
3.- Pla d’Acció Comarcal per a la sostenibilitat energètica

Línia estratègica 1. Definició del model energètic de la comarca

Objectiu: Definir els criteris i els objectius a assolir per la comarca en temes energètics. 
Estructurar tots els sectors implicats per a definir un model únic per la comarca on les càrregues 
i els beneficis siguin repartits per a tots igual.

Programa 1.1 Planificació i coordinació energètica

Descripció: Determinar els criteris d’implantació d’energies renovables d’una manera 
consensuada i donant al Consell Comarcal el paper de representat d’aquest consens.  

Acció 1.1.1 

Acció 1.1.2 

Coordinar tots els agents implicats en temes d’energia i donar al Consell 
Comarcal el paper de representant energètic de la comarca 

Definir els criteris i objectius en la implantació d’energies renovables

Acció 1.1.3 Avaluar la possibilitat de desenvolupar recursos poc explotats de la 
comarca: biomassa i biogàs

Programa 1.2 Instruments de gestió de l’energia

Descripció: La gestió de l’energia és de gran importància per detectar on hi ha els punts més 
febles en consum, però alhora ha de servir per a poder fer un repartiment dels recursos 
materials i econòmics dels que es disposa

Acció 1.2.1 

Acció 1.2.2 

Crear una Agència comarcal d’energia 

Crear la figura d’un gestor energètic compartit

Programa 1.3 Educació i sensibilització energètica

Descripció: L’assessorament energètic a les empreses i als particulars fomenta la 
conscienciació de la població a utilitzar energies renovables i a millorar l’eficiència energètica. 

Acció 1.3.1 Augmentar l’estalvi i l’eficiència energètica 

Acció 1.2.3 Donar el servei de compra agregada del subministrament elèctric de la 
comarca



Acció 1.1.1. Coordinar tots els agents implicats en temes d’energia i donar al Consell 
Comarcal el paper de representant energètic de la comarca

Justificació:  La Generalitat té les competències a l’hora de definir la política energètica 
que ha de seguir Catalunya, però d’altra banda, si ens aproximem al territori, cal tenir en 
compte que hi ha altres agents implicats. Els Ajuntaments són els que han de decidir sobre 
molts projectes que diverses empreses posen al seu abast per a instal·lar infraestructures 
d’energies renovables. Aquestes decisions són només tenint en compte els interessos d’un 
municipi en concret.

Objectius: Coordinar  tots  els  Ajuntaments,  i  altres  organismes  o  entitats  en  temes 
d’energia per a poder defendre una postura energètica comarcal. Dotar al Consell Comarcal 
com a representant d’aquesta agrupació.

Descripció: Des  del  Consell  Comarcal  es  desprèn  certa  preocupació  sobre  el  tema 
d’energia.  Alhora  els  Ajuntaments  reben  múltiples  ofertes  per  instal·lar  infraestructures 
d’energies renovables. Des de la Generalitat es redacta el Pla d’Energia que com a ideari 
és un document molt profitós, però que li manca concreció.  Tanmateix redacten un decret 
que regularà la implantació d’infraestructures eòliques i fotovoltaiques, però arriba quan ja 
hi ha diversos parcs aprovats i amb limitacions de quantitat d’aerogeneradors i potència 
instal·lada.

És de vital importància per el territori  que tots aquests ens administratius es coordinin i 
actuïn d’acord a una política comuna. 

Els Ajuntaments de la comarca ha de ser conscients de que les decisions que prenguin a 
nivell  d’infraestructures  d’energies  renovables  no  tenen  una  repercussió  individual  sinó 
global i que per tant les càrregues i beneficis d’aquestes accions han de ser compartides 
per a tots els municipis. 

Tasques: 
- Convocar tots els ajuntaments 
- Creació  d’un  conveni  entre  els  ajuntaments  i  el  consell  comarcal,  en  el  qual 

s’acorda una competència compartida en temes d’energia. 

Línia estratègica 1 Programa 1.1

Periodicitat: continuada

Interrelació amb altres accions: 1.1.2

Grau prioritat: Alt Durada execució: Curt

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
ICAEN i Ajuntaments

Indicadors de seguiment: 



Acció 1.1.2. Definir els criteris i objectius de la implantació d’energies renovables

Justificació: El Pla d’Energia s’ha convertit en una guia per a les administracions públiques 
que ha de donar una orientació en temes d’energia, però li manca concreció a nivell 
territorial. 

