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1. RESUM EXECUTIU

1.1 Estat Actual Municipi

A continuació es mostren els consums energètics i emissions de CO2 del municipi per font i per 
sector, per a l'any 2005 (PAESC anterior) i l'any 2018 (últimes dades completes).

1.1.1 Consum Municipi per sector

2005-
255.966 MWh. 

Figura 1

2 al 2005. 
En el període 2005-2018  les emissions totals de GEH van disminuir en un 22%.
Al 2018, destaca el sector transport amb el 52% de les emissions. Els sectors domèstic i 
terciari(serveis)  van generar el 28,8 % i 11% de les emissions respectivament . 

Figura 2 E 2eq.) i distribució de les emissions per sectors.
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona.
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1.1.2 Consum Municipi per font

Les fonts energètiques principals són els combustibles líquids, associats al transport, el propà 

Les fonts energètiques principals del municipi de Premià de Mar són:

1. Combustibles líquids: gasolina i gasoil per a transport
2. Gas natural, GLP i Biomassa: per a usos tèrmics/altres
3. Electricitat: enllumenat públic i equipaments
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Tal com s'observa en les gràfiques anteriors, els consums d'energia han anat baixant al llarg 
dels anys, però no així les emissions que si bé són menors en l'any 2005 en els últims tres anys 
s'han mantingut en augment. Cal ressaltar l'augment de consum de biomassa, però, el consum 
dels combustibles líquids i elèctrics a augmentat. 
 

 
 

Es mostra aquí la dependència energètica del municipi i la seva variació entre l'any 2005 i l'any 
2018. 
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tèrmica) és encara clarament insuficient i a més pràcticament no millora respecte de la situació 
de 2005. 
La dependència del carboni, si bé es redueix, encara ho fa de forma molt lleu i està molt 
associada a les variacions del mix elèctric estatal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dependència energètica del municipi de fonts renovables a crescut significativament 
respecte de l'any 2005. A passat de ser de l'19,17% a ser de l'40% 

 
 
Estat Actual Ajuntament 

kWh 
Edificis i 

equipaments 

Enllumenat 
públic i 

semàfors 

Flota 
municipal TOTAL 

2005 2.313.157 1.933.228 1.465.696 5.712.081 
2006 0 0 0 0 
2007 0 234.652 0 234.652 
2008 1.375.275 1.989.308 0 3.364.584 
2009 2.234.539 2.087.993 1.238.931 5.561.462 
2010 2.617.558 3.219.243 0 5.836.801 
2011 2.293.118 2.410.267 0 4.703.385 
2012 1.993.191 1.843.873 1.365.616 5.202.680 
2013 2.276.992 1.853.054 0 4.130.045 
2014 2.294.834 1.911.837 53.029 4.259.700 
2015 2.299.200 1.958.651 0 4.257.851 
2016 2.286.340 1.894.724 65.271 4.246.334 
2017 2.364.889 853.630 61.115 3.279.634 

2018 2.602.246 551.142 68.915 3.222.302 
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1.2 Producció Local Energia

1.3 Resum Pla Accions 2021

A la següent imatge es mostra un resum de les mesures a incloses en el present pla d'acció 
amb objectius concrets de reducció de l'55% d'emissions de CO2 a l'any 2030.

El compromís de la PAES és que les emissions en tones de CO2 siguin 44.644 a l'any 2030
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Donat que les emissions de l'àmbit de compromís del PAESC al 2005 són de 98.442 tCO2e  es 
proposen 5 2e, la qual cosa suposa 
un 54,6% d'emissions respecte el 2005. 
En termes relatius es preveu que de les 0,07 tCO2e/hab del 2005 es passi a 0,04 tCO2e/hab al 
2030.
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De les 83 accions proposades en el PAES, el 24% de el total ja estan completades, un 11% en 
curs i el 65% estan pendents.
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2. INTRODUCCIÓ 

El canvi climàtic és un dels majors reptes als quals ens enfrontem. Les emissions de gasos 
combustibles fòssils en són la causa principal. Les 

conseqüències que tot just comencem a percebre ens afecten en tots els àmbits i és urgent 
actuar, tant per reduir les emissions i evitar augments de temperatura superiors a 1,5ºC com 
per adaptar-nos als impactes que ja hi ha i als que es preveuen. 
 

les emissions cal actuar i transformar el sistema energètic. Per això parlem de fer una transició 
energètica, que no és només un canvi en les fonts energètiques, per passar de fonts 
contaminants a fonts renovables de menor impacte, sinó que també representa un canvi de 
model, amb la implicació i acció directa de tothom. Els consumidors 
central de la transició energètica, i els governs locals hi juguen un paper rellevant.  
 

Premià de Mar -se activament en aquest canvi de 
 i Alcaldesses pel 

europea que ara ha esdevingut mundial (el Pacte Global) 
 

assolir les emissions zero al 

neutralitat en emissions al 2050.  
Enfortir la capacitat per adaptar el municipi als impactes inevitables del canvi climàtic i 
esdevenir més resilient. 
  

 
La transició energètica compromisos a més de 

forestal.  
 
Tant la Generalitat de Catalunya com 
contra el canvi climàtic mitjançant la planificació estratègica i el desenvolupament normatiu. 

Pla de Transició 
energètica, cap a un 2050 amb zero emissions (PTE), 
i normatives. 
 
Premià de Mar 2011 on assumia el compromís de 

necessitat de ser més ambiciosos han fet que Premià de Mar renovi el seu compromís amb el 
Pacte dels Alcaldes 2020 i assumeixi reptes més ambiciosos. El Pla de Transició Energètica 

Clima que dona resposta en aquest compromís. 
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3. ELS OBJECTIUS 

El Pla de Transició energètica, cap a un 2050 amb zero emissions, té com a visió assolir la 
 

 

2030 Green Deal) de la Unió Europea i la 

ciutadania, sigui un dels motors del canvi. 
 
Taula 1 Objectius establerts per diferents regulacions a 2030 
  Energies renovables Estalvi i eficiència 

Pacte dels alcaldes >40% >32% sobre consum final 
 

>32,5% de millora en 
eficiència energètica 

Acord verd (Green deal) 55% 
Zero emissions al 2050   

PNIEC 23% 

42% sobre consum final 
 

74% sobre la generació 
elèctrica 

39,5% de millora en 
eficiència energètica 

Llei catalana de Canvi 
climàtic i Pacte nacional 
de Transició energètica 

40% 

32% sobre consum final 
 

50% sobre la generació 
elèctrica 

32,5% de millora en 
eficiència energètica 

Pla de transició 
energètica 

>55% [específic segons 
accions] 

>35% [específic segons 
accions] 

>35% [específic segons 
accions] 

 
En relació a la vulnerabilitat energètica 
sense accés a una energia neta i segura a 2030 i garantir que les llars en situació vulnerable 

 
 

de les més vulnerables segons totes les prediccions i models climàtics. Tenim una orografia i 
una disposició cap al mar que li confereix unes característiques singulars: 14 municipis amb 
una important massa forestal malmesa per les recurrents sequeres dels darrers anys; i 16 

natural. El Consell Comarcal del Maresme, juntament amb la Diputació de Barcelona, està 
treballant per dos pilars fonaments: disminuir les emissions de CO2 per complir amb els 
objectius europeus, i adaptar la comarca a les conseqüències derivades dels canvi global, així 
com augmentar la seva resiliència. El Pla Clima del Consell Comarcal del Maresme és una eina 

 
 
El pla de transició energètica local vinculat al PAESC de Premià de Mar proposa actuacions en 
les que el Consell Comarcal pot actuar com a facilitador o mancomunador. Així mateix el pla 
Clima del Maresme incorpora les vulnerabilitats dels diferents municipis als impactes del canvi 

cal i 
municipal, que Premià de Mar 
del Pacte de les Alcaldies (CoMO). 
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4. EL MUNICIPI: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

El terme municipal de Premià de Mar s un dels trenta 
municipis que constitueixen la comarca del Maresme. Està situada al la banda Sud de la 
Comarca del Maresme al peu de la Serralada Litoral, entre els municipis de Premià de Dalt 
(Oest), Premià de Mar (Sud) i Cabrils (Est).  La seva població és de gairebé 28.119 habitants el 
2019 -  
 

petita franja en el sector sud-occidental del terme, en els límits amb Premià de Dalt i El 
Masnou. El teixit urbà està molt consolidat i disposa de poc sòl lliure públic (espais lliures i 
equipaments). És una ciutat de barris amb diferents tipologies de teixit: teixits unifamiliars 
(nucli antic, adossats i ciutat jardí) i teixits plurifamiliars (eixample intensiu i alguns volums 
plurifamiliars amb alçada).  
 

4.1 Climatologia 

El Servei Meteorològic de Catalunya1, presenta un anuari de dades meteorològiques de cada 
estació. Al maresme, hi ha tres estacions meteorològiques; Cabrils-UP, Dosrius - PN Montnegre 
Corredor  UQ i Malgrat de Mar WT. Per proximitat al municipi de Premià de Mar

Estació de Cabrils de 2019: 
 

 
Figura 3: Dades Meteorològiques 2019 - Cabrils. Font: METEOCAT 

                                                             
1 Servei Meteorològic de Catalunya https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/anuaris-de-dades-
meteorologiques/xarxa-destacions-meteorologiques-automatiques/ 
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Figura 4: : Dades Vent 2019 - Cabrils. Font: METEOCAT 

 
 

 

 
 

 de calefacció (18ºC) i de refrigeració 
(21ºC) per la estació meteorològica de  de Barcelona2, dels últims 36 mesos. 
 
Taula 2:  Graus dia Calefacció i Refrigeració. Font: Degreedays 
Any CDD 21 HDD 18 Any CDD 21 HDD 18 Any CDD 21 HDD 18 

01/01/2018 0 205 01/01/2019 0 304 01/01/2020 0 258 

01/02/2018 0 281 01/02/2019 0 215 01/02/2020 0 162 

01/03/2018 0 195 01/03/2019 0 162 01/03/2020 0 168 

01/04/2018 1 92 01/04/2019 0 112 01/04/2020 0 95 

01/05/2018 5 42 01/05/2019 1 65 01/05/2020 16 12 

01/06/2018 54 2 01/06/2019 48 9 01/06/2020 43 6 

01/07/2018 145 0 01/07/2019 144 0 01/07/2020 135 0 

01/08/2018 166 0 01/08/2019 145 0 01/08/2020 156 1 

01/09/2018 78 1 01/09/2019 60 2 01/09/2020 55 7 

01/10/2018 12 45 01/10/2019 16 24 01/10/2020 4 66 

01/11/2018 0 142 01/11/2019 1 164 01/11/2020   

01/12/2018 0 223 01/12/2019 0 182 01/12/2020   

4.2 Mobilitat 

Premià de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està tirant 
endavant un procés participatiu per definir el Pla de Mobilitat 2020-2025. (PMUS).  

4.2.1 Xarxa de carreteres i accessibilitat 

Premià de Mar, està molt ben comunicat: a vint quilòmetres de Barcelona i deu de Mataró. 
 

                                                             
2 Barcelona / Aeroport, ES (2.07E,41.29N) https://www.degreedays.net/ 
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Té dues carreteres principals l'autopista C-32 i la Nacional-II. La població està connectada amb 
dues carreteres internes amb Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt.  

4.2.2 Transport públic 

La xarxa de transport públic de Premià de Mar sos, a nivell urbà com 
interurbà, i la xarxa ferroviària de Renfe. 
 
A Premià de Mar discorre la línia de rodalies Renfe C-1 Molins de Rei - -
Maçanet, amb parada al municipi. Aquesta línia transcorre paral·lelament a la línia de la costa 
a tota la comarca del Maresme.   
 
La xarxa de transport públic  que dóna servei a Premià de Mar té 3 línies diürnes i 
una línia nocturna  moventis.  

 

 

 
Imatge 1: Xarxa Autobús Premià de Mar. Font: Moventis 

 

4.2.3 Xarxa de Ciclistes 

Al municipi de Premià de Mar,  
2016-2021 MUS contempla la millora dels itineraris ciclistes 

Barcelonès a través de la Xarxa Pedalable Metropolitana o Bicivia  
 

uns eixos principals, però sobretot, en la pacificació del trànsit motoritzat. La pacificació del 
trànsit permet als ciclistes circular per la calçada amb seguretat i comoditat. A més, també es 
preveia la implementació de nous aparcaments per a bicicletes. 
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Imatge 2: Proposta Carril bici PMUS. Font: PMUS Premià de Mar
Premià de Mar presenta
pacificades del nucli, com en els desplaçaments cap a zones escolars. A més, la configuració del 
municipi com a zona de velocitat màxima 30 km/h permet la cohabitació amb el vehicle privat 
a la xarxa. També existeix un potencial de millora en la mobilitat de connexió amb municipis 
veïns, especialment els costaners.

serviran per facilitar la mobilitat amb bici només 
permet i on la densitat de trànsit ho aconsella
circulació segregada destinat a les bicicletes que augmenta la seguretat per aquest tipus de 
vehicles. Els traçats proposats també han estat pensats per afavorir les interconnexions entre 

específiques, com ara equipaments esportius i docents.

Els circuits pintats en color verd clar son els existents.

4.2.4 Punts de recàrrega vehicles elèctrics

Actualment hi ha 1 punt de càrrega de vehicle elèctric al municipi gestionat per 
de Premià de Mar. I dos punts de ca

Premià de Mar r esta ubicat al carrer de la Unió amb 
carrer del Nord, disposa de 2 tomes de tipus 2 i els connectors son TYPE 2. 22 kW. 

Gracies a Electromaps3, s

                                                            
3 Applicatiu ELECTROMAPS; munts de carrega cotxes elèctrics Espanya http://electromaps.com/
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Imatge 3: Punts de carrega vehicle elèctric Premià de Mar. Font: Electromaps

4.3

A Premià de Mar, hi ha un total de 13.088 habitatges. A continuació, es mostren les dades 
extretes a IDESCAT4 sobre habitatges i llars  a Premià de Mar (dades del 2011)

Habitatges familiars. Per tipus. 2011

Principals 10.891
Secundaris 1.132
Buits 1.065
Total 13.088

13.088 habitatges disponibles al municipi, 1.065 estan buits i 1.132 son 
secundaris. Es procedeix a analitzar aquells que son habitatge principal per les famílies.

Taula 3: Habitatges i Llars Premià  de Mar. Font: IDESCAT
Habitatges familiars principals. 

Per règim de tinença. 2011
Habitatges familiars principals. 

