Recepció
Consulta mèdica
Magatzem
Bany homes
Bany dones
Consulta enfermeria
Laboratori

Altres equips (cuines, electrodomèstics, etc.)
Nom equip
Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació
Marca i model
Any
Potència útil (kW)
Consum (kW)

Bomba 1

Bomba 2

Bomba 3

Bomba 4

Unitats
8
4
1
1
1
4
2

Tecnologia
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Baix consum
Baix consum
Fluorescents
Fluorescents

Rosca
G13
G13
G13
E27
E27
G13
G13

Potència (W)
36
36
36
18
18
36
36

Equip 1
Ordinadors
4
Energia elèctrica
Equips informàtics
Varis
Varis
SD
SD
SD

Equip 2
Impressora
3
Energia elèctrica
Equips informàtics
Varis
Varis
SD
SD
SD

Equip 3
Secadors mans
2
Energia elèctrica
Energía tèrmica
Banys
SD
SD
SD
SD

Equip 4

TANCAMENTS

Despripció dels tancaments de l'equipament

Ës un edifici antic. Les portes i finestres tenen marc de fusta i vidre simple. A les finestres es disposa d'elements de
sombretjat (persianes). Els tancaments són d'una fulla de maó d'un peu, col·locat amb morter elaborat a obra,
sense aïllament tèrmic.

F) CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L'EQUIPAMENT
Equips de clima relativament nous.

Punts forts

Solució constructiva sense aïllament.
Il·luminació poc eficient.
Sistema d'ACS poc eficient.
No disposa d'EERR.

Punts febles

G) ACCIONS
Implamentades
Energia solar tèrmica per ACS.
Millorar aïllament tancaments i finestres.
Il·luminació LED.
Monitorització energètica.

Proposades

H) RECULL FOTOGRÀFIC
Foto 1

Foto 2

Façana Centre Sanitari Selva
Foto 3

Sala d'espera / recepció
Foto 4

Sala d'espera / banys / unitat interior

Horaris Centre

Foto 5

Foto 6

Unitats exteriors ubicades al pati
Foto 7

Placa tècnica unitat exterior
Foto 8

Unitat interior sala metge
Foto 9

Comptador elèctric
Foto 10

Quadre elèctric

Termo ACS

I) PLÀNOLS

VISITA AVALUACIÓ ENERGÈTICA

A) DADES GENERALS
Nom Equipament
Data realització VAE

EDIFICI GERMANES FRANCISCANES (CENTRE SALUT I ESCOLA CAIMARI)
29/03/2019

B) DADES CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

Descripció general de l'edifici i del funcionament

Direcció
Localitat
Referència catastral
Periode de funcionament Centre salut
Periode de funcionament Escola
Nº de treballadors de l'edifici
m2 Construïts
nº Plantes

Antic convent de monges franciscanes que ara s'usa com a Unitat Bàsica Salut i com a escola de primària. És un
edifici reconstruït al 1985, amb dues entrades des del carrer de les Escoles.
L'Unitat Bàsica de Salut compta amb dues sales de consulta, uns banys i un magatzem. El seu horari és Dl-Dm-Dj
de 12:00 a 13:30; Dc de 14:00 a 19:00 i Dv de 8:00 a 10:30.
L'escola compta amb 6 aules dedicades a docència de nins de primer a sisè repartides en 3 plantes. A la planta -1
s'hi ubica el menjador, el pati i la sala de descans. A la planta baixa hi ha una aula i un despatx. L'horari lectiu del
CEIP Ses Roques és de 9-14, amb horari de menjador de 14-16 i horari d'activitats extraescolars de 16-17.
ESCOLES 2

SELVA
1724524DE9012N0001MO

Tot any
Calendari escolar
968
4

Codi Postal
CA
Any construcció
Horari de funcionament
Horari de funcionament
nº Usuaris
m2 climatitzats
Ús principal

07313
Illes Balears
1985
Dl-Dm-Dj de 12-13:30; Dc de 14-19 i Dv de 8-10:30
De dilluns a divendres de 9-17
845
Sanitat / Educació

C) FONTS D'ENERGIA PRIMÀRIA

Energia elèctrica
Gas natural
GLP
Gasoil
Fueloil
Energies renovables
Altres

Marcar amb una X
X

Consum darrer any
21.098 kWh

Punt de subministre 1

Punt de subministre 2

Observacions
Un únic punt de subministrament elèctric.

D) DADES PÒLISSES ENERGÈTIQUES

CUPS
Ubicació
Comercialitzadora actual
Tarifa d'accés
Marca i model comptador
Tensió (V)
Nº fases

ES0031500243914001SC0F
SES ESCOLES, 2

Naturgy
3.0A
Actaris ACE662D11
400
Trifàsic 4 fils

Punt de subministre 3

Punt de subministre 4

E) DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I INVENTARI
AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Descripció (indicar com es produeix l'ACS, si hi ha
acumulació, característiques dels equips, per què s'usa,
etc.).

Nom equip
nº Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació de l'equip
Marca
Model
Potència tèrmica
Consum
Rendiment
Volum acumulació d'ACS (litres)
Estat (Molt bé, bé, regular, malament, molt malament)
Any instal·lació

Al centre de salut hi ha un termo elèctric. A l'escola l'ACS es produeix per mitjà d'un sistema solar amb termosifó.

Equip 1
Termo - C. Sanitari
1
Energia elèctrica
ACS
Bany
EDESA
TE-500
1200 W
1200 W
100,00%
50
Molt bé
sd

Equip 2
Solar - Escola
1
Solar
ACS
Coberta
ARISTON
THERMO 150-1
1,82 m2
1200 W (resist elèc ajuda)

Equip 3

Equip 4

153
Bé

CLIMATITZACIÓ i CALEFACCIÓ

Descripció de la instal·lació (indicar tecnologia de
Màquines d'expansió directa, tant al centre sanitari com a l'escola. Unitats de diferents marques, models i
producció de clima/calefacció, com es distribueix, horaris
potències, amb configuració 1x1 ó 1x2. Cada unitat interior es regula individualment. Igualment, a la planta -1 de
de funcionament, regulació, temperatures de consigna,
l'escola, hi ha radiadors elèctrics de resistència.
etc.)

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Centre sanitari
Expansió directa
4
Panasonic CS-E12DKEW
R410A
3,5 / 4,8
0,965 / 1,26
3,63 / 3,81
sd

Escola Aules
Expansió directa
4
Hisense AS-12UR4SYD
R410A
3,4 / 4
1,19 / 1,14
2,86 / 3,51
sd

Escola aules
Expansió directa
2
Junckers 7747222657
R410A
3,50 / 4
1,06 / 1,10
3,30 / 3,64
2010

Escola aules
Expansió directa
2
Mitsubishi MUZ-HJ35VA
R410A
3,15 / 3,60
1,04 /0,995
3,03 / 3,62
2015

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Escola Aules
Expansió directa
4
Junckers 7747222655
R410A
2,50 / 2,75
0,735 / 0,745
3,40 / 3,69
2010

Radiador elèctric cuina
Efecte Joule
1
CLIMASTAR CR 1500
NA
1,5
1,5
100%
sd

Radiador elèctric P-1
Efecte Joule
1
CLIMASTAR CR 1000
NA
1
1
100%
sd

Equip 8

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Descripció de la instal·lació elèctrica (quadre general,
subquadres, etc.)

Aquest equipament disposa d'un subministrament elèctric trifàsic en baixa tensió a 400 V. Disposa d'un comptador
elèctric trifàsic de 4 fils amb telemesura. El quadre general de baixa tensió (CGBT) es troba ubicat a la planta
baixa, dins un armari provist de clau, i consta de 47 elements. L'interruptor general és de 63 A. Des d'aquest
quadre es realitza la distribució de línees a un subquadre de planta baixa i als diferents consumidors de l'edifici
(ascensor, enllumenat, endolls, emergències, etc.). Cada una d'aquestes línees disposa de la seva protecció
corresponent, amb un magnetotèrmic i un interruptor diferencial. Cada un dels interruptors del quadre general ve
identificat amb una número que correspon a la part de l'edifici on es dona servei.

PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM
Els principals equips consumidors (a banda dels que s'han vist) són la il·luminació i els electrodomèstics de la cuina
Descripció principals equips de consum (ús, funcionalitat, de l'escola. El menjar de l'escola no es prepara a la cuina, sinó que hi ha un servei de càtering que duu el menjar.
regulació, ubicació, etc.)
Els electrodomèstics de la cuina serveixen per mantenir calent el menjar, fer nets els plats, etc. El menjador
funciona de dilluns a divendres de 14:00 a 16:00.
Equips de bombeig
Ús
Marca
Model
Cabal (m3/h)
Altura (mca)
Potència elèctrica (kWe)
Rendiment (%)
Variador de freqüència (SI/NO)
Redundància (SI/NO)
Any
Zona il·luminació
Centre salut Caimari - consulta 1
Centre salut Caimari - consulta 2
Centre salut Caimari - sala espera
Centre salut Caimari - magatzem
Escola - Entrada
Escola - Planta baixa
Escola - Planta -1
Escola - Planta -1
Escola - Planta -1 (aula dormitori)
Escola - Planta -1 (cuina)
Escola - Planta -1 (exterior)
Escola Aules
Escola Aules
Escola Aules
Escola Aules
Altres equips (cuines, electrodomèstics, etc.)
Nom equip
Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació
Marca i model
Any
Potència útil (kW)
Consum (kW)

Bomba 1

Bomba 2

Bomba 3

Bomba 4

Unitats
6
6
10
2
6
5
6
4
2
2
4
42
8
7
24

Tecnologia
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Incandescents
Dicroica
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
FC
Dicroica
Fluorescents

Rosca
G13
G13
G13
G13
E27
GU5.3
G13
G13
G13
G13
G13
G13
E27
GU5.3
G13

Potència (W)
36
36
36
36
40
50
58
36
36
58
58
36
14
50
18

Equip 1
Rentaplats
1
Energia elèctrica
Rentaplats
Cuina Escola
Balay 3VS305BP
2010
sd
1,02 kWh/cicle

Equip 2
Carro calent
1
Energía elèctrica
Tèrmica
Cuina Escola
Carrinox
sd
sd
sd

Equip 3
Escalfador menjar
1
Energía elèctrica
Tèrmica
Cuina Escola
Comelec
sd
sd
sd

Equip 4
Fornet elèctric
1
Energía elèctrica
Tèrmica
Cuina Escola
Qilive
sd
sd
sd

TANCAMENTS

Despripció dels tancaments de l'equipament

Les portes i finestres tenen marc de fusta i vidre simple. Els tancaments són murs de pedra d'ample desconegut
sense aïllament tèrmic.

F) CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L'EQUIPAMENT
Solar tèrmica per ACS de l'escola.
Bombes de calor relativament eficients.

Punts forts

Finestres amb vidre simple.
Il·luminació poc eficient.
Molts equips individuals de clima.
No es pot discriminar consum de l'escola i consum del centre sanitari.

Punts febles

G) ACCIONS
Implamentades
Substitució finestres.
Solar tèrmica per ACS al centre sanitari.
Il·luminació LED.
Monitorització energètica.

Proposades

H) RECULL FOTOGRÀFIC
Foto 1

Foto 2

Façana edifici Germanes Franciscanes
Foto 3

Comptador elèctric
Foto 4

Termo elèctric UBS Caimari

Quadre elèctric BT

Foto 5

Foto 6

Cuina Menjador
Foto 7

Planta -1 Escola
Foto 8

Unitats exteriors clima Escola
Foto 9

Unitats exteriors clima Escola
Foto 10

Sistema solar tèrmica termosifó Escola

Unitat interior Escola

I) PLÀNOLS

VISITA AVALUACIÓ ENERGÈTICA

A) DADES GENERALS
Nom Equipament
Data realització VAE

POLIESPORTIU SES DEVERES
29/03/2019

B) DADES CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

Descripció general de l'edifici i del funcionament

Direcció
Localitat
Referència catastral
Periode de funcionament (desde dd/mm fins al dd/mm)
Nº de treballadors de l'edifici
m2 Construïts
nº Plantes

El poliesportiu Ses Deveres es divideix en varis recintes: pistes esportives exteriors (futbet i padel) i dues piscines
exteriors (una semiolímpica i una de nins). La pista de padel s'usa dues vegades a la setmana a les tardes per ferhi classe. Les piscines exteriors no es climatitzen i estan en funcionament del 15 de maig al 30 de setembre.

DS POLIGONO 13-RUSTEGA

SELVA
1922201DE9012S0001HJ

Tot l'any (menys piscina)
1.870
1

Codi Postal
CA
Any construcció
Horari de funcionament
nº Usuaris
m2 climatitzats
Ús principal

07313
Illes Balears
1998
Segons reserva
0
Esportiu

C) FONTS D'ENERGIA PRIMÀRIA

Energia elèctrica
Gas natural
GLP
Gasoil
Fueloil
Energies renovables
Altres

Marcar amb una X
X

Consum darrer any
48.886 kWh

Punt de subministre 1

Punt de subministre 2

Observacions
D'aquest comptador hi penja un restaurant no inclós a la VAE.

D) DADES PÒLISSES ENERGÈTIQUES

CUPS
Ubicació
Comercialitzadora actual
Tarifa d'accés
Marca i model comptador
Tensió (V)
Nº fases

ES0031500508577001HL0F
POLIDERPORTIU SES DEVERES

Naturgy
3.0A
ACTARIS ACE662D11

400
Trifàsic

Punt de subministre 3

Punt de subministre 4

E) DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I INVENTARI
AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Descripció (indicar com es produeix l'ACS, si hi ha
acumulació, característiques dels equips, per què s'usa,
etc.).

Nom equip
nº Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació de l'equip
Marca
Model
Potència térmica
Consum
Rendiment
Volum acumulació d'ACS (litres)
Estat (Molt bé, bé, regular, malament, molt malament)
Any instal·lació

Hi ha un termo elèctric per donar ACS a les dutxes dels vestuaris.

Termo elèctric
Termo elèctric 1
1
Energia elèctrica
ACS
Vestuaris
sd
sd
sd
sd
100,00%
sd
sd
SD

Equip 2

Equip 3

Equip 4

CLIMATITZACIÓ i CALEFACCIÓ
Descripció de la instal·lació (indicar tecnologia de
producció de clima/calefacció, com es distribueix, horaris
No es climatitza cap espai d'aquest equipament.
de funcionament, regulació, temperatures de consigna,
etc.)
Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Equip 1

Equip 2

Equip 3

Equip 4

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Equip 5

Equip 6

Equip 7

Equip 8

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Descripció de la instal·lació elèctrica (quadre general,
subquadres, etc.)

Aquest equipament disposa d'un subministrament elèctric trifàsic en baixa tensió a 400 V amb una tarifa d'accés
3.0A. El quadre general està ubicat a un armari tancat amb clau i inaccesible pel públic en general. Des del quadre
general s'alimenten les càrregues elèctriques del poliesportiu: il·luminació pistes exteriors, les bombes de filtrat de
piscina, termos elèctrics ACS, etc.

PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM

Els principals equips consumidors (a banda dels que s'han vist) són les bombes de filtrat de piscina i la il·luminació.
L'ús de les bombes de piscina és 24 hores del 15 de maig al 30 de setembre. Inicialment hi havien 6 bombes, de
Descripció principals equips de consum (ús, funcionalitat,
les quals 3 eren de back-up, amb una redundància de 2 x 100%. Actualment, només queden 4 bombes, pel que no
regulació, ubicació, etc.)
hi ha bombes de back-up per la piscina gran. La il·luminació depèn de les reserves que es fan de les pistes
exteriors i de les necessitats de llum.

Equips de bombeig
Ús
Marca
Model
Cabal (litres/min)
Altura (mca)
Potència elèctrica (kWe)
Rendiment (%)
Variador de freqüència (SI/NO)
Redundància (SI/NO)
Any

Bomba 1
Filtrat aigua piscina petita
ESPA

Bomba 2
Filtrat aigua piscina
ESPA

Bomba 3
Filtrat aigua piscina
sd

Bomba 4

FLIPPER 2N 200

SILEN S2 200 31

sd

133-550
17,5-2,5
1,8
sd
NO
2 X 100%
sd

230-550
18,5
2,2
83,00%
NO
NO
2017

sd
sd
sd
sd
NO
NO
sd

Zona il·luminació
Pista futbol
Pista padel
Banys piscina

Unitats
8
4
4

Tecnologia
Descàrrega
Descàrrega
Baix consum

Rosca
E27
E27
E27

Potència (W)
150
150
14

Altres equips (cuines, electrodomèstics, etc.)
Nom equip
Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació
Marca i model
Any
Potència útil (kW)
Consum (kW)

Equip 1

Equip 2

Equip 3

Equip 4

TANCAMENTS

Despripció dels tancaments de l'equipament

Els tancaments dels vestidors estan fets amb paret de maó d'una sola fulla sense aïllament tèrmic. Les cobertes
són abovedades amb teula. Les portes i finestres són de marc de fusta i vidre senzill, i compten amb sistema de
sombrejat amb persianes de fusta.

F) CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L'EQUIPAMENT

Punts forts
Bombejos antics i poc eficients.
Solució constructiva sense aïllament.
Il·luminació poc eficient.
Sistema d'ACS poc eficient.
No disposa d'EERR.

Punts febles

G) ACCIONS
Implamentades
Energia solar tèrmica per ACS.
Substitució bombes filtrat de piscina.
Reducció hores filtrat piscina.
Il·luminació LED.
Energia solar fotovoltaica.

Proposades

H) RECULL FOTOGRÀFIC
Foto 1

Foto 2

Vista exterior restaurant Ses Deveres
Foto 3

Vista exterior vestuaris
Foto 4

Pista padel

Il·luminació pista de padel

Foto 5

Foto 6

Pista de futbet
Foto 7

Piscina infantil i piscina semiolímpica
Foto 8

Bombes filtrat piscina infantil
Foto 9

Bombes filtrat piscina infantil
Foto 10

Sala de bombes de piscina

Comptador elèctric

I) PLÀNOLS

VISITA AVALUACIÓ ENERGÈTICA

A) DADES GENERALS
Nom Equipament
Data realització VAE

CEIP ES PUTXET (ESCOLA DE SELVA)
29/03/2019

B) DADES CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

Descripció general de l'edifici i del funcionament

Direcció
Localitat
Referència catastral
Referència catastral
Periode de funcionament Escola
Nº de treballadors de l'edifici
m2 Construïts
nº Plantes

El CEIP Es Putxet està fomat per dos edificis (un per infantil i un per primària) ubicats al carrer de Ses Escoles
(Selva) i consta amb 13 classes per a cursos desde quart d'educació infantil fins a sisè d'educació primària.
El calendari escolar és des de la segona setmana de setembre fins a la tercera de juny, amb vacances escolars de
Nadal (24 de desembre al 6 de gener) i Pasqua (segons calendari).
L'horari lectiu del centre és de dilluns a divendres de 9:00-14:00. El centre disposa d'un servei d'escola matinera de
7:15 a 9:00 i de servei de menjador de 14:00-16:00. Les activitats extraescolars es duen a terme d'octubre a maig
en horari de 16:00 a 17:00.
ESCOLES 14

SELVA
1506319DE9010N0001XZ
1505231DE9010N0001ZZ

Calendari escolar
3.403
3i2

Codi Postal
CA
Any construcció
Any construcció
Horari de funcionament
nº Usuaris
m2 climatitzats
Ús principal

07313
Illes Balears
1985
2011
De dilluns a divendres de 7:15 - 17:00
2.425
Educació

C) FONTS D'ENERGIA PRIMÀRIA

Energia elèctrica
Gas natural
GLP
Gasoil
Fueloil
Energies renovables
Altres

Marcar amb una X
X

Consum darrer any
16.692 kWh

Observacions

X
X

sd
sd

A cuines, en format de cilindres de 35 kg
Caldera de gasoil

Punt de subministre 1

Punt de subministre 2

D) DADES PÒLISSES ENERGÈTIQUES

CUPS
Ubicació
Comercialitzadora actual
Tarifa d'accés
Marca i model comptador
Tensió (V)
Nº fases

ES0031500243565001KE0F
SES ESCOLES, 14

Naturgy
3.0A
Actaris ACE662D11
400
Trifàsic 4 fils

Punt de subministre 3

Punt de subministre 4

E) DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I INVENTARI
AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Descripció (indicar com es produeix l'ACS, si hi ha
acumulació, característiques dels equips, per què s'usa,
etc.).