Objectius: Definir un model energètic comarcal basat en uns criteris que s’hagin obtingut 
mitjançant el major consens possible de tots els agents territorials. Obtenir una guia que 
permeti els desenvolupament de diferents actuacions i que el rendiment que se n’obtingui 
sigui per al global de la comarca. 

Descripció: La planificació energètica implica múltiples repercussions en diversos àmbits: 
infraestructures, mercat, usos, planificació, etc. Però mentre que el consum i l’ús eficient de 
l’energia recau sobre la responsabilitat dels usuaris i consumidors, la planificació energètica 
està en mans de l’administració que ha d’impulsar una estratègia de desenvolupament 
sostenible i que alhora cobreixi les necessitats de la població.

En una situació com l’actual, on encara no hi hagut una proliferació d’instal·lacions 
energètiques amb ran repercussió territorial, cal definir clarament quins són els criteris que 
han de determinar com s’ha de dur a terme aquesta implantació.  El consum energètic és 
de tots i el territori també, per tant, les actuacions que es duguin a terme haurien de ser el 
màxim de consensuades amb tots els agents implicats. Aquest fet permetrà arribar a 
determinar uns criteris que persegueixin els següents objectius:

- Implantació d’instal·lacions energètiques sostenibles territorialment
- Aconseguir un producció energètica òptima
- Obtenir uns beneficis pel conjunt de la comarca, tant econòmic com mediambiental
- Prendre la imatge d’una comarca emprenedora en gestió energètica
- Consensuar polítiques energètiques

Tasques: 
- Determinar quin model d’implantació es vol seguir a la comarca
- Definir els criteris d’implantació tenint en compte tots els aspectes ambientals, 

econòmics i socials de la comarca
- Avaluar els beneficis i les càrregues globalment

Línia estratègica 1 Programa 1.2

Interrelació amb altres accions: 1.1.1, 
1.1.3

Grau prioritat: Alt Durada execució: Curt

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
ICAEN i Ajuntaments

Indicadors de seguiment: 



Acció 1.1.3. Avaluar els recursos energètics menys explotats a la comarca: biomassa i 
biogàs

Justificació: La comarca de l’Alt Empordà presenta diversos recursos naturals que poden 
ser  explotats  per  tal  de  generar  energia  renovable.  Alguns  d’aquests  recursos  són 
especialment considerats per la rendibilitat econòmica i l’especulació que han comportat. 
Però  d’altra  banda,  existeixen  altres  potencialitats  no  tant  explotades  i  amb  grans 
possibilitats. Una comarca com l’Alt Empordà amb una gran superfície forestal i una activitat 
ramadera  dedicada  al  porcí  molt  activa,  dóna  lloc  a  alternatives  a  les  instal·lacions 
energètiques  tradicionals.  Infraestructures  energètiques  de  biomassa  i  biogàs  donarien 
solució a dues problemàtiques de la comarca, com són l’elevat risc d’incendis degut a una 
important massa forestal, i l’elevada presència de purins amb la dificultat que comporta la 
gestió d’aquest residu.

Objectius: Determinar  la viabilitat  de les instal·lacions de biomassa i/o biogàs per a la 
comarca.

Descripció: La implantació d’instal·lacions de biomassa i biogàs presenten certes barreres 
importants:

- Elevats costos de recollida de biomassa.
- Elevats costos d’inversió, funcionament i manteniment de la instal·lació.
- Dificultat tècnica de la gestió dels residus de purins.
- Desconfiança de l’aplicació del purí.
- Manca d’experiència en el territori.

La comarca presenta potencialitats per a poder desenvolupar aquest tipus d’instal·lació, cal 
superar les barreres econòmiques mitjançant altres mecanismes de finançament, ja siguin 
per mancomunar municipis que tinguin suficient capacitat per a realitzar la instal·lació, com 
buscant inversors privats implicats que n’obtinguin un benefici.

