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1. INTRODUCCIÓ 
 
El Pacte dels Alcaldes és el principal moviment europeu en el que participen les 
autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar 
l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el 
seu compromís, els signants del pacte s’han proposat superar l’objectiu de la Unió 
Europea (UE) de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans de 2020, mitjançant 
actuacions d’eficiència i d’estalvi d’energia relacionades amb la promoció de fonts 
d’energia renovable. 
 
L’Ajuntament de Llaurí té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques 
eficaces per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant l’adopció 
de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a 
més de la promoció de fonts d’energia renovable. Així, fa seues les propostes de la UE 
de març de 2007 i es compromet a reduir les seues emissions de CO2 en un 20% per a 
l’any 2020, incrementar-ne un 20% l’eficiència energètica i aconseguir que un 20% del 
subministrament energètic procedisca de fonts renovables. 

 
L’Àrea de Projectes de l’Agència Energètica de la Ribera (AER), organisme autònom 
del Consorci de la Ribera que té com a àmbit d’actuació els municipis de la Ribera 
Alta i Baixa, impulsa el Pacte dels Alcaldes com a mecanisme per fer front al canvi 
climàtic des dels ens locals i dóna suport tècnic als ajuntaments que s’hi adhereixen. 
Mitjançant acord de Plenari de l’ajuntament amb data 11 de març de 2011, 
l’ajuntament de Llaurí aprova la moció de l’AER relativa al Pacte dels Alcaldes. Així, el 
municipi de Llaurí va signar el Pacte dels Alcaldes el 30 de març de 2011 i es 
compromet a la realització de les següents accions: 
 

 Elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) en un termini màxim 
d’un any des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del document 
respondrà a les directrius que s’estableixen per part de la Direcció de 
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les 
emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els 
objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques es disposa 
del suport de l’Agència Energètica de la Ribera. 

 Elaborar un informe bianual per a l’avaluació, control i verificació dels 
objectius establerts en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). 

 Organitzar el Dia de l’Energia, com a acció de conscienciació i 
informació referent a la importància de l’estalvi d’energia i la utilització 
d’energies renovables, adreçada a la ciutadania. 

 Informar de les fites obtingudes en acompliment del PAES. 
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2. OBJECTIUS GENERALS. OBJECTIU DE REDUCCIÓ 
 
Els objectius generals que han motivat l’elaboració del Pla d’Acció d’Energia 

Sostenible són: 

 Reducció general del consum d’energia final 

 Reducció global dels gasos d’efecte hivernacle 

 Reducció de les emissions de CO2 provinents del transport rodat 

 Increment de l’eficiència energètica 

 Increment de la producció local d’electricitat provinent d’energia renovable 

 Increment global de l’ús de fonts d’energies renovables 
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3. ESTRUCTURA DEL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) 
 
El Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de Llaurí conté tot una sèrie de documents, 
a més del present que és el document VI, una síntesi per facilitar-hi la comprensió 
general que inclou l’inventari d’emissions, les accions proposades al PAES i les plantilles 
de la Comissió Europa emplenades i preparades per a ser presentades i ratificar 
l’adhesió a la iniciativa del Pacte dels Alcaldes. 
 
A continuació es mostra l’estructura general del PAES: 
DOCUMENT I. Memòria del pla d’acció 

1. Antecedents 
2. Justificació 
3. Objectius 
4. Context local 
5. Metodologia del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) 

 
DOCUMENT II. Inventari d’emissions 

1. Consideracions prèvies 
2. Edificis i equipaments 
3. Agrícola 
4. Transport 
5. EDAR 
6. Factors d’emissions 

 
DOCUMENT III. Diagnosi de l’inventari d’emissions 

1. Consum d’energia final 
2. Producció d’energia 
3. Avaluació de les emissions 
4. Conclusions 

 
DOCUMENT IV. Pla d’Acció 

1. Pla d’Acció de Llaurí 
2. Gestió del Pla d’Acció 
3. Diagnosi del Pla d’Acció d’Energia Sostenible 

 
DOCUMENT V. Pla de control i seguiment 

1. Introducció 
2. Indicadors de Sostenibilitat Energètica 
3. Indicadors del desenvolupament de les accions 
4. Programari per al seguiment i presentació de l’Informe d’Execució 

 
DOCUMENT VI. Document de síntesi 
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4. INVENTARI DELS GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

4.1    Consum d’Energia. 

4.1.1  Evolució general del consum d’energia al municipi. 
 

Figura 3.1. Evolució del consum energètic a Llaurí. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari d’emissions. 

 
4.1.2. Consum d’energia per Sectors. 
 

Figura 3.2. Consum d’energia per sectors al municipi de Llaurí, any 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dadeas obtingudes a l’inventari. 
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Figura 3.3. Consum d’energia per sectors al municipi de Llaurí, any 2005. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dadeas obtingudes a l’inventari. 

 

Taula 3.1. Consum d’energia per sectors al municipi de Llaurí  als anys 2005‐2010. 

 2005 
(MWh) 

2010 
(MWh) 

Increment 
(% respecte 2005) 

Edificis i equipaments municipals 81,53 131,79 61,65% 

Enllumenat públic municipal 230,00 309,28 34,47% 
Serveis 468,94 550,89 17,48% 

Residencial 3154,68 3615,51 14,61% 

Industrial 174,53 207,96 19,16% 

Transport 3966,65 3949,64 -0,43% 

Agrícola 1157,66 1.263,23 9,12% 

TOTAL 9.233,99 10.023,30 8,60% 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dadeas obtingudes a l’inventari. 

 

Figura 3.4. Representació del consum d’energia a Llaurí per sectors, anys 2005 i 2010. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dadeas obtingudes a l’inventari. 
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Al periode d’estudi podem observar un augment del consum d’energia en els diferents 
sectors excepte en el cas del transport, encara que el seu descens ha sigut lleuger 
(0,43%). Malgrat això, el sector transport és el que representa el major consum 
energètic al municipi (3949,64 MWh), seguit del sector residencial (3615,51 MWh). 
 

Figura 3.5. Consum d’energia consumida per tipus de font al municipi de Llaurí per a l’any 2005. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dadeas obtingudes a l’inventari. 

 

Figura 3.6. Consum d’energia consumida per tipus de font al municipi de Llaurí per a l’any 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dadeas obtingudes a l’inventari. 

 

Les principals fonts d’energia al municipi de Llaurí són l’electricitat i els combustibles 
fòssils (gasolina i gasoil), seguit del gas butà.  Pel que fa a la variació entre els anys 
d’estudi, el consum d’electricitat i gasoil s’ha incrementat en un 20,66% i 0,85% 
respectivament mentre que el de gasolina i butà han disminuït en un 3,57% i 15,67% 
respectivament.  El consum d’energies renovables comença a 2010, malgrat no tinga 
encara una representació molt poc significativa (0,14%). 
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4.1.3. Consum d’energia d’Edificis i Equipaments municipals. 
A) CONSUM GENERAL: 
 

Figura 3.6. Consum d’energia consumida per tipus de font al municipi de Llaurí per a l’any 2010. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dadeas obtingudes a l’inventari. 