Per superfície útil. 2011
De propietat 8.490 Fins a 60 m2 :
De lloguer 1.736 De 61 a 90 m2 6.187
Altra forma 665 De 91 a 120 m2 1.844
Total 10.891 De 121 i més m2 1.297

Total 10.891

Llars. Per grandària de la llar. 2011 Llars. Per tipus de nucli. 2011
Una persona 2.436 Una persona 2.436
Dues persones 3.367 Dues persones o més sense nucli 253
Tres persones 2.450 Parella sense fills 2.732
Quatre persones i més 2.638 Parella amb fills 4.150
Total 10.891 Pare o mare amb fills 1.135

Dos nuclis o més :

Total 10.891

m2, i 
normalment hi viuen més de dues persones. És un poble amb habitatge clarament residencial i 
familiar. 

energètica  i el consum dels edificis de Premià de Mar, 
5 ENERCI 

analitza 1963 certificats energètica de Premià de Mar:

                                                            
4 (INDESCAT) Premià de Mar(https://www.idescat.cat/emex/?id=082191)
5 Projecte de recerca ENERSI5 e Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 
Sociedad (RTC-2014-2676-3). http://enersi.es/ca/enerpat

Parking Països 
Catalans (3 punts)

P.C Ajuntament 
Premià de Mar

Grup Mestral (taller)-
1 punt
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Imatge 4: Qualificació energètica Premià de Mar. Font: INERSI 

 
ENERSI ha agrupat els edificis del municipi amb característiques similars en nou grups (GE): 

 
GE 1: edificis unifamiliars construïts abans del 1950 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts 
amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, predominant la coberta inclinada amb cambra 
ventilada i amb solera en contacte amb el terreny. 
GE 2: edificis plurifamiliars construïts abans del 1950 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts 
amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, predominant la coberta inclinada amb cambra 
ventilada i amb solera en contacte amb el terreny. 
GE 3: edificis plurifamiliars construïts abans del 1950 de més de 3 plantes. Es consideren edificis construïts 
amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, amb coberta plana i amb cambra sanitària o locals 
comercials en planta baixa. 
GE 4: edificis unifamiliars construïts entre 1951 i 1980 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts generalment amb murs amb cambra d'aire, coberta inclinada sense cambra d'aire i forjat 
sanitari. 
GE 5: edificis plurifamiliars construïts entre 1951 i 1980. Es consideren edificis construïts generalment amb 
murs amb cambra d'aire, coberta plana i forjat sanitari. 
GE 6: edificis unifamiliars construïts entre 1981 i 1990 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta inclinada sense cambra 
d'aire i forjat sanitari. 
GE 7: edificis plurifamiliars construïts entre 1981 i 1990. Es consideren edificis construïts generalment amb 
murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta plana i forjat sanitari. 
GE 8: edificis unifamiliars construïts entre 1991 i 2011 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta inclinada sense cambra 
d'aire i forjat sanitari. 
GE 9: edificis plurifamiliars construïts entre 1991 i 2011. Es consideren edificis construïts generalment 
amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta plana i forjat sanitari. 
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Imatge 5: Consum energètic i emissions CO2. Font: INERSI 

itatges haurien de ser rehabilitats, amb 
 

A continuació, es mostren els qualificacions energètiques obtingudes.  clarament una 
tendència de qualificació E i D. 
 

 
Imatge 6: Qualificacions energètiques Premià de Mar. Font: ENERSI 

4.4 Habitants 

Pel que fa als habitants de Premià de Mar, té un total de 28.119 segons el Padró Continu del 
2019 i una densitat de població de 13.326,5 hab/km² 
 

Taula 4: Habitants per sexe Premià de Mar. Font: HERMES (DIBA) 
Municipi Homes Dones Total 

Premià de Mar 13.704 14.415 28.119 
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Premià de Mar té una tendència a la alça, però molt suau. El 

creixement ha ana
secundari en principal.  
 

actualment hi ha una població activa registrada de 13.824 habitants. 
 

Taula 5: Població activa registrada per edats. Font: HERMES (DIBA) 
Edat homes dones total 

De 16 a 24 anys 501 419 920 

De 25 a 34 anys 1.267 1.194 2.461 

De 35 a 44 anys 2.135 1.911 4.046 

De 45 a 54 anys 2.055 1.897 3.952 

De 55 a 64 anys 1.281 1.164 2.445 

TOTAL 7.239 6.585 13.824 

 

esta població activa hi ha un total de 11.564 ocupats al 2020, segons IDESCAT. Dels 
quals, 6.137 son homes i 5.427 son dones. 
 

Premià de Mar al 2020 són, segons sector: 
 

Taula 6: Llocs de treball, Assalariats. Font: HERMES (DIBA) 
Municipi Agricultura Indústria Construcció Serveis total 

Premià de Mar ND 113 348 1.984 2.445 

 

treball  actual a Premià de Mar al 2020 són, segons sector: 
 

Taula 7: Llocs de treball, Autònoms. Font: HERMES (DIBA) 
Municipi Agricultura Indústria Construcció Serveis total 

Premià de Mar 15 156 271 1.557 1.999 
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Figura 5: Llocs de Treball (Autònoms i Assalariats). Elaboració pròpia a partir de programa HERMES DIBA.
, cupació, 

es presenten les dades actuals de Premià de Mar al 2019 i 2020 segons sector:

Taula 8: Atur registrat. Evolució per grans sectors. Font: HERMES (DIBA)
Període Agricultura Indústria Construcció Serveis No Ocup Ant Total

2019 51 183 140 1.103 96 1.573

2020 55 185 141 1.302 87 1.770

Premià de Mar es de 
457.308 segons font de dades del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Diputació 
de Barcelona.

4.5 Activitat Econòmica

Segons les dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona6, actualitzades per al 3er. 
trimestre del 2020, a Premià de Mar hi ha actualment 549 empreses repartides en els següents 
sectors: 21 per la indústria, 63 per la construcció i 465 pel sector serveis. 

economia local que no pas la resta, amb un 84,5%.

Figura 6: Nombre Empreses i Valor Afegit Brut. Elaboració pròpia a partir de programa HERMES DIBA.

A continuació, es detallen alguns dels equipaments principals del municipi que generen 
aquesta activitat econòmica, sobretot, del sector de serveis. 

4.5.1

de Premià de Mar
categoria, Fabrica del Gas Nau (sala de plens), la Policia Local, , 

                                                            
6 Programa Hermes Diputació Barcelona; Dades Municipals https://www.diba.cat/hg2/
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el Jutjat de Pau-Can Roure, el Cementiri, Correus i el Servei de Joventut. La seva localització és 
dispersa. 

4.5.2 Equipaments Esportius 

 El municipi disposa de Centre Esportiu municipal de Premià de Mar, Piscina Municipal de 
Premià de Mar i Pavelló  

4.5.3 Equipaments culturals i socials 

A Premià de Mar hi ha diversos centres culturals i socials. Destaquen Biblioteca Municipal 
'Martí Rosselló i Lloveras, Museu de l'Estampació de Premià de Mar, Museu Romà de Premià 
de Mar i Espai l'Amistat, entre els espais culturals. Com a centres socials hi ha els següents: el 

, Centre de Benestar Social, l  Casal 
Benèfic Premiànenc i el Centre de Suport Solidari.  
 

4.5.4 Equipaments comercials 

Cal destacar com a equipaments comercials el Mercat Municipal de Sant Joan. Així com, el 
Centre Comercial Premià Centre i el Marina Port Premià.  

4.5.5 Equipaments sanitaris i assistencials 

Premià de Mar queda cobert Centre d'Atenció Primària u el centre de 
dia de salut mental de Premià de Mar.  

4.5.6 Centres Educatius 

A Premià de Mar existeixen 5 escoles públiques /secundaria, repartides per 
tot el municipi; Escola Sant Cristòfol, Escola El Dofí, Escola La Lió, Escola Mar Nova i Escola 
Montserrat. També hi ha 3 escoles privades/concertades: Escola Assís, Escola El Pilar i Escola La 
Salle.   

4.5.7 Polígon industrial 

Premià de Mar compta amb un únic polígon industrial, el TORRENT MALET. 

4.6 Normatives i tràmits locals 

Pel que fa a la normativa i tràmits locals relacionats amb  energètica i les energies 
renovables del municipi de Premià de Mar  i 
tràmits relacionades amb la temàtica energètica 
subvencions 7. 
 

web del Ajuntament de Premià de Mar. Qualsevol usuari, amb una cerca ràpida, pot trobar els  
temes relacionats amb Medi Ambient i Urbanisme. 
 

4.6.1 Ordenança Fiscal NUM 2.1  Impost sobre béns immobles 

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 

                                                             
7 Web Ajuntament Premià de Mar: https://premiademar.cat/ 
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4.6.2 Ordenança Fiscal NUM 2.3   Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 

 
 

4.6.3 Ordenança fiscal NUM 2.5  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  

ARTICLE 6 - Beneficis fiscals de concessió potestativa 
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5.

5.1 Abast

abast d
sector industrial , tal i com es
mostra a la figura següent:

Figura 7

ons és el 2018 i es mostren les dades des del 
2005 fins el 2018.

5.2 Consums energètics de Premià de Mar

A continuació es mostren els consums energètics del municipi de Premià de Mar des de 2005 
fins 2018:

Taula 9: Consums Energètics 2005 -2018. Font: DIBA
MWh 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Electricitat 62.953 63.140 64.493 64.872 65.259 66.631 64.140 65.732 62.458 47.784 47.892 48.331 47.470 49.280

Gas natural 66.506 63.118 53.003 57.551 59.696 64.101 58.615 55.851 54.893 50.151 49.772 46.511 47.024 54.345

Combustibles 
líquids

170.732 172.259 176.429 164.695 163.821 162.330 155.525 151.108 143.533 145.250 141.575 150.762 148.280 151.976

GLP 4.529 3.318 2.767 2.321 1.784 1.509 983 674 459 334 280 289 285 322

Xarxa 
calor/fred

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomassa 14 14 14 16 17 18 19 24 26 38 45 38 41 45

Solar tèrmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geotèrmia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
304.734 301.848 296.707 289.455 290.578 294.589 279.281 273.389 261.369 243.557 239.564 245.930 243.101 255.966

Municipi
Sector primari
Sector secundari

Pacte dels alcaldes

Sector residencial
Sector terciari
Transport
Energies renovables

Ajuntament
Equipaments i edificis 
municipals
Enllumenat públic
Flota
Producció energies renovables
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Les fonts energètiques principals són els combustibles líquids, associats al transport, el propà 
(GLP), el Gas Natural i la Biomassa 

Les fonts energètiques principals del municipi de Premià de Mar són:

4. Combustibles líquids: gasolina i gasoil per a transport
5. Gas natural, GLP i Biomassa: per a usos tèrmics/altres
6. Electricitat: enllumenat públic i equipaments

Figura 8: Consums Energètics per fonts 2005 -2018. Font: DIBA
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5.2.1 Dependència energètica de Premià de Mar 

En quant a la dependència energètica del municipi les dades han estat facilitades per DIBA i el 
període avaluat es des de 2005 fins al 2018. 
 
Taula 10: Dependència Energètica. Font: DIBA 

% respecte 
tota energia 
consumida 

ENERGIA NO LOCAL ENERGIA LOCAL 
FÒSSIL NO FÒSSIL NO FÒSSIL 

  2005 2018   2005 2018   2005 2018 

Mobilitat 

Gasoil 

55,6% 59% 

Biodièsel 

0,02% 0,12% 

Electricitat 

0   
Gasolina Electricitat xarxa 
Biodièsel   
Electricitat xarxa   
Gas natural/GLP   

Usos tèrmics 
Gas natural 

23,5% 21%       
Biomassa 

0,00% 0,0% Gasoil C Solar tèrmica 
GLP Geotèrmia 

Usos elèctrics 
Electricitat xarxa 

16,7% 12% 
Electricitat xarxa 

4% 8% 
Fotovoltaica 

0,000% 0,00% Hidràulica 
Eòlica, etc. 

TOTAL   95,8% 92%   4,0% 8%   0,00% 0,0% 

    2005 2018 variació 
Dependència exterior 99,8% 100% 0,2% 

Dependència del carboni 95,8% 92,1% -3,7% 

 
Això implica que al 2018 el 99,98 8 
dependència energètica exterior molt  elevada (El 92% prové de combustibles fòssils no locals, 
el 8% de combustibles no fòssils (electricitat) . Igual que la dependència del carboni, que és 

,017%, pràcticament nul. 

                                                             
8 
en instal·lacions inferiors a 20MW. 
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5.2.1.1 Dependència energètica de fonts no locals 
 
La producció no Premià de Mar és de 255.935.957 kWh/any  i representa un 
99,995%. del consum total. La variació 2018 és 0,193%. 
 

2005 2005 2018 2018 2005 2005 2018 2018 
Respecte totals de 
cada sector 

No local Local No local Local No local Local No local Local 

Mobilitat 169.633.194 0 151.823.937 0 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Usos tèrmics 71.505.634 13.895 54.832.038 44.517 99,98% 0,02% 99,92% 0,08% 
Electricitat 62.952.660 0 49.279.981 0 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 
Energia associada al transport:  

da prové 100% de fonts no locals i un 99,8 % de fonts 
no renovables. La situació respecte del 2005 és pràcticament idèntica.  

 

 
Figura 9: Energia Associada al Transport (Local - No Local). Font: DIBA 

En relació a la mobilitat elèctrica hi ha molt poca informació disponible, no es disposa de dades 

és de producció local o no. 
 
Es pot dir que el grau de dependència energètica exterior de la mobilitat és pràcticament 
absolut (100%  
 
Energia per a usos tèrmics: 
A Premià de Mar 
majoritàriament del gas natural s quantitat, prové del propà (GLP) i 

 
 

disponibilitat de dades es pot concloure que la dependència energètica exterior és alta, ja que 
 99,91%. La situació 

respecte de 2005 ha variat  un 0,06% i la dependència energètica exterior reduït, en un 
percentatge molt petit, 0,06%. 
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Figura 10: Energia Associada Usos Tèrmics (Local - No Local). Font: DIBA 

 

2005 fins ara la dependència energètica exterior ha baixat. 
 
Energia elèctrica: 
La principal distribuïdora a Premià de Mar és ENDESA però no es tenen dades de les 
comercialitzadores principals
les dades disponibles, és de 0 kWh (2018) i de 54.038 kWh (2019). La producció elèctrica local 

 fotovoltaica. 

 
Figura 11: Producció Local d'Energia Elèctrica (Local - No Local). Font: DIBA 

2018 la tendència ha estat  El 0,017 ica prové 
de fonts locals(2018), però segueix essent molt baix i lluny dels objectius a assolir (veure 
apartat 3). 
 

5.2.1.2 Dependència energètica del carboni 
 
Un altre aspecte a tenir en compte és la dependència energètica del carboni, diferent a la 
dependència energètica de fonts no locals ja que indica . 
 

ables del municipi és del 4,9
per tant la dependència energètica del carboni és elevada. 
 