Nom equip
nº Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació de l'equip
Marca
Model
Potència tèrmica
Consum
Rendiment
Volum acumulació d'ACS (litres)
Estat (Molt bé, bé, regular, malament, molt malament)
Any instal·lació

A l'edifici d'educació infantil hi ha un termo elèctric a la cuina que dona servei d'ACS tant a la cuina com als banys
de la planta inferior. També es disposa d'un termo per donar servei als banys de la planta superior, tot i que no era
accessible.
El termo elèctric del centre de primària no es va veure, encara que analitzant els quadres elèctrics existents, es
dedueix que existeixen.

Equip 1
Termo 1 - C. Infantil
1
Energia elèctrica
ACS
Cuina
EDESA
TR-100 N
1600 W
1600 W
100,00%
100
Bé
sd

Equip 2
Termo 2 - Infantil
1
Energia elèctrica
ACS
Traster
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd

Equip 3
Termo - Primària
sd
Energia elèctrica
ACS
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd

Equip 4

CLIMATITZACIÓ i CALEFACCIÓ

A l'edifici d'educació primària la climatització és per a calefacció (no hi ha producció de fred). Es tracta d'un sistema
centralitzat que compta amb una caldera de gasoil ubicada a la sala de caldera que impulsa aigua a alta
temperatura i es distribueix fins a radiadors de fundició distribuïts per les diferents aules del centre. La regulació és
Descripció de la instal·lació (indicar tecnologia de
producció de clima/calefacció, com es distribueix, horaris deficient ja que es compta amb un sol termòstat ubicat dins la pròpia sala de calderes. Durant la VAE, es van trobar
de funcionament, regulació, temperatures de consigna,
moltes aules amb els radiadors encesos i les finestres obertes.
etc.)
A l'edifici d'educació infantil la climatització (fred i calor) es duu a terme amb un sistema elèctric d'expansió directa
tipo VRF. Hi ha dues unitats exteriors ubicades a la coberta, que donen servei a 12 unitats interiors tipus cassete
compactes, que s'ubiquen al menjador, a la sala de professors i a les diferents aules.

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència tèrmica (kW)
Consum gasoil (kWpci)
Rendiment (%)
Any instal·lació
Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Caldera Escola
Combustió
1
FER GGN 80
NA
93
103,3
90,03%
1995
Infantil
VRF (Expansió directa)
2
General AJH 072 LELAH
R410A
22,4 /25
7,00 / 6,76
3,20 / 3,70
2008

Aula 2n pis escola
Expansió directa
1
Fujitsu / sd
sd
sd
sd
sd
sd

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Descripció de la instal·lació elèctrica (quadre general,
subquadres, etc.)

Aquest equipament disposa d'un subministrament elèctric trifàsic en baixa tensió a 400 V. Disposa d'un comptador
elèctric trifàsic de 4 fils amb telemesura. Es disposa d'un quadre general en baixa tensió per a cada edifici (infantil i
primària), que es troben ubicats dins armaris provist de clau. Des d'aquests quadres es realitza la distribució de
línees als diferents subquadres ubicats en diferents plantes i als principals consumidors (enllumenat, clima ,
endolls, emergències, etc.). Cada una d'aquestes línees disposa de la seva protecció corresponent, amb un
magnetotèrmic i un interruptor diferencial. Cada un dels interruptors ve identificat amb una placa identificativa que
senyala la part de l'edifici on es dona servei.

PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM
Els principals equips consumidors (a banda dels que s'han vist) són la il·luminació, els equips de bombeig de
Descripció principals equips de consum (ús, funcionalitat, calefacció i els electrodomèstics de la cuina de l'escola. Al CEIP del Putxet compta a una cuina industrial ja que es
regulació, ubicació, etc.)
prepara el menjar per als nins i nines que es queden al menjador. Els equips de cuina consumeixen principalment
GLP com a energia primària. El menjador funciona de dilluns a divendres de 14:00 a 16:00.
Equips de bombeig
Ús
Marca
Model
Cabal (m3/h)
Altura (mca)
Potència elèctrica (kWe)
Rendiment (%)
Variador de freqüència (SI/NO)
Redundància (SI/NO)
Any
Zona il·luminació
Planta baixa Escola Primària
Aula planta baixa Escola Primària
Aula informàtica PB Escola Primària
Aula 4A PB Escola Primària
Aula 4B PB Escola Primària
Banys PB Escola Primària
Passadís P+1 Escola Primària
Aula 5E P+1 Escola Primària
Saleta P+1 Escola Primària
Banys P+1 Escola Primària
Aula 2 P+1 Escola Primària
Despatx director P+1 Escola Primària
Sala professors P+1 Escola Primària
Aula 1er P+1 Escola Primària
Banys P+1 Escola Primària
Aula 3A P+2 Escola Primària
Aula 3B P+2 Escola Primària
Camp de futbol exterior Escola Primària
Recepció Escola Infantil
Menjador Escola Infantil
Cuines Escola Infantil
Cuines Escola Infantil
Passadía PB Escola Infantil
Banys PB Escola Infantil
Aula PB Escola Infantil
Sala professors PB Escola Infantil
Recepción P-1 Escola Infantil
Aula 3 P-1 Escola Infantil
Aula 4 P-1 Escola Infantil
Aula 5 P-1 Escola Infantil

Bomba 1
Calefacció ed Primària
KSB
RIO C 25-60
sd
6
84 W
sd
NO
NO
sd

Bomba 2
Calefacció ed Primària
KSB
RIO C 22-40
sd
4
70 W
sd
NO
NO
sd

Bomba 3

Bomba 4

Unitats
21
15
6
36
36
6
45
36
6
4
36
3
15
36
4
18
36
12
14
45
12
6
8
6
27
16
12
48
36
40

Tecnologia
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
PLC
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
PLC
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
PLC
Fluorescents
Fluorescents
VSAP
PLC
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
PLC
PLC
Fluorescents
Fluorescents
PLC
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents

Rosca
G13
G13
G13
G13
G13
G24 2p
G13
G13
G13
G24 2p
G13
G13
G13
G13
G24 2p
G13
G13
E27
G24 2p
G13
G13
G13
G24 2p
G24 2p
G13
G13
G24 2p
G13
G13
G13

Potència (W)
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
100
18
18
18
36
18
18
18
18
18
18
18
18

Altres equips (cuines, electrodomèstics, etc.)
Nom equip
Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació
Marca i model
Any
Potència útil (kW)
Consum (kW)

Equip 1
Fregidora
1
GLP
Tèrmica
Cuina
Fagor FG7-10 2C
sd
30
30

Equip 2
Fogons
1
GLP
Tèrmica
Cuina
Fagor CG7-41
sd
30,45
30,45

Equip 3
Paelles basculants
1
GLP
Tèrmica
Cuina
Fagor SBG7-10
sd
13
13

TANCAMENTS

Despripció dels tancaments de l'equipament

A l'edifici de primària les portes i finestres tenen marc de fusta i vidre simple.
A l'edifici d'educació infantil les portes i finestres exteriors són d'alumini i amb doble vidre.

F) CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L'EQUIPAMENT
A l'edifici de primària sistema de calefacció amb caldera.
A l'edifici d'infantil bombes de calor relativament eficients.
Portes i finistres amb bon aïllament a l'edifici d'infantil.
Finestres amb vidre simple a l'edifici de primària.
Il·luminació poc eficient.
Calefacció de la caldera no es pot regular a cada aula.
No es pot discriminar el consum elèctric dels dos edificis que té l'escola.

Punts forts

Punts febles

G) ACCIONS
Implamentades
Substitució finestres a l'edifici de primària.
Solar tèrmica per ACS a tots dos edificis de l'escola.
Il·luminació LED.
Monitorització energètica.

Proposades

H) RECULL FOTOGRÀFIC
Foto 1

Foto 2

Façana edifici primària

Comptador elèctric

Equip 4
Rentaplats
1
Electricitat
Rentaplats
Cuina
Fagor FI-30
sd
3,45
3,45

Foto 3

Foto 4

Quadre elèctric BT edifici primària
Foto 5

Quadre elèctric BT edifici infantil
Foto 6

Caldera edifici primària
Foto 7

Radiadors edifici primària
Foto 8

Unitat exterior clima edifici infantil

Termo ACS edifici infantil

I) PLÀNOLS

Foto 9

Foto 10

Cuina edifici infantil

Papareres reciclatge aules infantil

VISITA AVALUACIÓ ENERGÈTICA

A) DADES GENERALS
Nom Equipament
Data realització VAE

CENTRE TERCERA EDAT SELVA
29/03/2019

B) DADES CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

Descripció general de l'edifici i del funcionament

Direcció
Localitat
Referència catastral
Periode de funcionament (desde dd/mm fins al dd/mm)
Nº de treballadors de l'edifici
m2 Construïts
nº Plantes

El centre de la tercera edat de Selva és a un edifici amb 3 plantes, de les quals només la planta baixa i el primer
soterrani formen part del centre. Es troba ubicat al carrer de Ses Escoles 3. Disposa d'una entrada, dues sales,
quatre banys, una cuina i un magatzem. Les instal·lacions del centre s'usen diàriament en horari d'horabaixa i
durant tot el dia en cap de setmana.

CL SES ESCOLES 3
SELVA
1505232DE9010N0001UZ

Tot l'any
1 (afers socials)
603
2

Codi Postal
CA
Any construcció
Horari de funcionament
nº Usuaris
m2 climatitzats
Ús principal

7313
Illes Balears
2008
Dl-Dv horabaixes i Ds-Dg segons events
402
Social

C) FONTS D'ENERGIA PRIMÀRIA

Energia elèctrica
Gas natural
GLP
Gasoil
Fueloil
Energies renovables
Altres

Marcar amb una X
X

Consum darrer any
11.140 kWh

Observacions

X

sd

Butà per als fogons de la cuina

Punt de subministre 1

Punt de subministre 2

D) DADES PÒLISSES ENERGÈTIQUES

CUPS
Ubicació
Comercialitzadora actual
Tarifa d'accés
Marca i model comptador
Tensió (V)
Nº fases

ES0031500243559001ZW0F

ESCOLES 5
Naturgy
3.0A
ACTARIS ACE662D11
400
Trifàsic 4 fils

Punt de subministre 3

Punt de subministre 4

E) DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I INVENTARI
AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Descripció (indicar com es produeix l'ACS, si hi ha
acumulació, característiques dels equips, per què s'usa,
etc.).

Nom equip
nº Unitats
Energia primària
Energía final
Ubicació de l'equip
Marca
Model
Potència tèrmica
Consum
Rendiment
Volum acumulació d'ACS (litres)
Estat (Molt bé, bé, regular, malament, molt malament)
Any instal·lació

A la cuina hi ha un termo elèctric que encalenteix aigua per als grifons dels banys i les piques de la cuina i la barra.

Termo elèctric
Termo elèctric
1
Energia elèctrica
ACS
Cuina
SIMAT
100 VR ES EU2
1500 W
1500 W
100,00%
100
Bé
SD

Equip 2

Equip 3

Equip 4

CLIMATITZACIÓ i CALEFACCIÓ

Es tenen dues màquines d'expansió directa multisplit (2 x 1) que donen servei a 4 unitats interiors que es troben
Descripció de la instal·lació (indicar tecnologia de
repartides segons: 2 sala de la planta superior i 2 a la sala de la planta inferior. A més, a la planta inferior hi ha
producció de clima/calefacció, com es distribueix, horaris
unes altres dues màquines d'expansió directa split (1 x 1). A cada sala hi ha regulació pròpia amb un
de funcionament, regulació, temperatures de consigna,
comandament. Els usos de producció de clima/calefacció són en funció de la temperatura ambient. Durant la visita,
etc.)
no es va poder tenir accés a les unitats exteriors, pel que a l'inventari es descriuen les unitats interiors.

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Sala pis superior
Expansió directa
1
sd
sd
sd
sd
sd
sd

Sala pis inferior - AC1
Expansió directa
1
Daikin / FTEY40BV1
sd
sd
sd
sd
sd

Sala pis inferior - AC2
Expansió directa
1
Hiyasu / HSA12LGC
R410A
3,4 / 4
0,895 / 0,97
3,8 / 4,12
sd

Sala pis inferior - AC3
Expansió directa
1
Daitsu / ASD9UIM
R410A
2,6 / 3,2
0,66 / 0,69
4 / 4,02
sd

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Equip 5

Equip 6

Equip 7

Equip 8

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Descripció de la instal·lació elèctrica (quadre general,
subquadres, etc.)

Aquest equipament disposa d'un subministrament elèctric trifàsic en baixa tensió a 400 V. Disposa d'un comptador
elèctric trifàsic de 4 fils. El quadre general de baixa tensió es troba ubicat a la planta superior, dins un armari.
L'interruptor general és de 40 A. Des d'aquest quadre es realitza la distribució de línees a un subquadre de planta
inferior i als diferents consumidors de l'edifici (ascensor, enllumenat, endolls, emergències, etc.). Cada una
d'aquestes línees disposa de la seva protecció corresponent, amb un magnetotèrmic i un interruptor diferencial.

PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM

Descripció principals equips de consum (ús, funcionalitat, Els principals equips consumidors (a banda dels que s'han vist) són la il·luminació, els secadors de mans dels
regulació, ubicació, etc.)
banys, el rentaplats i l'ascensor. El seu ús és en funció de l'ús del centre i en funció de la il·luminació exterior.

Equips de bombeig
Ús
Marca
Model
Cabal (m3/h)
Altura (mca)
Potència elèctrica (kWe)
Rendiment (%)
Variador de freqüència (SI/NO)
Redundància (SI/NO)
Any
Zona il·luminació
Recepció
Banys planta baixa
Sala gran
Cuina
Saleta afers socials
Sala ball saló
Banys planta -1

Altres equips (cuines, electrodomèstics, etc.)
Nom equip
Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació
Marca i model
Any
Potència útil (kW)
Consum (kW)

Bomba 1

Bomba 2

Bomba 3

Bomba 4

Unitats
12
4
32
2
4
24
6

Tecnologia
Fluorescent
Fluorescent
Fluorescent
Fluorescent
Fluorescent
Fluorescent
Fluorescent

Rosca
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13

Potència (W)
58
18
18
36
36
36
18

Equip 1
Ascensor
1
Energia elèctrica
Energia potencial
Varis
Citylift
SD
SD
SD

Equip 2
Rentaplats
1
Energia elèctrica
Neteja
Cuina
Teka
SD
SD
SD

Equip 3
Secadors mans
3
Energia elèctrica
Energía tèrmica
Banys
Jofel
SD
SD
SD

Equip 4

TANCAMENTS

Despripció dels tancaments de l'equipament

Les portes i finestres tenen marc de fusta i vidre simple. A les finestres es disposa d'elements de sombretjat
(persianes). Els tancaments són d'una fulla de maó d'un peu, col·locat amb morter elaborat a obra, sense aïllament
tèrmic.

F) CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L'EQUIPAMENT
Punts forts
Il·luminació poc eficient.
Sistema d'ACS poc eficient (termo sobredimensionat).
No disposa d'aportació de EERR.

Punts febles

G) ACCIONS
Implementades
Energia solar tèrmica per ACS.
Redimensionament termo elèctric.
Millorar aïllament de tancaments i finestres.
Il·luminació LED.
Monitorització energètica

Proposades

H) RECULL FOTOGRÀFIC
Foto 1

Foto 2

Façana centre 3a edat Selva
Foto 3

Sala planta superior
Foto 4

Barra

Cuina

Foto 5

Foto 6

Termo ACS
Foto 7

Banys homes planta inferior
Foto 8

Sala planta inferior
Foto 9

Cartell de l'associació
Foto 10

Quadre elèctric

Comptador elèctric

I) PLÀNOLS

VISITA AVALUACIÓ ENERGÈTICA

A) DADES GENERALS
Nom Equipament
Data realització VAE

AJUNTAMENT (CASA DE LA VILA I CA SES BLAIES)
03/04/2019

B) DADES CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

Descripció general de l'edifici i del funcionament

Direcció
Localitat
Referència catastral Casa de la Vila
Referència catastral Ca ses Blaies
Periode de funcionament
Nº de treballadors de l'edifici
m2 Construïts Casa de la Vila
m2 Construïts Ca ses Blaies
nº Plantes

L'equipament de l'ajuntament de Selva són dos edificis, un de tres plantes i l'altre de dues. L'edifici de dues plantes,
Ca ses Blaies, va ser recentment reformat i habilitat com a ampliació de l'ajuntament. A la planta -1 s'hi ubica el
registre, el padró, urbanisme i informació. A la planta baixa hi ha la batlia i secretaria de batlia. A la planta 1 s'hi
troba arquitectura, serveis jurídics i zelador; mentre que a la planta 2 hi ha l'administració general, el registre civil, la
sala de plens, tresoreria, entre d'altres. L'horari de l'ajuntament és principalment de dilluns a divendres de 8:0015:30
PZ. MAJOR 1-2

SELVA
1607101DE9010N0001FZ
1607102DE9010N0001MZ

Tot any
595
315
3

Codi Postal
CA
Any construcció
Any construcció
Horari de funcionament
nº Usuaris
m2 climatitzats
m2 climatitzats
Ús principal

07313
Illes Balears
1800
1970
8:00 - 15:30
521
262
Administració

C) FONTS D'ENERGIA PRIMÀRIA

Energia elèctrica
Gas natural
GLP
Gasoil
Fueloil
Energies renovables
Altres

Marcar amb una X
X

Consum darrer any
19.704 kWh

Observacions
2 punts de subministrament, un per a cada edifici.

X

sd

Butà per a l'estufa de la sala de plens.

Punt de subministre 1

Punt de subministre 2

ES0031500242777001PW0F

ES0031500242602001ND0F

PLAÇA MAJOR, 1

ANGELS, 2
Naturgy
2.0A
SD
220/127
Trifàsic 3 fils

D) DADES PÒLISSES ENERGÈTIQUES

CUPS
Ubicació
Comercialitzadora actual
Tarifa d'accés
Marca i model comptador
Tensió (V)
Nº fases

Naturgy
2.0A
Enel CERT1
220/127
Trifàsic 3 fils

Punt de subministre 3

Punt de subministre 4

E) DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I INVENTARI
AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Descripció (indicar com es produeix l'ACS, si hi ha
acumulació, característiques dels equips, per què s'usa,
etc.).

No es localitza cap sistema de producció d'ACS.

Equip 1

Equip 2

Equip 3

Equip 4

Nom equip
nº Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació de l'equip
Marca
Model
Potència tèrmica
Consum
Rendiment
Volum acumulació d'ACS (litres)
Estat (Molt bé, bé, regular, malament, molt malament)
Any instal·lació

CLIMATITZACIÓ i CALEFACCIÓ

Descripció de la instal·lació (indicar tecnologia de
producció de clima/calefacció, com es distribueix, horaris
de funcionament, regulació, temperatures de consigna,
etc.)

Màquines d'expansió directa, a tots dos edificis. Les unitats són de diferents marques, models i potències, amb
configuració 1x1. Cada unitat interior es regula individualment. Igualment, a la planta baixa de la Casa de la Vila, es
disposa d'un radiador elèctric de resistència i una estufa de combustió de butà. Durant la VAE no es va tenir accés
a les unitats exteriors, pel que a l'inventari es descriuen les característiques tècniques de les unitats interiors.