 
Els canvis més significatius que podem apreciar és l’augment en un 26,88 % del consum 
de l’electricitat, i el descens en el consum del butà en un 15,67%. 
 
B) CONSUM PER EDIFICIS I EQUIPAMENTS. 
 

A l’observar la taula 3.2 vegem que l’edifici amb més consum és el col·legi (53,59%) 
seguit de la casa consistorial (Ajuntament) amb un consum del 27,35%. En el periode 
estudiat, l’edifici multiusos ha passat de representar el 5% del consum total a 
representar el 14%, mentre que el poliesportiu, escola infantil i piscina han passat de ser 
el 10% a només el 3%. La llar dels jubilats no estava en funcionament en 2005, es va 
inaugurar al febrer del 2010. 
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Figura 3.7. Consum d’energia per tipus de font dels Edificis i equipaments municipals a l’any 2010.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 

Taula 3.2. Consum elèctric dels Edificis i Equipaments municipals per als anys 2005 i 2010. 

Total (MWh) Consum edificis municipals 
2005 2010 

Ajuntament 12,16 36,04 
Col·legi 59,35 70,62 
Llar de Jubilats 0,00 5,14 
Multiusos 2,04 12,87 
Consultori mèdic 2,89 4,56 
Poliesportiu + Escola Infantil + Piscina 4,02 2,56 
Magatzem C/Pou,2 1,07 0,00 
TOTAL 81,53 131,79 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
4.1.4. Consum d’energia per l’Enllumenat Públic municipal. 
Per a l’enllumenat públic municipal s’empra només energia elèctrica.  Com es pot 
derivar del gràfic anterior, el consum d’electricitat s’ha vist incrementat en el periode 
2005-2010 en un 34,47%. 
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Figura 3.8. Consum d’energia per l’Enllumenat públic municipal per als anys d’estudi 2005 i 2010.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
4.1.5. Consum d’energia a la Flota municipal. 
A la figura 3.9 trobem l’ús de combustibles per a la Flota municipal de Llaurí. Podem 
apreciar que s’empra majotriàriament gasoil, encara que l’ús de la gasolina ha 
augmentat en un 56,58% en el periode estudiat. Per contra, aquest combustible sols 
representa al 2010 un 7,33% del total de combustibles utilitzats per la flota municipal. A 
més, cal resaltar la mancança en l’ús de biocombustibles. 
 

Figura 3.9. Evolució del consum d’energia per font de la Flota municipal al periode d’estudi (2005‐2010).  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 
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4.1.6. Consum d’energia al Sector serveis. 
 

Figura 3.10. Evolució del consum d’energia per font  al Sector serveis.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
En el periode estudiat, el sector serveis, que engloba activitats que pertanyen al sector 
terciari que no siguen propietat de l’entitat local ni estiguen gestionades per ella, ha 
disminuït en un 23,03%. 
 
4.1.7. Consum d’energia als Edificis residencials. 
Als edificis residencials l’energia més emprada és l’energia elèctrica. Com vegem a la 
següent figura, el consum del butà ha disminuït un 15,67% en el periode estudiat 
mentre que el d’electricitat ha augmentat un 27,16%. Destaca l’aparició de les 
renovables, representades per l’energia solar tèrmica, en 2010, encara que la seua 
representació és molt poc significativa (0,36%). 
 

Taula 3.3. Consum d’energia als Edificis residencials de Llaurí en el periode d’estudi (2005‐2010). 

 2005 
(MWh) 

2010 
(MWh) 

Electricitat 2199,51 2796,89 
Butà 955,17 805,46 
Renovables 0,00 13,16 
TOTAL 3154,68 3615,51 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 
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Figura 3.11. Evolució del consum d’energia per font del sector Edificis Residencials. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
4.1.8. Consum d’energia al Sector industrial. 
Als edificis, equipament i instal·lacions industrials del municipi de Llaurí es consumix 
energia elèctrica. El seu consum s’ha vist incrementat un 19,16% en el periode estudiat. 
 

Figura 3.12. Evolució del consum d’energia  al Sector industrial. 

150

160

170

180

190

200

210

MWh

Electricitat 174,53 207,96

2005 2010

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 
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4.1.9. Consum d’energia al Trasnport privat. 
De la mateixa manera que en la flota municipal, en el transport privat el consum de 
gasoil predomina sobre el de gasolina i no hi ha dades de consum de biocombustibles. 
En el periode estudiat el consum de gasoil s’ha vist incrementat en un 1,19% mentre 
que el de gasolina ha disminuït un 3,63%. 
 

Taula 3.4. Consum d’energia al Transport privat al municipi de Llaurí per al periode d’estudi 2005‐2010. 

 2005 
(MWh) 

2010 
(MWh) 

Gasolina 1152,76 1110,89 
Gasoil 2778,50 2811,59 
TOTAL 3931,26 3922,47 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 

Figura 3.13. Evolució del consum d’energia per font  al Transport privat. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 

4.2. Producció d’energia. 

4.2.1. Producció local d’energia. 
A Llaurí només hi ha producció d’energia a través de sistemes d’aprofitament de 

l’energia solar tèrmica que s’implanta a partir del 2007 com a conseqüència de 

l’exigència establerta per Codi Tècnic d’Edificació per als edificis de nova construcció. 

Es produix un total de 13 MWh/any en el subsector edificis residencials. Hi ha dues 

instal·lacions d’energia solar tèrmica. 
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Taula 3.5. Instal∙lacions d’energia solar tèrmica en el municipi de Llaurí. 

LOCALITZACIÓ DE L’EDIFICI TIPUS 
D’INSTAL·LACIÓ 

ENERGIA 
PRODUÏDA PER 
COL·LECTOR 
(kWh/any) 

NÚM. 
COL.LECTORS 

TOTAL 
INSTAL·LACIÓ 
(MWh/any) 

Prolong. C/ Sant Vicent FAGOR 150l 1.625,00 4 6,50 
C/ Sant Vicent cantó C/Sant 
Ramon SCHÜCO 150l 1.663,89 4 6,66 

    13,16 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
4.2.2. Avaluació d’emissions totals de CO2 al municipi. 
A) Evolució de les emissions de CO2 a Llaurí. 
 

La tendència en l’evolució de les emissions de CO2 del municipi ha sigut decreixent al 
contrari del consum energètic, en concret ha disminuït un 3,41% de 2005 a 2010. La 
tendència del descens pot veurés en la següent figura. 
 

Figura 3.14. Evolució de les emissions de les tones de CO2 del municipi de Llaurí. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
Pel que fa a les emissions de CO2 per habitant, podem dir que han dsiminuït de 1,87 t 
CO2/habitant a l’any 2005 i passant a ser al 2010 de 1,67 t CO2/ habitant a l’any.  
 
B) Emissions de CO2 per sectors a Llaurí. 
 