 

2005 2005 2018 2018 2005 2005 2018 2018 
Respecte totals 
de cada sector 

No renovable Renovable No renovable Renovable No renovable Renovable No renovable Renovable 

Mobilitat 169.565.060 68.134 151.517.707 306.230 99,96% 0,04% 99,798% 0,202% 
Usos tèrmics 71.505.634 13.895 54.832.038 44.517 99,98% 0,02% 99,919% 0,081% 
Electricitat 50.882.090 12.070.570 29.504.692 19.761.272 80,83% 19,17% 59,889% 40,111% 

 
Energia associada al transport 

APROVAT INICIALMENT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 15 DE JUNY DE 2022



 
 

 

 
 

Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 32] 

10
són escasses.  
 

Premià de 
Mar adquireix electricitat verda certificada, i per tant 
part dels vehicles elèctrics de què disposa redueix la seva dependència del carboni.  
 
Energia associada als usos tèrmics 

a 
 

 
Energia elèctrica 
No es disposa de dades a Premià de Mar, més enllà de 

 
 
Per al càlcul del percenta

9.  

de fonts renovables és 40,11%. 

 
Figura 12:  Energia Consumida Renovable - No renovable. Font: DIBA

                                                             
9  
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5.2.1.3 Taula resum de la dependència energètica de Premià de Mar 
 

 
 
 

 
 

ependència exterior, és 
insuficient i a més pràcticament no millora respecte de la situació de 2005. 
La dependència del carboni, si bé es redueix, encara ho fa de forma molt lleu i està molt associada a les variacions del mix 
elèctric estatal.   
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5.2.2 Consums energètics per sectors

304.734 MWh , que representa 
un consum per habitant de 11.020 kWh/hab. El sector del transport va representar el 56% del 
consum, seguit dels sectors domèstic i terciari que suposen el 33% i el 11% respectivament.

En el període 2005-2018 ha anat disminuït un 16%
total de 255.966 MWh. Al 2018 el consum per habitant era de 9.110 kWh/hab.

Taula 11 del PTE (MWh i kWh/hab).

MWh kWh/hab

Terciari Domèstic Transport TOTAL Terciari Domèstic Transport TOTAL

2005 33.694 101.407 169.633 304.734 1.218 3.667 6.134 11.020

2006 32.748 97.638 171.461 301.848 1.175 3.505 6.154 10.834

2007 34.382 86.764 175.561 296.707 1.246 3.145 6.363 10.754

2008 34.467 91.123 163.865 289.455 1.251 3.308 5.949 10.508

2009 33.066 94.138 163.373 290.578 1.207 3.436 5.963 10.605

2010 35.257 97.428 161.904 294.589 1.268 3.504 5.823 10.596

2011 36.039 88.005 155.236 279.281 1.273 3.109 5.483 9.865

2012 37.870 84.846 150.673 273.389 1.346 3.015 5.353 9.714

2013 35.730 82.286 143.354 261.369 1.270 2.925 5.095 9.290

2014 23.198 75.288 145.071 243.557 824 2.673 5.151 8.648

2015 23.981 74.203 141.379 239.564 858 2.655 5.059 8.573

2016 24.555 70.743 150.631 245.930 881 2.539 5.406 8.825

2017 23.172 71.791 148.138 243.101 826 2.559 5.281 8.667

2018 24.746 79.387 151.833 255.966 882 2.828 5.409 9.119

Font: Dades facilit
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Figura 13 del PTE (kWh) i distribució de consums de 

Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona .

La diferència entre 2005 i 2018 va ser del 16%.

Figura 14 Evolució del consum per habitant (kWh/habitant).
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona .

5.2.2.1 Sector residencial
El sector residencial representa un percentatge notable de les emissions de Premià de Mar. 
Pel que fa a les característiques dels habitatges, la majoria son anteriors 
immoble (un 66%).
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La climatologia de la zona
proximitat del mar, comporta que el major consum sigui associat a escalfar amb Gas Natural i 

. 
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[Pàg. 37]

La tendència del consum és 2.828 kWh/hab 2018 el consum ha 
disminuït en un 21,7%.

Tal i com mostren els resultats el consum de gasoil de calefacció i de gasos liquats del petroli 
(GLP; propà i butà)
partir dels consums provincials i de la tipologia de municipi (zona climàtica i existència o no de 
xarxa de gas natural). Esmentar que no hi ha dades fiables dels consum de biomassa per 
aquest sector i menys a escala municipal. Donada la presència de la xarxa de gas natural el 
consum de biomassa en aquest sector és, molt probablement, residual i molt poc significativa.

imacions fetes a partir de consums de tot Catalunya i en 
base a la potència instal·lada a la província de Barcelona.

5.2.2.2 Sector terciari

11 La font energètica 
principal en el sector terciari és .

detall i que representen un 13% del consum del sector 
serveis 2018.

El sector terciari de Premià de Mar, tradicionalment ha sigut un poble de pescadors, però en 
i el sector industrial.
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[Pàg. 38]

La tendència del consum és de 24.7462 MWh/any 2018 el consum ha 
augmentat en un 26,6%.

Tal i com mostren els resultats el consum de gasoil de calefacció i de gasos liquats del petroli 

partir dels consums provincials i de la tipologia de municipi (zona climàtica i existència o no de
xarxa de gas natural). Cal esmentar, a més, que no hi ha dades fiables dels consum de 
biomassa per aquest sector i menys a escala municipal. Es disposa de les dades del consums de 

no hi ha instal·lació de biomassa.

5.2.2.3 Sector transport

anuals a escala municipal del consum associat a la mobilitat. Les dades de les quals es parteix 
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[Pàg. 39]

són els consums provincials de gasolina, gasoil i biodièsel i del parc de vehicles censat al 
municipis (dades de la Direcció General de Tràfic DGT). Aquest fet limita la interpretació dels 
resultats.  

Un altre aspecte rellevant és que tampoc hi ha dades disponibles dels consums elèctrics 
associats al parc mòbil. Ara com ara no es diferencia aquest consum. Malgrat que sigui 
incipient es preveu que en els propers anys experimentarà un creixement important i cada cop 

-la extrapolar. Per a la transició 
energ
consum elèctric i afectarà a la planificació de la generació distribuïda.

La mobilitat representa el consum energètic més elevat, 56 n 
59 2018. La tendència del consum és 151.833.321 kWh/any 
2018 el consum ha disminuït en un 10%.

Premià
e vehicle i motocicleta privat pels habitants. Al programa 
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[Pàg. 40] 

 
Municipi Turismes Motocicletes 

Camions i 
furgonetes 

Tractors 
Industrials 

Autobusos i 
altres Total 

Premià de mar 12.337 2.857 1.691 4 34 17.249 

 

5.3 Emissions de per sectors 

2) 

(consums energètics associats al seu tractament, encara que es faci fora del municipi) i a la 
gestió dels residus (encara que es tractin fora del municipi). Així doncs pel què fa a les 

 
Residencial 

 
Transport  

 
Gestió dels residus (associades al tractament final) 

 
Les emissions de GEH en del Pacte dels Alcaldes van ser de 98.442 tCO2 al 2005.  
 
En el període 2005-2018  les emissions totals de GEH van disminuir en un 22%. 
 
Al 2018, destaca el sector transport amb el 52% de les emissions. Els sectors domèstic i 
terciari(serveis)  van generar el 28,8 % i 11% de les emissions respectivament .  
 

 
 

Les emissions per habitant de Premià de Mar 3,56 tCO2/hab i 2,73 
tCO2/hab  al 2018., valor inferior  a la mitjana dels municipis similars (20.000 a 50.000 
habitants)) que és de 3,41 tCO2/hab al 2018. Des del 2005 fins al 2018 les emissions per 
habitant han [augmentat/disminuït] un 22%. 
 
Taula 12 habitant  els 
municipis de la província de mida similar. 
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[Pàg. 41] 

Comparativa municipis àmbit PAESC 
tCO2/hab 

2005 2018 
Municipis 20.000 a 50.000 4,32 3,39 
Premià de Mar 3,56 2,73 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades Diputació de Barcelona. 
 
DEKRA resta a la espera de rebre la informació de la taula 11 per part de DIBA. 
 
Taula 13 habitant  del Pacte dels Alcaldes per 
sectors amb els municipis similars. 

Comparativa  

Mitjana sector 
DOMÈSTIC 
(tCO2eq./hab.) 
2005 

Mitjana sector 
SERVEIS 
(tCO2eq./hab.) 
2005 

Mitjana sector 
TRANSPORT 
(tCO2eq./hab.) 
2005 

Mitjana sector 
RESIDUS 
(tCO2eq./hab.) 
2005 

Mitjana província Barcelona 1,18 1,12 1,67 0,29 
Municipis [posar mida] [valor] [valor] [valor] [valor] 
[municipi] [valor] [valor] [valor] [valor] 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades Diputació de Barcelona. 
 

 
 
Taula 14 SC (tCO2). 

tCO2 Terciari Domèstic Transport Residus Aigua TOTAL 

2005 14.459 30.595 44.408 8.378 602 98.442 

2006 12.822 28.310 44.909 8.705 605 95.351 

2007 13.915 26.233 45.813 8.458 599 95.019 

2008 12.416 25.397 42.825 8.191 577 89.406 

2009 10.702 24.533 42.806 4.299 586 82.927 

2010 9.299 22.568 42.406 7.790 557 82.620 

2011 11.214 22.417 40.742 7.562 577 82.513 

2012 11.638 21.607 39.577 6.584 603 80.009 

2013 9.227 18.879 37.637 6.372 482 72.597 

2014 5.864 17.293 38.098 5.312 482 67.049 

2015 6.586 17.952 37.116 5.424 458 67.537 

2016 7.436 18.349 39.566 5.418 487 71.256 

2017 8.258 20.869 38.890 5.457 472 73.946 

2018 8.424 22.111 39.831 5.818 469 76.653 

Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona. 
 

APROVAT INICIALMENT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 15 DE JUNY DE 2022



Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 42]

Figura 15 E C (tCO2eq.) i distribució de les emissions 
per sectors.
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona.

disminuït  en un 23%, però malgrat aquest 
valor que sembla que es vagi en la bona direcció cal fer notar que des del 2015 les emissions 

dels darrers anys.

Figura 5 Evolució de les emissions de GEH p 2eq.) i distribució de les emissions per 
sectors.
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona.

5.3.1

esta
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el pes que té aquest sector.

El pes relatiu és baix i representa només un 0,61% de totes les emissions del municipi. La 
1.091.700 i  la variació respecte del 2005 és de 

21% (ha disminuït).

5.3.2 La gestió dels residus

El model de gestió de residus de Premià de Mar 2012. Les emissions de 

dades de generació de residus i destinació són de
2012 va haver un canvi en la forma de lliurar les dades i això afecta a la comptabilitat de les 
emissions.
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Òbviament la clau està en dos aspectes la reducció en la generació i el percentatge de 
reciclatge, especialment de la matèria orgànica.
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[Pàg. 45] 

 

5.4  

En aquest apartat ens centrarem en els consums energètics i les emissions associades a 
vitat del propi ajuntament. Això inclou els consums dels equipaments i edificis municipals 

bombaments, enllumenat públic i semàfors, flota pròpia i la flota dels serveis municipals 
concessionats. 

5.4.1 Gestió energètica municipal 

Pel que fa la Gestió Energètica Municipal de Premià de Mar, els principals agents implicats són: 

Socials). Aquests recursos humans, amb moltes altres dedicacions, són els tècnics/es que 

no hi cap partida pressupostaria específica assignada a la gestió energètica, a part del cost de 
GEMWEB i la petita part de control dins del contracte de manteniment del enllumenat públic. 
Aquests recursos són clarament insuficients per una correcte gestió energètica del municipi. 
 
Actualment, no existeix la figura de gestor energètic al municipi, en Josep Molins, entre les 

energètiques. En el municipi no es realitzen les tasques de gestió energètica com a tal: control i 
anàlisi dels consums energètics, Gener
Avui en dia, és realitza bàsicament una validació de la facturació mensual dels equipaments 
(elèctrics i gas natural) amb  de comptabilitat energètica GEMWEB i/o les pròpies 
webs de les companyies comercialitzadores. Aquesta validació és de la factura però no dels 

consums dels quadres elèctrics. Aquest control es realitza a través dels informes que envia 

 
 

 

controls dels estalvis aconseguits (excepte en enllumenat públic). La diferencia entre les 

dificultats de gestió interna no es reserven aquestes estalvi en la millora continua del consum 
 

 
Així doncs, pel que fa a la facturació energètica del municipi (Electricitat i Gas Natural) el 
funcionament és el següent;  

Programari de comptabilitat energètica GEMWEB i únicament per les dades de 

factures i com a control de la factura. No es fan servir altres eines que ofereix el servei.  
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[Pàg. 46] 

 

facturació detectades a través 
baixos, per la feina que comporta. 
Actualment no hi ha cap seguiment dels consums energètics, no es comparen amb 
anys anteriors o amb equipaments similars. Tot i no fer-se servir  GEMWEB 
té un a

control intern de consums. 

s punts de llum a 
tecnologia LED.  

 
En quant a la gestió energètica dels equipaments municipals
més consumidors: 

1- Pavelló esportiu. Edifici amb important consum de gas i electricitat. 
2- Piscina municipal. En concessió, sense cap coneixement del seu consum. 
3- Escoles: hi ha escoles al municipi que tenen un important consum de gas natural. 
4- Biblioteca Municipal. Edifici amb important consum elèctric. 
5-  
6- Teatre Amistat. Edifici amb important consum elèctric 

 
Al municipi de Premià de Mar, no existeix una comunicació i coordinació per la conservació de 

servei, els equipaments es posen en c

consumida. 
 
Pel que fa al manteniment dels equipaments municipals, actualment hi ha un important 
contracte de Manteniment, però no hi ha recursos per fer control sobre el manteniment 

 
 
Quan es fan remodelacions o nous equipaments munic

municipal no participa en la definició de criteris energètics. 
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[Pàg. 47] 

El municipi només té un equipament en règim de concessió, la Pi
desconeix els consums i no en té un registre. Malgrat això, es considera que es un dels 
equipaments amb majors consums. 
 
En quant a la gestió de les energies renovables
renovable

 a 
 

 
es fa per una empresa externa, que 

2018 es va realitzar un canvi de tecnològica LED. Juntament amb el canvi es van realitzar un 
reajustaments de potencia, tots aquests canvis van resultar un important estalvi econòmic. 
 
En quant a la , aquesta carrega combustible des del dipòsit de 
dièsel de la brigada. Es porta un registre de carregues realitzades, però es desconeixen si les 

vehicles a benzina reposen combustible en la benzinera i es registre el tiquet. Es desconeix el 

flota.  
Els vehicles de concessions externes incorporen vehicles de baixes emissions i es comenta que 
caldrà treballar els futurs plecs per ser més exigents en la seva adquisició. 
 

5.4.2   

A continuació, es mostren els consums anuals dels serveis de  de Premià de Mar 
des de 2015 fins 2018. El consum actual al 2018 es de 5.034 kWh, així dons, ha augmentat un 
42%. 
 