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Ca ses Blaies - 1r pis
Expansió directa
4
General / ASHG12LLCC
R410A
3,4 / 4,0
1,015 / 1,080
3,35 / 3,70
sd

Ca ses Blaies - P.Baixa
Expansió directa
2
Mitsubishi / MSZ-HJ50VA
R410A
5,0 / 5,4
2,05 / 1,48
2,44 / 3,65
sd

Secretaria / Registre
Expansió directa
1
Saunier Duval / sd
sd
sd
sd
sd
sd

Despatx 1r pis
Expansió directa
1
Mitsubishi / sd
sd
sd
sd
sd
sd

Identificació màquina
Tecnologia
Unitats
Marca i model
Refrigerant
Potència frigorífica / tèrmica (kW)
Consum elèctric fred/calor (kWe)
EER / COP
Any instal·lació

Despatx 2n pis
Expansió directa
1
Daikin / FTX20J2V1B
R410A
2,0 / 2,5
0,55 / 0,59
3,64 / 4,24
sd

Batlia
Expansió directa
1
Mitsubishi / MSZ-GA50VA
R410A
5,0 / 5,9
1,46 / 1,63
3,62 / 3,42
sd

Estufa sala de plens
Combustió de butà
1
sd
NA
sd
sd
sd
sd

Rad. secretaria batlia
Efecte joule
1
SOGO / SS-1200
NA
sd
sd
100%
sd

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Descripció de la instal·lació elèctrica (quadre general,
subquadres, etc.)

Aquest equipament disposa de dos subministraments elèctrics trifàsics en baixa tensió a 220 V, un dona servei a la
Casa de la Vila i l'altre a Ca ses Blaies. Cada un disposa d'un comptador elèctric trifàsic de 3 fils, dels quals el de la
Casa de la Vila és amb telemesura. La instal·lació de la Casa de la Vila consta d'un quadre elèctric de baixa tensió
al vestíbul de l'edifici, on s'hi troba un interruptor general trifàsic de 63A i les proteccions de les línies amb
magnetotèrmics i interruptors diferencials. Es troba a faltar de tapa i obturadors per protegir contra contactes
directes. La instal·lació de Ca ses Blaies té el seu quadre elèctric de baixa tensió al costat de l'accés a l'edifici. El
quadre té un interruptor general monofàsic de 25A, si bé té una protecció magnetotèrmica trifàsica addicional per a
l'ascensor.

PRINCIPALS EQUIPS DE CONSUM

Els principals equips consumidors (a banda dels que s'han vist) són la il·luminació i els equips informàtics. El seu
Descripció principals equips de consum (ús, funcionalitat,
ús es concentra en les hores de la jornada laboral dels treballadors de l'ajuntament. El consum en il·luminació pot
regulació, ubicació, etc.)
variar en funció de la il·luminació exterior.

Equips de bombeig
Ús
Marca
Model
Cabal (m3/h)
Altura (mca)
Potència elèctrica (kWe)
Rendiment (%)
Variador de freqüència (SI/NO)
Redundància (SI/NO)
Any
Zona il·luminació
Recepció
Batlia escales
Secretaria batlia
Bany secretaria batlia
Sala plens
Sala plens
Despatx batle
Despatx sala 1er pis
Secretari batle
Planta baixa Sala Batlia
Arxiu
P-1 Ca ses blaies
P-1 Ca ses blaies
Urbanisme
Zelador
Sala reunions
Arquitecte
Servei jurídic
Altres equips (cuines, electrodomèstics, etc.)
Nom equip
Unitats
Energia primària
Energia final
Ubicació
Marca i model
Any
Potència útil (kW)
Consum (kW)

Bomba 1

Bomba 2

Bomba 3

Bomba 4

Unitats
3
5
17
1
2
6
2
2
2
8
2
10
6
7
4
2
4
4

Tecnologia
FC
LED
Fluorescents
Fluorescents
Halògenes
LED
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
FC
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents

Rosca
E27
E14
G13
G13
R7x
sd
G13
G13
G13
G13
E27
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13

Potència (W)
9
4
58
18
sd
sd
58
58
58
36
20
36
58
36
36
36
36
36

Equip 1
Secador de mans
1
Energia elèctrica
Energia tèrmica
Banys
SD
SD
SD
SD

Equip 2
Ordinador
14
Energia elèctrica
Equips informàtics
Vàries
Vàries
SD
SD
SD

Equip 3
Impresora
8
Energia elèctrica
Equips informàtics
Vàries
Vàries
SD
SD
SD

Equip 4
Ascensor
1
Energia elèctrica
Energia potencial
Vàries
SD
SD
SD
SD

TANCAMENTS

Despripció dels tancaments de l'equipament

Els tancaments són murs de pedra d'ample desconegut sense aïllament tèrmic. A l'edifici de la Casa de la Vila les
portes i finestres tenen marc de fusta i vidre simple. En canvi, a l'edifici de Ca ses Blaies les portes i finestres són
amb marcs d'alumini i vidre doble.

F) CONCLUSIONS DE LA SITUACIÓ ENERGÈTICA DE L'EQUIPAMENT
Equips de clima relativament nous.
Punts forts
Finestres amb vidre simple a la Casa de la Vila.
Il·luminació poc eficient.
Solució constructiva sense aïllament a la Casa de la Vila.
Molts equips individuals de clima.

Punts febles

G) ACCIONS
Implamentades
Substitució finestres.
Il·luminació LED.
Substitució estufa i radiador de resistència per equip de clima.
Instalació solar fotovoltaica.
Monitorització energètica.

Proposades

H) RECULL FOTOGRÀFIC
Foto 1

Foto 2

Façana edifici Casa de la Vila
Foto 3

Façana edifici Ca ses Blaies
Foto 4

Distribució ajuntament

Vestíbul Casa de la Vila

Foto 5

Foto 6

Comptador Casa de la Vila
Foto 7

Quadre elèctric Ca ses Blaies
Foto 8

Unitat interior 1r pis Ca ses Blaies
Foto 9

Estufa de butà sala de plens
Foto 10

Oficina administració

Impresores arquitectura

I) PLÀNOLS
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1. Comunicació i participació interna
Durant el procés de redacció del PAESC s’han mantengut diferents reunions amb l’equip de govern de
l’Ajuntament, el gestor energètic municipal, les tècniques del Consell Insular de Mallorca, així com amb l’empresa
de comptabilitat energètica.
A més, també s’ha comptat amb la participació de la brigada municipal durant les Visites d’Avaluació Energètica,
de forma que s’ha pogut obtenir informació més detallada dels edificis i equipaments.

1.1. Actes de les reunions
Es presenten a continuació les actes de les reunions que s’han anat mantenint durant el desenvolupament del
PAESC:

PRIMERA REUNIÓ
Data reunió: 27/02/2019
Lloc: Ajuntament de Selva

Assistents: Antoni Daniel Frontera (batle de Selva), Joana Maria Coll (regidora
d’urbanisme i 1a tinent de batle de l’Ajuntament de Selva), Joan Garau (gestor
energètic de l’Ajuntament de Selva), Miquel Hernández (tècnic de l’equip
d’Enovam) i Jordi Riera (tècnic de l’equip d’Enovam).

Objectiu de la reunió: Presentacions formals, explicació dels objectius del PAESC i camí a seguir.
Temes tractats:
-

En primer lloc s’han fet les presentacions corresponents i s’ha donat per iniciat el PAESC de Selva.

-

S’ha explicat per part d’Enovam els punts principals de què consta un PAESC: mitigació del canvi climàtic
i adaptació al canvi climàtic. Igualment s’ha fet referencia a l’àmbit del PAESC: aquells àmbits on
l’Ajuntament pot incidir directament o indirectament. Dins els àmbits on l’Ajuntament pot actuar
directament destaquen: edificis municipals, enllumenat públic i la flota municipal; mentre que als àmbits
on es pot actuar indirectament destaquen: sector residencial, sector serveis, transport privat i residus.

-

Enovam ha explicat que un dels punts importants del PAESC és la participació. Aquesta participació ha
de ser en dos moments: durant el PAESC i en les actuacions proposades pel PAESC; i en dos nivells:
dins l’Ajuntament (polítics, tècnics i la resta de personal) i la resta de la ciutadania (associacions, sector
educatiu, etc.).

-

El sr. Antoni Daniel Frontera ha explicat que, si es fa algun acte públic per fer difusió de l’inici del PAESC,
s’ha d’anar amb compte perquè s’entra en període preelectoral i no s’ha de confondre amb un acte de
precampanya. S’ha acordat que es podria enfocar tècnicament, de forma que no tengui caire polític.

-

Enovam ha exposat que la informació disponible que s’havia lliurat per part de l’Ajuntament era: Inventari
d’Emissions de Referència (IRE) i un llistat amb els punts de subministrament elèctric de l’Ajuntament.
2

Enovam ha mencionat que dins l’IRE es trobaven a faltar punts importants com les emissions associades
a l’enllumenat públic, la flota municipal i els combustibles fòssils dels edificis de l’Ajuntament. Igualment,
s’ha mencionat que no es disposa de l’Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats.
-

El sr. Joan Garau i el sr. Antoni Daniel Frontera han explicat que el sr. Carles Subirats (de l’empresa SGENER), pot facilitar dades dels consums elèctrics per punts de subministrament i proporcionar dades
filtrades i ordenades. Igualment han comentat que els consums de combustibles els podrà proporcionar
el cap de SSTT de l’Ajuntament.

Pròximes passes:
-

Enovam s’ha compromès a entregar en el termini de 10 dies la següent informació:
1)
2)
3)
4)
5)

-

Llistat d’informació faltant.
Checklist per recopilar part de la informació faltant.
Cronograma amb les principals tasques del PAESC.
Proposta dels edificis municipals on realitzar les Visites d’Avaluació Energètica.
Proposta de dates per realitzar les visites.

Per part de l’Ajuntament, s’haurien d’entregar la versió definitiva dels models que es detallen a l’Annex 1
(Relació de documents de referencia que s’han de lliurar a l’empresa adjudicatària).

SEGONA REUNIÓ
Data reunió: 13/03/2019
Lloc: Ajuntament de Selva

Assistents: Joan Garau (gestor energètic de l’Ajuntament de Selva), Miquel
Hernández (tècnic de l’equip d’Enovam) i Jordi Riera (tècnic de l’equip d’Enovam).

Objectiu de la reunió: Concretar les Visites d’Avaluació Energètica a efectuar.
Temes tractats:
-

Visites d’Avaluació Energètica:
o S’ha parlat de les VAEs a efectuar amb els seus respectius horaris. Hi ha conformitat amb les
instal·lacions proposades per Enovam per a la realització de les VAEs.
o Se sol·liciten plànols, esquemes i la informació disponible de les instal·lacions per tenir-la abans
de les visites.
3

o Es passaran els checklists a la brigada municipal, que s’encarregarà d’emplenar-los.
o En quant als combustibles emprats, queda pendent fer un inventari de les instal·lacions
tèrmiques.
-

Altres temes:
o Punts de recàrrega per a vehicle elèctric. Existents a Selva i Caimari.
o Incentius fiscals per tipus de vehicle, queda pendent de conèixer.
o No existència d’ORA a Selva (únicament hi ha zona d’estacionament limitat, però gratuït). És
possible que s’hagi implantat zona ORA a Caimari, queda pendent de concretar.
o El servei de recollida de residus porta a porta se segueix realitzant a dia d’avui. Queda pendent
saber si hi ha dades dels resultats d’aquest servei.
o Punt verd de Selva. Hi ha un projecte pendent per a un nou punt verd, que ja està en marxa. El
nou punt verd estarà situat a la carretera de Selva-Moscari. Hi ha intenció de que es faci funcionar
amb un 100% d’energia fotovoltaica.
o Existència d’alguns sistemes d’energia renovable en instal·lacions municipals. Concretament són
instal·lacions de biomassa i d’ACS.
o Els contractes actuals són amb la comercialitzadora Naturgy.
o Es demana al gestor energètic si ens han d’enviar els annexes definitius. El gestor informa de
que aquests annexes no s’han modificat per part de l’Ajuntament i que Enovam pot descarregarlos directament dels webs de Consell de Mallorca o CAIB. En cas de que es fes cap modificació
es farà saber.

Pròximes passes:
-

Per part d’Enovam:
o Abans de fer les visites als diferents edificis, s’enviarà un llistat per omplir informació relacionada
amb horaris, torns, personal, ocupació, etc.

-

Per part del gestor energètic de l’Ajuntament:
o Comunicar i coordinar amb el personal que hagi d’acompanyar a Enovam, per tal que es puguin
realitzar les VAEs als edificis proposats segons el calendari previst.
(Preferiblement algú de manteniment de les instal·lacions o que les conegui bé.)
o Remetre plànols i informació de les instal·lacions.
o Donar seguiment i contestar les preguntes del qüestionari enviat.
o Definir qui assumeix els costs elèctrics dels punts de recàrrega de vehicle elèctric, l’existència o
no d’incentius fiscals per tipus de vehicle i la implantació de zona ORA a Caimari.
o Enviar un correu electrònic per posar en contacte Enovam amb Carles Subirats.
o Abans de fer les visites als diferents edificis, s’enviarà un llistat per omplir informació relacionada
amb horaris, torns, personal, ocupació, etc.
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TERCERA REUNIÓ
Data reunió: 03/04/2019
Lloc: Ajuntament de Selva

Assistents: Joan Garau (gestor energètic de l’Ajuntament de Selva), Miquel
Hernández (tècnic de l’equip d’Enovam) i Jordi Riera (tècnic de l’equip d’Enovam).

Objectiu de la reunió: Sol·licitud de documentació i informació, i comunicació de la finalització de les Visites
d’Avaluació Energètica.
Temes tractats:
-

Se sol·licita al gestor informació sobre combustibles a les escoles de Selva i Caimari. (propà, gasoil...)
Se sol·licita informació de la flota municipal.
Se sol·liciten horaris de feina o d’utilització edificis municipals.
No es disposa de plànols dels edificis o instal·lacions. Els plànols obtinguts no representen el que
realment hi ha en l’actualitat.
Es comenta que Enovam ja disposa del checklist de l’enllumenat públic, facilitat per la brigada municipal.
Sistemes de generació amb biomassa. De moment no hi ha cap instal·lació feta, tot i que està pendent
realitzar al restaurant del poliesportiu de Selva.
Es comunica al gestor les feines que s’han realitzat i es donen per finalitzades les Visites d’Avaluació
Energètica a instal·lacions.

Pròximes passes:
-

Per part d’Enovam:
o Continuar amb les tasques del PAESC, considerant tota la informació obtinguda amb les VAEs
realitzades.
o Revisar que no ha quedat cap tema pendent en quant a les visites.

-

Per part del gestor energètic de l’Ajuntament:
o Facilitar a Enovam informació referent als consums de combustibles, horaris d’ús dels edificis
municipals.
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QUARTA REUNIÓ
Data reunió: 17/04/2019
Lloc: Ajuntament de Selva

Assistents: Joan Garau (gestor energètic de l’Ajuntament de Selva), Carles
Subirats, tècnic de l’equip de SG-ENER (empresa contractada per a la
comptabilitat energètica de Selva) i Jordi Riera (tècnic de l’equip d’Enovam).

Objectiu de la reunió: Sol·licitud d’informació a l’empresa de comptabilitat energètica.
Temes tractats:
-

Carles Subirats explica l’estat actual de la introducció de dades per al programa de comptabilitat
energètica del municipi. Fa constar que no ha rebut l’inventari de punts de subministrament i que per això
no està encara implementat.
Jordi Riera diu que ells van rebre un inventari amb els CUPS municipals. S’acorda que Jordi Riera enviarà
aquest inventari a Joan Garau perquè el reenviï a Carles Subirats.
Carles Subirats diu que necessitaran 15 dies després de tenir l’inventari per poder implementar el
programa de comptabilitat energètica i que estigui en funcionament.

Pròximes passes:
-

Per part d’Enovam:
o Fer reunió amb Joana Reus (Responsable del PAESC de Selva del Consell de Mallorca).
o Compartir inventari de CUPS.
o Continuar amb les tasques del PAESC.

-

Per part del gestor energètic de l’Ajuntament:
o Facilitar a Enovam informació referent als consums de combustibles i flota municipal.
o Enviar inventari de CUPS a Carles Subirats.

-

Per part de SG-ENER
o Una vegada rebut l’inventari, enllestir el programa de comptabilitat energètica per a què es pugui
utilitzar per al PAESC.
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CINQUENA REUNIÓ
Data reunió: 03/05/2019
Lloc: Consell de Mallorca,
Departament de
Desenvolupament Local

Assistents: Joana Reus (tècnica del Consell de Mallorca per a l’assessorament
en el Pacte de Batles i Batlesses), Joan Garau (gestor energètic de l’Ajuntament
de Selva) i Jordi Riera (tècnic de l’equip d’Enovam).

Objectiu de la reunió: Presentació formal al Consell Insular de Mallorca, aclariment de dubtes.
Temes tractats:
-

-

Inicia la reunió Joana Reus explicant el paper del Departament de Desenvolupament Local i l’ajuda
tècnica que es pot donar des del seu departament per a l’elaboració dels PAESC.
Jordi Riera pregunta si hi ha alguna guia metodològica que es recomani des del Consell. Joana Reus
indica que les guies de les diputacions de Barcelona, Girona i Tarragona poden ser un bon referent.
Jordi Riera explica l’estat actual del PAESC de Selva, indicant que ja s’han fet les VAEs i s’ha recopilat
tota la informació a uns models que es mostren. Joana Reus diu que estan bé, que es poden posar dins
el «Document II. Visites Avaluació Energètica».
Jordi Riera formula algunes preguntes relatives a l’any de referència de l’IRE, el desglossament de
consums de l’IRE, la validesa de la metodologia de la Diputació de Lleida per obtenir el % estalvi de
mesures no quantificables, el consum d’aigua municipal, el paper de la Mancomunitat, etc. Les principals
respostes de Joana Reus són:
o Preferiblement s’ha de contemplar 2017. El Consell té pendent enviar l’IRE revisat amb les dades
de 2017.
o Es revisa el desglossament de consums de l’IRE de Selva. Es nota que no s’inclou a l’IRE el
desglossament dels consums d’enllumenat, combustibles municipals, consum de la flota
municipal, etc. Joana Reus diu que s’han d’intentar obtenir les dades des de l’Ajuntament.
o Es dona validesa a la Metodologia de la Diputació de Lleida.
o S’ha d’obtenir el consum d’aigua del municipi.
o El paper de la Mancomunitat s’haurà de contemplar a una segona fase, ja a l’hora de l’aplicació
de les mesures.
Joana Reus comenta que els PAESC han de passar pels plens municipals. Igualment es comunica que
s’allarga lleugerament el termini d’entrega. S’hauria d’aprovar en ple municipal la primera quinzena del
mes de setembre de 2019.

Pròximes passes:
-

Per part d’Enovam:
o Enviar a Joan Garau un correu electrònic amb les persones amb les que es vulgui fer una reunió
per tractar temes relacionats amb el PAESC.
o Enviar entregues a Joana Reus periòdicament, a mesura que es vagi avançant el PAESC.
o Demanar informació dels combustibles al cap de la brigada.
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-

Per part del gestor energètic de l’Ajuntament:
o Demanar informació del consum de combustibles municipal d’anys passats.
o Enviar claus de la web MyCovenant a Enovam.
o Enviar un correu electrònic sol·licitant que Enovam pugui ser a les reunions del Consell.

-

Per part de Joana Reus, Consell Insular de Mallorca:
o Enviar informació històrica a Jordi Riera, per poder-se posar al dia.
o Enviar IRE en format editable, incloent dades del 2017.
o Enviar factor local emissions del 2017.

SISENA REUNIÓ
Data reunió: 05/06/2019
Lloc: Ajuntament de Selva

Assistents: Joan Garau (gestor energètic de l’Ajuntament de Selva) i Jordi Riera
(tècnic de l’equip d’Enovam).