Com podem veure al gràfic 3.15. el sector més destacable és el sector transport privat 
seguit del sector residencial, després trobem els sectors menys significatius per ordre: 
enllumenat públic, indústria, edificis municipals, serveis i flota municipal.  
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Figura 3.15. Evolució de les emissions de tones de CO2 del municipi de Llaurí per sectors. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
Taula 3.6. Evolució de les emissions de CO2 per sector a Llaurí. 

t CO2 2005 2010 % Increment 
respecte 2005 

TRANSPORT PRIVAT 1028,90 1027,30 -0,16 
RESIDENCIAL 780,21 755,64 -3,15 
ENLLUMENAT PÚBLIC 61,41 65,57 6,77 
INDÚSTRIA 46,60 44,09 -5,39 
EDIFICIS MUNICIPALS 21,77 30,16 38,54 
SERVEIS 26,37 16,11 -38,91 
FLOTA MUNICIPAL 9,43 7,22 -23,44 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
A la taula 3.5. podem apreciar l’augment de les emissions als edificis municipals i 
l’enllumenat públic durant el període 2005-2010, als edificis municipals han augmentat 
amb un 50 % respecte el 2005 i a l’enllumenat públic un 38,54%, encara que no són 
sector significatiu al conjunt de les emissions com podem veure al gràfic 3.15. En canvi, 
la resta de sectors han disminuït les seues emissions. Pel que fa al transport privat, 
podem veure un estancament al consum de combustibles amb un lleuger descens del 
0,16%. A la flota municipal trobem que s’han disminuït un 23,44% i als sectors econòmics 
també, amb un 38,91% al sector serveis, i amb un 5,39% a la indústria. El sector 
residencial ha variat negativament un 3,15%.  
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C) Emissions de CO2 per tipus de font. 
 

Destaquem la major emissió als combustibles fòssils que representa un 45,61% del total 
de les emissions. A les fonts d’emissió com la gasolina i el gas liquat s’ha disminuït les 
tones de CO2 en 0,02% i 1,07 respectivament. En canvi el gasoil ha augmentat amb un 
1,46%.  
 

Taula 3.7. Emissions de CO2 per fonts al municipi de Llaurí. 

t CO2 GASOIL GASOLINA ELECTRICITAT GAS LIQÜAT 

2005 761,77 287,35 1057,38 192,94 
2010 768,21 277,11 1013,05 162,70 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
Figura 3.16. Emissions de CO2  per tipus de fon al 2010. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
Figura 3.17. Emissions de CO2  per tipus de fon al 2005. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 
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4.2.3. Emissions totals de CO2 d’Edificis i equipaments municipals. 
 

Figura 3.18. Emissions de CO2  als edificis i equipaments municipals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 

Aquest sector és un dels que menys emet emissions al municipi respecte la resta, en 
concret emet només l’1,36% del total de les emissions de Llaurí. 
A la figura 3.18. podem destacar l’evolució de les emissions de CO2 que durant el 
període d’estudi han augmentat amb el consum de l’electricitat ja que el consum del 
gasoil ha quedat estable.  El consum de gasoil representa el 26,92% de les emissions de 
CO2 totals al 2010 i un 73,08% de les emissions són degudes al consum de l’electricitat 
municipal. 
 
4.2.4. Emissions de CO2 a l’Enllumenat públic municipal. 
A la figura 3.19. podem veure les emissions degudes a l’Enllumenat públic als anys 
d’estudis 2005 i 2010.  A l’any 2010 les emissions degudes l’enllumenat eren de 66 tones, 
amb un augment d’emissions des del 2005 d’un 8,20%.  
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Figura 3.18. Emissions de CO2  als edificis i equipaments municipals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
4.2.5. Emissions de CO2 als Edificis residencials. 
 

Figura 3.19 Emissions de CO2  als edificis residencials. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
L’evolució de les emissions de CO2 al sector dels edificis residencials és descendent, al 
contrari del consum energètic.  En 2010 hi havia un total de 755,64 tones de CO2, un 
3,15% menys d’emissions respecte el 2005. Hi ha dos fonts de subministrament d’energia 
diferents al sector, destaca l’electricitat que emet un 78,47% de les tones de CO2 del 
sector i que ha augmentat un 3,20% respecte el 2005. En canvi l’altra font ha disminuït 
en el mateix percentatge respecte el 2005, sent les emissions al 2010 de 162,70 tones de 
CO2.  
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4.2.6. Emissions de CO2  al Sector serveis. 
Com es pot observar a la figura 3.20., les emissions de CO2 han disminuït de manera 
significativa en un 38,89% repecte del 2005, emetent un total de 16,11 tones de CO2 al 
2010. 

Figura 3.20 Emissions de CO2  al Sector serveis. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
4.2.7. Emissions de CO2 al Sector industrial. 
En aquest sector les emissions de CO2 disminueixen el seu valor en un 5,39% durant el 
periode d’estrudi, sent les emissions a l’any 2010 de  44,09 tones de CO2.  
 

Figura 3.21 Emissions de CO2  al Sector industrial. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 



Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Llaurí    DOCUMENT DE SÍNTESI  

 

21 

 

4.2.8. Emissions de CO2 a la Flota municipal. 
Les emissions degudes a la flota municipal són les menys significatives de tots els 
sectors, respecte a les emissions totals a l’any 2010 representen un 0,32%. 
 

Figura 3.22 Emissions de CO2  per font per la Flota municipal. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
Les emissions degudes a carburants pel transport durant el període d’estudi han 
disminuït un 23,43% , igual que el seu consum. D’aquestes emissions la majoria són 
degudes al gasoil, en concret un 93,13% en 2010, encara que haja disminuït durant el 
període d’estudi un 26,21%. En el cas de la gasolina aquesta si que ha augmentat les 
seues emissions amb un 56,58% respecte el 2005.  
 
4.2.9. Emissions de CO2 al Transport privat. 
El consum d’energia del transport privat a Llaurí és el principal emissor de CO2 al 
municipi. Les emissions de CO2 degudes al consum de combustibles per transport ha 
evolucionat disminuint un 0,15% , emetent al 2010 un total de 1.027,30 tones de CO2. 
Com podem veure a la figura 3.13. existeixen dos fonts emissores, el gasoil és el 
principal emissor amb 750,69 tones de CO2 al 2010, i amb una evolució ascendent 
durant el període del 1,19%, mentre la gasolina ha descendit les seues emissions en un 
3,63%. La proporció de les fonts dins del sector al 2010 és de 71,68% pel gasoil i del 
28,32% per a la gasolina. 
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Figura 3.23. Evolució de les emissions de CO2 per font  del Transport privat. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Llaurí    DOCUMENT DE SÍNTESI  

 

23 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS FINALS. 

Sector/ àmbit 
d’actuació Acció Cost 

estimat Estalvi energètic 
Producció 
d’energia 
renovable 

Reducció 
CO2 

EDIFICIS, EQUIPAMENT/ INSTAL·LACIONS I INDÚSTRIA 
1.1.- Reduir les emissions de CO2 del sistema de 
producció de calefacció basat en una caldera de 
gasoil al col·legi Sant Blai, mitjançant la instal·lació 
de biomassa. 