Taula 15  

MWh Edificis i equipaments Enllumenat públic i 
semàfors Flota municipal TOTAL 

2005 2.313.157 1.933.228 1.465.696 5.712.081 

2006 0 0 0 0 

2007 0 234.652 0 234.652 

2008 1.375.275 1.989.308 0 3.364.584 

2009 2.234.539 2.087.993 1.238.931 5.561.462 

2010 2.617.558 3.219.243 0 5.836.801 

2011 2.293.118 2.410.267 0 4.703.385 

2012 1.993.191 1.843.873 1.365.616 5.202.680 
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[Pàg. 48] 

Premià de Mar 
 

 
Figura 16 k  

juntament de Premià de Mar 
 

representar el 81% del consum total de 
, seguit dels  i flota municipal que suposen el 17% i el 2% 

respectivament. 
 

Ajuntament de Premià de Mar, han reduït un 50% durant el 
període 2005-2018. La font que més emissions genera es electricitat (per equipaments i 
enllumenat públic) amb un 72%, seguit de Gasoil A amb un 1,48% i  gas natural amb un 
26,10%. 

2013 2.276.992 1.853.054 0 4.130.045 

2014 2.294.834 1.911.837 53.029 4.259.700 

2015 2.299.200 1.958.651 0 4.257.851 

2016 2.286.340 1.894.724 65.271 4.246.334 

2017 2.364.889 853.630 61.115 3.279.634 

2018 2.602.246 551.142 68.915 3.222.302 
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pel que fa a les emissions globals per sectors, una clara disminució de 
76% respecte 2015 fins 2018, al igual que la flota 

municipal, que hauria disminuït un 95%. (Les dades de consum de flota, probablement no son 
correctes o no estan complertes).
En canvi, pel que fa els equipaments municipals ha augmentat les emissions un 5,25%.

Per sectors

tCO2 2005 2018
Edificis, equipaments i 
infraestructures 739 778
Enllumenat públic i semàfors 930 218
Flota municipal 390 16
Total 2.060 1.012
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[Pàg. 50] 

5.4.3  

Premià de Mar té com a fonts energètiques principals (2018): 
 

 
Gas natural per a usos tèrmics dels edificis i equipaments 
Gasoil A i Gasolina per a la flota que presta serveis municipals. 

 
 Premià de Mar compra electricitat verda certificada. Aquest fet suposa que la 

ent, però no ha estat així amb la 
dependència energètica exterior. 
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% respecte tota 
energia consumida 
Ajuntament 

ENERGIA NO LOCAL ENERGIA LOCAL 
FÒSSIL NO FÒSSIL NO FÒSSIL 

  2005 2018   2005 2018   2005 2018 

Mobilitat 

Gasoil 

25,7% 2% 

Biodièsel 

0,00% 0,24% Electricitat 0 0 
Gasolina Electricitat xarxa 
Biodièsel   
Electricitat xarxa   
Gas natural/GLP   

Usos tèrmics 
Gas natural 

23,4% 41%       
Biomassa 

0,00% 0,00% Gasoil C Solar tèrmica 
GLP Geotèrmia 

Usos elèctrics Electricitat xarxa 41,2% 0% Electricitat xarxa 10% 57% 
Fotovoltaica 

0,0000% 0,00% Hidràulica 
Eòlica, etc. 

TOTAL   90% 42%   10% 58%   0,000% 0,0% 

    2005 2017 variació 

Dependència exterior 100,00% 100% -0,0% 
Dependència del 

carboni  
90,2% 42,50% -47,80% 
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[Pàg. 52] 

5.4.4  

5.4.4.1 Edificis i equipaments 
 

un 49,7% del consum i el Gas Natural un 50,24%  

 
Pel que fa als consums elèctrics disgregats dels equipaments municipals, el Consell Comarcal 
del Maresme i, conjuntament amb  GEMWEB, ha fet arribar a DEKRA els consums del 

a mesura que han passat els anys.  
 

Codi Nom centre CUPS Consum 2019 
[kWh] 

EQU040 Fàbrica del Gas ES0031405249551002SY0F 133401 
EQU042 Biblioteca Can Farrerons ES0031408459774001AY0F 122947 
EQU017 Poliesportiu Municipal ES0031405258980001LV0F 105652 
EQU048 Teatre la amistat ES0031408293422001WZ0F 93790 
EQU003 Ajuntament ES0031405256457001BW0F 91339 
EQU037 Escola Verge Montserrat ES0031405258714001TN0F 80548 
EQU013 Policia local ES0031405258022001CJ0F 69706 
EQU030 Escola Mar Nova ES0031408418197001SZ0F 65587 
EQU014 Escola El Dofi ES0031405258098001NK0F 61103 
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Equipament Fabrica de Gas

Evolució mensual del consum elèctric

Evolució mensual del consum Gas Natural
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Equipament Biblioteca Can Farrerons: Evolució mensual del consum elèctric

Equipament Poliesportiu Municipal:

Evolució mensual del consum elèctric
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Evolució mensual del consum Gas Natural

Equi

Evolució mensual del consum elèctric
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Evolució mensual del consum Gas Natural

Equipament Ajuntament Premià de Mar

Evolució mensual del consum elèctric
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Evolució mensual del consum Gas Natural

Equipament Escola Verge Montserrat

Evolució mensual del consum elèctric

APROVAT INICIALMENT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 15 DE JUNY DE 2022



Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 58]

Evolució mensual del consum Gas Natural

Equipament Policia Local: Evolució mensual del consum elèctric
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Equipament Escola Mar Nova: Evolució mensual del consum elèctric

Equipament Escola Dofí: Evolució mensual del consum elèctric
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5.4.4.2 Enllumenat públic i semàfors

Segons la informació rebuda de l'Ajuntament:
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5.4.4.3 Flota municipal de vehicles i flota externa de vehicles 
 
DEKRA resta pendent de rebre informació de la flota per part de l  
 
Les emissions augmenten i redueixen més o menys en la mateix proporció, depenent de la 
quantitat de gasolina o gasoil consumit segons cada any.  
 
Taula 16 Evolució de les emissions de la flota de vehicles (2005-2018). 

 Premià de Mar 

5.5 Taules resum 

Les taules resum que es mostren a continuació, són un breu resum de les dades obtingudes a 

diagnosi. 
2018 respecte el 2005 és del 22,13% en termes relatius 

(tCO2/hab.) 

tCO2 Municipals Externalitats Transport públic TOTAL 

2005 380,00 0,00 10,45 390,46 

2006 0,00 0,00 0,00 0,00 

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 

2009 320,27 0,00 10,45 330,73 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 354,10 0,00 10,45 364,55 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 14,08 0,00 0,00 14,08 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 15,76 0,00 0,00 15,76 

2017 16,23 0,00 0,00 16,23 

2018 16,23 0,00 0,00 16,23 
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Taula 17  
Població any 2005 Premià de Mar: 27.653  habitants 

Categoria 

2005 CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh] 

Electricitat 
Calefacció/ 

Refrige- 
ració 

Combustibles fòssils   

Total 
Gas natural GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 

Altres 
combustibles 

fòssils 
Biocombustible  Biomassa 

Energia 
solar 

tèrmica 

Energia 
geotèrmica 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS   

Edificis i equipaments 
municipals 975,0   1.338,1 0,0 0,0         0,0 0 0 2.313 

Sector serveis (exclòs 
Ajuntament) 

24.327,9   3.931,5 545,3 628,9         14 0 0 29.448 

Sector domèstic 35.716,5   61.236,7 3.983,4 470,4         0 0 0 101.407 

Enllumenat públic i 
semàfors 1.933,2                       1.933 

Subtotal edificis, 
equipaments i serveis 

62.952,7 0,0 66.506,4 4.528,7 1.099,2     14 0 0 135.101 

TRANSPORT: 

Flota municipal      1.416,6 49,1        1.466 

Transport públic      0,0 0,0        0 

Transport privat i 
comercial        119.877,0 48.063,3   227,1 

      168.167 

Subtotal transport      121.294 48.112 0 172    169.633 

Total 62.953 0 66.506 4.529 1.099 121.294 48.112 0 227 14 0 0 304.734 

Adquisició municipal 

certificada [MWh]: 
0 
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Taula 18 2018 
Població any 2018 Premià de Mar: 28.071 habitants. 

Categoria 

2018  CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh] 

Electricitat 
Calefacció/ 

Refrige- 
ració 

Combustibles fòssils   

Total 
Gas natural GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 

Altres 
combustibles 

fòssils 

Biocom- 
bustible  Biomassa 

Energia 
solar 

tèrmica 

Energia 
geotèrmica 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS   

Edificis i equipaments 
municipals 1.294,7   1.307,5 0,0 0,0     0,0   2.602 

Sector serveis (exclòs 
Ajuntament) 

15.926,9   5.339,3 248,9 25,3     45   21.585 

Sector domèstic 31.476,0   47.697,8 72,6 140,5     0   79.387 

Enllumenat públic i 
semàfors 551,1                 551 

Subtotal edificis, 
equipaments i serveis 

49.248,8 0,0 54.344,7 321,5 165,9     45   104.125 

TRANSPORT: 

Flota municipal 8       56,2 4,9  0    69 

Transport públic 0      0,0 0,0  0    0 

Transport privat i 
comercial   16       115.761,7 34.966,4  1.020,8    151.764 

Subtotal transport 23     115.818 34.971  1.021 0   151.833 

Total 49.272 0 54.345 322 166 115.818 34.971  1.021 33   255.959 

Adquisició municipal 

certificada [MWh]: 

1.853.686 
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Taula 19 5. 
Població any Premià de Mar: 27.653  habitants 

Categoria 

2005 EMISSIONS DE CO2 (t) 

Electricitat Calefacció/ 
Refrigeració 

Combustibles fòssils   

Total 
Gas natural GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 

Altres 
combustibles 

fòssils 

Biocom-
bustible  Biomassa Energia solar 

tèrmica 

Energia 
geotèrmia-

ca 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS   
Edificis I equipaments 
municipals 469   270 0 0        739 

Sector serveis (exclòs 
Ajuntament) 

11.702   794 126 168        12.790 

Sector domèstic 17.180   12.370 920 126        30.595 

Enllumenat públic i 
semàfors 930   0 0 0        930 

Subtotal edificis, 
equipaments i serveis 

30.280 0 13.434 1.046 293        45.054 

TRANSPORT:  

Flota municipal           378 12  0    390 

Transport públic           0 0  0    0 

Transport privat i 
comercial             32.007 11.968  42    44.017 

Subtotal transport           32.385 11.980  42    44.408 

Total 30.280 0 13.434 1.046 293 32.385 11.980  42    89.462 
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[Pàg. 65] 

 
Taula 20 2018 
Població any 2018 Premià de Mar: 28.071 habitants. 

Categoria 

2018] EMISSIONS DE CO2 (t) 

Electricitat 
Calefacció/ 
Refrigeració 

Combustibles fòssils   

Total 
Gas natural GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 

Altres 
combustibles 

fòssils 

Biocom-
bustible  Biomassa 

Energia solar 
tèrmica 

Energia 
geotèrmica 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS   
Edificis I equipaments 
municipals 511   264 0 0               775 

Sector serveis (exclòs 
Ajuntament) 

6.285   1.079 57 7 
              

7.428 

Sector domèstic 12.422   9.635 17 38               22.111 

Enllumenat públic i 
semàfors 218   0 0 0               218 

Subtotal edificis, 
equipaments i serveis 

19.436 0 10.978 74 44 
              

30.532 

TRANSPORT:  

Flota municipal 3         15 1   0       19 

Transport públic 0         0 0   0       0 

Transport privat i 
comercial   6         30.908 8.707   191       39.812 

Subtotal transport 9         30.923 8.708   191       39.831 

Total 19.445  10.978 74 44 30.923 8.708   191       70.363 
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[Pàg. 66] 

Taula 21 Taules resum comparatives. 
 

 2005 2018   2005 2018 Tendència 
Total emissions Ajuntament 
tCO2:  2.060 1.012      Emissions PAESC per habitant 3,55 2,73 Reducció 

% emissions Ajuntament 
respecte PAESC 2,09 1,32  Emissions Ajuntament per habitant 0,074 0,036 Reducció  
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6.

Previ a tot anàlisi hem de situar un context de treball. Aquest marc el desenvolupem en dos 
àmbits específics: la situació dels habitatges i situació de les persones.
S'analitzaran els habitatges del municipi des de diferents angles: tipus, any de construcció, 
característiques constructives, estat de conservació, tinença, eficiència energètica, emissions 
de CO2, necessitat de rehabilitar. A partir d'aquestes dades de partida es proposen diferents 
actuacions i intervencions tant actives com passives per millorar l'eficiència energètica dels 
habitatges.
Pel que fa a l'anàlisi de les persones residents al municipi es mostren dades de: Renda Familiar 
Bàsica Disponible, atur registrat per sexe i edat, índex de pobresa, índex de vulnerabilitat, 
localització d'usuaris de Serveis socials.

6.1 HABITATGES

Distribució dels habitatges familiars segons tipus, 2011
10 POBRESA I VULNERABILITAT SOCIAL A LA COMARCA DEL MARESME

Podem veure que més de 80% dels habitatges són de tipus principal o primera residència. És 
probable que siguin aquests habitatges principals els que resultin més fàcilment aplicables les 
intervencions per millorar l'eficiència energètica, tant actives com passives.

                                                            
10 https://consellcomarcalmaresme.shinyapps.io/dades/

POBRESA I VULNERABILITAT SOCIAL A LA COMARCA DEL MARESME
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[Pàg. 68]

Distribució dels habitatges principals segons tinença, 2011

11 POBRESA I VULNERABILITAT SOCIAL A LA COMARCA DEL MARESME

Una altra dada que llancen les gràfiques i la investigació és que en el municipi de Premià de 
Mar el 79% dels habitatges principals són de propietat. Aquest fet facilita la implementació de 

Pel que fa a les característiques dels habitatges, més del 60 % son anteriors al 1980.
                                                                               

ANTIGUITAT DELS HABITATGES

12 Programa HERMES

                                                            
11 https://consellcomarcalmaresme.shinyapps.io/dades/
12

https://www.diba.cat/hg2/presentacioMun.asp?prId=1114&idioma=cat&codi_ine=08235&codi_any=2019&format
=pantalla

Àmbit: Província de 
Barcelona   Municipi: Premià de 
Mar   Any: 2019

Antiguitat Nombre
Abans de 1950 966
1950-1959 519
1960-1969 4.008
1970-1979 5.944
1980-1989 2.074
1990-1999 2.027
2000 i posterior 2.990
Sòl vacant 91
Sense definir 0
Total 18.619
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[Pàg. 69]

L'any de construcció ens dóna un indici de les característiques que té una edificació. És 
important destacar que a partir de l'any 1980 s'assumeix que les edificacions ja posseeixen un 
mínim d'aïllament tèrmic.
Totes aquelles mesures d'intervenció amb caràcter estructural que puguin estimular 
l'eficiència energètica en major mesura, posseeixen una inversió econòmica més gran. I, 
encara generant grans estalvis energètics, el seu retorn en anys és a llarg termini. Les millors 
mesures sempre són aquelles que redueixen la demanda energètica: aïllament en murs, 
aïllament en cobertes, finestres i vidres de altes prestacions, tot i ser les més cares pel que fa a 
inversió.