Objectiu de la reunió: Informar de l’estat del PAESC i revisió d’accions de mitigació previstes.
Temes tractats:
-

-

Inicia la reunió Jordi Riera explicant que ja es té avançat el document del PAESC fins a la part de les
accions de mitigació.
Jordi Riera fa la presentació de les accions de mitigació previstes, classificades en Accions de l`àmbit
municipal i accions fora de l’àmbit municipal; i segons l’àmbit d’actuació: transport privat, transport públic,
residencial, serveis, edificis municipals, enllumenat públic i producció local d’energia.
Jordi Riera explica que s’han previst (fins al moment) un total de 58 mesures, de les quals la meitat
correspon a l’àmbit Ajuntament i l’altra meitat a l’àmbit no Ajuntament. Es demana que es revisin les
mesures per a la seva aprovació, i que s’està en termini per suggerir-ne de noves. Igualment, s’indica
que seria interessant transmetre-ho a la brigada municipal, per tal que en donin també el seu punt de
vista.
Joan Garau indica que una de les accions que s’haurien d’incloure, es la instal·lació de dues pèrgoles
fotovoltaiques de 50 kWp cada una a l’aparcament del camp de futbol, amb endolls per a vehicles
elèctrics, ja que s’ha demanat una subvenció per aquesta mesura.
Joan Garau indica que la presentació del PAESC al nou equip de govern haurà de ser a finals de juny.
S’acorda que s’organitzarà una reunió per posar en context el nou consistori i explicar-los el recorregut
fet fins al moment.
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Pròximes passes:
-

Per part d’Enovam:
o Seguir amb la redacció del PAESC.
o Insistir per aconseguir documentació sol·licitada a Aigües de Selva.

-

Per part del gestor energètic de l’Ajuntament:
o Sol·licitar reunió amb el nou equip de govern.
o Revisar propostes i suggerir l’eliminació o incorporació de mesures de mitigació.

SETENA REUNIÓ
Data reunió: 24/07/2019

Lloc: Ajuntament de Selva

Assistents: Joan Rotger (batle de Selva), Manuel Barredo (regidor de
l’Ajuntament de Selva), Joan Garau (gestor energètic de l’Ajuntament de Selva),
Maria Magdalena Vicens (secretària de l’Ajuntament), Francisca Pastor (cap de
departament de Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca), Joana
Reus (tècnica Consell de Mallorca, per a l’assessorament en el Pacte de Batles i
Batlesses), Miquel Hernández (tècnic de l’equip d’Enovam) i Jordi Riera (tècnic de
l’equip d’Enovam).

Objectiu de la reunió: Presentació del PAESC al nou equip de govern i informar-ne del seu estat.
Temes tractats:
-

-

Inicia la reunió Francisca Pastor:
o Explica al nou equip de govern de l’Ajuntament el PAESC en termes generals.
o Comenta que el Consell exerceix de suport als municipis i fa de nexe amb Europa. En total hi ha
32 municipis mallorquins adherits al PAESC i subvencionats per a la seva redacció.
o Indica que la data límit per aprovar el PAESC al consistori és el 30 de setembre.
o Exposa que se subvenciona també el sistema de gestió energètica, i es planteja la possibilitat de
tenir-lo mancomunat, donades les dimensions del municipi.
Jordi Riera presenta la part del PAESC que ja s’ha realitzat, així com el que queda pendent per fer i
quines seran les properes passes.
Joana Reus intervé:
o Puntualitza que el problema de les emissions del transport és generalitzat a tota l’illa i que Selva
no és un cas aïllat. També fa èmfasi en la importància d’actuar en el sector serveis i domèstic.
o Dona importància a les accions de actuació relatives a riscs d’incendis forestals, donades les
característiques del municipi i tot i que els indicadors de vulnerabilitat no en siguin alts.
o Comenta també que el Pla no és tancat i que sempre s’hi poden realitzar modificacions si la
situació a l’hora d’implementar les accions així ho requereix.
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-

Francisca Pastor informa de que la línia de subvencions per a les accions del PAESC tenen com a límit
el dia 30 d’octubre, però que la informació relativa es publicarà abans.
Així mateix, tant Joan Reus com Francisca Pastor aconsellen que des d’Enovam es facin arribar a
l’Ajuntament les accions del PAESC, per a la seva revisió i conformitat abans de donar-les per vàlides.
L’Ajuntament ho troba convenient.
Des de l’Ajuntament se sol·licita que el PAESC estigui finalitzat per a la darrera setmana d’agost.

Pròximes passes:
-

Per part d’Enovam:
o Seguir amb la redacció del PAESC.
o Remetre les accions de mitigació a l’Ajuntament per a la seva revisió.

-

Per part de l’Ajuntament:
o Revisar propostes i suggerir la modificació, eliminació o incorporació de mesures de mitigació.

-

Per part del gestor energètic de l’Ajuntament:
o Sol·licitar informació dels subministres a l’empresa de comptabilitat energètica de l’Ajuntament.

-

Per part del Consell Insular de Mallorca:
o Remetre informació més ampliada de l’Inventari d’Emissions de Referència.

1.2. Presentació durant la redacció del PAESC
A continuació, es mostra la presentació emprada en la darrera reunió mantenguda amb l’equip de govern del
consistori.
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1.
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Què és el PAESC?
 El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima sorgeix com iniciativa del Pacte dels Batles i Batlesses pel Clima i
l’Energia, a l’octubre de 2015. L’ajuntament Selva va assumir acomplir amb els compromisos a l’octubre de 2016.
 Tracta d’adoptar un enfocament integrat en la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest.
 Té com horitzó temporal l’any 2030.
Objectius del PAESC:
Aconseguir per a l’any 2030:
 Una reducció del 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 Augmentar un 27% del consum provinent d’energies renovables, i millorar l’eficiència energètica en un 27%.
Poder resistir a un canvi climàtic:
 Disposar de mesures per fer front als impactes del canvi climàtic.

Per assolir aquestes fites, el PAESC ha d’incloure:
 Accions de mitigació de les emissions.
 Accions d’adaptació al canvi climàtic.

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
1. Què és el PAESC?
Contingut i organització del PAESC:
1. Introducció i antecedents. Característiques del municipi.
2. Mitigació del canvi climàtic.
2.1. Inventari d’Emissions de Referència (IRE).
2.2. Diagnosi i anàlisi de la situació.
2.3. Pla d’acció. Accions de mitigació.
3. Adaptació al canvi climàtic.
3.1. Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats (ERV).
3.2. Diagnosi i anàlisi de la situació.
3.3. Pla d’acció. Accions d’adaptació.
4. Seguiment.
5. Taules resum.
6. Annexos.
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2. Situació de partida.
2.1. Inventari d’Emissions de Referència (IRE)
 L’IRE és el punt de partida perquè el municipi de Selva compleixi amb els seus compromisos dins del marc del Pacte de Batles i
Batlesses pel Clima i l'Energia.
 L'objectiu de l’IRE és el de servir de base per a la identificació dels punts o sectors clau de reducció d'emissions de CO2.
 Fixa l’any 2005 com any de referència, en tant que no hi ha dades completes disponibles per anys anteriors.
 El consum a l’any 2005 era de 48.247 MWh i ha augmentat fins als 49.379 MWh al 2017 (+2,35%).
 Les emissions de CO2 eren de 19.822 tn anuals el 2005, reduint-se un 4,61% al 2017 fins a les 18.908 tn.

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
Anàlisis dels consums energètics
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Evolució dels consums energètics per fonts i usos
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Anàlisis de les emissions de CO2
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Evolució de les emissions per fonts i usos
.
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Distribució de consums elèctrics Ajuntament
Com que es disposa de les dades de consum elèctric de l’Ajuntament, es pot efectuar un anàlisi més precís tenint en
compte l’ús principal que té cada un dels subministres:

Enllumenat públic

365.819

Esportiu
Cultural
Sanitat
Educació
Administració
Social
Altres
TOTAL

168.185
57.648
50.477
46.075
28.543
11.690
10.131
738.568
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Punts forts i febles – Àmbit No Ajuntament
Aspecte
1. Estructura i territori

2. Mobilitat i transport

Punts forts
Prop de la meitat del municipi (un 46%) es troba en zona protegida.
-

-

Existència de punts de recàrrega per a vehicle elèctric.

-

Recollida de residus mancomunada amb altres municipis d’Es
Raiguer.
Recollida porta a porta organitzada de forma que es permet també
el reciclatge.
Existència de punts verds a Selva i Caimari.
Augment de més del 80% respecte al 2005 en reciclatge d’envasos
i vidre.

Disminució d’un 13% respecte al 2005 en reciclatge de paper i
cartró.

-

A 2017 el consum al sector serveis és un 24% menor que a 2005.
Consum domèstic estable, tot i que la població del municipi ha
augmentat un 24% des del 2005. Els consums i emissions per
càpita han disminuït.

Molt poca implantació de l’autoconsum.

-

Existència d’edificis municipals amb cobertes que es poden emprar
per instal·lar-hi plaques solars.
-

3. Residus
-

4. Energia àmbit
domèstic i serveis

Punts febles

-

-

5. Potencial
d’implantació
d’energies renovables

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Bona part de la població vivint fora dels nuclis urbans.
5 nuclis urbans diferents.
Molta dependència del transport privat.
El parc de vehicles ha augmentat un 26% des de 2005.
El número de vehicles dièsel ha augmentat un 47% i ja supera el
número de vehicles de benzina.

Molta superfície municipal es troba en zona protegida, el qual
pot suposar una barrera a la instal·lació de parcs fotovoltaics.
Actualment nul·la aportació d’energia renovable.
Oposició veïnal a la instal·lació de parcs fotovoltaics, com S’Hort
d’en Coll.
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Punts forts i febles – Àmbit Ajuntament
Aspecte

1. Equipaments

Punts forts

Punts febles

- Sistema d’ACS amb plaques solars a l’escola de Caimari.
- Disposició de gestor energètic municipal.
- Software de comptabilitat energètica.

No es disposa de serveis com poden ser instituts o
hospitals. Només es pot accedir a aquests serveis
desplaçant-se a un altre municipi.
Baixa taxa de renovació de les instal·lacions.

- Funcionament de l’enllumenat públic amb interruptors
horaris manuals.
2. Enllumenat públic i - Enllumenat del nucli de Biniamar substituït per
- La majoria de l’enllumenat públic continua funcionant amb
semàfors
tecnologia LED.
làmpades de vapor de sodi, vapor de mercuri i halurs
metàl·lics.

3. Flota municipal i
- Disposició de 2 vehicles elèctrics a la flota.
serveis externalitzats

4. Infraestructures
municipals

- Recent adequació dels hidrants del municipi.

- Baixa taxa de renovació de la flota.
- Flota molt envellida. Alguns vehicles amb més de 20 anys.
- Totes les instal·lacions depenen del subministrament
elèctric o de combustibles envasats.
- No hi ha canalitzacions de gas natural.

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
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2. Situació de partida.
2.2. Avaluació dels Riscos i Vulnerabilitats (ERV)
 L’ERV és l’altre document de partida per realitzar el PAESC. Permet conèixer la
capacitat real que té el municipi per fer front als possibles impactes deguts al canvi
climàtic i prevenir-los.
 La vulnerabilitat d'un territori al canvi climàtic és la susceptibilitat del territori davant un
perill o risc a causa d'un impacte climàtic concret, és a dir, la seva propensió o
predisposició a ser afectat negativament.
 Per saber quins són els riscos i vulnerabilitats del municipi se’n valoren 43 indicadors
diferents, assignant-los un valor entre 0 i 10, sent 0 poc vulnerable i 10 molt vulnerable.
Aquests indicadors estan relacionats amb els següents impactes climàtics:
 Increment de la temperatura. 17 indicadors.
 Increment de la sequera. 23 indicadors.
 Increment de torrencialitat. 3 indicadors.
 Aquest últim impacte serà el que més negativament pugui afectar al municipi, ja que és
l’únic que té indicadors valorats per damunt del 5.

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
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2. Situació de partida.
2.2. Avaluació dels Riscos i Vulnerabilitats (ERV)
Impacte climàtic

Àmbit

Agricultura i ramaderia
Biodiversitat
Gestió de l'aigua
Gestió forestal
Increment de
temperatura

Risc

Valor de vulnerabilitat

AGR01
AGR02

Increment de les necessitats de reg
Major risc d'incendi

2
3

Baixa
Baixa-mitjana

AGR03

Canvis en els cultius

3

Baixa-mitjana

BIO01

Major Risc d'incendi en l'àmbit de la gestió forestal

2

Baixa

AIG01
AIG02
FOR01

Canvis en el patró de demanda turística
Disminució de la disponibilitat d'aigua
Major risc d'incendi
Disminució de la disponibilitat d'aigua (augment de la
temperatura)
Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit
dels serveis i comerç

3
2
1

Baixa-mitjana
Baixa
Baixa

3

Baixa-mitjana

3

Baixa-mitjana

FOR02

Indústria, serveis i comerç

IND01

Mobilitat i infraestructures de
transport

MOB01

Major risc d'incendi

2

Baixa

SAL01

Increment de la mortalitat associada al calor
Empitjorament del confort climàtic (accentuació del
fenomen illa de calor)
Canvis en els patrons de demanda energètica
Canvis en el patró de demanda turística
Major risc d'incendi en l'àmbit del sector turístic
Empitjorament del confort climàtic (accentuació fenomen
illa de calor)
Increment de les necessitats de reg
Increment de les necessitats de reg
Canvis en els cultius
Canvis en la productivitat agrícola
Canvis en la productivitat dels cultius de cereals

2

Baixa

4

Mitjana

1
3
1

Baixa
Baixa-mitjana
Baixa

Salut i benestar
Energia
Turisme
Urbanisme i habitatge

Increment de
sequera

Indicador risc

Agricultura i ramaderia

SAL02
ENE01
TUR01
TUR02
URB01
URB02
AGR04
AGR05
AGR06
AGR07

4

Mitjana

1
2
3
0
2

Baixa
Baixa
Baixa-mitjana
Molt baixa
Baixa
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2. Situació de partida.
2.2. Avaluació dels Riscos i Vulnerabilitats (ERV)
Impacte climàtic

Àmbit

Indicador risc

Agricultura i ramaderia

Biodiversitat

Increment de
sequera

Gestió de l'aigua

Indústria, serveis i comerç
Mobilitat i infraestructures de
transport
Salut i benestar

Increment de
torrencialitat

Turisme
Urbanisme i habitatge
Agricultura i ramaderia
Energia
Urbanisme i habitatge

Valor de vulnerabilitat

Canvis en la productivitat dels cultius de fruiters

3

Baixa-mitjana

AGR09

Canvis en la productivitat dels cultius d'olivar

2

Baixa

AGR10

Canvis en la productivitat dels cultius de farratge

3

Baixa-mitjana

AGR11

Canvis en la productivitat dels cultius de vinya

0

Molt baixa

AGR12
AGR13
BIO02

Canvis en la productivitat dels cultius d'hortalisses
Canvis en la productivitat ramadera
Assecat / transformació de zones humides

1
1
3

Baixa
Baixa
Baixa-mitjana

BIO03
AIG03
AIG04

Pèrdua de biodiversitat
Disminució de la disponibilitat d'aigua
Reducció dels cabals de rius i major durada de l'estiatge

3
2
2

Baixa-mitjana
Baixa
Baixa

AIG05

1

Baixa

3

Baixa-mitjana

FOR04
IND02

Disminució de la qualitat de l'aigua subterrània
Disminució de la disponibilitat d'aigua (disminució
precipitació)
Major risc d'incendi
Disminució de la disponibilitat de l'aigua

1
2

Baixa
Baixa

MOB02

Major risc d'incendi

2

Baixa

SAL03
SAL04
TUR03
URB03
AGR14
ENE02
URB04

Afectacions per problemes respiratoris i picades
Restriccions d'aigua domèstica
Major risc d'incendi
Increment de les necessitats de reg
Inundacions de superfície agrària
Afectació de les infraestructures energètiques
Increment de les inundacions urbanes

2
2
1
1
6
7
1

Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Mitjana
Mitjana-alta
Baixa

FOR03

Gestió forestal

Risc

AGR08
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3. Visites Avaluació Energètica.
 Per a poder plantejar les diferents accions de mitigació i adaptació es realitzen Visites d’Avaluació Energètica (VAEs) als
diferents equipaments municipals, per tal de poder estimar els punts forts i els punts febles de les instal·lacions que hi hagi.
 Per a la realització de les Visites d’Avaluació Energètica (VAEs) es van seleccionar els 10 equipaments amb un major
consum energètic:
EQUIPAMENT

ELECTRICITAT
(kWh)