20.000 € - 28.557 kWh/any 7,62 t/any 

1.2.- Millorar l’eficiència energètica dels sistemes de 
climatització dels edificis municipals de l’Ajuntament, 
Multiusos, Consultori, Llar de Jubilats i el col·legi 
públic Sant Blai. 

- 3.517 kWh/any - 0,74 t/any 

1.3.- Creació de la figura del gestor energètic 
municipal i de la Comissió de l’energia. 90.000 € - - - 

1.4.- Dissenyar els edificis de nova construcció i les 
instal·lacions que necessiten amb criteris d’eficiència 
energètica i utilitzant sempre sistemes energies 
renovables. 

- - - - 

1.5.- Millorar l’eficiència energètica dels sistemes de 
climatització als centres educatius. - 5.711 kWh/any - - 

1.6.- Millorar l’eficiència energètica dels sistemes 
d’il·luminació prioritzant la utilització de la 
il·luminació natural als edificis escolars. 

1.980 € 2.640 kWh/any - 0,70 t/any 

Edificis, 
equipaments/ 
instal·lacions 
municipals 

1.7.- Elaborar una guia d’ús de cada edifici 
municipal que explique com s’han d’utilitzar les 
instal·lacions consumidores d’energia i designar els 
responsables del seu control. 

30.000 € 9.135 kWh/any - 1,94  t/any 

Edificis/ 
equipaments 
terciaris no 
municipals 

2.1.- Promoció de la instal·lació de sistemes 
d’energia renovable i de millora de l’eficiència 
energètica al sector terciari. 1.000 € - 154.830 kWh/any 32,82 t/any 
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3.1.- Promoure la instal·lació de sistemes d’energia 
renovable a les vivendes del municipi. 10.000 € - 78.149 kWh/any 16,57 t/any 

3.2.- Implantar un sistema de control de la instal·lació 
i manteniment de les instal·lacions solars tèrmiques 
executades al municipi amb l’aplicació del CTE i 
amb la creació d’una ordenança solar municipal. 

- - - - 

Edificis 
residencials 

3.3.- Promoure la rehabilitació de l’envolvent tèrmica 
i els tancaments de les vivendes  . 10.000 € 42.880 kWh/any - 9,10 t/any 

Enllumenat 
públic 
municipal 

4.1.- Optimitzar el consum d’energia de l’enllumenat 
públic municipal amb la millora de l’eficiència 
energètica de la instal·lació d’enllumenat. 

70.000 € 
 108.247 kWh/any - 22,95 t/any 

Indústria 5.1.- Promoure la instal·lació de sistemes d’energia 
renovable i de millora de l’eficiència energètica a la 
indústria del municipi. 

- - 292.000 kWh/any 61,90 t/any 

TRANSPORT 
6.1.- Millora de l’eficiència de la flota incorporant 
vehicles híbrids, elèctrics o basats en tecnologies 
que en redueixin les emissions. 

60.000 € 582 kWh/any - 0,15 t/any 
Flota municipal 

6.2. Utilització de biodièsel com a únic combustible 
per a tot el parc de vehicles actual dièsel del 
municipi. 

- - - 2,02 t/any 

7.1. Substitució del 25% de la flota de vehicles privats 
per vehicles de tecnologia híbrida o elèctrics. - 23.782 kWh/any - 6,18 t/any 

7.2. Fomentar l’ús del biodièsel amb la realització de 
campanyes informatives i/o negociant preus més 
competitius. 

10.000 € - 126.521 kWh/any 33,78 t/any 

7.3. Promocionar la utilització del transport públic 
amb un estudi de viabilitat de transport públic a les 
poblacions limítrofes de la Ribera Baixa. 

- - - - 

Transport privat i 
comercial 

7.4 Promoure els plans de transport al treball 
fomentant el desplaçament en transport públic i 
cotxe compartit. 

2.000 € 28.944 kWh/any - 7,73 t/any 

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT 
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8.1.Fomentar la instal·lació d’energia solar 
fotovoltaica a les cobertes dels edificis municipals. 120.000 € - 58.400 kWh/any 12,38 t/any Fotovoltaica 

8.2. Promoure la instal·lació d’energia solar 
fotovoltaica als habitatges, equipaments i indústries. 10.000 € - 563.326 kWh/any 119,43 t/any 

ORDENACIÓ TERRITORIAL 
Urbanisme 9.1.-Cedir sòl públic per a la instal·lació de RES. - - 3.552.000kWh/any 753 t/any 
Mobilitat 10.1.- Promocionar els desplaçaments a peu i en 

bicicleta. 2.000 € - - - 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS 
Requisits 
d’eficiència 
energètica 

11.1.- Implantació d’un programa de Compra 
Pública Verda, incloent-hi criteris d’avaluació a les 
empreses a l’hora d’adjudicar serveis i contractes. 

- - - - 

COL·LABORACIÓ AMB ELS CIUTADANS 
Assessorament 12.1.- Creació de l’OFICINA VERDA per informar als 

ciutadans sobre ajuts i subvencions per a la 
instal·lació i adquisició de productes que reduixen el 
consum d’energia i/o en produïsquen de renovable. 

- - - - 

Sensibilització 13.1.- Desenvolupar campanyes d’educació 
ambiental dirigides a la ciutadania en matèria de 
consum energètic responsable. 

80.000 € 225.330 kWh/any - 47,77 t/any 

Formació i 
educació 

14.1.- Organitzar cursos de conducció eficient per als 
treballadors municipals i la ciutadania en general. - 394.964 kWh/any - 103,45 t/any 

ALTRES 
Residus 15.1.- Realitzar campanyes informatives per a 

promocionar l’arreplegada de l’oli vegetal residual 
domèstic. 

1.000 € - - - 

TOTAL 517.980 € 845.732 kWh/any 4.853.783 kWh/any 1.240,2 t/any 
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Emissions de CO2 totals a 
l’any 2010 a l’àmbit del 
PAES  [t/any] 

Reducció CO2 [t/any] % de reducció d’emissions 

1.946,1 t/any * 1.240,23 t/any 63,73 % 
*  Aquest  és  el  total  d’emissions  de  CO2  que  s’han  contabilitzat  derivades  dels  sectors  que  hem 
considerat a l’hora de proposar les accions en el Pla d’Actuació del PAES. 