6.2 POBLACIÓ

6.2.1 Evolució de la renda familiar disponible bruta per habitant, 2011-2016 (en milers 
13

6.2.2 Distribució de la població ocupada registrada segons edat, 2018 (segon trimestre)

                                                            
13 https://consellcomarcalmaresme.shinyapps.io/dades/

Distribució de la població ocupada registrada segons edat, 2018 (segon trimestre
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[Pàg. 70] 

6.2.3 Taxa d'atur segons sexe, 2005-2018  

6.2.4 Actualització de la taxa d'atur registrada 2020-2021, evolució per sexe  14 

 
MERCAT DE TREBALL 
Atur registrat 
Evolució per sexe  15 
Àmbit: Província de Barcelona   Anys. Des de: 2020   Fins a: 2021      
 Període: Mes   Municipi: Premià de Mar 

Període Homes Dones Total 
2020, Gener 682 876 1.558 
2020, Febrer 700 874 1.574 
2020, Març 742 901 1.643 
2020, Abril 842 976 1.818 
2020, Maig 852 997 1.849 
2020, Juny 834 1.004 1.838 
2020, Juliol 830 1.018 1.848 
2020, Agost 832 1.044 1.876 
2020, Setembre 827 1.023 1.850 
2020, Octubre 834 1.012 1.846 
2020, Novembre 835 996 1.831 
2020, Desembre 880 1.021 1.901 
2021, Gener 910 1.033 1.943 
2021, Febrer 921 1.036 1.957 

                                                             
14 
https://www.diba.cat/hg2/presentacioMun.asp?prId=1573&idioma=cat&inicianys_desde=2020&fianys_fins=2021&
evolucio_periode=1&codi_ine=08035&format=pantalla 
15 
https://www.diba.cat/hg2/presentacioMun.asp?prId=1573&idioma=cat&inicianys_desde=2020&fianys_fins=2021&
evolucio_periode=1&codi_ine=08035&format=pantalla 
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[Pàg. 71]

MERCAT DE TREBALL
Atur registrat
Evolució per edat 16

Àmbit: Província de Barcelona   Anys. Des de: 2020   Fins a: 2021      
Període: Mes     Municipi: Premià de Mar

Període < 25 25-39 40-54 > 54 Total
2020, Gener 68 347 614 529 1.558
2020, Febrer 80 338 616 540 1.574
2020, Març 89 366 643 545 1.643
2020, Abril 96 444 717 561 1.818
2020, Maig 109 460 723 557 1.849
2020, Juny 103 461 723 551 1.838
2020, Juliol 99 455 737 557 1.848
2020, Agost 96 471 741 568 1.876
2020, Setembre 104 445 734 567 1.850
2020, Octubre 114 441 726 565 1.846
2020, Novembre 96 439 737 559 1.831
2020, Desembre 104 462 764 571 1.901
2021, Gener 115 477 773 578 1.943
2021, Febrer 112 482 770 593 1.957

                                                            
16

https://www.diba.cat/hg2/presentacioMun.asp?prId=1578&idioma=cat&inicianys_desde=2020&fianys_fins=2021&
evolucio_periode=1&codi_ine=08035&format=pantalla
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[Pàg. 72]

6.2.5 Renda mitjana per persona (secció censal, 2016 INE)

6.2.6 Proporció de població amb ingressos per unitat de consum per sota del 60% de la 
mediana espanyola. (secció censal, 2016 INE)

A partir dels mapes de renda mitjana per persona i proporció de població amb ingressos per 
sota del 60% de la mitjana espanyola podem concloure que la localitat de Premià de Mar es 
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[Pàg. 73]

troba, en general, en una situació mitjana i no gaire alarmant en aquest aspecte, excepte 
algunes zones puntuals en el sector central.

6.2.7 ÍNDEX DE POBRESA 17

Índex de pobresa : és un indicador compost que mesura les privacions en tres dimensions 
bàsiques:
- Ingressos. Utilitzant la renda mitjana per persona de 2016 de les seccions censals (Atles de 

caracterització de cadascuna de les seccions. Aquelles seccions amb una renda mitjana per 

- Distribució dels ingressos. Utilitzem la proporció de població amb ingressos per unitat de 
consum per sota del 60% de la mediana espanyola. Cosa que és el mateix que la proporció de 
persones de cada secció censal que es troba per sota del llindar de la pobresa. Aquelles 
seccions amb una major proporció de persones per sota del llindar de la pobresa puntuaran 

- Bene
privació material. La geo-localització de les adreces dels beneficiaris ens ha permès incloure en 
aquest indicador compost la proporció de població infantil (3-17 anys)
anual del període 2015-2018). Aquelles seccions amb una major proporció de persones 

                                                            
17 https://consellcomarcalmaresme.shinyapps.io/dades/
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[Pàg. 74]

t en una escala de 0 a 

cop els valors han estat normalitzats, es procedeix a calcular la mitjana ponderada. Els pesos 
que emprem en aquesta ponderació dependran, bàsicament, de la importància que donem a 
cadascuna de les dimensions. En el cas, hem assignat el mateix pes a totes les dimensions 
(1/3).

Respecte a l'índex de pobresa en Premià de Mar, ens trobem amb una zona est en una situació 
molt bona; una zona oest en situació bona; i un sector central que manifesta, segons aquestes 
gràfiques, una situació mitjana, amb alguna puntualització mala i greu.

6.2.8   ÍNDEX DE VULNERABILITAT 18

Index de vulnerabilitat : és un indicador compost que mesura la vulnerabilitat considerant 
cinc dimensions:

Naturalesa de la població. Combina la proporció de població nascuda a països amb un 
Índex de Desenvolupament Humà baix a partir de les dades del padró a 1-I-2018 i el 
creixement relatiu de la població nascuda a països amb IDH baix en el període 2013-

social en la població procedent de països de baixos ingressos i especialment, en la 

                                                            
18 https://consellcomarcalmaresme.shinyapps.io/dades/
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[Pàg. 75] 

població estrangera que ha arribat més recentment. Les seccions que registren 
proporcions més elevades de persones nascudes en aquests països i població arribada 

encara més alt quan conflueixen les dues circumstàncies alhora. 

Envelliment. 
vulnerable, utilitzem la proporció de població de més de 65 anys, segons les dades del 
padró a 1-I-2018. Aquelles seccions amb una major proporció de població de 65 anys i 
més, p  

Educació. 

Per aquest motiu utilitzem la proporció de població amb estudis de primer grau o 
menys, la més vulnerable, a través de les dades del cens de 2011. Aquelles seccions 
amb major proporció de població amb estudis de primer grau o inferiors puntuaran 

social final. 

Habitatge. Inclou el lloguer i la superfície per la seva relació amb la inseguretat 

menys de 75 m2, en tots dos casos amb dades cens de 2011. Aquelles seccions, en 
termes relatives, amb habitatges de lloguer més alt i habitatges més petis, seran les 

 

Atur. La desoc

Ara bé, la manca de disponibilitat de dades per secció censal, ens obliga a treballar-les 
a escala municipal, assignant a totes les seccions censals el valor mitjà de 2018 del 
municipi. Aquelles seccions que pertanyen als municipis que registren les majors taxes 

 
 
Cadascuna de les di

cop els valors han estat normalitzats, es procedeix a calcular la mitjana ponderada. Els pesos 
que emprem en aquesta ponderació dependran, bàsicament, de la importància que donem a 
cadascuna de les dimensions. En el cas de l´índex de vulnerabilitat social, cadascuna de les 

 
 
Pel que fa a l'índex de Vulnerabilitat, Premià de Mar mostra un nivell mitjà bo en les zones est i 
oest. A la zona central s'observen valors mitjans i mitjans dolents, amb alguna zona puntual 
cap al nord en situació mala.  
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6.2.9 Localització usuaris Serveis Socials 

  

 
*Dades obtingudes de Consell Comarcal Maresme 19 

 
Elaboració a partir del registre Hèstia per als municipis de menys de 20.000 habitants. Els 
valors representen els serveis i les prestacions efectuades entre 2016 i 2018, sense considerar 
si un  
 

informació obtinguda a partir dels indicadors més habituals per mesurar la pobresa i la 
vulnerabilitat social

 principals 

molt detallada, on es concentra la població que 
serveis en els darrers anys. Ambdues mirades permeten, no només comparar els diferents 

privació, sinó també identificar les bosses de pobresa al Maresme. 
 

er un costat, la base de dades de les beques menjador permet 
comparar la intensitat amb què aquest recurs ha estat atorgat en tot el territori de la comarca i 

s 
variacions temporals i geogràfiques en el registre del sistema Hèstia que generen un 
remarcable sub-

                                                             
19 https://consellcomarcalmaresme.shinyapps.io/dades/ 
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cregut convenient realitzar només una anàlisi intramunicipal per a aquesta font de dades que 
permeti identificar els sectors on es concentra la població usuària dels serveis socials. 
 
Explotació de la base de dades de beques menjador: 
Hem treballat amb una base de dades anonimitzada amb el registre de tots els beneficiaris 

eques menjador durant el període 2016-2018. El primer pas per a la seva 

ces. 
Un cop georeferenciades les adreces han estat agrupades en seccions censals, per poder 

resideix en aquella secció. 
 

 
-Hèstia té per finalitat la gestió global de la informació dels 

incorporar eines de suport a 

del Maresme ha proporcionat un recull de dades anonimitzades amb els beneficiaris de serveis 
socials bàsics i prestacions econòmiques recollides al catàleg Hèstia per als municipis de menys 
de 20.000 habitants. 
 
Els serveis socials bàsics comprenen: Serveis d'atenció domiciliària / Servei bàsic d'atenció 
social / Servei d'ajuda a domicili / Servei de les tecnologies de suport i cura / Serveis 
residencials d'estada limitada /Servei d'acolliment residencial d'urgència (població general) / 
Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social / Servei de 
menjador social / Servei d'assessorament tècnic d'atenció social / Servei d'intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents projectes amb infants i joves / Servei 
de centre obert / Programes diürns preventius / Servei de suport als serveis socials bàsics. 
 
 
Les prestacions econòmiques contemplades són les següents: Prestacions econòmiques 

transports / Ajust per a  
 

6.2.10  Auditories i intervencions als habitatges en situació de pobresa energètica  

 
Basant-nos en l'informe rebut de la Diputació de Barcelona sobre les auditories i intervenció en 
habitatges en situació de pobresa energètica es verifica que s'han realitzat  10 intervencions. 
Aquestes intervencions han llançat que un dels entrevistat posseïa dependència total 
energètica i la resta no, però si interès en diferents tipus d'ajudes i / o bons socials. No creiem 
que 10 casos puguin extrapolar-se a la totalitat dels habitatges en condicions de vulnerabilitat 

realitzades. 
 
En les visites realitzades , s'han trobat amb diversitat de casos . En alguns casos les llars es 
trobaven en bones condicions i en altres els habitatges eren antics i tenien presència 

que: no complien requisits, no presentaven factures o ja els tenien gestionats.  
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7. LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

Per avançar cap a la transició energètica caldrà analitzar les dades de consums energètics 
disponibles, així com del potencial de Premià lantació de 

siguin proactius  en la transformació energètica del municipi i poder avançar cap a un model 
de generació energètica distribuïda. 
 
Pel què fa a les dades obtingudes mostren un escenari actual amb molt de marge de millora 
atès que la dependència energètica exterior (no local) és molt elevada (per sobre del 90%), així 
com també ho és la dependència energètica del carboni.  
 
La dependència energètica és especialment forta en la mobilitat. Per la qual cosa caldrà que es 

parc mòbil. 
 

onseguirà mitjançant la 

Per aconseguir aquest punt caldrà incloure mecanismes de capacitació, informació i 
comunicació eficient i eficaç amb la ciutadania i tots els agents implicats. La inclusió de noves 

producció local i que facilitin la presa de decisions a tots els actors implicats. 
 
Així doncs en aquest apartat del p  
 

Recursos distribuïts renovables necessaris, tant per a la producció elèctrica com 
 

 
Me

 

locals, etc. 
Capacitació i comunicació a la societat civil i les activitats econòmiques per aconseguir 
la seva participació activa 
Estructures de gestió energètica, tant per 
podran ser municipals o comarcals, mitjançant plataformes específiques i personal 
especialitzat. 

 

7.1.Els recursos energètics locals 

 
En aquest apartat es fa una primera anàlisi dels recursos energètics locals disponibles tant per 

 
 

7.1.1.  

t a Premià de Mar. 
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Amb aquesta mesura es substitueixen les calderes amb combustions procedents de fonts no 
renovables (carbó, gas natural i petroli i el seus derivats: combustibles líquids i gasos liquats 
del petroli) per calderes de biomassa  energèticament més eficients i xarxes de calor amb 
biomassa. 
A partir de la plataforma web SITMUN(http://sitmun.diba.cat/), les dades de consum 
actualitzades de l'any 2019  i de les dades facilitades per l´Ajuntament s´han establert els 
següents equipaments per las xarxes de  biomassa: 
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Es justifica la construcció de la instal·lació de la central tèrmica de biomassa que subministrarà 

 
 
Aquesta xarxa de 

calenta que connecta la planta de generació amb la sala de calderes actual. 
 
El bene
com a combustible dóna lloc a un estalvi de tipus econòmic, degut a que el seu cost és inferior 

les emissions de diòxid de carboni.  
 
 
D'altra banda, s'instal·laran calderes de biomassa individuals en els següents establiments: 
 

 
 
Els estalvis generats per la biomassa són els següents: 
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[Pàg. 81] 

 
 
És proposa un total de 2 xarxes d'instal·lacions de calderes de biomassa i 4 calderes individuals, 
que representen un estalvi d'emssions de 602,60 tC02/any. La inversió total seria de 588.991 

 
Es preveu que l'Ajuntament de Premià de Mar realitzi 1 instal·lació de biomassa per any. 

7.1.1.1 Energia solar tèrmica en edificis municipals  
 

cap instal·lació solar tèrmica al municipi. DEKRA 
desconeix aquesta informació. 
 
Com potencial per a la implementació d'instal·lacions solars tèrmiques tenim Centre Esportiu 
Municipal Premià  

 

 
 

7.1.2.  