% SOBRE EL TOTAL

% ACUMULAT
DEL TOTAL

PAVELLÓ + PISCINA SES COMES

87.171

23%

23%

CAMP FUTBOL
AUDITORI ES CENTRE
BIBLIOTECA MUNICIPAL SELVA
CENTRE SANITARI SELVA

27.864
46.358
10.421
12.723

7%
12%
3%
3%

30%
43%
46%
50%

CENTRE SANITARI + ESCOLA CAIMARI

21.098

6%

56%

POLIESPORTIU SES DEVERES
ESCOLA ES PUTXET
EDIFICI 3a EDAT
AJUNTAMENT

48.886
16.692
11.140
19.704

13%
4%
3%
5%

69%
73%
76%
81%

DATA VAE

27/03/2019

29/03/2019

03/04/2019

 Aquests equipaments triats cobreixen el 81% del consum del total d’equipaments. Junt amb l’enllumenat públic, s’està
considerant un 90% del total del consum elèctric de les instal·lacions municipals.
 Es van inventariar, amb l ‘ajuda de la brigada municipal, la tipologia d’enllumenat públic de cada quadre elèctric.
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3. Visites Avaluació Energètica.
3.1. Pavelló i piscina Ses Comes
 Els equipaments són un pavelló, una pista de tennis i una de pàdel, i una piscina semi olímpica. A més, també es dona subministre elèctric
al restaurant de la piscina, tot i que s’està pendent de separar-lo en un subministre independent.
 Any de construcció: 1970.
 Consum elèctric: 87.171 kWh
 Equips:
 2 termos elèctrics.
 3 bombes de filtrat d’aigua de la
piscina.
 Enllumenat.
 Millores proposades
 Solar tèrmica per ACS
 Reducció hores filtrat piscines
 Canvi a il·luminació LED
 Solar fotovoltaica a cobertes
 Canvi bombes piscina
 Aïllament tuberies ACS.
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3. Visites Avaluació Energètica.
3.2. Camp de futbol Ses Comes
 A més del camp de futbol també s’hi inclouen els vestuaris, situats al costat del centre sanitari.
 Consum elèctric: 27.864 kWh
 Equips:
 4 termos elèctrics.
 5 calefactors elèctrics.
 1 aire condicionat Split.
 1 bomba de reg.
 16 làmpades de 2 kW per al camp.
 Enllumenat.
 Millores proposades
 Solar tèrmica per ACS
 Substitució estufes elèctriques a vestuaris
 Millorar aïllament tancaments i finestres
 Il·luminació LED camp de futbol
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3. Visites Avaluació Energètica.
3.3. Auditori Es Centre
 A més d’emprar-se d’auditori, també s’utilitza per a la realització de diferents activitats: Exposicions, ensenyament d’idiomes o classes de
ioga. També hi ha un grup musical que assaja dues vegades a la setmana.
 Any de reconstrucció: 2003
 Consum elèctric: 46.358 kWh
 Equips:
 1 termo elèctric.
 1 bomba de calor.
 4 bombes per al sistema de climatització.
 Enllumenat.
 Millores proposades
 Monitorització de l'equipament
 Variadors freqüència bombes clima
 Canvi aparells climatització per altres de
més eficients
 Millorar aïllament tancaments i finestres
 Il·luminació LED
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3. Visites Avaluació Energètica.
3.4. Biblioteca municipal de Selva
 La biblioteca es distribueix en 3 plantes. A més de sales d’estudi i de lectura, a la planta baixa hi ha una petita oficina de Correus i al
soterrani hi ha una classe de música.
 Any de reforma: 2012
 Consum elèctric: 10.421 kWh
 Equips:
 3 aires condicionats d’expansió directa.
 6 ordinadors.
 2 impressores.
 Enllumenat.
 Millores proposades
 Monitorització de l'equipament
 Canvi aparells climatització per altres de més eficients
 Millorar aïllament tancaments i finestres
 Il·luminació LED
 Adequació temperatures de consigna
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3. Visites Avaluació Energètica.
3.5. Centre sanitari de Selva
 El centre sanitari disposa de sala d’espera, recepció, dues consultes, banys, laboratori i magatzem.
 Any de construcció: 1978
 Consum elèctric: 12.723 kWh
 Equips:
 1 termo elèctric.
 2 aires condicionats multisplit.
 4 ordinadors.
 3 impressores.
 2 eixugadors de mans.
 Enllumenat.
 Millores proposades
 Solar tèrmica per ACS
 Monitorització de l'equipament
 Millorar aïllament tancaments i finestres
 Il·luminació LED
 Adequació temperatures de consigna
 Configuració d'estalvi als equips ofimàtica
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3. Visites Avaluació Energètica.
3.6. Centre sanitari i escola de Caimari (antic convent Monges Franciscanes)
 L’edifici disposa d’un sol subministre elèctric per als dos usos que té: Centre sanitari i escola.
 Any de construcció: 1985
 Consum elèctric: 21.098 kWh
 Equips:
 1 termo elèctric.
 1 Placa solar tèrmica per generar ACS.
 16 aires condicionats expansió directa.
 2 radiadors elèctrics.
 Rentaplats, carro calent, encalentidor
de menjar, fornet elèctric.
 Enllumenat.
 Millores proposades
 Monitorització de l'equipament
 Millorar aïllament tancaments i finestres
 Il·luminació LED
 Canvi aparells climatització per altres de més eficients
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3. Visites Avaluació Energètica.
3.7. Poliesportiu Ses Deveres
 Disposa de dues piscines, un camp de futbet i una pista de tennis.
 Any de construcció: 1998
 Consum elèctric: 48.886 kWh
 Equips:
 1 termo elèctric.
 3 bombes de filtrat de l’aigua de la piscina.
 Enllumenat.
 Millores proposades
 Solar tèrmica per ACS
 Reducció hores filtrat piscines
 Canvi a il·luminació LED
 Solar fotovoltaica a cobertes
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3. Visites Avaluació Energètica.
3.8. Escola Es Putxet
 L’escola de Selva es troba dividida en dos edificis diferents, tot i que el subministre elèctric és comú. A l’edifici antic s’hi troben el cursos de
1r a 5è de primària, així com les oficines de direcció. A l’edifici nou hi ha els cursos d’educació infanti, 6è de primària, la cuina i el menjador.
 Anys de construcció: 1985 (primària) i 2011 (infantil)
 Consum elèctric: 16.692 kWh
 Equips:
 3 termo elèctric.
 1 caldera de gasoil.
 3 bombes de calor d’expansió directa.
 2 bombes per al circuit de calefacció amb caldera.
 Fregidora, fogons, paelles basculants, rentaplats.
 Enllumenat.
 Millores proposades
 Vàlvules termostàtiques als radiadors
 Adequació temperatures de consigna
 Ús de calderes de pellet
 Canvi a il·luminació LED
 Solar fotovoltaica a cobertes
 Monitorització de l'equipament
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3. Visites Avaluació Energètica.
3.9. Centre 3a edat Selva
 El centre per a la tercera edat es troba a les dues plantes superiors de les tres que té l’edifici. També hi ha una oficina de serveis socials. El
centre disposa d’una sala amb taules, una cuina amb barra i una sala de ball.
 Any de construcció: 2008
 Consum elèctric: 11.140 kWh
 Equips:
 1 termo elèctric.
 4 aires condicionats d’expansió directa.
 1 ascensor.
 1 rentaplats, eixugador de mans, fogons.
 Enllumenat.
 Millores proposades
 Canvi a il·luminació LED
 Canvi aparells climatització per altres de més eficients
 Millorar aïllament tancaments i finestres
 Monitorització de l'equipament
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3. Visites Avaluació Energètica.
3.10. Ajuntament
 L’ajuntament es compon de dos edificis: La Casa de la Vila i Ca ses Blaies, aquest últim reformat recentment per convertir-lo en una
ampliació de l’ajuntament.
 Any de construcció: 1800 (Casa de la Vila) i 1970 (Ca ses Blaies)
 Consum elèctric: 19.704 kWh
 Equips:
 10 aires condicionats d’expansió directa.
 1 estufa de butà.
 1 radiador elèctric.
 14 ordinadors, 8 impressores, 1 ascensor, 1 eixugador de mans.
 Enllumenat.
 Millores proposades
 Monitorització de l'equipament
 Canvi aparells climatització per altres de més eficients
 Millorar aïllament tancaments i finestres
 Il·luminació LED
 Adequació temperatures de consigna.
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3. Visites Avaluació Energètica.
3.11. Enllumenat públic
 Enllumenat públic de Selva.

 Enllumenat públic de Biniamar.

 Vapor de mercuri: 244

 Vapor de mercuri: 0

 Halogenurs metàl·lics: 22

 Halogenurs metàl·lics: 2

 Vapor de sodi: 18

 Vapor de sodi: 0

 LED: 64

 LED: 107

 Fluorescent: 0

 Fluorescent: 4

 Enllumenat públic de Caimari.

 Enllumenat públic de Moscari.

 Vapor de mercuri: 133

 Vapor de mercuri: 79

 Halogenurs metàl·lics: 1

 Halogenurs metàl·lics: 2

 Vapor de sodi: 0

 Vapor de sodi: 0

 LED: 2

 LED: 1

 Fluorescent: 6

 Fluorescent: 4
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4. Accions de Mitigació.
 Es parteix de la informació obtinguda de l’Inventari d’Emissions de Referència, de l’anàlisi que se n’ha fet, així com, de les
Visites d’Avaluació Energètica efectuades.
 En total es proposen 57 accions de mitigació, amb la següent distribució per sectors:
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4. Exemples d’accions de mitigació proposades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vàlvules termostàtiques als radiadors
Adequació temperatures de consigna
Canvi aparells climatització per altres de més eficients
Monitorització i/o telegestió de l'equipament
Instal·lació de detectors de presència
Canvi de il·luminació interior per altra més eficient
Compra d'energia "verda certificada“
Instal·lació d'energia solar tèrmica en edificis municipals
Incorporar criteris ambientals en l'adquisició de béns i serveis municipals
Campanya renovació d’electrodomèstics per uns més eficients
Sistemes de telegestió (telemesura i/o telecontrol) de l’enllumenat
Incorporació de reguladors de flux en capçalera, doble nivell o altres
Substitució de làmpades de l'enllumenat per d'altres més eficients (LED)
Instal·lació de rellotges astronòmics
Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions
Cursos de conducció eficient per als treballadors municipals
Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis i equipaments municipals
Campanyes per reduir el consum domèstic d'aigua i energia
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4. Accions de Mitigació.
 Segons la proposta de pla d’acció de mitigació realitzada, l’evolució temporal de les emissions cap a l’objectiu de reducció del
40% seria la següent:
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4. Accions de Mitigació.
Per a aconseguir-ho, s’han de realitzar inversions per un total de 2 MM €. Es gràfica a continuació el calendari
d’inversions. S’ha de considerar que algunes inversions podrien no haver-se de fer, firmant contractes amb
Empreses de Serveis Energètics (ESEs).
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4. Accions de Mitigació.
 Una de les fitxes de mitigació realitzades, a mode d’exemple:
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4. Accions de Mitigació.
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5. Pròximes passes.
Les properes passes a seguir fins finalitzar el PAESC són:
La diagnosi i identificació de les accions en matèria d’adaptació al canvi climàtic.
Realització del pla d’acció d’adaptació.
Calcular el cost de la inacció en l’adaptació al canvi climàtic.
Emplenament de documents de síntesi, així com d’altra documentació complementària. Documentació sobre
la participació ciutadana.
Emplenament dels formularis web i presentació del PAESC a la web del pacte.

2. Comunicació i participació externa
2.1.Comunicació de l’execució del PAESC
Al lloc web de l’Ajuntament s’hi ha publicat una notícia informativa de l’adhesió de Selva al Pacte de Batles i
Batlesses, així com de la redacció del present PAESC:
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2.2.Comunicació de l’aprovació del PAESC
Es proposa la realització d’una nota de premsa en l’aprovació del PAESC, per tal d’informar a la ciutadania de
l’estratègia a seguir pel municipi i els objectius que es volen assolir.
Títol: Selva aprova el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima
Cos: L’any 2016, l’Ajuntament de Selva es va adherir al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia. A partir
d’aquesta adhesió, s’assumeixen els compromisos de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
(GEH) en un 40% per a l’any 2030. Això suposa la reducció de 7.929 tones de CO2, sent aquest valor un 40%
de les emissions produïdes pel municipi a l’any de referència, el 2005.
Per aconseguir-ho es requereix la redacció d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que
marcarà l’estratègia a seguir per assolir els objectius de reducció de GEH. A més, el PAESC també ofereix amb
la seva part d’adaptació una sèrie de directrius per poder fer front als impactes del canvi climàtic.
El PAESC consta d’un total de 57 accions de mitigació de les emissions, així com de 21 accions d’adaptació al
canvi climàtic. Aquestes accions han estat consensuades entre l’empresa redactora del pla i el consistori, de
mode que s’aprofita la sinèrgia creada entre el coneixement en energia per part de l’empresa i el coneixement
del municipi per part del seu equip de govern.
Amb l’aprovació d’aquest PAESC l’Ajuntament disposa per fi d’una línia a seguir per poder combatre el canvi
climàtic. A més, assumir formalment aquest pla permetrà que part d’aquestes accions siguin subvencionades per
diferents organismes supramunicipals, com el Consell Insular de Mallorca, per tal que l’Ajuntament no hagi de
fer front únicament amb recursos propis.
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PLA D’ACCIÓ
PER L’ENERGIA SOSTENIBLE
I EL CLIMA DE SELVA

DOCUMENT IV. DOCUMENT DE SÍNTESI

Finançat per:

Coordinador Territorial

Modelo del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible
El modelo del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) y sus campos de
seguimiento constituyen el marco para realización de informes de la iniciativa del Pacto de los
Alcaldes. Lo han desarrollado el Pacto de los Alcaldes y la iniciativa Mayors Adapt, junto con el
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y en colaboración con un grupo de
practicantes de las autoridades locales y regionales. Este modelo basado en Excel es una
versión de trabajo offline del modelo online oficial, que debe rellenarse en inglés y presentarse
online a través de «Mi Pacto»: http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html. La versión online de
este modelo debería estar disponible a partir de 2017. Recuerde que no es posible exportar los
datos incluidos en el archivo Excel en la plataforma online.

Compromisos:

Códigos de color:

Reducción de CO2 para 2020

Campos obligatorios

Reducción de CO2 para 2030

Campos opcionales

Reducción de CO2 a largo plazo

Campos de resultado

Adaptación al cambio climático

Campos autorrellenados (versión online)
Definición

Guía para la presentación de informes

Definiciones (visibles haciendo clic)
Campos de seguimiento

Guía del PAES
Herramienta de respaldo a la adaptación urbana

Estructura del modelo y requisitos mínimos de presentación de informes:

Mitigación

Estructura del modelo

Requisitos mínimos de informes

Enlace a la
En el plazo de 4 años
pestaña

En la fase de
registro

En el plazo de
2 años

Estrategia

opcional

Inventarios de Emisiones

opcional

*
*

*
*

(IER)

(ISE cada 4 años)

Acciones de Mitigación

opcional

*

*

(y luego cada 2 años)

Informe de Mitigación
Informe de Seguimiento

Adaptación

Puntuación de la adaptación

*

*

*

Riesgos y vulnerabilidades

opcional

*

*

Acciones de adaptación

opcional

opcional

Informe de adaptación
Indicadores de adaptación
*obligatorios

Objetivos

*
(mín. 3 modelos de ref.)









→ IDENTIFICAR Y EVALUAR desafíos y prioridades climáticas y energéticas locales
→ SEGUIR E INFORMAR del progreso hacia los compromisos
→ INFORMAR Y RESPALDAR a los responsables de la toma de decisiones
→ COMUNICAR los resultados al público en general
→ PERMITIR la autoevaluación Y FACILITAR el intercambio de experiencias con iguales
→ DEMOSTRAR los logros locales a los responsables políticos

Elaborado por: oficinas del Pacto de los Alcades y de la iniciativa Mayors
Adapt, Centro Común de Investigación de la Comisión Europea
Última actualización: Julio de 2016





La responsabilidad sobre el contenido del presente documento recae exclusivamente sobre sus
autores. No refleja necesariamente la opinión de las Comunidades Europeas. La Comisión Europea
no se hace responsable del uso al que pueda destinarse la información contenida en el presente
documento.

Estrategia

y INICIO

Estrategia
1) Visión

L'objectiu de la redacció d'aquest document és assolir els objectius de reducció a l'any 2030 d'un 40% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle al municipi respecte als valors de l'any 2005. A més, es proposen les accions pertinents
per a que el municipi de Selva pugui resistir els impactes del canvi climàtic.
384 caracters quedan

2) Compromisos

Mitigación
Objetivo de
Unidad
CO2
%
40%

%

Año objetivo

Año de
referencia

Tipo de
reducción

Estimaciones de población en el año
objetivo

2020

2005

absoluta

4100
4700

2030

2005

absoluta

[Desplegar]

[Desplegar]

[Desplegar]

Adaptación
Unidad
(% u otros)

Objetivo

Año
objetivo

Año de
referencia

Adaptar el municipi front al canvi climàtic pel que fa a l’increment de temperatures.

2030

2005

Millores i reforços en els plans i la gestió de l’àrea forestal.

2030

2005

Augmentar l’autosuficiència energètica.

2030

2005

Millorar el manteniment dels torrents i crear un pla d’inundacions.

2030

2005

i Agregue tantas filas como sea necesario.

3) Coordinación y estructuras
organizativas creadas/asignadas
700 caracters quedan

4) Personal asignado

SEGUIMIENTO
Tipo

Preparación del Plan
Empleos equivalentes a
tiempo completo
0,2

Autoridades locales

x

Coordinador del Pacto

x

0,1

x

1

Promotor del Pacto
Consultor externo

[Seleccione x]
[Seleccione x]
[Seleccione x]

Otros
Total

Ejecución del Plan

[Seleccione x]
[Seleccione x]

1,3

i Seleccione x en los casos en los que proceda.
L'empresa Enovam Pro Energy Effiency SL és la encarregada de la redacció d'aquest document, encarregat per l'Ajuntament de Selva i amb el suport del Consell Insular de Mallorca.
523 caracters quedan

5) Participación de las partes
interesadas y los ciudadanos

Tipo

Partes interesadas que participan

Personal de la autoridad local
Partes interesadas externas
a nivel local
Partes interesadas
en otros niveles de gobierno

x

Nivel de participación

Gestor energètic municipal, batle de Selva, secretària de l'Ajuntament.

Medio
[Despeglar]

x

Departament de Desenvolupament Local - Consell Insular de Mallorca,
Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic - Govern de les Illes Balears.

Bajo

i Seleccione x en los casos en los que proceda.
700 caracters quedan

6) Presupuesto global para la ejecución y

Presupuesto previsto para la ejecución del plan (€)

fuentes de financiación

Fuente

Mitigación
Inversión (€)

Recursos propios de la Autoridad
Local

x

2063797

Otros actores:

x

0

- Fondos y Programas Nacionales

Presupuesto utilizado hasta la fecha para la ejecución
Adaptación
Inversión (€)

No-inversión (€)

x

0

Inversión (€)

No-inversión (€)

x
0

0

Recursos propios de la autoridad
local

x

280886

Otros actores:

x

91823,5

x

91823,5

x

x

- Fondos y Programas Nacionales

- Fondos y Programas de la UE

- Fondos y programas de la UE

- Privado

- Privado
2063797

Total

0

0

2020

[Seleccione x]
[Seleccione x]

0

i Seleccione x en los casos en los que proceda.
11 años

2030

Período de tiempo

2005

2019

494 caracters quedan

El personal de l'Ajuntament, especialment el gestor energètic, serà l'encarregat de fer el seguiment de les accions del PAESC.
574 caracters quedan

SEGUIMIENTO

Por favor califique (poco, algo, mucho, no aplicable) los principales problemas encontrados durante la ejecución del plan de acción, ya sea en general o por sector:

Todos los sectores

Municipal

Terciario

Residencial

Transporte

Adaptación

Fuentes financieras limitadas
Ausencia/debilidad de marco normativo
Falta de conocimientos técnicos
Falta de apoyo de las partes interesadas
Falta de apoyo político en otros niveles administrativos
Cambios en las prioridades políticas locales
Incompatibilidad con las orientaciones políticas nacionales
Tecnologías inmaduras o de alto coste

8) Evaluación de las opciones de
adaptación

[Seleccione x]
0

[Seleccione x]
372709,5

Les principals fonts de finançament són el Consell Insular de Mallorca i el Govern de les Illes Balears. Això no obstant, seria possible trobar finançament a nivell estatal o europeu, o en el sector privat.

7) Proceso de seguimiento

No inversión (€)

[Seleccione x]

Total

0

i Seleccione x en los casos en los que proceda.
Período de tiempo

Mitigación

Fuente

700 caracters quedan

9) Estrategia en caso de episodios
climáticos extremos
700 caracters quedan

 SIGUIENTE
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Inventario de Emisiones

y INICIO

Inventario de Emisiones de Referencia
1) Año de referencia

2005

2) Número de habitantes en el año de referencia

3205

3) Factores de emisión

IPCC
ACV (Análisis del ciclo de vida)

toneladas de CO2

4) Unidad de información de las emisiones

toneladas equivalentes de CO2

L'Inventari de Referència d'Emissions, efectuat per Azigrene Energiza, empra la metodologia "Com desenvolupar un Pla d'Acció en Energia Sostenible", part 2 "Inventari d'Emissions de Referència" proporcionada per la comissió
del Pacte de Batles i Batlesses.
També s'ajusta a la Metodologia pròpia adaptada per al desenvolupament dels documents del Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l'Energia a l’Illa de Mallorca, establerta per el Consell de Mallorca.

5) Notas sobre metodología

540 caracters quedan

A. Consumo final de energía
i Obsérvese que para separar los decimales se utiliza la coma [.] No se permite utilizar separador de millares.
CONSUMO FINAL DE ENERGÍA [MWh]
Combustibles fósiles
Calefacción/
Electricidad Refrigeració
Gas natural
n

Sector

Gas
licuado

Gasóleo de
Gasóleo
calefacción

Gasolina

Lignito

Carbón

Energías renovables

Otros
Biocombust Otros tipos
combustibles Aceite vegetal
ible
de biomasa
fósiles

Energía
solar
térmica

Energía
geotérmica

Total

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales
Edificios y equipamiento/instalaciones
terciarios (no municipales)
Edificios residenciales

333,15

26,44

51,59

411,18534

2180,57

1486,66

2000,84

5668,078

6924,05

2859,03

1769,27

11552,353

Alumbrado público

396,93

Industria
Subtotal

396,93336

No RCDE

0

RCDE (no recomendado)

0
9834,7078

0

0

4372,1389

3821,70326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18028,55

91,02

14,63

105,65411

20581,91

9530,79

30112,7

TRANSPORTE
Flota municipal

0

Transporte público

0

Transporte privado y comercial

0

Subtotal

0

0

0

0

9834,7078

0

0

4372,1389

0
0

20672,93 9545,4208

0

0

0

0

0

0

0

0

30218,354

3821,70326 20672,93 9545,4208

0

0

0

0

0

0

0

0

48246,904

OTROS
Agricultura, silvicultura y pesca
TOTAL
Sectores clave para el Pacto

0

C. Emisiones de CO2
C1. Indique los factores de emisión de CO2 utilizados [t/MWh]:
Haga clic aquí para ver los factores de emisión de los combustibles

Electricidad

Combustibles fósiles

Nacional

Local

0,481

0,966

Calor/frío

Gas natural

Gas
licuado

Gasóleo de
calefacción

Diésel

Gasolina

0,202

0,234

0,263

0,261

0,258

Lignito

Carbón

Energías renovables
Otros
Energía
Biocombust Otros tipos
combustibles Aceite vegetal
solar
ible
de biomasa
fósiles
térmica

Energía
geotérmica

C2. Debe rellenarse en el caso de que se incluyan sectores sin relación con la energía:

Sectores sin relación con la energía
Gestión de residuos

Emisiones
de eq. de
CO2 [t]
441,35

Gestión de aguas residuales
Otros - no relacionados con energía

Inventario de Emisiones
Emisiones de CO2 [t] / emisiones de eq. de CO2 [t]
Combustibles fósiles
Calefacción/
Electricidad Refrigeració
Gas natural
n

Sector

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no
municipales)
Edificios residenciales
Alumbrado público
Industria

No RCDE
RCDE (no recomendado)

Gas
licuado

Gasóleo de
calefacción

Diésel

Gasolina

Energías renovables
Lignito

Carbón

Otros
Biocombust Otros tipos
combustibles Aceite vegetal
ible
de biomasa
fósiles

Energía
solar
térmica

Energía
geotérmica

Total

322

0

0

6

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

341

2105

0

0

348

526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2979

6685

0

0

669

465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7819

383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9495

0

0

1023

1004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11523

Flota municipal

0

0

0

0

0

24

4

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Transporte Público

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporte privado y comercial

0

0

0

0

0

5376

2454

0

0

0

0

0

0

0

0

7830

Subtotal

0

0

0

0

0

5400

2458

0

0

0

0

0

0

0

0

7858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotal
TRANSPORTE

OTROS
Agricultura, silvicultura y pesca
OTROS SECTORES SIN RELACIÓN CON LA ENERGÍA
Gestión de residuos

441

Gestión de aguas residuales

0

Otros - no relacionados con energía
TOTAL

0
9495

0

0

1023

1004

5400

2458

0

0

0

0

0

0

0

0

19822

Sectores clave para el Pacto

Comentarios adicionales

500 caracters quedan

Inventario de Emisiones

y INICIO

Inventario de Seguimiento de las Emisiones
i Copie tantas pestañas "MEI" [ISE] como sea necesario para los Inventarios de Seguimiento de Emisiones
1) Año de referencia

2017

2) Número de habitantes en el año de referencia

3869

3) Factores de emisión

IPCC
ACV (Análisis del ciclo de vida)

toneladas de CO2

4) Unidad de información de las emisiones

toneladas equivalentes de CO2

La metodologia emprada és la mateixa que per a l'inventari de Referència.