 
Emissions de CO2 totals a 
l’any 2010 [t/any] Reducció CO2 [t/any] % de reducció 

d’emissions 
2.221 t/any 1.240,23 t/any 55,84 % 
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6. FINANÇAMENT DELS RECURSOS. 
Dues eines de planificació importants es destaquen en l’actualitat a Espanya per 
donar una resposta als problemes energètics i ambientals: l’estratègia Espanyola 
d’estalvi i Eficiència Energètica (E4) i el Pla d’energies Renovables 2011-2020. El que es 
pretén amb ells és passar a un model energètic més sostenible, on les energies 
renovables locals han d’aconseguir un paper més rellevant en una demanda 
d’energia més moderades gràcies a l’establiment d’estalvis d’energia i eficiència.  
Quant a les energies renovables, el Pla d’energies Renovables, PER 2011-2020, 
representa el marc per al desenvolupament dels recursos energètics renovables a 
Espanya, d’acord amb el contingut del Reial Decret 661/2007 i les seves modificacions 
(RD 1578/2008), regulant la producció d’energia elèctrica en règim especial. En aquest 
sentit,  l’institut per la Diversificació i l’estalvi Energètic (IDAE) ha posat en marxa alguns 
programes d’ajuda específics per a la indústria de les energies renovables, en 
compliment dels seus objectius per fomentar l’ús de les energies renovables. El IDAE en 
l’actualitat ofereix als inversors potencials una línia de crèdit per finançar la inversió en 
instal·lacions solars tèrmiques, independent de la fotovoltaica, dels projectes de 
biomassa i dels instal·lacions de cogeneració, finançats inicialment amb un pressupost 
total d’aproximadament  30 milions €. A més, la producció de calor i fred a partir de 
fonts renovables d’energia es recolzada per el Codi Tècnic de l’edificació (CTE, 2006). 
Aquest inclou l’obligació de cobrir el 30-70% de la demanda d’aigua calenta sanitària 
a partir d’energia solar tèrmica a tots els edificis nous i renovacions. El volum d’aigua 
calenta demandat i la ubicació geogràfica de l’edifici determinen el percentatge 
exacte que s’aplica. Les inversions en la producció de calor i fred a partir de fonts 
renovables d’energia tenen dret a la subvenció del 36,4% del cost total. Quant a la 
contribució fotovoltaica, el CTE inclou l’obligació de instal·lar panells fotovoltaics en 
determinats edificis en funció de la seva dimensió i del seu ús.  
 
Respecte a l’estalvi d’energia i l’eficiència, l’estratègia Espanyola d’estalvi i Eficiència 
Energètica (E4), constitueix la línia estratègica de prioritat del Govern. La E4, adreçada 
essencialment als sectors d’ús final, va identificar un potencial d’estalvi d’energia 
primària l’any 2012 equivalent a 15.574 ktep. Per tal d’arribar a bon terme en el 
desenvolupament de l'E4, va ser necessari posar-ho en pràctica en dos Plans d'Acció, 
el Pla d'Acció PAE4 2005-2007 i el Pla d'Acció 2008-2012 PAE4.  
Els bons resultats assolits i l’experiència acumulada fins l’any 2007 en l’execució del 
primer pla han segut crucials per a la redacció del segon Pla d’acció 2008-2012, 
aprovat en el Consell de Ministres el juliol de 2007, consolidant l’esforç realitzat, i 
prestant especial atenció a sectors difuses (transport, residencial, serveis i agricultura).  
El nou Pla s’inscriu en el Pla d’acció per l’eficiència Energètica de la UE, contribueix a 
l’objectiu d’estalvi energètic del 20% en l’horitzó de 2020.  
De la mateixa manera, es compleix amb la Directiva 2006/32/CE sobre l’eficiència de 
l’ús de l’eficiència i els serveis energètics, per això els objectius anuals d’estalvi de 2% 
s’han establert, encara més ambiciós de l'1% que establí l'esmentada Directiva. En 
aquest sentit, és important assenyalar que els objectius energètics establerts en el marc 
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d’aquest nou Pla implica una millora addicional pel que fa a les previsions inicials de 
l'E4. A més, una de les mesures que inclou el Pla d’acció 2008-2012 PAE4 consisteix en 
impulsar el mercat de serveis energètics a través de les empreses de serveis energètics.  
 
D’altra banda la llei d’economia sostenible i la futura Llei d’eficiència Energètica i 
Energies Renovables impulsarà el mercat de serveis energètics, ja que té la intenció 
d’establir el marc legal adequat per al desenvolupament de ESCOs. A més, l’exigència 
d’eficiència energètica en edificis nous i renovats, s’incrementarà.  
 
Aquest marc garanteix un escenari avantatjós per al finançament de les activitats 
presentades en el pla d’acció, ja que se centren principalment en la millora de 
l’eficiència energètica i foment de les energies renovables. A més, es pretén utilitzar la 
fórmula ESCO per a l’aplicació d’algunes de les accions incloses en el SEAP, que és 
recolzada a través de la Llei d’economia Sostenible i la futura Llei d’eficiència 
Energètica i Energies Renovables.  
 
També, es té previst establir una línia pressupostària en el pressupost de l’Alcúdia per 
l’execució de les accions incloses en el SEAP i reinvertir els estalvis econòmics assolits en 
el compliment del pla d’acció. 
 
Finalment, també es poden assenyalar les fonts per les que es finança el projecte: 

 Fons propis: L’Ajuntament del municipi es fa càrrec de la despesa econòmica 
que comporta l’acció a realitzar. 

 Empresa de Serveis Energètics (ESE): El servei energètic prestat per l’ESE 
consistirà en un conjunt de prestacions incloent la realització d’inversions 
immaterials, d’obres o de subministraments necessaris per optimitzar la qualitat i 
la reducció dels costos energètics. Aquesta actuació pot comprendre més de 
la construcció, muntatge o transformació d’instal·lacions, equips i sistemes 
consumidors d’energia, el seu manteniment, actualització o renovació, 
l’explotació o la gestió derivats de la incorporació de tecnologies eficients. El 
servei energètic així definit haurà de prestar basant-se en un contracte que ha 
de portar associat un estalvi d’energia verificable, mesurable o estimable. 

 Agència Valenciana de l’Energia (AVEN): L’Agència Valenciana de l’Energia és 
l’entitat de la Generalitat Valenciana adscrita a la Conselleria d’economia, 
Indústria i Comerç, que té com a finalitat la gestió i execució de la política 
energètica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. A més dóna ajudes a les 
entitats públiques i privades per aconseguir millores energètiques. 
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7. PLA DE CONTROL I SEGUIMENT. 
Està previst crear un Comitè d’energia que estarà a càrrec de la supervisió i revisió del 
PAES. El Comitè està integrat per tècnics de l'AER, com a suport tècnic, així com per 
representants del govern local i representants d’associacions civils locals per tal de 
garantir la transparència i la participació dels interessats i els ciutadans. 
 
Les emissions de gassos d’efecte hivernacle (GHG) es revisaran cada dos anys per tal 
de comprovar l’eficàcia de les accions  realitzades i para el redisseny dels mateixes si 
fora necessari. 
 
L’estat de l’execució de les accions seran objecte de seguiment una vegada cada 
tres mesos. Els indicadors es defineixen per tal d’avaluar-la degudament. 
 
Els resultats de les revisions dels GHG i de la situació de l’aplicació de les accions serà 
discutit en la Comissió d’Energia per tal de decidir les mesures a emprendre per assolir 
els objectius del PAES.  
 