Tasques: 
- Mancomunar  municipis  per  a  donar  lloc  a  instal·lacions  de  biomassa  o  biogàs 

depenent de la seva potencialitat.
- Cercar alternatives de finançament.

Línia estratègica 1 Programa 1.3

Periodicitat: Puntual

Interrelació amb altres accions: 1.1.2

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Curt

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
ICAEN i agents implicats

Indicadors de seguiment: 

Periodicitat: continuada

Interrelació amb altres accions: 1.2.2, 
1.3.1

Grau prioritat: Alt Durada execució: Curt

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
Agència local de l’energia de Figueres i 
ajuntaments

Indicadors de seguiment: 



Acció 1.2.2. Crear la figura d’un gestor energètic compartit

Justificació: La comarca de l’Alt Empordà es configura de 68 municipis, dels quals només 
8 tenen la capacitat de tenir un gestor energètic propi. La manca d’un control en la despesa 
energètica  municipal  i  en general  de la  comarca impossibilita  determinar  quins són els 
punts més febles on cal treballar per a millorar l’eficiència energètica. 

Objectius: Crear una figura de gestor energètic que pugui controlar i avaluar el consum 
energètic de la comarca, d’una manera global i alhora municipal, amb la finalitat de tenir un 
coneixement  real  de  la  situació  energètica,  el  que  farà  factible  l’impuls  de  diverses 
iniciatives a gestionar millor el consum energètic. 

Descripció:  Des de fa anys, l’Institut Català de l’Energia, de manera gratuïta ha ofert als 
municipis, als consells comarcals i a altres institucions arreu de Catalunya, un programa de 
comptabilitat  energètica  (WinCEM).  Aquest  programa  ha  estat  el  catalitzador  que  ha 
permès  la  aparició  en  el  mercat  d’altres  aplicacions  informàtiques  de  comptabilitat 
energètica municipal desenvolupades per empreses privades. Per evitar fer competència a 
aquestes empreses l’ICAEN deixa de fer el manteniment d’aquest programa, però l’eficàcia 
i la importància que ha implicat aquest software està més que demostrada, ja que realitzar 
un control energètic presenta diverses dificultats:

- Diversitat  de  funcions  de  les  dependències  municipals  (escoles,  biblioteques, 
instal·lacions esportives, oficines, etc)

- Varietat organitzativa dels diferents centres de decisió i responsabilitat
- Utilització de diverses fonts energètiques (electricitat, gas natural, gas-oi, etc.) amb 

problemàtiques i tècniques d’anàlisi diferents.
Per a poder coordinar totes les actuacions en l’àmbit energètic és convenient la figura d’un 
gestor energètic on les seves principals funcions són:

- Proposar actuacions de millora d’estalvi
- Informar sobre noves tècniques i oportunitat d’estalvi, fent una tasca de recerca i 

promovent-la
- Fer el seguiment i el control de les millores implantades
- Elaborar programes de manteniment preventiu
- Fer el seguiment i control del consumi les despeses energètiques, efectuar obres i 

vetllar  per  l’efectivitat  dels  plans  de  manteniment  i  de  la  resta  de  programes 
establerts.

- Coordinar els departaments i els àrees relacionades amb la despesa energètica i 
col·laborar-hi.

- Mantenir  una estreta  relació  amb altres  organismes i  amb el  ciutadà,  i  indagar 
accions d’informació i sensibilització dels usuaris, dedicant especial atenció a les 
escoles i posant molt d’èmfasi en la millora mediambiental originada per l’esmentat 
estalvi. 

Tanmateix,  el  gestor  energètic  ha  de  disposar  dels  mitjans  humans  i  materials  de  les 
diferents àrees o departaments i comptar amb el recolzament de tots els ajuntaments i del 
propi consell comarcal.

Tasques: 
- Coordinar tots els agents implicats en la gestió energètica  de la comarca a través 

de l’Agència Comarcal d’energia 

Línia estratègica 1 Programa 1.2

Interrelació amb altres accions: 1.2.1, 
1.3.1

Grau prioritat: Alt Durada execució: Curt

Font de finançament: CCAE

Agents vinculats a l’execució: CCAE i 
l’Agència comarcal de l’energia

Indicadors de seguiment: 26, 27 i 35



Acció 1.2.3. Donar el servei de compra agregada del subministrament elèctric de la 
comarca

Justificació: La despesa energètica cada vegada és més alta i per tant el preu de l’energia 
cada cop es paga més alt. 