Consum elèctric del municipi per font (electricitat) i sectors:  
Edificis i equipaments públics: 1.853.686 kWh 
Domèstic: 31.476.020 kWh 
Terciari: 17.780.886 kWh 
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nul·la, al 2018 es produïen 0 kWh/any energia elèctrica a partir de Solar Fotovoltaica  

7.1.1.2 Edificis i equipaments públics 

renovables pel que fa als equipaments municipals de Premià de Mar. 
A partir de la plataforma web SITMUN(http://sitmun.diba.cat/), les dades de consum 
actualitzades de l'any 2019  i de les dades facilitades per l´Ajuntament s´han establert les 
següents instal·lacions que disposen de sostres municipals aprofitables per a instal·lacions 
solars fotovoltaiques i la conseqüent generació d'electricitat: 
 

NOM 
EQUIPAMENT

Escola 
Verge 
Monts
errat

Fàbrica 
del Gas

Centre 
cívic 
Cambr
a 
Agrària

Masia 
Can 
Manen
t

Escola 
d'Adult
s Sta. 
Tecla

Magatz
em 
brigada

Escola 
Bressol 
munici
pal

Escola 
Sant 
Cristòf
ol 
_Gran 
Via_

Poliesp
ortiu 
munici
pal

Centre 
cívic c/ 
Espera
nça

Escola 
St. 
Cristòf
ol  
Nuria

Bibliote
ca Can 
Farrero
ns

Escola 
Mar 
Nova

Escola 
La Lió

Escola 
El Dofi

Teatre 
La 
Amistat

Edifici 
Can 
Roure 
"La 
Nau"

TIPUS 
D'EQUIPAMENT

Docènc
ia

Cultura
l i cívic

Cultura
l i cívic

Cultura
l i cívic

Docènc
ia

Admin. 
i 
proveï
ment

Docènc
ia

Docènc
ia

Esport
Cultura
l i cívic

Docènc
ia

Cultura
l i cívic

Docènc
ia

Docènc
ia

Docènc
ia

Cultural 
i cívic

Admin. 
i 
proveï
ment

CODI 
DEPENDÈNCIA 
MPAL.

08172E
QU037

08172E
QU040

08172E
QU022

08172E
QU002

08172E
QU032

08172E
QU021

08172E
QU015

08172E
QU044

08172E
QU017

08172E
QU009

08172E
QU007

08172E
QU042

08172E
QU030

08172E
QU034

08172E
QU014

08172E
QU048

08172E
QU033

TARIFA ACCÉS 
CONTRACTADA

3.0A 3.0A 3.0A 3.0A 2.0A 2.1A 3.0A 2.0A 3.0A 3.0A 2.0A 3.0A 3.0A 3.0A 21DHA 3.0A 2.1A

ANY DE LES 
DADES

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

CONSUM e 
TOTAL 
(kWh/ANY)

79,68 118,12 7,192 3,932 24,51 11,4 17,18 22,71 84,28 37,66 11,06 113,1 49,31 37,91 64,88 71,301 26,71

TIPUS COBERTA Plana
Inclinad
a

Inclina
da

Inclina
da

Plana
Inclina
da

Plana
Inclina
da

Inclina
da

Plana
Inclina
da

Plana Plana Plana
Inclina
da

Plana Plana

ORIENTACIÓ 
COBERTA

Sud
Est-
Oest

Sud
Est-
Oest

Sud Sud Sud Sud-est Sud Sud Sud-est Sud Sud Sud Sud-est Sud Sud

SUPERF. TOTAL 
(m2)

364,55 80,35 19,7 90,15 39,4 71,75 206,97 125,5 352 70,63 86,28 287,09 968,06 314,99 36,78 162,3 66,87

SUPERF. ÚTIL 
PER FV (m2)

164,05 80,35 19,7 90,15 17,73 71,75 93,14 125,5 352 31,78 86,28 129,19 435,63 141,75 36,78 73,04 30,09

HORA SOL PIC 
(HSP)

1,2 1,06 1,2 1,06 1,2 1,2 1,2 1,16 1,2 1,2 1,16 1,2 1,2 1,2 1,16 1,2 1,2

POT. MÀX. 
SEGONS SUP. 
ÚTIL (kWp)

25,43 12,45 3,05 13,97 2,75 11,12 14,44 19,45 54,56 4,93 13,37 20,02 67,52 21,97 5,7 11,32 4,66

PROD. ANUAL 
SEGONS SUP. 
ÚTIL (kWh)

30,52 13,197 3,66 14,81 3,3 13,34 17,33 22,56 65,47 5,916 15,51 24,02 81,02 26,36 6,612 13,584 5,592

% COB. SOLAR 
SEGONS SUP. 
ÚTIL

38 11 51 377 13 117 101 99 78 16 140 21 164 70 10 19 21

POT. MÀX. 
OPTIMIT. 
AUTOCONSUM.
(KWP)

13,28
mateix 
que  
SUP

1,2 0,74
mateix 
que  
SUP

1,9 2,86 3,92 14,05
mateix 
que  
SUP

1,91
mateix 
que  
SUP

8,22 6,32
mateix 
que  
SUP

mateix 
que  
SUP

mateix 
que  
SUP

PROD. 
OPTIMIT. 
AUTOCONSUM. 
(kWh/ANY)

15936
mateix 
que  
SUP

1440 784
mateix 
que  
SUP

2280 3432 4547 16860
mateix 
que  
SUP

2216
mateix 
que  
SUP

9864 7584
mateix 
que  
SUP

mateix 
que  
SUP

mateix 
que  
SUP

% COB. SOLAR 
OPTIMIT. 
AUTOCONSUM

20
mateix 
que  
SUP

20 20
mateix 
que  
SUP

20 20 20 20
mateix 
que  
SUP

20
mateix 
que  
SUP

20 20
mateix 
que  
SUP

mateix 
que  
SUP

mateix 
que  
SUP

COST APROX. 
INSTAL. 
OPTIMIT. 

19,92 18,675 1,8 1,11 4,125 2,85 4,29 5,88 21,08 7,395 2,865 30,03 12,33 9,48 8,55 16,98 6,99

Tn CO2/ANY 
OPTIMIT. 
AUTOCONSUM

5,74 4,75 0,52 0,28 1,19 0,82 1,24 1,64 6,07 2,13 0,8 8,65 3,55 2,73 2,38 4,89 2,01

COMENTARI

FONT

DADES PRELIMINARS ESTIMADES EN BASE A SUPERFÍCIE DE TEULADA I CONSUMS ANUALS. REQUEREIX VALIDACIÓ AMB PROJECTE TÈCNIC. 
L'autoconsum s'ha calculat considerant una cobertura d'un 20% del consum anual total.

En cas que vulgueu una aproximació millor podeu descarregar-vos l'excel des de https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/eines-i-publicacions 
que fa una estimació de consums a partir del consum mensual.  
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[Pàg. 83] 

És proposa un total de 16 instal·lacions fotovoltaiques, que representen una producció anual 

de 144,77 tC02/any. La inversió total seria de 417.803,61 
25% es preveu que siguin finançats per subvencions en rehabilitacions energètiques d'edificis 

 
Es preveu que l'Ajuntament de Premià de Mar realitzi dues instal·lacions a l'any, des de 2022 
fins 2029. 
La instal·lació FV pretén cobrir el consum elèctric dels equipaments per autoconsum, en cas 
que la instal·lació pugui ser dimensionada per vendre excedents o connectar-se a la xarxa, 
esp
l'Ajuntament, no sols abasteixen el seu propi consum sinó que puguin arribar a ser 
"comunitats" energètiques per la resta de veïns del municipi. 
 

 

7.1.1.3 Sector Domèstic Residencial  Comunitats Energètiques 
Aquesta mesura busca augmentar el grau d'auto abastament energètic procedent d'energies 
renovables. 
L'objectiu de la mesura és instal·lar panells fotovoltaics en edificis privats (cobertes d'edificis 
residencials privats) i compartir la producció. És a dir, s'estima que un % de l'energia elèctrica 
produïda serà per l'autoconsum del propi edifici i la resta d'excedents es compartirà al 

comunitat formada per veïns i veïnes del mateix edifici o barri, tot i que també poden ser de 

usar-la per satisfer les pròpies necessitats energètiques, a nivell individual o comunitari." 
Les fases per a la seva implementació seran les següents: 
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[Pàg. 84] 

S'estima que un 29% de les llars del municipi (1011 edificis) instal·larà FV per autoconsum i 
vendrà/compartirà els excedents a la xarxa. A continuació, es mostra unes dades estimades de 
producció i inversió: 
 

 
 

 
 
Amb la instal·lació es generaran 8 192 691 kWh/any d´energia elèctrica, un 25% del consum en 
domèstic i equipaments, el que suposarà un estalvi de 3233 tCO2/any. D'altre banda, es pretén 
que un 25% de la instal·lació la paguin els veïns i propietaris dels comerços, mentre que la 
resta de la inversió hauria de provenir de la Diputació de Barcelona i de fons Europeus per 
potenciar comunitats energètiques als municipis. 

7.1.1.4 Pèrgoles Fotovoltaiques 
Augmentar el 
La instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en espais públics contribueix a assolir aquest 
objectiu. Paral·lelament a la producció d'energia neta i a la reducció de les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle, s'aconsegueix un efecte de reducció de les illes de calor urbanes al generar 
ombra amb les pèrgoles.  
Es podria plantejar construir una pèrgola per any, començant en el 2023. Sent que s'han 
estimat 9 pèrgoles, l'any 2030 ja s'hauria assolit l'estalvi total anual estimat. 
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[Pàg. 85] 

 
 

Les pèrgoles fotovoltaiques volen abastir l'autoconsum del equipaments municipals, així com 
-se en una Comunitat 

. Així dons, es preveu una participació econòmica de l'Ajuntament de 
Premià de Mar del 60% i una participació ciutadana del 40%. 

Cost Ajuntament:  
 

7.1.1.5 Eines de Finançament (Comunitats Energètiques) 
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7.1.1.6 Normativa de Referencia 
 
Comunitats d  
 

Directiva 
2018/2001   
 

-llei 
 

RDL 23/2020  
En aquest sentit, el RDL 23/2020 modifica la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector 

LSE
 

 

Reial Decret 
960/2020

 
Al moment d´elaboració del present informe, la definició del marc legal aplicable a les CER, 
més enllà de la definició ja introduïda en la LSE, és un procés viu i en evolució. Com a exemple 

17/11/20 i el 02/12/20, per recollir inputs que puguin ser tinguts en c
marc jurídic que desenvolupi les figures de les CER i CCE. En aquest context, es va celebrar una 

davant d´un procés viu i amb recorregut de futur. 
 

 

regulada en la Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 
Directiva 

2019/944  
Com a elements diferenciadors entre les dues figures trobem que les CCE no han de ser, a 
diferència de les CER, locals. 
També cal destacar que el RDL 23/2020 va introduir un tercer nou subjecte del sector elèctric 

desenvolupament de models basats en la participació descentralitzada als mercats elèctrics. 
 
En termes eminentment pràctics, tenint en compte que d´acord amb la Directiva 2019/944 
qualsevol entitat jurídica que compleixi els requisits organitzatius pot constituir-se en CCE i que 
una de les funcions més atractives o rellevants a curt-mig termini és precisament articular la 
participació, naturalment agregada, dels seus membres en els mercats elèctrics, més que en la 

pendent i la 
seva futura regulació de detall. En altres paraules, perquè una CCE pugui agregar els consums o 
generació dels seus membres i participar als mercats d´electricitat, o bé pugui fer un 
repartiment peer-to-peer de l´energia més enllà dels 500 metres de l´autoconsum, l´important 
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és que pugui ser oficialment subjecte participant del mercat elèctric. És a dir, una CCE podrà o 
bé subcontractar a un agregador independent per portar a terme les seves finalitats, o bé 
constituir-se com a agregador independent per fer-ho per sí mateixa en el mercat, agregant les 
generacions i/o consums dels seus membres. 
 

curs de reforma i creació de nous mercats elèctrics de flexibilitat:  

Per REE, mitjançant la reforma de nombrosos procediments d´operació (POs) per 
adaptar-los al Reglament (UE) 2017/2195 de la Comissió, de 23 de novembre de 2017, 
pel qual s'estableix una directriu sobre el Balanç Elèctric. D´acord amb la Resolució 

(CNMC), per la qual s'aproven les condicions relatives al balanç pels proveïdors de 
serveis de balanç i els subjectes de liquidació responsables del balanç en el sistema 
elèc
d´aquest Reglament la data límit és el 23/12/2020, mentre que per altres aspectes 
aplica la mateixa data límit però és en relació a l´obligació de REE de presentar a la 
CNMC  

També per part de REE, hi ha activitats dutes a terme a nivell paneuropeu dintre del 
projecte FLEXIWATTS.  

Per part d´OMIE, la introducció de nous mercats d´electricitats ha sigut esbossada en el 
projecte IREMEL.  

 

 
Aquesta fig

 
En conseqüència, el concepte de CLE no acaba esdevenint una figura jurídica. No obstant, el 

en la qual es fa referència a aquest tipus de comunitats. 
MITERD en la recent consulta pública sobre comunitats energètiques3. En el document de la 
consulta pública es diu que les comunitats energètiques locals engloben les dues figures 

nceptes que existeix entorn 
aquestes. 
 
Autoconsum col·lectiu 

ha de poder entrar dins el paraigües conceptual de les comunitats energètiques, és la de 
um col·lectiu. 

 
-

transició energètica i la protecció dels consumidors, es va consolidar en una norma estatal amb 
rang de llei, el nou marc per a l´autoconsum, que va quedar instaurat en un totalment nou art. 
9 de la LSE. Aquest règim es va consolidar i definir reglamentàriament per mitjà del Reial 

RD 244/2019  
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manera acordada
consum i associades a aquestes últimes. 
 
L´autoconsum col·lectiu és ja una realitat, existint una multitud de projectes reals portats a 
terme fent servir el marc regulatori vigent. Pel que fa al repartiment de l´energia de les 
instal·lacions d´autoconsum, actualment només es pot fer mitjançant la figura dels coeficients 

basada en coeficients de repartiment dinàmics que, no obstant, presenten una sèrie de 
necessitats de reforma de determinats aspectes del funcionament del sistema i mercat 
elèctric.  
 

ició 
final 5ª del RD 244/2019, mitjançant mera ordre ministerial. L´IDAE ha manifestat en diverses 
ocasions durant el 2020 estar treballant en els mateixos, però a la data d´elaboració de la 
present guia encara no hi ha res aprovat ni cap esborrany disponible. 
 
Mecanismes de Finançament 
Llistat Plataformes de Finançament Participatiu acreditades per la CNMV: 
https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Listado.aspx   
 

            Contracte de préstec col·lectiu  

Un cop determin

 PFP com a 

plataforma de finançament.  

elació econòmica que representa el préstec col·lectiu la conformen 
tres parts implicades:  

1. Ajuntament/entitat local [Prestatari].  

2. Plataforma de finançament participatiu (PFP) [Representant dels prestadors].  

3. Ciutadans [Prestadors].  
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7.2 Punts forts i punts febles 

A continuació es presenta en format de taula i de forma sintètica les principals conclusions que 

Alcaldes, i de la caracterització del municipi. 
 