Cada 2 anys, s`haurà d’elaborar un informe d’execució, que tindrá com a objectiu 
verificar el compliment de les accions a realitzar, i en conseqüència la reducció de les 
emissions de CO2, aquest informe el realitzarà el Gestor energètic. 
 
El Gestor energètic, s’encarregarà de recollir la informació necessària per a 
l’elaboració d’aquest informe. Per tal d’aconseguir aquesta informació, el Gestor 
energètic estarà en continua comunicació amb el personal responsable de cada àrea 
d’actuació, el qual facilitarà les dades necessàries. 
 
Cada any el Gestor energètic implementarà una taula que inventariarà les dades de 
consum i producció d’energia, a més obtindrà les emissions de CO2 anuals. 
 
Aquestes taxes es realitzaran bianualment fins l’any 2020, any en el que es deurà 
complir la meta de reducció d’emissions de CO2 ( reducció de les emissions en al 
menys un 20%). 
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ANNEX I 
 

INVENTARI D’EMISSIONS SEGONS LA COMISSIÓ 
EUROPEA DE L’ENERGIA 

 



1) Objetivo global de reducción del CO2  20 (%)    para 2020

Marque con una cruz la opción correspondiente:

2) Visión a largo plazo de la entidad local (incluya los ámbitos de actuación prioritarios, las tendencias y los desafíos principales)

3) Aspectos organizativos y financieros 

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los autores son los únicos responsables del contenido de la presente publicación, que no refleja necesariamente la opinión de la Comisión Europea. La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en ella.

Coordinación y estructuras organizativas creadas/asignadas Ver apartado 1.2 del documento del Plan de Acción.

Recursos humanos asignados Ver apartado 1.2 del documento del Plan de Acción.

Más información: www.eumayors.eu.

Medidas de seguimiento y continuación previstas Facturación energética, Encuestas, Facturación de combustibles, Licencias de obra, etc. (Ver ANEXO III: Fichas de las Acciones del PAES).

Participación de las partes interesadas y los ciudadanos Ver apartado 3.2 del documento de la Memoria.

Presupuesto global estimado

Fuentes de financiación previstas para las inversiones en su plan de acción Fondos propios del Ayuntamiento de Llaurí, Empresas de Servicios Energéticos y Subvenciones del Estado.

Vaya a la segunda parte de la plantilla del PAES ‐> dedicada al inventario de referencia de las emisiones.

517.980 €

Reducción per cápita

Ver el apartado 3.4 del documento de la Memoria.

Plantilla del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)

Ésta es una versión de trabajo destinada a ayudar a los signatarios del Pacto a recoger los datos. Sin embargo, la plantilla del PAES
disponible en línea en la página web de los signatarios (acceso restringido mediante contraseña) en: http://members.eumayors.eu/

es la única OBLIGATORIA que todos los signatarios deben rellenar (> en inglés) cuando presenten su PAES completo (> en su lengua nacional).

ESTRATEGIA GENERAL

Reducción absoluta

Instructions?



1) Año de referencia 2005

2) Factores de emisión

Marque con una cruz la opción correspondiente:

Unidad de información de las emisiones

Marque con una cruz la opción correspondiente:

Factores de emisión «estándar» de acuerdo con los principios del IPCC

Factores de ACV (análisis del ciclo de vida)

emisiones de CO2

emisiones equivalentes de CO2

INVENTARIO DE REFERENCIA DE LAS EMISIONES

   Plantilla del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)

Factores de emisión 

Los signatarios del Pacto que calculen sus emisiones de CO2 per cápita deberán precisar aquí el número de habitantes durante el año de referencia: 1381

Instrucciones?

?



3) Resultados principales del inventario de referencia de las emisiones

Leyenda de colores y símbolos:

Las celdas verdes son campos obligatorios

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Gasóleo Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustibles 

fósiles

Aceite 

vegetal

Biocombusti

ble 

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar 

térmica

Energía 

geotérmica

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA:
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales 41,09 40,44 81,53
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales) 98,75 98,75

Edificios residenciales 2199,51 955,17 3154,68

Alumbrado público municipal 230 230

Industria (salvo la incluida en el régimen de comercio de derechos 

de emisión de la UE)
174,53 174,53

Subtotal edificios, equipamiento/instalaciones e industria 2743,88 0 0 955,17 0 40,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3739,49
TRANSPORTE:
Flota municipal 34,12 1,27 35,39
Transporte público  0

Transporte privado y comercial   2778,5 1152,76 3931,26

Subtotal transporte 0 0 0 0 0 2812,62 1154,03 0 0 0 0 0 0 0 0 3966,65

Total 2743,88 0 0 955,17 0 2853,06 1154,03 0 0 0 0 0 0 0 0 7706,14

Adquisición municipal de electricidad ecológica certificada (en su

caso) [MWh]:

Factor de emisión de CO2 para la adquisición de electricidad

ecológica certificada (para el planteamiento ACV):

B. Emisiones de CO2 o equivalentes de CO2

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Gasóleo Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustibles 

fósiles

Biocombusti

ble

Aceite 

vegetal

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar 

térmica

Energía 

geotérmica

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA:  
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales 10,97 10,8 21,77
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales) 26,37 26,37

Edificios residenciales 587,27 192,94 780,21

Alumbrado público municipal 61,41 61,41

Industria (salvo la incluida en el régimen de comercio de derechos 

de emisión de la UE)
46,6 46,6

Subtotal edificios, equipamiento/instalaciones e industria 732,62 0 0 192,94 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936,36

TRANSPORTE:
Flota municipal 9,11 0,32 9,43
Transporte público  0

Transporte privado y comercial   741,86 287,04 1028,9

Subtotal transporte 0 0 0 0 0 750,97 287,36 0 0 0 0 0 0 0 0 1038,33

OTROS:
Gestión de los residuos

Gestión de las aguas residuales

Total 732,62 0 0 192,94 0 761,77 287,36 0 0 0 0 0 0 0 0 1974,69

Factores de emisión de CO2 correspondientes en [t/MWh]

Factor de emisión de CO2 para la electricidad no producida 

localmente [t/MWh]

A. Consumo final de energía

Calefacción/R

efrigeración

Combustibles fósiles Energías renovables

Total

Categoría

Emisiones de CO2 [t]/emisiones equivalentes de CO2 [t]

Electricidad
Calefacción/r

efrigeración

Combustibles fósiles Energías renovables

Total

Categoría

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA [MWh]

Electricidad

Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares. 

Los campos grises no pueden modificarse

Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares. 



C. Producción local de electricidad y emisiones correspondientes de CO2 o equivalentes de CO2

Gas natural Gas licuado Gasóleo de  Lignito Carbón

Energía eólica

Energía hidroeléctrica

Fotovoltaica

Cogeneración de calor y electricidad

Otros

Especifíquense: _________________                        
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Producción local de calefacción/refrigeración (calefacción/refrigeración urbanas, cogeneración de calor y electricidad…) y emisiones de CO2 correspondientes

Gas natural Gas licuado Gasóleo de  Lignito Carbón

Cogeneración de calor y electricidad

Planta(s) de calefacción urbana

Otros

Especifíquense: _________________
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Más información: www.eumayors.eu.