5) Notas sobre metodología

927 caracters quedan

A. Consumo final de energía
i Obsérvese que para separar los decimales se utiliza la coma [.] No se permite utilizar separador de millares.
CONSUMO FINAL DE ENERGÍA [MWh]
Combustibles fósiles
Calefacción/
Electricidad Refrigeració
Gas natural
n

Sector

Gas
licuado

Gasóleo de
Gasóleo
calefacción

Gasolina

Lignito

Carbón

Energías renovables

Otros
Biocombust Otros tipos
combustible Aceite vegetal
de biomasa
ible
s
fósiles

Energía
solar
térmica

Energía
geotérmica

Total

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no
municipales)
Edificios residenciales

372,54

26,44

23,23

422,20889

2139,24

1048,66

1131,63

4319,5372

8365,22

2105,56

1049,05

11519,826

Alumbrado público

368,13

Industria
Subtotal

368,12691

No RCDE

0

RCDE (no recomendado)

0
11245,1181

0

0

3180,6624

2203,91806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16629,699

76,45

7,58

86,599753

24047,56

8614,82

32662,374

TRANSPORTE
Flota municipal

2,57

Transporte público

0

Transporte privado y comercial
Subtotal

2,5659

0

0

0

11247,684

0

0

3180,6624

0

24124,01 8622,4001

0

0

0

0

0

0

0

0

32748,973

2203,91806 24124,01 8622,4001

0

0

0

0

0

0

0

0

49378,672

OTROS
Agricultura, silvicultura y pesca
TOTAL
Sectores clave para el Pacto

0

C. Emisiones de CO2
C1. Indique los factores de emisión de CO2 utilizados [t/MWh]:
Haga clic aquí para ver los factores de emisión de los combustibles

Electricidad

Combustibles fósiles

Nacional

Local

BEI

0,481

0,966

MEI

0,287

0,778

Calor/frío

Gas natural

Gas
licuado

Gasóleo de
calefacción

Diésel

Gasolina

Lignito

Carbón

0,000

0,202

0,234

0,263

0,261

0,258

0,000

0,000

0,000

0,202

0,234

0,263

0,261

0,258

0,000

0,000

Energías renovables
Otros
Energía
Biocombust Otros tipos
combustible Aceite vegetal
solar
de biomasa
ible
s fósiles
térmica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

Energía
geotérmica
0,000

0,000

0,000

Energía
solar
térmica

Energía
geotérmica

C2. Debe rellenarse en el caso de que se incluyan sectores sin relación con la energía:

Sectores sin relación con la energía
Gestión de residuos

Emisiones
de eq. de
CO2 [t]
317,71

Gestión de aguas residuales
Otros - no relacionados con energía

Inventario de Emisiones
Emisiones de CO2 [t] / emisiones de eq. de CO2 [t]
Combustibles fósiles
Calefacción/
Electricidad Refrigeració
Gas natural
n

Sector

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no
municipales)
Edificios residenciales
Alumbrado público
Industria

No RCDE
RCDE (no recomendado)

Gas
licuado

Energías renovables

Gasóleo de
calefacción

Diésel

Gasolina

Lignito

Carbón

Otros
Biocombust Otros tipos
combustible Aceite vegetal
ible
de biomasa
s
fósiles

Total

290

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302

1663

0

0

245

297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2206

6504

0

0

493

276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7272

286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8743

0

0

744

579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10067

Flota municipal

2

0

0

0

0

20

2

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Transporte Público

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporte privado y comercial

0

0

0

0

0

6281

2218

0

0

0

0

0

0

0

0

8500

Subtotal

2

0

0

0

0

6301

2220

0

0

0

0

0

0

0

0

8523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotal
TRANSPORTE

OTROS
Agricultura, silvicultura y pesca
OTROS SECTORES SIN RELACIÓN CON LA ENERGÍA
Gestión de residuos

318

Gestión de aguas residuales

0

Otros - no relacionados con energía
TOTAL

0
8745

0

0

744

579

6301

2220

0

0

0

0

0

0

0

0

18908

Sectores clave para el Pacto

Comentarios adicionales

500 caracters quedan

Acciones de Mitigación

y INICIO

Plan de Acción
1) Título

Pla d'acció de mitigació de Selva (inclòs dins PAESC)

2) Fecha de aprobación formal

2019

3) Organismo rector que aprueba el plan

Ajuntament de Selva

4) Página web del PACES

https://www.ajselva.net/

5) Proyecciones para 2020 sin introducir cambios (si procede)

Emisiones de CO2 (t CO2 (eq.)/a)

17294,8

Consumo final de energía (MWh/a)

0

Emisiones de CO2 (t CO2 (eq.)/a)

15147,2

Consumo final de energía (MWh/a)

0

Emisiones de CO2 (t CO2 (eq.)/a)

15147,2

Consumo final de energía (MWh/a)

0

En general

Municipal

Industria

Transporte

Otros

Residencial

Terciario

Industria

Transporte

Otros
15147,2

Municipal

Proyecciones para año objetivo a largo plazo sin introducir cambios (si procede)

Terciario

17294,8

Municipal

Proyecciones para 2030 sin introducir cambios (si procede)

Residencial

Residencial

Terciario

Industria

Transporte

Otros
15147,2

i Ocultar filas si resulta apropiado para los horizonte temporales de su plan de acción.
Les projeccions es realitzen considerant la tendència natural de les emissions, que és a la baixa. L'aproximació es correspon amb una tendència lineal.

6) Notas sobre metodología

349 caracters quedan

7) Estimaciones de los impactos de las acciones en 2020 en relación con:

IER (opción 1)

Estimaciones de los impactos de las acciones en 2020 en relación con:

IER (opción 1)

Estimaciones de los impactos de las acciones en el año objetivo a largo plazo en
relación con:

IER (opción 1)

i Ocultar filas si resulta apropiado para los horizontes temporales de su plan de acción.

Acciones clave
i Comience indicando sus totales por sector y añada después sus acciones clave.
SEGUIMIENTO

i Añada tantas filas para sus acciones clave como sea necesario.

i Oculte filas si resulta apropiado para los
horizontes temporales de su plan de acción.

i Oculte filas si resulta apropiado para los
horizontes temporales de su plan de acción.

i Oculte filas si resulta apropiado para los
horizontes temporales de su plan de acción.

Estimaciones para 2030

Estimaciones para año objetivo a largo
plazo

Estimaciones para 2020

Acciones clave

Área de intervención

Instrumento político

Origen de la
acción

Organismo
responsable

Marco temporal
de ejecución

Inicio

Grado de ejecución

Fin

Coste de la
ejecución hasta
la fecha
€

EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES

Coste de
ejecución

Ahorro de
energía

Producción
Reducción de
de energía
CO2
renovable

Producción
Reducción de
de energía
CO2
renovable

Ahorro de
energía

Producción
Reducción de
de energía
CO2
renovable

MWh/a

MWh/a

t CO2/a

MWh/a

MWh/a

t CO2/a

237.400

440,27

0,00

941,93

440,27

0,00

941,93

€

MWh/a

MWh/a

t CO2/a

Ahorro de
energía

Modelos de
Excelencia

Acción que
también
afecta a la
adaptación

DOBLE VIDRE A FINESTRES I PORTES O DOBLE PORTA

Eficiencia energética en calefacción de
espacios y suministro de agua caliente

Otros

Autoridad local

2022

2028

No ha iniciado

61.900

54,54

43,60

54,54

43,60

x

AÏLLAMENT DE PARETS O SOSTRE

Envolvente de edificios

Otros

Autoridad local

2027

2030

No ha iniciado

84.600

32,73

26,16

32,73

26,16

x

VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES ALS RADIADORS

Eficiencia energética en calefacción de
espacios y suministro de agua caliente
Eficiencia energética en calefacción de
espacios y suministro de agua caliente
Eficiencia energética en calefacción de
espacios y suministro de agua caliente
Eficiencia energética en calefacción de
espacios y suministro de agua caliente

Otros

Autoridad local

2020

2021

No ha iniciado

1.000

10,32

2,71

10,32

2,71

Gestión de energía

Autoridad local

2019

2020

No ha iniciado

0

21,82

17,44

21,82

17,44

Contratación pública

Autoridad local

2023

2026

No ha iniciado

16.000

62,47

60,31

62,47

60,31

Otros

Autoridad local

2029

2030

No ha iniciado

3.000

-

13,56

-

13,56

ADEQUACIÓ TEMPERATURES DE CONSIGNA
CANVI APARELLS CLIMATITZACIÓ PER ALTRES DE MÉS EFICIENTS
ÚS DE CALDERES DE PELLET
CONFIGURACIÓ D'ESTALVI ALS EQUIPS OFIMÀTICA

Electrodomésticos eficientes

Gestión de energía

Autoridad local

2019

2020

No ha iniciado

0

6,66

6,43

6,66

6,43

MONITORITZACIÓ I/O TELEGESTIÓ DE L'EQUIPAMENT

Tecnologías de la información y las
comunicaciones

Gestión de energía

Autoridad local

2026

2028

No ha iniciado

2.400

33,32

32,17

33,32

32,17

INSTAL·LACIÓ DE DETECTORS DE PRESÈNCIA

Sistemas de alumbrado eficientes

Otros

Autoridad local

2022

2025

No ha iniciado

5.700

6,66

6,43

6,66

6,43

CANVI DE IL·LUMINACIÓ INTERIOR PER ALTRA MÉS EFICIENT

Sistemas de alumbrado eficientes

Otros

Autoridad local

2022

2025

No ha iniciado

48.500

93,28

90,06

93,28

90,06

COMPRA D'ENERGIA "VERDA CERTIFICADA"

Otros

Contratación pública

Autoridad local

2020

2030

No ha iniciado

0

-

528,67

-

528,67

IMPLANTACIÓ SOFTWARE COMPTABILITAT ENERGÈTICA MUNICIPAL

Acción integrada (todo lo anterior)

Gestión de energía

Autoridad local

2018

2030

En proceso

NQ

33,32

32,17

33,32

32,17

CURSOS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D’ENERGIA ALS TREBALLADORS MUNICIPALS

Modificación de hábitos

Sensibilización/formación

No es posible decirlo

2020

2022

No ha iniciado

1.500

3,33

3,22

3,33

3,22

GESTOR ENERGÈTIC MUNICIPAL

Acción integrada (todo lo anterior)

Gestión de energía

Coordinador regional
del Pacto

2016

2030

Completo

NQ

33,32

32,17

33,32

32,17

INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA EN EDIFICIS MUNICIPALS

Eficiencia energética en calefacción de
espacios y suministro de agua caliente

Requisitos de construcción No es posible decirlo

2021

2025

En proceso

12.800

15,20

14,68

15,20

14,68

INCORPORAR CRITERIS AMBIENTALS EN L'ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS

Otros

Contratación pública

Autoridad local

2019

2030

No ha iniciado

0

-

-

-

-

CONSOLIDAR I ESTENDRE LES FIGURES DEL GESTOR ENERGÈTIC OPERATIU I EXECUTIU
EN ELS EDIFICIS MUNICIPALS

Modificación de hábitos

Gestión de energía

Autoridad local

2020

2030

No ha iniciado

32,17

33,32

0

0

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

0
0

0

33,32
0

0

0

0

0

32,17
0

0

x

x

EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES DEL SECTOR TERCIARIO

14600

1890,92

1912,00

1890,92

Acción integrada (todo lo anterior)

Subvenciones y ayudas

Autoridad local

2020

2030

No ha iniciado

0

516,61

323,64

516,61

323,64

x

Modificación de hábitos

Sensibilización/formación

Autoridad local

2028

2030

No ha iniciado

10.000

86,10

53,94

86,10

53,94

x

COMPRA D’ENERGIA VERDA A LLARS I SERVEIS

Otros

Sensibilización/formación

Autoridad local

2020

2021

No ha iniciado

400

-

879,05

-

879,05

MINIAUDITORIES ENERGÈTIQUES A LES ACTIVITATS DEL SECTOR SERVEIS

Acción integrada (todo lo anterior)

Sensibilización/formación

Autoridad local

2026

2028

No ha iniciado

NQ

396,77

248,56

396,77

248,56

CANVI DE SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ PER ALTRES MÉS EFICIENTS

Eficiencia energética en calefacción de
espacios y suministro de agua caliente

Otros

No es posible decirlo

2023

2030

No ha iniciado

0

324,63

80,31

324,63

80,31

PREMIAR LES ENTITATS QUE PRENEN MESURES PER REDUIR ELS SEUS CONSUMS
ENERGÈTICS I LES SEVES EMISSIONS

Modificación de hábitos

Sensibilización/formación

Autoridad local

2025

2030

No ha iniciado

3.000

283,40

148,95

283,40

148,95

IMPULSAR LA FIGURA DEL GESTOR ENERGÈTIC EN LES EMPRESES DE SERVEIS

Otros

Gestión de energía

Autoridad local

2020

2030

No ha iniciado

1.200

283,40

177,54

283,40

BONIFICACIONS FISCALS EN LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A MILLORES EN L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DELS HABITATGES O LOCALS
CAMPANYES PER FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DE L’ENERGIA I L’ÚS D’ENERGIES
RENOVABLES

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

0

EDIFICIOS RESIDENCIALES

0

0

0

0

0,00

0,00

1912,00

x

177,54

0

0

0

0

0

0

4000

1572,99

0,00

1224,98

1572,99

0,00

1224,98

VISITES D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA A LES LLARS

Acción integrada (todo lo anterior)

Sensibilización/formación

Autoridad local

2023

2025

No ha iniciado

NQ

808,66

506,60

808,66

506,60

x

INDICAR LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS HABITATGES EN VENDA AL MUNICIPI

Acción integrada (todo lo anterior)

Certificación
energética/etiquetado

Autoridad local

2019

2021

No ha iniciado

NQ

57,76

36,19

57,76

36,19

x

CAMPANYA RENOVACIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS PER UNS MÉS EFICIENTS

Electrodomésticos eficientes

Otros

No es posible decirlo

2025

2027

No ha iniciado

2.000

69,24

66,85

69,24

66,85

CAMPANYA RENOVACIÓ DE BOMBETES PER UNES MÉS EFICIENTS

Sistemas de alumbrado eficientes

Otros

No es posible decirlo

2022

2024

No ha iniciado

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

ALUMBRADO PÚBLICO

2.000
0

0

189062,5

1.136.100

637,32
0

0

0

615,34

637,32

0

0

0

0

0

615,34
0

361,21

0,00

348,75

361,21

0,00

348,75

REAJUSTAR LA POTÈNCIA CONTRACTADA

Otros

Gestión de energía

Autoridad local

2026

2027

No ha iniciado

NQ

3,97

3,83

3,97

3,83

SISTEMES DE TELEGESTIÓ (TELEMESURA I/O TELECONTROL) DE L’ENLLUMENAT

Tecnologías de la información y las
comunicaciones

Gestión de energía

Autoridad local

2022

2024

No ha iniciado

13.200

39,69

38,32

39,69

38,32

INCORPORACIÓ DE REGULADORS DE FLUX EN CAPÇALERA, DOBLE NIVELL O ALTRES

Eficiencia energética

Gestión de energía

Autoridad local

2027

2028

No ha iniciado

16.000

39,69

38,32

39,69

38,32

INSTAL·LACIÓ DE RELLOTGES ASTRONÒMICS

Eficiencia energética

Otros

Autoridad local

2021

2022

No ha iniciado

6.100

39,69

38,32

39,69

38,32

SUBSTITUCIÓ DE LÀMPADES DE L'ENLLUMENAT PER D'ALTRES MÉS EFICIENTS (LED)

Eficiencia energética

Otros

Autoridad local

2017

2025

En proceso

1.100.800

238,16

229,94

238,16

229,94

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

189062,5
0

INDUSTRIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1573,44

0
[Seleccione x]

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

0

TRANSPORTE

0

47.800

6676,35

1573,44

6676,35

CANVI DE VEHICLES PER D'ALTRES MENYS EMISSIONS

Vehículos más limpios/eficientes

Contratación pública

Autoridad local

2016

2030

En proceso

28.000

7,40

1,93

7,40

1,93

CREACIÓ/AMPLIACIÓ XARXA CARRILS BICI

Transferencia modal hacia los trayectos a
pie y en bicicleta

Reglamento sobre
planificación de

Coordinador regional
del Pacto

2020

2030

No ha iniciado

NQ

903,38

234,91

903,38

234,91

BONIFICACIÓ FISCAL PER ALS VEHICLES DE BAIXES EMISSIONS

Vehículos más limpios/eficientes

Subvenciones y ayudas

Autoridad local

2027

2030

No ha iniciado

0

1505,63

391,51

1505,63

391,51

CURSOS DE CONDUCCIÓ EFICIENT PER A LA POBLACIÓ.

Conducción ecológica

Sensibilización/formación

No es posible decirlo

2024

2025

No ha iniciado

3.300

1505,63

391,51

1505,63

391,51

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DE CANVI DE VEHICLES PER D’ALTRES MÉS EFICIENTS
EN EL PARC MÒBIL PRIVAT

Vehículos más limpios/eficientes

Sensibilización/formación

Autoridad local

2025

2026

No ha iniciado

2.000

903,38

72,27

903,38

72,27

PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC PÚBLICS

Vehículos eléctricos (incl. infraestructura)

Contratación pública

Autoridad local

2022

2024

No ha iniciado

0

24,09

6,26

24,09

6,26

CREAR UNA BORSA LOCAL PER COMPARTIR COTXE

Uso compartido de automóviles

Sensibilización/formación

Autoridad local

2021

2022

No ha iniciado

1.000

903,38

234,91

903,38

234,91

REALITZAR CAMPANYES PER FOMENTAR ELS DESPLAÇAMENTS SENSE COTXE

Transferencia modal hacia los trayectos a
pie y en bicicleta
Transferencia modal hacia el transporte
público

Sensibilización/formación

Autoridad local

2020

2030

No ha iniciado

10.000

301,13

78,30

301,13

78,30

INCENTIVAR LES EMPRESES/ESCOLES A FER ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC PER ANAR A
TREBALLAR O ESTUDIAR

Sensibilización/formación

Autoridad local

2023

2024

No ha iniciado

500

301,13

78,30

301,13

78,30

CURSOS DE CONDUCCIÓ EFICIENT PER ALS TREBALLADORS MUNICIPALS

Conducción ecológica

Sensibilización/formación

Autoridad local

2024

2025

No ha iniciado

3.000

20,07

5,23

20,07

5,23

INCREMENT DE LA FREQÜÈNCIA I OPTIMITZACIÓ DE RUTES DELS SERVEIS DE
TRANSPORT PÚBLIC

Transferencia modal hacia el transporte
público

Otros

Otros (nacional,
regional,...)