Taula 22 Punts forts i punts febles. 
 Punts forts Punts febles 
1. Estructura i 
territori 

- Mar, tren i carretera per accedir 
al municipi 
- La superfície àrees verdes 
urbanes és de 96.142 m2 
- L'arbrat viari és de +/- 2.726 
Exemplars 

No hi ha bosc proper > 
biomassa 

2. Mobilitat i 
transport 

- Disposa de parada de tren i 
infraestructura viaria (autobús) 
- Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS) 2017  2022: 

Pocs punts de recàrrega 
per a cotxes elèctrics 
Baixa freqüència de 
transport públic 
Pocs carrils bici 
Emissions C02 molt 
elevades 

3. Residus - Recollida selectiva de residus 
especials amb mini deixalleries 
urbanes 
- Ajuntament ofereix a tots els 
comerços de Premià un servei de 
recollida de totes les fraccions 
reciclables que generen 
- Prova pilot de recollida selectiva 
de residus mitjançant contenidors 
intel·ligent al Barri del Gas 

% de reciclatge molt 
millorable 

4. Energia 
(Domèstic i 
Serveis) 

- Conscienciació ciutadana  
- Vida útil dels electrodomèstics i 
llums dels edificis: s
canviar a classe A o LED. 
-  
façanes i finestres 

Edificació molt poc 
eficient energèticament. 
Instal·lacions antigues i 
ineficients.  
Emissions C02 molt 
elevades 

5. Equipaments - GEMWEB: control dels consums 
- Molta coberta disponible 
- Els equipaments han de ser un 

eficient per la ciutadania. Poden 
 

Edificació poc eficient 
energèticament. 
Sense gestió energètica. 
Falta de certificats 
energètics 

 
6. Enllumenat 
públic 

- 
software de gestió energètica 
- 
amb tecnologia LED per a seguir 
lluitant contra el canvi climàtic; 
1558 Llums nous al 2021 

Encara ineficient. 
Sense control i regulació. 
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 Punts forts Punts febles 
7. Flota de 
vehicles 

- Millora tecnològica dels vehicles 
elèctrics 
- Plan MOVESS III 2021: 
Ajuntament pot demanar 
subvencions 

Encara amb combustibles 
fòssils.  
Sense cursos de conducció 
sostenible. 

8. 
Infraestructures 
municipals 

- GEMWEB: control dels consums Ineficients 
energèticament.  

9. Energies 
renovables 

- Potencial de Biomassa 
- Elevat potencial de FV  molta 
coberta disponible, avanç 

del sol 

Poca implementació de 
renovables al municipi. 
Poques ajudes per 
incorporar renovables. 

 

7.2.1  

 
Alternativa zero: tendència que seguirien les emissions de CO2eq. si no es pren cap mesura 
correctora per tal de reduir les emissions del municipi. 
Alternativa Transició energètica: tendència que han de seguir les emissions de CO2eq. amb els 
objectius establerts al Pacte dels Alcaldes de reducció de més del 55% al 2030 i zero emissions 
al 2050. 

 

 
Figura 17 . Projecció  
Font: Elaboració pròpia. 
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8.  

8.1 Eixos estratègics 

El desenvolupament del PAES implica dur a terme propostes en la totalitat 
d'eixos municipals, posant especial èmfasi en aquells àmbits d'actuació en els quals 
l'Ajuntament pot aplicar directament accions afavorint la reducció immediata de les emissions 
i actuant com a agent exemplificador. 
 
A continuació hi ha els eixos on l'Ajuntament defineix el compromís de reducció de les 
emissions de GEH i els eixos on l'Ajuntament es compromet a actuar. 
 
EIX 01 Acció municipal: Aquest eix té com a objectiu principal controlar el consum i estalvi als 
edificis municipals, en l'enllumenat públic i en la flota municipal de vehicles. 
L'origen de les accions és l'administració local (ajuntament), i els organismes responsables són: 
Àrea de cultura, educació i ciències; Àrea de Medi Ambient; Serveis Públics i l'ajuntament. 
 
EIX 02 Edificis residencials i terciaris: Aquest eix té com a objectiu principal controlar el 
consum i estalvi als edificis residencials i terciaris.  
L'origen de les accions és l'administració local (ajuntament), i els organismes responsables són: 
Àrea de Medi Ambient  i l'ajuntament. 
 
EIX 03 Mobilitat: Aquest eix té com a objectiu reduir ús transport privat. 
L'origen de les accions és l'administració local (ajuntament), i els organismes responsables són: 
Àrea de Medi Ambient Serveis Públics ICAEN, sector privat i l'ajuntament. 
 
EIX 04: Renovables: Aquest eix té com a objectiu la promoció d'energies renovables i 
eficiència als edificis municipals, residencials i terciaris. 
L'origen de les accions és l'administració local (ajuntament), i els organismes responsables són: 
Àrea de Medi Ambient Serveis Públics ICAEN, sector privat i l'ajuntament. 
 
EIX 05: Governança i pobresa energètica: Aquest eix té com a objectiu la regulació 
d'ordenances, la sensibilització, canvi d'hàbits, formació als ciutadans i rehabilitació dels 
edificis per millorar l'eficiència energètica. 
L'origen de les accions és l'administració local (ajuntament), i els organismes responsables són: 
Àrea de Medi Ambient Serveis Públics, , sector privat i l'ajuntament. 
 
A continuació es presenta en format de taula on es mostren les tCO2 que es pretén estalviar, 
els estalvis o producció de kWh. 
 

  
Nombre 

Reducció 
de CO2 

(tCO2/any) 

Estalvis 
energètics 

(MWh/any) 

Producció de 
renovables 
(MWh/any) 

Cost 
d'implementació 

 
01. Acció municipal 19 1.437 1.947.799 1.525.572 3.117.832 

02. Edificis residencials i terciaris 14 7.208 34.388.022 0 136.000 
03. Mobilitat 10 18.163 69.618.987 0 412.700 

04. Renovables 8 6.561 8.914.546 7.759.858 4.936.214 
05. Governança i pobresa energètica 12 14.915 52.441.301 0 109.000 

Total 63 48.283 167.310.656 9.285.430 8.711.746 
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Donat que les emissions de l'àmbit de compromís del PAESC al 2005 són de 98.442 tCO2e  es 
proposen 5 53.799 tCO2e, la qual cosa suposa 
un 54,6% d'emissions respecte el 2005.  
En termes relatius es preveu que de les 0,07 tCO2e/hab del 2005 es passi a 0,04 tCO2e/hab al 
2030. 
El Pla es revisarà cada dos anys per actualitzar-lo i avaluar el seu potencial per assolir la 
neutralitat de les emissions al 2050. 
 

8.2 Les accions 

 
 

entrevistes personals
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8.2.1 EIX 01 Acció municipal

A18-B11/6 01. Edificis municipals

Organitzar cursos d'eficiència energètica pels treballadors 

de l'Ajuntament, i divulgar el pla d'estalvi energètic entre el 

personal dels centres
Organize courses on energy efficiency by employees of the City and disseminate 

energy saving plan between the municipal employees

[ODS] 

01. Edificis municipals- Canvi d'hàbits Sensibilització/Formació

2030 2050

2) 13,94 13,94
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 43024,12 43024,12

Organitzar cursos de for

administratius, brigada municipal, etc) relatius a:

Canvi climàtic. Aspectes que intervenen

Energies renovables

Actuacions 

Reducció de la producció de residus. Valorització dels residus produïts

Altres

S'estima un estalvi del 2% sobre les emissions en els equipaments.

Acció en curs del PAES anterior (2009), completada un 10%.

Relació amb altres Accions del PAES

Organitzar cursos de conducció eficient

climàtic, especialment a les escoles. Implantació del projecte 50-50.

stenibilitat per informar als ciutadans des de 

Realitzar seminaris o jornades d'estalvi energètic per a les empreses

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2025

Town council

Periòdic

12.000

Cost total
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A15-B18/7 01. Edificis municipals

Continuar adquirint aparells elèctrics eficients, 

especialment equips ofimàtics i electrodomèstics 

(principalment congeladors i neveres dels centres 

educatius)
Continue with the policy of purchasing efficient computers, as well as other 

equipment and appliances (especially electrical equipment of the kitchens)

ODS 07 

ENERGIA

01. Edificis municipals- Eficiència energètica d'aparells elèctrics Compra pública

2030 2050

2) 61,57 [valor]
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 128087,39 [valor]

Donat l'alt nombre d'hores de funcionament en alguns cassos, pot representar un estalvi important.

La mesura és convenient al Centre Cívic, els edificis del Gas, els equipaments educatius visitats, 

l'Ajuntament i la Policia, amb un estalvi total de 13,3Tn.

Pel què fa als electrodomèstics, es recomana especialment en el centre educatiu La Lió (especialment en 

neveres i congeladors, doncs el seu ús és continuat), així com en l'Escola Bressol Municipal. Es calcula un 

estalvi de 1,36Tn. 

Pel càlcul total, es fa la proporció amb el total d'equipaments del municipi.

Acció en curs del PAES anterior (2009), no iniciada 0%.

Relació amb altres Accions del PAES

Efectuar un manteniment de les làmpades existents, substituint-les progressivament per d'altres 

més eficients

Incorporar la tecnologia LED als semàfors

Procurar la i

concursos públics

Adjuntar criteris d'estalvi energètic en les compres fetes per l'Ajuntament
Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2025

Town council

Periòdic

NQ

Cost total NQ

APROVAT INICIALMENT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 15 DE JUNY DE 2022



97

Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 97]

A14-B12/9 01. Edificis municipals

Sectoritzar l'enllumenat en alguns equipaments, aplicant 

també mesures per la seva regulació
Regulate and sectorize in  lighting equipment

ODS 07 

ENERGIA

01. Edificis municipals- Eficiència energètica en il·luminació Gestió energètica

2030 2050

2) 9,612 [valor]
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 20050,8 [valor]

Sectoritzant i regulant l'encesa de l'enllumenat sigui amb fotocèl·lules o amb detectors de moviment, es 

poden aconseguir estalvis en il·luminació de l'ordre d'un 10% en els espais on es fa l'actuació. Així mateix, 

es poden instal·lar rellotges per controlar totes les enceses i apagades. Els sistemes domòtics permeten 

un millor control i gestió de l'energia.

Els detectors de presència es recomanen especialment a l'Ajuntament -zona de descans- i a la Policia, i la 

sectorització de la il·luminació seria convenient en el pavelló i en l'Edifici Gas Museu.

El càlcul s'ha realitzat multiplicant l'estalvi estimat amb aquestes accions en els equipaments visitats 

(2'29Tn) per 4'2, que és el factor de proporció entre els equipaments visitats i el total d'equipaments al 

municipi. Pel què fa al cost, en el cas de sectorització de la il·luminació caldria demanar un pressupost.

Acció en curs del PAES anterior (2009), no iniciada 0%.

Relació amb altres Accions del PAES 

Sectoritzar l'enllumenat en alguns equipaments, aplicant també mesures per la seva regulació

Efectuar un manteniment de les làmpades existents, substituint-les progressivament per d'altres 

més eficients

Afegir balastos electrònics en làmpades amb moltes hores de funcionament (més de 1.500h) o 

en aquelles on es vulgui instal·lar un sistema de regulació

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2025

Town council

Periòdic

Cost estimat de 22.239

Cost total 22.239
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A14-B12/11 01. Edificis municipals

Afegir balastos electrònics o LED en làmpades amb moltes 

hores de funcionament (més de 1.500h) o en aquelles on es 

vulgui instal·lar un sistema de  regulació
Install electronic ballasts in lighting fixtures with more than 1.500h running lights 

or a regulation where necessary

ODS 07 

ENERGIA

01. Edificis municipals- Eficiència energètica en il·luminació Gestió energètica

2030 2050

2) 19,27 [valor]
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 40101,59 [valor]

La incorporació de balastos electrònics en làmpades amb moltes hores de funcionament o bé fer canvis a 

tecnologia LED, permet un estalvi d'un 25% en el consum, a més d'afavorir la utilització de mesures de 

regulació i control.

Pel càlcul s'han tingut en compte els centres educatius analitzats (especialment per aules i passadissos), 

així com el Pavelló, L'Ajuntament, el Centre Cívic i els antics edificis del Gas.

El càlcul s'ha realitzat multiplicant l'estalvi estimat amb aquestes accions en els equipaments visitats 

(4,59Tn) per 4'2, que és el factor de proporció entre els equipaments visitats i el total d'equipaments al 

municipi.

Acció en curs del PAES anterior (2009), completada un 30%.

Relació amb altres Accions del PAES

Efectuar un manteniment de les làmpades existents, substituint-les progressivament per d'altres 

més eficients

Aplicar sistemes de control i regulació d'encesa a l'enllumenat públic

Mantenir el Pla Director d'Enllumenat Públic

Instal·lar un sistema de gestió centralitzada d'enllumenat públic

Incorporar la tecnologia LED als semàfors

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2025

Town council

Periòdic

30.555

Cost total 30.555
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A11-B18/13 01. Edificis municipals

Arreglar, afegir  o substituir tancaments (finestres, portes i 

cobertes) per millorar l'aïllament tèrmic en els equipaments
Replace, fix or add exterior (windows, doors and roofs) to improve isolation 

facilities

ODS 07 

ENERGIA

01. Edificis municipals- Envolupant edifici Compra pública

2030 2050

ssions GEH (tCO2) 175,18 [valor]
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 526449 [valor]

El consum en la climatització és fàcilment millorable amb aquestes mesures (un vidre doble, per 

exemple, redueix les pèrdues a la meitat). Aquesta actuació concreta és especialment important en el 

CEIP La Lió.

Pel què fa a d'altres equipaments, és necessari millorar els tancaments del Centre Cívic, Ajuntament i 

Policia (principalment la porta d'entrada), i en el Pavelló, els edificis del Gas i l'escola Bressol.

El càlcul s'ha realitzat multiplicant l'estalvi estimat amb aquestes accions en els equipaments visitats 

(41,71Tn) per 4'2, que és el factor de proporció entre els equipaments visitats i el total d'equipaments al 

municipi.

Acció en curs del PAES anterior (2009), completada un 20%.

Relació amb altres Accions del PAES  

Fer actuacions per regular i sectoritzar la climatització (aire condicionat i calefacció) en alguns 

equipaments, i substituir les calderes o instal·lacions poc eficients

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2030

Town council

Periòdic

770.700

Cost total 770.700
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A24-B21/20 04. Enllumenat públic

Mantenir el Pla Director d'Enllumenat Públic
Plan Municipal adequate lighting outside the law regulating environmental 

lighting for the protection of night

ODS 07 

ENERGIA

04. Enllumenat públic- Altres Gestió energètica

2030 2050

2) 232,25 [valor]
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 483079,5 [valor]

L'any 1999 es va desenvolupar el Pla Director d'Enllumenat públic a Premià de Mar en el que es definien 

els criteris de sostenibilitat que s'han anat aplicant des de l'aprovació del Pla. 