Vaya a la última parte de la plantilla PAES ‐> dedicada a su Plan de Acción para la Energía Sostenible!

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los autores son los únicos responsables del contenido de la presente publicación, que no refleja necesariamente la opinión de la Comisión Europea. La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en ella.

Aceite 

vegetal

Otros 

tipos de 

Otros tipos 

de 
Otros

Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares. 

Calefacción/refrigeración generadas localmente

Calefacción/re

frigeración 

generadas 

localmente  

  Aportación del vector energético [MWh] Emisiones 

de CO2 / eq‐

CO2 [t]

Factores de emisión de 

CO2 correspondientes a 

la producción de 

calefacción/refrigeració

Combustibles fósiles
Residuos

Aceite 

vegetal

Otros tipos 

de biomasa

Otros tipos 

de 
Otros

Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares. 

Electricidad generada localmente (salvo las plantas incluidas en 

el régimen de comercio de derechos de emisión y todas las 

plantas/unidades > 20 MW)

Electricidad 

generada 

localmente 

[MWh]

  Aportación del vector energético [MWh] Emisiones 

de CO2 / 

eq‐CO2 [t]

Factores de emisión de 

CO2 correspondientes a la 

producción de electricidad 

en [t/MWh]

Combustibles fósiles
Vapor Residuos



1) Año de referencia 2010

2) Factores de emisión

Marque con una cruz la opción correspondiente:

Emission reporting unit

Please tick the corresponding box:

Factores de ACV (análisis del ciclo de vida)

emisiones de CO2

emisiones equivalentes de CO2

Emission factors 

   Plantilla del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)

INVENTARIO DE EMISIONES (2)

Instructions

Los signatarios del Pacto que calculen sus emisiones de CO2 per cápita deberán precisar aquí el número de habitantes durante el año de referencia: 1355

Factores de emisión «estándar» de acuerdo con los principios del IPCC

?

?



3) Resultados principales del inventario de referencia de las emisiones

Las celdas verdes son campos obligatorios

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Gasóleo Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustibles 

fósiles

Aceite 

vegetal

Biocombusti

ble

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar 

térmica

Energía 

geotérmica

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA:
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales 91,35 40,44 131,79
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales) 76,01 76,01

Edificios residenciales 2796,89 805,46 13,16 3615,51

Alumbrado público municipal 309,28 309,28

Industria (salvo la incluida en el régimen de comercio de derechos 

de emisión de la UE) 207,96
207,96

Subtotal edificios, equipamiento/instalaciones e industria 3481,49 0 0 805,46 0 40,44 0 0 0 0 0 0 0 13,16 0 4340,55
TRANSPORTE:
Flota municipal 25,17 1,99 27,16
Transporte público  0

Transporte privado y comercial   2811,59 1110,89 3922,48

Subtotal transporte 0 0 0 0 0 2836,76 1112,88 0 0 0 0 0 0 0 0 3949,64

Total 3481,49 0 0 805,46 0 2877,2 1112,88 0 0 0 0 0 0 13,16 0 8290,19

Adquisición municipal de electricidad ecológica certificada (en su

caso) [MWh]:

Factor de emisión de CO2 para la adquisición de electricidad

ecológica certificada (para el planteamiento ACV):

B. Emisiones de CO2 o equivalentes de CO2

Gas natural Gas licuado
Gasóleo de 

calefacción
Gasóleo Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustibles 

fósiles

Biocombusti

ble

Aceite 

vegetal

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar 

térmica

Energía 

geotérmica

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA:  
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales 19,37 10,8 30,17
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales) 16,11 16,11

Edificios residenciales 592,94 162,7 755,64

Alumbrado público municipal 65,57 65,57

Industria (salvo la incluida en el régimen de comercio de derechos 

de emisión de la UE)
44,09 44,09

Subtotal edificios, equipamiento/instalaciones e industria 738,08 0 0 162,7 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911,58

TRANSPORTE:
Flota municipal 6,72 0,5 7,22
Transporte público  0

Transporte privado y comercial   750,69 276,61 1027,3

Subtotal transporte 0 0 0 0 0 757,41 277,11 0 0 0 0 0 0 0 0 1034,52

OTROS:
Gestión de los residuos

Gestión de las aguas residuales

Especifique aquí sus otras emisiones 

Total 738,08 0 0 162,7 0 768,21 277,11 0 0 0 0 0 0 0 0 1946,1

Factores de emisión de CO2 correspondientes en [t/MWh]

Factor de emisión de CO2 para la electricidad no producida 

localmente [t/MWh]

Categoría

Emisiones de CO2 [t]/emisiones equivalentes de CO2 [t]

Electricidad
Calefacción/R

efrigeración

Combustibles fósiles Energías renovables

Total

 

Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares. 

A. Consumo final de energía
Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares. 

Categoría

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA [MWh]

Electricidad
Calefacción/r

efrigeración

Combustibles fósiles Energías renovables

Total

Los campos grises no pueden modificarse



C. Producción local de electricidad y emisiones correspondientes de CO2 o equivalentes de CO2

Gas natural Gas licuado Gasóleo de  Lignito Carbón

Energía eólica

Energía hidroeléctrica

Fotovoltaica

Cogeneración de calor y electricidad

Otros

Especifíquense: _________________                        
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Producción local de calefacción/refrigeración (calefacción/refrigeración urbanas, cogeneración de calor y electricidad…) y emisiones de CO2 correspondientes

Gas natural Gas licuado Gasóleo de  Lignito Carbón

Cogeneración de calor y electricidad

Plantas de calefacción urbana

Otros

Especifíquense: _________________

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) Otros inventarios de emisiones de CO2

Otros tipos 

de biomasa

Si se han elaborado otros inventarios, haga clic aquí para añadirlos.

De lo contrario, pase a la última parte de la plantilla del PAES ‐> dedicada a su Plan de Acción para la Energía Sostenible

Electricidad generada localmente (salvo las plantas incluidas en 

el régimen de comercio de derechos de emisión y todas las 

plantas/unidades > 20 MW)

Electricidad 

generada 

localmente 

[MWh]

  Aportación del vector energético [MWh] Emisiones 

de CO2 / 

eq‐CO2 [t]Residuos
Aceite 

vegetal
Otros

Combustibles fósiles
Residuos

Aceite 

vegetal

Calefacción/refrigeración generadas localmente

Calefacción/re

frigeración 

generadas 

localmente 

Otros tipos 

de 

  Aportación del vector energético [MWh]

Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares. 

Otros 

tipos de 

Otros tipos 

de 
Otros

Emisiones 

de CO2 / eq‐

CO2 [t]

Factores de emisión de 

CO2 correspondientes a 

la producción de 

calefacción/refrigeració

Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares. 