Objectius:  Reduir  la  despesa  dels  ajuntaments  en  temes  d’electricitat  mitjançant  un 
sistema de compra agregada de serveis i subministrament d’ús comú. Alhora simplificar la 
gestió de la compra d’aquest subministrament als ajuntaments mitjançant la coordinació 
d’un únic expedient de contractació.

Descripció: El paper del Consell Comarcal com a ens gestor de serveis ha d’ampliar les 
seves  capacitats  i  anar  una  mica  més  enllà.  Oferir  el  servei  de  compra  agregada del 
subministrament elèctric  ha d’anar  lligat  amb el  nou paper que ha d’adquirir  el  Consell 
Comarcal (convertir-se en la veu de la comarca). 
Oferir aquest servei suposa un esforç important per part del Consell per posicionar-se com 
a referent a la comarca i alhora aquest fet ha de repercutir en un augment dels recursos 
econòmics dels que disposa. 

Tasques: 
- Assessorar-se de com s’ha d’estructurar aquest servei de compra agregada. Tenint 

de referència  el  Consell  comarcal  del  Maresme que  ha  estat  el  primer  consell 
comarcal de tenir aquesta iniciativa.

- Implicar als ajuntaments perquè s’adhereixin a la iniciativa fent ressò de l’estalvi 
econòmic que això els suposarà. 

Línia estratègica 1 Programa 1.3

Periodicitat: continuada
Interrelació amb altres accions: 4.1.2, 

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Curta

Font de finançament: CCAE 

Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
ajuntaments, companyies elèctriques.

Indicadors de seguiment: 



Acció 1.3.1. Formar i informar per augmentar l’estalvi i l’eficiència energètica

Justificació:  El model social, basat en la productivitat i en millorar la qualitat de vida, ha 
comportat incrementar el consum energètic en les nostres activitats laborals i quotidianes. 
Aquesta relació es tant evident que moltes vegades el consum energètic s’utilitza com a 
indicador de desenvolupament de les societats.

Objectius:  Informar  de  les  diverses  mesures  d’estalvi  energètic  a  nivell  domèstic  i 
empresarial,  alhora  motivar  projectes  i  iniciatives  que  ajudin  a  augmentar  l’eficiència 
energètica

Descripció: Mitjançant  l’Agència  comarcal  de  l’energia  i  el  gestor  energètic  fomentar 
l’assessorament per a reduir el consum energètic. D’altra banda, mentre l’Agència comarcal 
d’energia no estigui constituïda, aquestes tasques es poden dur a terme des de l’àrea de 
Medi Ambient. 
Definir programes destinats a públics diferents; domèstic, sectors econòmics, administració 
pública.
Promocionar la creació d’un espai fòrum i de tallers energètics per tal de donar formació 
sobre aquesta temàtica.

Tasques: 
- Formació  i/o  xerrades  informatives  als  diferents  sectors  econòmics  per  tal 

d’augmentar les mesures d’estalvi energètic i alhora millorar l’eficiència energètica. 
Buscar la col·laboració de les associacions i patronals territorials per executar el 
programa informatiu.

- Campanyes informatives per poblacions per a reduir la despesa energètica a les 
llars i alternatives per a augmentar l’eficiència. 

- Mitjançant  el  gestor  energètic,  portar  a  terme  reunions  periòdiques  amb  els 
ajuntaments per a valorar les iniciatives dutes a terme per a millor l’eficiència i 
reduir el consum energètic.

- Crear un espai fòrum per parlar sobre energia
- Crear tallers de formació en temes d’energia

Línia estratègica 1 Programa 1.3

Periodicitat: continuada

Interrelació amb altres accions: 1.2.1, 
1.2.2

Grau prioritat: Alt Durada execució: Curt

Font de finançament: CCAE i ICAENAgents vinculats a l’execució: CCAE, 
patronals i associacions territorials, 
ajuntaments i ciutadania

Indicadors de seguiment: 35
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