2020

2030

No ha iniciado

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
BONIFICACIONS FISCALS EN L'IMPOST DE BENS IMMOBLES PER EDIFICIS QUE TINGUIN
Energía fotovoltaica
INSTAL·LADES PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER A AUTOCONSUM
BONIFICACIONS FISCALS EN LA LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA IMPLANTACIÓ D'ENERGIES
Otros
RENOVABLES
IMPLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES ALS EDIFICIS I
Energía fotovoltaica
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
INSTAL·LACIÓ DE DUES PÈRGOLES AMB PLAQUES SOLARS

Energía fotovoltaica

NQ

78,30

301,13

0

0

0

0

0

0

593646,66

1033,23

413,66

1396,97

1033,23

413,66

1396,97

0

0

183646,66

301,13
0

0

0

x

78,30

Subvenciones y ayudas

Autoridad local

2020

2030

No ha iniciado

0

344,41

-

332,53

344,41

-

332,53

Subvenciones y ayudas

Autoridad local

2020

2030

No ha iniciado

0

688,82

-

665,05

688,82

-

665,05

x

Otros

Autoridad local

2025

2029

No ha iniciado

410.000

-

294,00

283,86

-

294,00

283,86

x

Otros

No es posible decirlo

2019

2021

En proceso

183.646,66

183.646,66

-

119,66

115,53

-

119,66

115,53

x

0

0

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

PRODUCCIÓN LOCAL DE CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

560,47

0
[Seleccione x]

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

0

OTROS

0

18.200

577,62

560,47

577,62

REDACCIÓ DEL PGOU AMB INCLUSIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

Regeneración urbana

Planificación territorial

No es posible decirlo

2020

2025

No ha iniciado

NQ

-

-

-

-

x

CAMPANYES PER REDUIR EL CONSUM DOMÈSTIC D'AIGUA I ENERGIA

Otros

Sensibilización/formación

Autoridad local

2020

2030

No ha iniciado

5.000

577,62

361,86

577,62

361,86

x

RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS PER A USOS QUE NO REQUEREIXEN AIGUA POTABLE

Otros

Otros

Autoridad local

2020

2030

No ha iniciado

NQ

-

-

-

-

x

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PLUVIALS I AIGÜES GRISES EN NOVES EDIFICACIONS O
GRANS REHABILITACIONS

Gestión de residuos y aguas residuales

Otros

Autoridad local

2020

2030

No ha iniciado

0

-

-

-

-

x

IMPLANTACIÓ DE LA DOBLE XARXA DE SANEJAMENT: PLUVIAL I D'AIGÜES NEGRES

Gestión de residuos y aguas residuales

Planificación territorial

No es posible decirlo

2020

2030

No ha iniciado

NQ

-

-

-

-

x

CONTINUAR INCORPORANT LES CISTERNES DE DOBLE DESCÀRREGA

Gestión de residuos y aguas residuales

Otros

Autoridad local

2020

2023

No ha iniciado

400

NQ

NQ

NQ

NQ

x

CONTINUAR LA INCORPORACIÓ DE TEMPORITZADORS, DIFUSORS EN LES AIXETES I
REDUCTORS DE CABAL O PERLITZADORS EN AIXETES I DUTXES

Gestión de residuos y aguas residuales

Otros

Autoridad local

2023

2026

No ha iniciado

2.800

NQ

NQ

NQ

NQ

x

ELABORAR I APROVAR EL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Gestión de residuos y aguas residuales

Otros

Autoridad local

2021

2022

No ha iniciado

10.000

-

-

-

-

IMPLEMENTAR LES ACCIONS NECESSÀRIES PER TAL D'ACONSEGUIR UNA REDUCCIÓ DE
RESIDUS I UNS OBJECTIUS EN LA RECOLLIDA SELECTIVA

Gestión de residuos y aguas residuales

Sensibilización/formación

Coordinador regional
del Pacto

2020

2030

No ha iniciado

Reducción estimada no asociada con ninguna acción notificada

TOTAL

198,61

-

0

NQ
0

0

0

0

0

0

0

0

0

198,61
0

372709,16

2051746,66

0

0

0

12552,58668

413,662

7958,528934

12552,58668

413,662

7958,528934

Informe de Mitigación

y INICIO

Resultados principales del Inventario de Emisiones de Referencia
Año de referencia:

2005

1) Emisiones de gases de efecto invernadero y consumo final de energía per cápita
Factor de emisión

t CO2 (eq.)/cápita

MWh/cápita

6,2

15,1

IPCC

2) Emisiones de gases de efecto invernadero y consumo final de energía per cápita
45000

2% 0% 2%

20000

Municipal

40000

Terciario

Terciario

35000

Terciario

30000

Residencial

15%

Residencial

15000

Residencial

40%

Alumbrado público

Alumbrado público

10000
5000

Industria

Industria

Transporte

Transporte

Otros

Otros

No relacionados con energía

0

39%

0%

No relacionados con energía

Edificios,
equipamiento/instalaciones e
industria
Transporte

25000

Alumbrado público

20000
15000

Industria

10000

Transporte

5000

40%
Otros

Municipal
Terciario
Residencial
Alumbrado público
Industria
Transporte
Otros
No relacionados con energía

341
2979
7819
383
0
7858
0
441

58%

Otros

No relacionados con energía

Edificios, equipamiento/instalaciones e industria
Transporte
Otros
No relacionados con energía

0

2%

2005

2% 0%

Municipal

Municipal

t CO2/CO2 eq./año

t CO2/CO2 eq./año

25000

2005

11523
7858
0
441

3) Consumo final de energía por sector

120000

12%
Electricidad

Terciario

Calefacción/refrigera
ción
Combustibles fósiles

60000

Renovables

40000

Residencial
Alumbrado público

62%
24%

Municipal

Industria
Transporte

20000

Otros

0% 1%

0

0%

100000

Municipal

Edificios,
equipamiento/instalaciones e
industria

Electricidad

80000

MWh/año

80000

MWh/año

120000

0% 1%

100000

37%

60000
Calefacción/refrige
ración

40000
20000
0

2005

63%

Transporte

Otros

2005

Municipal
Terciario
Residencial
Alumbrado público
Industria
Transporte
Otros

411
5668
11552
397
0
30218
0

Edificios, equipamiento/instalaciones e industria
Transporte
Otros

18029
30218
0

Electricidad
Calefacción/refrigeración
Combustibles fósiles
Renovables

9835
0
38412
0

Consumo de electricidad

9835

4) Consumo final de energía por vector energético
60000
50000
Electricidad

MWh/año

40000
30000

Calefacción/refrigera
ción
Combustibles fósiles

20000

Renovables

10000
0

2005

* Renovables - para usos no eléctricos
** La mezcla de energía de calor/frío y electricidad no está identificada

5) Producción local de energía

Cuota de producción local de energía
renovable en el consumo total final de energía
0%
Electricidad

Calor/frío

12000

Consumo de electricidad

8000
6000

Producción de electricidad
de fuentes de energía no
renovables

4000

Producción de electricidad
de fuentes de energía
renovables

2000
0

2005

MWh/año

MWh/año

10000

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Consumo de
calefacción/refrigeración

Producción de
calefacción/refrigeración de
fuentes de energía
renovables
Producción de
calefacción/refrigeración de
fuentes de energía no
renovables

Producción de electricidad de fuentes de energía no renovables
Producción de electricidad de fuentes de energía renovables

0
0

Consumo de calefacción/refrigeración
Producción de calefacción/refrigeración de fuentes de energía renovables
Producción de calefacción/refrigeración de fuentes de energía no renovables

0
0
0

Otros renovables

Consumo final de energía
2005

0

48247

Elementos clave del PACES en la mitigación del clima
6) Objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
Horizonte temporal

Objetivo de reducción

t CO2 (eq.) que reducir

2020

0%

0

2030

40%

7929

[Desplegar]

0%

0

7) Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero estimada por sector en 2020

0%

0%0%
0%
0%

0%

0%
0%
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0
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15%
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20%

15%
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0

t estimadas reducidas de emisiones de CO2
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Residencial
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calefacción/refrigeración
Otros

1

0%

Alumbrado público

Producción local de energía

Producción local de…

Terciario

Industria

500

1000
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2000

2500

15000
10000
5000

15000
10000

60000
50000
t CO2/CO2 eq./año

20000

t CO2/CO2 eq./año

25000

20000

t CO2/CO2 eq./año

t CO2/CO2 eq./año

25000

20000

15000
10000
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0

0

20000
10000
0

0

2005
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2020

Escenario PACES
2020

2005

Escenario BAU Escenario PACES
2030
2030

2005

Escenario BAU a
largo plazo

Escenario PACES a
largo plazo

2005
Escenario BAU 2020
Escenario PACES 2020

19821,9
17294,8
19821,9

2005
Escenario BAU 2030
Escenario PACES 2030

19821,9
15147,2
11893,14

40000
30000

2020
Año Base

Comentarios:

2000 caracters quedan

2030
Escenario BAU

Largo Plazo
Escenario con Plan

2005
Escenario BAU a largo plazo
Escenario PACES a largo plazo
2020
2030
Largo Plazo
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t estimadas reducidas de emisiones de CO2

8) Evolución esperada en términos de emisiones de gases de efecto invernadero
25000

Terciario
Municipal
0

Otros

t estimadas reducidas de emisiones de CO2

2020
2030
[Desplegar]
Municipal
0
941,9304 941,9304
Terciario
0
1911,996 1911,9959
Residencial
0
1224,977 1224,9774
Alumbrado público
0
348,7476 348,74764
Transporte
0
1573,441 1573,4412
Industria
0
0
0
Producción local de energía
0
1396,97 1396,9702
Producción local de calefacción/refrigeración
0
0
0
Otros
0
560,4661 560,46611

Otros

Municipal

Transporte

Industria

0%

Terciario

Producción local de energía

12%

7%

Producción local de energía

Alumbrado público
Transporte

Residencial

Industria

Otros

Residencial

24%

Transporte

Transporte

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero estimada por sector en el año objetivo a largo plazo

Producción local de…

Terciario

0%

Industria

Alumbrado público

Municipal

12%

7%

Producción local de…

Terciario
Residencial

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero estimada por sector en 2030

19821,9
15147,2
19821,9

Informe de Seguimiento para Mitigación

y INICIO

Su progreso en la ejecución
i Este informe se refiere al seguimiento de la parte de mitigación del PACES.
1) Grado de ejecución de las acciones

Otros
Calor/frío local
Electricidad local

Completo

Transporte

En proceso
No ha iniciado

Industria
Alumbrado público

Completo
En proceso
No ha iniciado
Pospuesto

Municipal

Terciario

Residencial

Alumbrado
público

Industria

1
2
14
0

0
0
7
0

0
0
4
0

0
1
4
0

0
0
0
0

0
1
10
0

2020

2030

[Desplegar]

0

7958,5289

7958,528934

Transporte

Residencial
Terciario
Municipal
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2) Presupuesto utilizado hasta la fecha

Gastado

Presupuesto

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Presupuesto
Gastado
Restante

€

372710
1691088

100%

3) Dinero gastado por sector
€

Otros

Municipal
Terciario
Residencial
Alumbrado público
Industria
Transporte
Producción local de electricidad
Producción local de calefacción/refrigeración
Otros

Producción local de calefacción/refrigeración
Producción local de electricidad
Transporte
Industria
Alumbrado público
Residencial
Terciario

0
0
0
189063
0
0
183647
0
0

Municipal
0

40

80

120

160

200

Miles de Euros

4) Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero estimada de acuerdo con el grado de ejecución de las acciones
t CO2 eq. /año
Reducción de GEI estimada asociada con las acciones terminadas

[Despleg
ar]

Reducción de GEI estimada asociada con las acciones en proceso
Reducción de GEI estimada asociada con las
acciones terminadas

Reducción de GEI estimada asociada con las acciones no iniciadas
Reducción de GEI en general estimada asociada con todas las acciones

2030
Reducción de GEI estimada asociada con las
acciones en proceso

Reducción de GEI en general estimada asociada
con todas las acciones

2020

0

0,2

0,4

0,6

t CO2/CO2 eq. /año

0,8

1

1,2

i Introduzca los valores de acuerdo con el grado de ejecución de sus acciones

Electricidad
local

Calor/frío
local

Otros

0
1
3
0

0
0
0
0

0
0
9
0

Su cumplimiento en relación con la sostenibilidad energética y la mitigación del cambio climático
i Introduzca los valores de acuerdo con el número de ISE incluidos

7

16

6

15
15

5

año
2005
2017
[Despeglar]

t/cápita
6,184679492
4,886974293
#¡DIV/0!

año
2005
2017
[Despeglar]

MWh/cápita
15,05
12,76
#¡DIV/0!

Año

Introducción del
Factor Nacional de
Emisión para la
Electricidad

Factor de
emisión
constante

2005
2017
[Despeglar]

0,481
0,287
0

0,481
0,481
#¡DIV/0!

2005
341
2979
7819
383
0
7858
0
441

2017
2206
7272
286
0
10067
0
0
18908

14

4

MWh
/cápita

t CO2 /CO2 eq. /cápita

5) Emisiones de gases de efecto invernadero y consumo final de energía per cápita

14
3

13

2

13

1

12
12

0
2005

2017

emisión de gases de efecto invernadero (GEI)

consumo final de energía

6) Emisiones de gases de efecto invernadero (influencia del Factor Nacional de Emisión para la Electricidad)

16000

t CO2/CO2 eq. /año

14000
12000
10000
8000
6000

Emisiones
Factor de de GEI con
emisión
Factor
actualizado Nacional de
cada año
Emisión
constante
14616
0,287
5410
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

4000
2000
0
2005

2017

con Factor Nacional de Emisión Constante

con Factor Nacional de Emisión actualizado

* Se han calculado las emisiones totales de gases de efecto invernadero de acuerdo con el Factor Nacional de Emisiones constante con el fin de mostrar el efecto
sobre la reducción de emisiones expresadas por el cambio de la mezcla en la red nacional de transmisión de energía eléctrica y no directamente relacionadas con las
acciones dentro del plan de acción.

7) Emisión de gases de efecto invernadero por sector

t CO2/CO2 eq. / año

45000
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35000
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30000
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25000
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Transporte

10000

Otros

5000
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0
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Transporte
Otros

[Despeglar]

No relacionado con energía

[Despeglar]
0
0
0
0
0
0
0
0

Emisiones
de GEI con
Factor
Nacional de
Emisión
actualizado
14616
3228
#¡DIV/0!

8) Consumo final de energía por sector
60000
50000

Municipal
Terciario
Residencial
Alumbrado público
Industria
Transporte
Otros

2005
411
5668
11552
397
0
30218
0

2017
422
4320
11520
368
0
32749
0

[Despeglar]
0
0
0
0
0
0
0

Renovables
Combustibles fósiles
Calefacción/refrigeración
Electricidad

2005
0
38412
0
9835

2017
0
38131
0
11248

[Despeglar]
0
0
0
0
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Terciario

40000
MWh/año

Residencial

30000

Alumbrado público
Industria

20000

Transporte

10000

Otros

0
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[Despeglar]

9) Consumo final de energía por vector energético
60000

MWh/año

50000
40000

Electricidad

30000

Calefacción/refrigeració
n
Combustibles fósiles

20000
Renovables

10000
0
2005

2017

[Despeglar]

* Renovables para usos no eléctricos
** No se ha identificado la mezcla de energía de calefacción/refrigeración y electricidad.

##########

10) Producción local de energía

Electricidad

Calor/frio
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1
1

8000
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Consumo de electricidad
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Producción de electricidad
de fuentes de energía no
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de fuentes de energía
renovables

2000
0
2005

2017

[Despeglar]
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1
1
1
1

Consumo de
calefacción/refrigeración

0
0

Producción de
calefacción/refrigeración de fuentes
de energía renovables

0
0
0
2005
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[Despeglar]

2005
Producción de electricidad de fuentes de energía renovables
0
Producción de electricidad de fuentes de energía no renovables
0
Producción de calefacción/refrigeración de fuentes de energía renovables
0
Producción calefacción/refrigeración de fuentes de energía no renovables
0
Consumo de electricidad 9834,7078
Consumo de calefacción/refrigeración
0

Producción
calefacción/refrigeración de fuentes
de energía no renovables

Comentarios:

2000 caracters quedan

2017
0
0
0
0
11247,684
0

[Despeglar]
0
0
0
0
0
0

Tablero de Puntuación de la Adaptación

y INICIO

i Rellene la siguiente lista comprobación de autoevaluación usando el sistema de escala A-B-C-D (que se presenta a continuación) en la columna F (obligatorio). Identifique sus siguientes pasos/áreas de posible mejora mediante comentarios introducidos en la columna I
(opcional). El estado medio para cada paso se visualiza entonces a través del gráfico de araña (calculado automáticamente) a continuación, así como en la pestaña «Informe de síntesis».

Escala de estado

Estado

Nivel indicativo de finalización

D
C
B
A

No se ha iniciado o está iniciándose
Está avanzando
Sigue adelante
Tomando la iniciativa

0-25 %
25-50 %
50-75 %
75-100 %

PASO 1 - Preparar el
terreno

A
B
PASO 6 - Seguimiento &
evaluación

C

PASO 2 - Evaluar riesgo &
vulnerabilidades

D

PASO 5 - Ejecución

Pasos del Ciclo de Adaptación

PASO 1 - Preparación del terreno para la
adaptación

 ESTRATEGIA

PASO 2 - Evaluación de los riesgos del
cambio climático y las vulnerabilidades a él

 RIESGOS & VULNERABILIDADES
PASOS 3 & 4 - Identificación, evaluación y
selección de las opciones de adaptación

 ACCIONES

Acciones

Autoevaluación
del estado

Definidos los compromisos de adaptación e integrados en la política local del clima

D

Identificados los recursos humanos, técnicos y financieros
Asignados el equipo de adaptación (funcionario) dentro de la administración municipal y
responsabilidades claras
Preparados los mecanismos de coordinación horizontal (es decir, entre los departamentos
sectoriales)

D

Preparados los mecanismos de coordinación vertical (es decir, entre los niveles de gobierno)

D

Establecidos los mecanismos de consulta y participación que promueven la participación de las
múltiples partes interesadas en el proceso de adaptación
Preparado el proceso de comunicación continua (para el compromiso de las distintas audiencias
objetivo)
Cartografiados los posibles métodos y fuentes de datos para la realización de una Evaluación de
Riesgos y Vulnerabilidades

PASOS 3 & 4 - Identificar
opciones de adaptación

Comentarios

D
D

D
D

500 caracters quedan

D

Realizadas las evaluaciones de los riesgos y vulnerabilidades en relación con el cambio climático

B

Identificados y priorizados los posibles sectores de acción

D

Revisados periódicamente los conocimientos disponibles e integrados los nuevos hallazgos

D

Compilada, documentada y evaluada la gama completa de opciones de adaptación
Evaluadas las posibilidades de integración de la adaptación en las políticas y los planes
existentes, identificados los posibles conflictos y sinergias (por ejemplo, con las medidas de
mitigación)
Desarrolladas y adoptadas las acciones de adaptación (como parte del PACES y otros
documentos de planificación)

C

500 caracters quedan

C
D

500 caracters quedan

Tablero de Puntuación de la Adaptación
PASO 5 - Ejecución

 ACCIONES
PASO 6 - Seguimiento y evaluación

 INDICADORES

y INICIO

Establecido el marco de ejecución, con hitos claros

D

Ejecutadas e integradas las acciones de adaptación (donde proceda), según se define en el
PACES y en otros documentos de planificación adoptados.