Combustibles fósiles
Vapor

Factores de emisión de 

CO2 correspondientes a la 

producción de electricidad 

en [t/MWh]

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los autores son los únicos responsables del contenido de la presente publicación, que no refleja necesariamente la opinión de la Comisión Europea. La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en ella.

Más información: www.eumayors.eu.



1) Título del Plan de Acción para la Energía Sostenible  

Fecha de aprobación oficial 2012 Autoridad que aprueba el Plan

2)

Leyenda de colores y símbolos:

Las celdas verdes son campos obligatorios Añadir acción Suprimir acción

[Plantilla del PAES en línea: grabe la información después de cada sector; de lo contrario, se perderán sus datos.]

SECTORES

y ámbitos de actuación

Ahorro de 

energía 

previsto 

por 

medida

[MWh/a]

Producción 

de energía 

renovable 

prevista por 

medida

[MWh/a]

Reducción 

de las 

emisiones 

de CO2 

prevista 

por medida 

[t/a]

Objetivo de 

ahorro 

energético 

por sector 

[MWh]

en 2020

Objetivo de 

producción 

local de 

energía 

renovable por 

sector [MWh]

en 2020

Objetivo de 

reducción de 

CO2 

por sector [t]

en 2020

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA: 1.377,04 4.428,29 1.234,72

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales 28,557 7,62

3,517 0,74

5,711

2,640 0,70

9,135 1,94

Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales)
154,830 32,82

Edificios residenciales 78,149 16,57

42,880 9,10

Alumbrado público municipal 108,247 22,95

Industria (salvo la incluida en el régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE) y pequeñas y medianas empresas (PYME)

292,000 61,90

Otros ‐ especifíquese: __________________________________

TRANSPORTE: 426,46 1.012 398,88

Flota municipal 0,582 0,15

2,02

Transporte público
Transporte privado y comercial 23,782 6,18

126,521 33,78

28,944 7,73

Otros ‐ especifíquese:__________________________________

PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD: 0 4.973,81 1.054,48

Energía hidroeléctrica
Energía eólica
Fotovoltaica 58,400 12,38

563,326 119,43

Cogeneración de calor y electricidad
Otros ‐ especifíquese: __________________________________

CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN URBANAS LOCALES, 
Cogeneración de calor y electricidad
Planta de calefacción urbana
Otros ‐ especifíquese: __________________________________

8.2 Fotovoltaica als habitatges, equipaments  i indústries. Personal de Medi Ambient 2012

6.2 Utilització de biodièsel com a únic combustible Personal de trànsit 2012‐2020

7.2 Campanyes informatives i negociat de preus del biodièsel. Personal de trànsit 2012

Personal de trànsit

Personal d'Urbanisme 2012

7.4 Foment de l'ús del transport públic i compartir cotxe 

7.3 Donar ajudes per a l'ús del transport públic. Personal de trànsit

Personal de trànsit

2012

2012

10.000

1.980

30.000

90.000

2012‐2020

2012

2012‐2020

2012‐2020

2012‐2020

2012‐2020

Regidoria de Medi Ambient

Personal d'Urbanisme

1.5 Millora de l'eficiència energètica als centres educatius.

1.6 Millorar la il∙luminació als centres escolars.

1.7 Elaborar una guia d'ús de cada edifici municipal.

3.2 Control i manteniment de les instal∙lacions solars térmiques

1.2 Millora de la climatització dels edificis municipals.

1.3 Creació del Gestor energètic i de la Comissió de l'energia.

1.4 Energies renovables als edificis de nova construcció.

3.3 L'envolvent tèrmic i els tractaments de les vivendes.

   Plantilla del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)

Los campos grises no pueden modificarse

PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE

2012 120.000

10.000

8.1 Instal∙lació d'energia solar fotovoltaica als edificis municipals.

2012

2.000

7.1 Substitució del 25% de vehicles privats per híbrids o elèctrics.

6.1 Millora de l'eficiència incorporant noves tecnologies Personal de trànsit 2012 60.000

5.1 Promoure la instal∙lació de sisttemes d'energia renovable i de millora de 

l'eficiència energèticaa la industria del municipi.
Personal d'indústria i comerç 2012‐2020

Personal de Medi Ambient 2012 10.000

4.1 Eficiència energètica de la instal∙lació d'enllumenat 2012‐2020 70.000

Personal d'Urbanisme 2012 10.000

2.1 Promoció de la instal∙lació de sistemes d'energia renovable i de millora de 

l'eficiència energètica al sector terciari.
Personal de Medi Ambient 2012‐2020 1.000

3.1 Instal∙lació de sistemes d'energia renovable a les viviendes.

1.1 Substitució caldera gasoil col∙legi S.Blas per instal∙lació biomassa. 2012 20.000

Costes estimados 

por acción/medida

Instructions

Llaurí: Ciutat energèticament eficient. El camí cap a la sostenibilitat.

Ajuntament de Llaurí

Elementos fundamentales del Plan de Acción para la Energía Sostenible

Acciones/medidas PRINCIPALES

por ámbito de actuación

Departamento, persona 

o empresa responsables 

(en caso de 

participación de 

terceras partes)

Aplicación [fecha de 

inicio y de finalización]

?



ORDENACIÓN TERRITORIAL: 0 28.416,00 6.024,00

Urbanismo 3552,000 753,00

Planificación de los transportes / la movilidad
Normas para la renovación y la expansión urbanas
Otros ‐ especifíquese: __________________________________

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: 0 0 0,00

Requisitos/normas de eficiencia energética
Requisitos/normas en materia de energías renovables
Otros ‐ especifíquese: __________________________________

COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES  4.962,35 0 1.209,76

Servicios de asesoramiento

Ayuda financiera y subvenciones
Sensibilización y creación de redes locales 225,330 47,77

Formación y educación 394,964 103,45

Otros ‐ especifíquese: __________________________________

OTROS SECTORES ‐ Especifíquense: _____________________ 0 0 0,00

Other ‐ Please specify: Residus

6.765,86 38.830,26 9.921,84

3)

Enlace directo con la página web dedicada al PAES
Dirección web

www.llauri.es

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los autores son los únicos responsables del contenido de la presente publicación, que no refleja necesariamente la opinión de la Comisión Europea. La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en ella.

TOTAL:

Más información: www.eumayors.eu.

15.1 Campanyes per a la recollida d'oli vegetal residual domèstic. Personal de Medi Ambient 2012 1.000

Personal de Medi Ambient 2012

80.0002012

14.1 Cursos de conducció eficient.

12.1 Creació de l'Oficina Verda per informar als ciutadans. Personal de Medi Ambient 2012

13.1 Campanyes d'educació ambiental dirigides a la ciutadania. Personal de Medi Ambient

 11.1 Implantació d'un programa de Compra Pública Verda. Personal de Medi Ambient 2012

10.1 Potenciar els desplaçaments a peu i en bicicleta. Personal de Medi Ambient 2012 2.000

9.1 Cedir sòl públic per a plantes de generació d'energies renovables. Personal d'Urbanisme 2012



Ajuntament de Llaurí