D

Establecida la acción coordinada entre la mitigación y adaptación

D

Establecido el marco de seguimiento para las medidas de adaptación

C

Identificados los indicadores apropiados de seguimiento y evaluación
Realizado el seguimiento periódico del progreso y notificado a los encargados de la toma de
decisiones relevantes
Actualizados, revisados y ajustados la Estrategia de adaptación y el Plan de Acción de acuerdo
con los hallazgos del procedimiento de seguimiento y evaluación

B

500 caracters quedan

D
D

500 caracters quedan

 SIGUIENTE

Riesgos y Vulnerabilidades del Cambio Climático

y INICIO

1) Evaluaciones del Riesgo y la Vulnerabilidad del Cambio Climático
Autores

Título

Anàlisi de la vulnerabilitat sectorial al
canvi climàtic als municipis de
Catalunya i les Illes Balears

Descripción

Año

Lavola

Límite

El projecte té com a principal objectiu analitzar la
vulnerabilitat sectorial al canvi climàtic dels municipis
de Catalunya i les Illes Balears, davant diferents riscos
relacionats amb l'increment de temperatura , sequera i
pluges fortes i inundacions, en els sectors de
Municipi
l'agricultura i ramaderia, la biodiversitat, la gestió de
l'aigua, la gestió forestal, la indústria, serveis i comerç,
l'energia, el turisme, l'urbanisme i habitatge, la salut i
benestar, la mobilitat i infraestructures de transport.

2018

Método & Fuente(s)
Oficina Catalana del Canvi
Climàtic (OCCC) i Lavola.
Continuïtat de l'"Anàlisi del
grau de vulnerabilitat i
resiliència dels municipis de
Catalunya al canvi climàtic,
2016."

2) Riesgo de peligro climático particularmente relevante para su autoridad local o región
<< Riesgos previstos >>

<< Riesgos actuales >>
Nivel actual del riesgo

Cambio previsto en
intensidad

Cambio previsto en
frecuencia

Marco temporal

Moderado

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Número de dies/nits amb
temperatures extremes.

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Número de dies/nits amb
temperatures extremes.

Precipitación Extrema

Alto

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Número de dies/nits amb
precipitacions extremes.

Inundaciones

Alto

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Número de dies/nits amb
precipitacions extremes.

Sequías

Bajo

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Quantitat de dies/nits consecutius
sense pluja.

Tormentas

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Número de dies/nits amb
precipitacions extremes.

Avalanchas

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

% de zones en risc d'esllavissades.

Bajo

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

% de zones en risc d'incendi forestal.

Calor Extremo
Frío Extremo

Incendios Forestales

i Oculte las filas que no conciernan a su autoridad

Indicadores relacionados
con el riesgo

i Solo debe rellenarse para los riesgos climáticos que conciernen a su autoridad local.
i Haga clic aquí para ver ejemplos de
indicadores relacionados con el riesgo

local.

3) Vulnerabilidades para su autoridad local o región
Tipo de vulnerabilidad

Descripción de la vulnerabilidad

Aproximadament una quarta part de la població es troba a la franja d'edat <25 anys, i també un altre quart és a
la franja d'edat >60 anys. Això fa que prop de la meitat de la població del municipi sigui d'un grup de població
sensible. Un factor del canvi climàtic que hi podria afectar negativament seria l'empitjorament del confort
climàtic (efecte d'illa de calor).
El municipi es troba al raiguer de la Serra de Tramuntana, motiu pel qual disposa d'una important àrea forestal.
Això no obstant, les reserves d'aigua a la zona nord de Mallorca són limitades, fet que la converteix en la zona
Física y ambiental: de l'illa que habitualment es troba més temps en alerta de sequera.
Factors que podran influir negativament al municipi són l'augment de la temperatura mitjana anual/mensual o la
disminució de la precipitació mitjana anual/mensual.
Socioeconómica:

×

[√/×]

[Desplegar]

i Añada tantas filas para sus acciones clave como sea necesario
i Haga clic aquí para enviar sus Evaluaciones de Riesgos y Vulnerabilidades a helpdesk@mayors-adapt.eu. Se mostrarán en su perfil de firmante del sitio web sobre el Pacto de Alcaldes.

Tipo de Riesgo Climático

¿Para publicar?

Indicadores relacionados
con la vulnerabilidad
% Part de grups de població sensible
(p. ex.: ancians (> 65), joves (< 25),
famílies de jubilats sols, famílies amb
baixos ingressos o desocupades)
% de canvi en la temperatura mitjana
anual/mensual.
% de canvi en la precipitació mitjana
anual/mensual.

Riesgos y Vulnerabilidades del Cambio Climático

y INICIO

4) Impacto previsto en su autoridad local o región
Sector político afectado
Energía

Agua

Planificación territorial

Agricultura y silvicultura

Medio ambiente y biodiversidad

Nivel de impacto previsto

Marco temporal

Posible

Alto

A corto plazo

Número o % d’infraestructures de
transport / energia / aigua / TIC fetes
malbé per condicions o episodis
climatològics extrems.

Probable

Moderado

Actualmente

Número de dies d'interrupció del
subminsitre d'aigua.
% d'usuaris afectats per talls d'aigua.

Efecte illa de calor.

Posible

Bajo

A medio plazo

Inundacions de la zona rústica.
Necessitat d'adaptar els cultius.

Posible

Moderado

A medio plazo

Degradació de la massa forestal.

Posible

Bajo

A medio plazo

% de pèrdues d’hàbitat per
esdeveniments climatològics extrems.
Número de persones
lesionades/evacuades/traslladades a
causa dels episodis climatològics
extrems (per exemple, onades de

Afectació de les infraestructures
energètiques.
Interrupció del servei de
subministre d'aigua.

Salud

Afectació de la població per les
onades de calor.

Probable

Moderado

A largo plazo

Turismo

Canvis en el patró de demanda
turística.

Posible

Bajo

A medio plazo

i Oculte las filas que no conciernan a su autoridad
local.

Probabilidad de que
ocurra

Impacto previsto

i Solo debe rellenarse para los riesgos climáticos que conciernen a su autoridad local.

Indicadores relacionados
con el impacto

% de zones grises/blaves/verdes
afectades per les condicions o
episodis climatològics extrems (per
exemple, efecte d’illa de calor,
% de pèrdues agrícoles per
condicions/episodis climatològics
extrems (per exemple, sequera,
manca d’aigua, erosió del sòl).

% de canvi en fluxos/activitats
turístiques.
i Haga clic aquí para ver ejemplos de
indicadores relacionados con el
impacto y los sectores

ATRÁS   SIGUIENTE

Acciones de Adaptación

y INICIO

1) Planes de Acción para la Adaptación
Breve descripción

Título

Pla d'acció d'adaptació al canvi
Pla d'acció d'adaptació al canvi climàtic de Selva (inclòs dins PAESC).
climàtic

Fecha de adopción (si
procede)

Idioma

¿Para publicar?

[dd/mm/aa]

Idioma nacional

[dd/mm/aa]
[dd/mm/aa]

[Desplegar]
[Desplegar]

×
[√/×]
[√/×]

i Agregue tantas filas como sea necesario.

i Envíe su Plan de Acción para la Adaptación Local y otros documentos de planificación (si los hubiera) a helpdesk@mayors-adapt.eu.
Incorporación de la adaptación en otros ámbitos políticos

500 caracters quedan

2) Acciones de Adaptación

i Enumere sus acciones de adaptación en la tabla inferior. Las acciones pueden ser integrales o representativas, tomadas de uno o más de los documentos citados por la autoridad local en la sección anterior.
<<Campos obligatorios adicionales solo para «Acciones Clave»>>
Sector

Edificios

Edificios

Salud

Energía

Planificación territorial

Planificación territorial

Agricultura y silvicultura

Agricultura y silvicultura

Título

Breve descripción

(máx. 120 caracteres)

(máx. 300 caracteres)

Instal·lació d'elements que evitin la incidència
directa del llum del sol, tals com cortines, estors,
Millora del confort interior per sistemes tendals…
En noves construccions, construcció incloent
passius.
voladissos i altres dissenys arquitectònics que
permetin un major confort tèrmic als edificis.
Aprovar una ordenança de construcció sostenible
que vagi més enllà del CTE i del decret
d'eficiència energètica. Normativa municipal que
Ordenança de construcció sostenible.
exigesqui la regeneració i reutilització d'aigües
pluvials i grises als edificis de nova construcció o
amb reformes majors.
Instal·lació de proteccions solars fixos o
provisionals als principals punts de trànsit
Disseny dels camins escolars, carrils
peatonal. L'acció pretén protegir a les persones
bici, de vianants… Creació de zones
més vulnerables dels dies calorosos i de les
d'ombra.
onades de calor. Es proposa a les places, però es
pot ampliar segons els trajectes més freqüentats
per les persones.
Per dur a terme aquesta mesura, seria convenient
Augment de l’autosuficiència energètica
la creació d'un Pla d'Autosuficiència energètica
del municipi.
municipal.
Revisar els plecs corresponents a obres
d'edificació i urbanització per a que incorporin
criteris d'adaptació al canvi climàtic
Revisió dels criteris urbanístics per
millorar el confort tèrmic urbà.
Es proposa la participació dels tècnics de les
diverses àrees de l'Ajuntament que poden estar
relacionades amb aquesta acció.
A les noves zones urbanitzades i les que s'hagin
de reformar, adoptar criteris de mobiliari i
Creació d’espais urbans de protecció
enjardinat: Paviment que eviti calor, evitar
enfront onades de calor/fred.
mobiliari metàlic, zones amb espais d'ombra…,
per protegir la població de la calor.
Fer campanyes informatives, reunions, xerrades...
Foment de la conservació i cultiu de les Per a que els agricultors adaptin els cultius a la
varietats locals.
menor disponibilitat d'aigua i a les noves
característiques climàtiques.
Es proposa una major implicació del municipi en
la prevenció d'incendis mitjançant la creació del
Millora dels plans forestals existents.
seu propi pla de prevenció. Aquest pla de
Redacció del pla de prevenció
prevenció d'indencis ha de complementar i
municipal d'incendis.
ampliar els que ja hi hagi a nivell territorial,
autonòmic o estatal.

Organismo/Departamento
responsable

Período de ejecución
Inicio

Fin

Grado de
ejecución

Àrea d'instal·lacions
municipals

2020

2023 No se ha iniciado

x

Àrea d'urbanisme

2024

2025 No se ha iniciado

x

Àrea d'instal·lacions
municipals

2023

2025 No se ha iniciado

Àrees d'urbanisme i medi
ambient

2020

2030 No se ha iniciado

Àrea d'urbanisme

2025

2026 No se ha iniciado

Àrea d'instal·lacions
municipals

2024

2030 No se ha iniciado

Àrea de medi ambient

2029

2030 No se ha iniciado

Àrea de medi ambient

2028

2029 No se ha iniciado

Àrea de medi ambient

2027

2030 No se ha iniciado

L'objectiu d'aquesta acció és la recuperació de les
zones afectades per incendis o desforestades.
Medio ambiente y biodiversidad Reforestació de les zones degradades.

Amb la reforestació s'aconsegueix una major
superfície verda amb la que es podran combatre
millor les temperatures extremes i la sequera del
terreny, així com les esllavissades en zona
muntanyosa.

Seleccionar
¿Afecta la
acción también como acción
a la mitigación? clave (☼)

x

Riesgo y/o
Partes interesadas
vulnerabilidad
implicadas
abordado

Costes (€)

Resultados
alcanzados (mín.
1)

Inversión

No Inversión

Acciones de Adaptación

y INICIO
Anar canviant i plantant noves espècies vegetals
que tinguin menys requeriments d'aigua. El servei
de jardineria de l'ajuntament ha de tenir en
Àrea de medi ambient
compte, a l'hora de triar l'arbrat a plantar al
municipi, les característiques de cada espècie.

2024

2026 No se ha iniciado

Amb aquesta acció es pretén caracteritzar els
Identificar les espècies autòctones i les
ecosistemes propis del municipi i definir la seva
àrees del municipi més sensibles al
Medio ambiente y biodiversidad
sensibilitat al canvi climàtic. Això permetrà definir Àrea de medi ambient
canvi climàtic per a la seva gestió i
posteriorment una sèrie d'estratègies per protegir
protecció.
les espècies més vulnerables i preservar-les.

2027

2028 No se ha iniciado

Àrea d'instal·lacions
municipals

2024

2030 No se ha iniciado

Àrea d'instal·lacions
municipals

2022

2023 No se ha iniciado

Àrea de turisme

2028

2030 No se ha iniciado

Àrea de turisme

2027

2028 No se ha iniciado

Àrea de medi ambient

2021

2025 No se ha iniciado

No depèn de l'ajuntament

2020

2030 No se ha iniciado

No depèn de l'ajuntament

2020

2021 No se ha iniciado

Àrea de medi ambient

2026

2028 No se ha iniciado

2020

2030 No se ha iniciado

2021

2022 No se ha iniciado

Medio ambiente y biodiversidad

Salud

Salud

Turismo

Turismo

Agricultura y silvicultura

Energía

Energía

Agricultura y silvicultura

Estratègia d'adaptació del verd urbà.
Priorització dels adobs orgànics.

El municipi ha de disposar d'espais de
confinament on es puguin dirigir les persones
Obrir edificis públics amb climatització vulnerables, sobretot en cas d'onada de calor. Un
per acollir persones vulnerables.
espai adient és el pavelló del poliesportiu de Ses
Comes. Això no obstant, caldria que el municipi
establís altres espais de confinament.
L'acció consisteix en la revisió i millora de l'estat
Optimitzar el manteniment de fonts,
dels diferents fonts, brolladors i estanys del
brolladors i estanys artificials.
municipi. D'aquesta forma es pretén evitar que es
tudi aigua.
Amb aquesta acció es proposa incentivar a les
empreses del sector turístic per a que se
certifiquin com a turisme sostenible. Per tal
Ecocertificació del sector turístic.
d'obtenir la certificació, les empreses han
d'acomplir amb els requisits de sostenibilitat
ambiental corresponents.
Realització d'una avaluació del sector turístic al
Càlcul de la petjada ecològica del sector municipi de Selva. D'aquest mode es pot conèixer
turístic municipal.
quin és el seu impacte ambiental i en endavant
establir mesures per tal de reduir-lo.
L'ús de parets seques redueix els riscos de patir
inundacions, motiu pel qual en serà d'especial
Manteniment dels murs de pedra seca importància la seva conservació al municipi. Per
per aprofitar el seu paper biològic.
tant, es proposa dur a terme un manteniment actiu
de les parets seques, que haurà d'efectuar-se
també en parets seques de titularitat privada.
Sol·licitar a l'empresa de distribució elèctrica que,
Augment del manteniment sota les
com a propietaria de la xarxa de distribució,
línies de distribució elèctrica.
realitzi un manteniment més intensiu de les línies
dins del terme municipal.
Sol·licitar a l'empresa de distribució elèctrica que,
com a propietaria de la xarxa de distribució, revisi
Revisió de l’estat de les torres de
l'estat de les torres de distribució del terme
distribució elèctrica.
municipal per assegurar que poden resistir els
impactes del canvi climàtic.
Per a poder fer front a la vulnerabilitat a un risc
d'incendi forestal, es proposen les següents
Obertura de franges, perimetrals,
actuacions:
reducció de densitats de bosc… Gestió
- Creació i manteniment de tallafocs als boscs.
ramadera integrada en la gestió forestal
- Mantenir els boscs nets.
i la prevenció d'incendis.
- Ús dels pasturatges dels animals per a la
millora de l'estat dels boscs.

Medio ambiente y biodiversidad Millora de les condicions dels torrents.

Medio ambiente y biodiversidad

Realització d'un pla d'inundacions
municipal.

i Añadir/ocultar tantas filas como sea necesario.

Millorar les condicions dels torrents del municipi,
en especial els de Massanella i de Sa Coma.
Àrea de medi ambient
Establir un programa continu de neteja i
esbrossada de residus i vegetació.
Creació d'un pla d'inundacions propi del municipi.
D'aquesta forma es disposarà d'unes línies
bàsiques a seguir per poder fer front a incidents i
emergències degudes a inundacions. També ha Àrea de medi ambient
de ser una eina que marqui les bases de les
feines a executar que evitin possibles
inundacions.

i Para cuantificar el riesgo o la vulnerabilidad abordados
o el resultado alcanzado, haga clic para ver algunos
ejemplos de indicadores.

ATRÁS
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i Las siguientes tablas y gráficos se generan automáticamente en función de los datos que haya indicado en las pestañas anteriores.
1) Estado del Firmante en el Ciclo de Adaptación
[Fuente: pestaña «Tablero de Puntuación de la Adaptación»]
D: No se ha iniciado o está iniciándose

PASO 1 - Preparar el
terreno

C: Avanza bien
B: Sigue adelante

A

A: Está tomando la iniciativa

B
PASO 6 - Seguimiento &
evaluación

PASO 2 - Evaluar riesgo
& vulnerabilidades

C
D

PASOS 3 & 4 Identificar opciones de
adaptación

PASO 5 - Ejecución

2) Matriz de Calificación de Riesgo
[Fuente: pestaña «Riesgos & Vulnerabilidades»]

Tipo de riesgo climático Nivel de Riesgo
Calor extremo
Frío extremo
Precipitación extrema
Inundaciones
Elevación del nivel del mar
Sequías
Tormentas
Avalanchas
Incendios forestales
Otro

[especifíquese]

!!
[?]
!!!
!!!
[?]
!
[?]
[?]
!
[?]

Cambio esperado Cambio esperado Período de
en intensidad
en frecuencia
tiempo

[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]

[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]

[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]

!: Bajo

↑: Aumento

|: Actualmente

!!: Moderado

↓: Disminución

►: A corto plazo

!!!: Alto

↔: Sin cambio

►►: A medio plazo

[?]: Se desconoce

[?]: Se desconoce

|►►►: A largo plazo
[?]: Se desconoce

Informe de Adaptación
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3) Matriz de Calificación de Impacto
[Fuente: pestaña «Riesgos & Vulnerabilidades»]

Sector político impactado

Probabilidad de
que ocurra

Edificios
Transporte
Energía
Agua
Residuos
Planificación territorial
Agricultura & silvicultura
Medio ambiente & biodiversidad
Salud
Protección civil & emergencias
Turismo
[especifíquese]
Otros

Nivel de impacto
Período de tiempo
esperado

!!!
!!

►
|

Probable

!
!!
!
!!

►►
►►
►►
►►►

Posible

!

►►

Posible
Probable

!: Bajo

|: Actualmente

!!: Moderado

►: A corto plazo

!!!: Alto

►►: A medio plazo

[?]: Se desconoce

|►►►: A largo plazo
[?]: Se desconoce

Posible
Posible
Posible

4) Acciones de adaptación por sector (notificadas)
[Fuente: pestaña «Acciones de Adaptación»]

Sector
0%

10% 0% 9%
0%

Edificios

0%

14%

Transporte

14%

Energía
Agua
Residuos

0%
10%

Planificación Territorial
Agricultura & Silvicultura
Medio Ambiente & Biodiversidad
Salud

24%

Protección Civil

19%

Turismo
Otros

Edificios
Transporte
Energía
Agua
Residuos
Planificación territorial
Agricultura & silvicultura
Medio ambiente & biodiversidad
Salud
Protección civil & emergencias
Turismo
Otros

Número de acciones
notificadas
2
0
3
0
0
2
4
5
3
0
2
0
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4) Estado de las Acciones de Adaptación (notificadas)
[Fuente: pestaña «Acciones de Adaptación»]

Estado de la acción
100%
No se ha iniciado

5) Comentarios

En proceso

0%
Completo

Cancelado

No especificado

No se ha iniciado
En proceso
Completo
Cancelado
No especificado
Total:

Número de acciones notificadas

21
0
0
0
0
21

100%
0%
0%
0%
0%