Es seguirà amb la implantació d'aquests criteris i de nous en l'execució de manteniment, reformes o nous 

trams d'enllumenat. El Pla Director s'ha d'anar actualitzant i adaptant a la noves reglamentacions i 

avenços tecnològics. Amb les mesures preses, el consum ha disminuït considerablement. Així mateix, és 

important tenir una base de dades per tot l'enllumenat per tal de tenir centralitzada tota la informació i 

per disposar d'un inventari detallat de tots els punts de llum. 

Aquesta acció permet un millor seguiment, manteniment i gestió, i per tant un major estalvi.

S'estima un estalvi del 25%.

Acció en curs del PAES anterior (2009), realitzada un 50%.

Relació amb altres Accions del PAES  

Sectoritzar l'enllumenat en alguns equipaments, aplicant també mesures per la seva regulació

Efectuar un manteniment de les làmpades existents, substituint-les progressivament per d'altres més 

eficients

Afegir balastos electrònics en làmpades amb moltes hores de funcionament (més de 1.500h) o en aquelles 

on es vulgui instal·lar un sistema de regulació

Aplicar sistemes de control i regulació d'encesa a l'enllumenat públic

Instal·lar un sistema de gestió centralitzada d'enllumenat públic

Incorporar la tecnologia LED als semàfors

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2016 2030

Town council

Periòdic

1.229.245

Cost total 1.229.245
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A411-B47/24 06. Flota municipal

Fer un seguiment dels consums i kilometratges de la flota 

de vehicles
Track consumption and route of the vehicle fleet

ODS 07 

ENERGIA

06. Flota municipal- Altres Compra pública

2030 2050

2) 0
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 0

es relacionades amb el recorregut en kilòmetres dels vehicles de la 

consums però no km ni vehicles- S'ha de controlar els vehicles, els kms i el litres combustible.

Per això cal efectuar un seguiment documentat del consum i recorregut de cada vehicle de la flota per tal 

consum i si la seva funció justifica el model.

Acció en curs del PAES anterior (2009), realitzada un 25%.

Relació amb altres Accions del PAES  

Desenvolupar un Pla Municipal de gestió i optimització energètica i implantar un protocol per 

una bona gestió de les despeses energètiques en els equipaments, fomentant les bones 

practiques

Nomenar un gestor energètic que estableixi un procediment de seguiment i control dels 

consums en equipaments

Incorporar la tecnologia LED als semàfors

a en els equipaments municipals

Fomentar la instal·lació d'energies renovables en el sector domèstic

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2023

Town council

Periòdic

5.000

Cost total 5.000
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A41-B47/25 06. Flota municipal

Substituir, progressivament, la flota de vehicles municipals 

per altres de més eficients
Make, progressively replacing the fleet of municipal vehicles to other, more 

efficient, reaching 100% in 2020

ODS 07 

ENERGIA

06. Flota municipal- Vehicles nets/eficients Compra pública

2030 2050

2) 33,89 33,89
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 85937,92 85937,92

Quan es faci canvi de cotxe de propietat o de renting considerar els vehicles més eficients: Cal 

contemplar el canvi, sempre que sigui possible, a vehicles més eficients com elèctrics o híbrids, 

vehicles municipal defineixi com de canvi més urgent. 

Paral·lelament, utilitzar biodièsel en els vehicles que ho permetin-mentre no es canvia a híbrid o 

elèctric. Actualment en la flota de vehicles municipal no hi ha cap vehicle elèctric o híbrid.

Per a poder seleccionar vehicles es pot consultar la pàgina web de IDAE (www.idae.es) on es troben 

diferents bases de dades amb informació detallada i comparativa sobre consums de carburants i les 

característiques dels cotxes nous posats a la venda a Espanya. El projecte PLAN RENOVE 2020 del 

ministeri , que comporta 

Cadena de Valor de la Industria de 

Automoción presentado por el Gobierno el 15 de junio de 2020. El objetivo del Plan consiste en incentivar 

mediante la concesión de ayudas la adquisición de vehículos para la sustitución de los más antiguos por 

modelos má

S'estima un estalvi promig del 35%

Acció en curs del PAES anterior (2009), realitzada un 60%. Encara queda flota interna del ajuntament per 

canviar.

Relació amb altres Accions del PAES  

Fer un seguiment dels consums i quilometratges de la flota de vehicles

Amb la incorporació de clàusules contractuals, implantar l'ús de vehicles eficients en la flota externa. 

Incloure-ho també en plecs de condicions per a concursos 
Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2025

Town council

Periòdic

481.000

Cost total 481.000
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[Pàg. 103]

A16/B12/46 01. Edificis 
Municipals

Designació de responsables energètics en

equipament municipals

Designation of energetic responsibles in municipal buildings ODS 7 ENERGÍA

Edificis municipals - Acció integrada (totes les anteriors) Gestió energètica

2030 2050
2) 27,67 27,67

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 70.122,80 70.122,80

La creació de la figura d'un responsable energètic en els equipaments respon a la necessitat de dur un major 
control dels consums energètics amb l'objectiu de fer més eficients en matèria energètica els diferents 
equipaments municipals.
Els responsables energètics seran els encarregats de controlar el funcionament dels equips consumidors en el 
dia, d'acord amb les necessitats reals fruit de la seva utilització, i encarregar-se d'aplicar accions d'estalvi i 
reducció de consums on consideri que es pot actuar. Per al desenvolupament efectiu de la seva tasca tot 
responsable energètic d'un equipament caldrà realitzar la formació necessària en matèria d'estalvi i eficiència 
energètica.
Part del servei de gestió energètica es fa en 
com els següents:
- Consums màxims i mínims en un període determinat
- Comparativa de consums diaris en un període determinat
- Comparativa de consums horaris en un període determinat
- Comparativa de consums anuals
- Comparativa de consums versus temperatura exterior
- Comparatius de les dades absolutes i relatives dels consum en horari sense activitat del centre i amb activitat.
Es proposa l'assignació de responsables energètics en aquells equipaments amb majors consums energètics. En 
aquest sentit es proposa la creació d'un responsable energètic en els següents equipaments: 
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[Pàg. 104]

Pressupost de la mesura:

Aquests estalvis de forma habitual oscil·len entre un 3 i un 10%, en el nostre cas hem considerat un 8% anual. 
L´estalvi 
un 25% es preveu que siguin finançats per subvencions  de fons europeus o nacionals. Així dons, la inversió 

Inici Final

Promotor
Ajuntament Premià

de Mar -
Urbanisme i Medi 

Ambient

2022 2030

Periòdic

Cost estimat de 
150.000,00 18.750,00

Cost estimat de 
altres) 50.000,00 6.250,00

Cost total 200.000,00 25.000,00
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[Pàg. 105]

A11/B112/47 01.Edificis 
Municipals

Estudi i resolució de les infiltracions de l'envolupant de l'edifici

Study and resolution of the infirltrations of the building envelope ODS 7 ENERGÍA

01. Edificis municipals - Envolupant edifici- Altres 

2030 2050
2) 5,19 5,19

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 13.148,03 13.148,03

Les infiltracions és una de les principals causes de mal

de forma involuntària al 
llarg de totes les hores del dia.
Les infiltracions de forma generalitzada es produeixen en:
- A les juntes de les finestres practicables
-
- A les unions entre paraments verticals i horitzontals
- A les esquerdes
-
La present mesura consisteix en el segellat de les diferents escletxes per tal de reduir les infiltracions estimades 
actuals.

tzat comparant la demanda energètica de un edifici model amb la demanda 
serà de 1.5%.

Tenint en compte els 10 equipaments amb majors consums del municipi es poden estimar els següents estalvis:
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[Pàg. 106] 

Aquesta mesura representa un estalvi anual d'energia elèctrica de 13.148 kWh/any, que conseqüentment, 
implica un estalvi d'emissions de 5.19 tC02/any.  
No es pot calcular una inversió ja que serà diferent en cada centre però aquesta mesura és molt interessant pel 
seu baix cost i facilitat d'implementació. 

    Inici Final 

Promotor  

Ajuntament 
Premià de Mar- 
Urbanisme i Medi 
Ambient 

 2022 2030 

          

       Periòdic 
         

    
Cost estimat de 

 
NQ NQ 

    Cost estimat de 
 

NQ NQ 

    Cost total NQ NQ 
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[Pàg. 107] 

 

A16/B12/48 0.1 Edificis 
Municipals 

      

Gestor energètic municipal  
ODS 7 ENERGÍA 
ODS 11 CIUTAT 

Municipal energia manager   

Edificis municipals - Acció integrada (totes les anteriors)  Gestió energètica 

  2030 2050 
2) 50,59 50,59 

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 161.115,11 161.115,11 
  

 
 

les emissions de CO2, així com un estalvi econòmic. 
 

- Gestió centralitzada i contínua del consum energètic dels equipaments municipals. 
-  
- Detecció de disfuncions 
possible. 
-  
-  
- As
municipals. 
-  
- Preparació de material divulgatiu adreçat a la ciutadania sobre les mesures apli
matèria de sostenibilitat energètica. 
- 
energètica a la ciutadania i a les activitats econòmiques. 
- rdenança . 

municipal.  

Els estalvis associats a la figura d'un gestor energètic oscil·len entre un 3 i un 6% del consum energetic de cada 
font de l'Ajuntament, en el nostre cas hem considerat un 5% anual. L´estalvi  es de 50.6 tC02/any. El 
cost d'inversió que hauria de fer l'Ajuntament seria el sou a temps complert d'un tècnic mig, aproximadament 

 
Es considera no quantificable el final de l'acció perquè seria interessant que la figura de Gestor Energètic fos 
present sempre a l'Ajuntament. 
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[Pàg. 108]

Inici Final

Promotor Ajuntament 
Premià de Mar -

Urbanisme i Medi 
Ambient

2021 NQ

Periòdic

Cost estimat de 
        

Cost estimat de 
o 

Cost total         
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[Pàg. 109] 

A14/B18/49 01.Edificis 
Municipals 

      

Instal·lació de dispositius de control d'encesa i d'aturada automàtica de l'enllumenat 

Instal·lacions of lighting control devices and automatic lighting shutdown ODS 7 ENERGÍA   

01. Edificis municipals - Eficiència energètica en il·luminació-Compra pública   
  2030 2050 

2) 66,03 66,03 
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 161.058,38 161.058,38 

La instal·lació de dispositius d'aturada i encensa automàtica basats en temporitzadors permet limitar la durada 
de la il·luminació en les zones de circulació o zones d'ocupació intermitent. En aquest sentit, al mercat 
existeixen diferents tipus de dispositius: reguladors de l'enllumenat, cèl·lules fotoelèctriques i detectors de 
presència. L'estalvi derivat de la instal·lació d'aquests dispositius, pot ser, com mínim, del 40%. 
Es proposa instal·lar aquests dispositius als lavabos i als llocs de pas de les diferents dependències municipals 
així com en aquells punts amb llum natural on es detecti que els llums romanen encesos innecessàriament. 
L'objectiu prioritari d'aquesta acció és fomentar que el règim de funcionament de les instal·lacions estigui 

 
 
Tenint en compte els 10 equipaments amb majors consums del municipi es poden estimar els següents estalvis: 

 
  

 

Aquesta mesura representa un estalvi anual d'energia elèctrica de 161,058 kWh/any, que conseqüentment, 
implica un estalvi d'emissions de 66,03 tC02/any.  
No es pot calcular una inversió ja que serà diferent en cada centre. Es preveié que la mesura s'apliqui en dos 
centres per any. 

    Inici Final 

Promotor  
Ajuntament Premià 
de Mar - Urbanisme 
i Medi Ambient 

 2022 2027 

          
      Inversi  Periòdic 
         

    
Cost estimat de 

NQ NQ 

    Cost estimat de 
 

NQ NQ 

    Cost total NQ NQ 
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[Pàg. 110]

A54/B55/50 09. Producció local d'energia

Instal·lació de biomassa en equipaments municipals  

(connexió a una xarxa de calor biomassa) ODS 7 ENERGÍA

Biomassa installation

09. Producció local d'energia - Generació elèctrica amb biomassa - Compra Pública

2030 2050
2) 602,06 602,06

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 1.525.572,00 1.525.572,00

Amb aquesta mesura es substitueixen les calderes amb combustions procedents de fonts no renovables (carbó, 
gas natural i petroli i el seus derivats: combustibles líquids i gasos liquats del petroli) per calderes de biomassa  
energèticament més eficients i xarxes de calor amb biomassa.
A partir de la plataforma web SITMUN(http://sitmun.diba.cat/), les dades de consum actualitzades de l'any 2019  i 
de les dades facilitades per l´Ajuntament s´han establert els següents equipaments per las xarxes de  biomassa:

Aquesta xarxa de calor es p

amb la sala de calderes actual.
El benefici obtingu
dóna lloc a un estalvi de tipus econòmic, degut a que el seu cost és inferior al de les fonts convencionals 

D'altra banda, s'instal·laran calderes de biomassa individuals en els següents establiments:
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[Pàg. 111]

Els estalvis generats per la biomassa són els següents:

És proposa un total de 2 xarxes d'instal·lacions de calderes de biomassa i 4 calderes individuals, que representen 
un estalvi 
25% es preveu que siguin finançats per subvencions  de fons europeus o nacionals. Així dons, la inversió de 

Es preveu que l'Ajuntament de Premià de Mar realitzi 1 instal·lació de biomassa per any.

Gestor energètic municipal; Instal·lació fotovoltaica a equipaments municipals; Designació de responsables energètics en 
equipaments municipals.

Inici Final

Promotor
Ajuntament Premià
de Mar - Urbanisme 
i Medi Ambient

2022 2027

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 

Cost total
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[Pàg. 112]

A16/B12/52 01. Edificis 
Municipals

Realització d'auditories periòdiques als

equipaments municipals

Performing periodic audits to the municipal buildings ODS 7 ENERGÍA

01. Edificis municipals - Acció integrada (totes les anteriors) - Gestió energètica

2030 2050
2) 69,18 69,18

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 175.307,00 175.307,00

Amb aquesta mesura es pretén establir un programa d'auditories energètiques anuals, aprofitant les línies de 
subvencions anuals de l'ICAEN, organisme des del qual es subvenciona una part del seu cost. Es prioritzarà la 
realització d'auditories d'aquells equipaments municipals que tenen majors consums energètics i que no 
disposen de cap auditoria realitzada.
L'objectiu és analitzar de forma detallada els consums energètics existents en els equips consumidors i així 
disminuir els consums energètics dels equipaments per tal de determinar noves mesures de reducció de 
consum específiques.

amb l'objectiu que el consistori tingui el temps 
suficient per dur a terme les accions definides en l'auditoria. Així mateix, es proposa dur a terme un check-list 
de les accions definides en les auditories realitzades de manera que es porti a terme un control de les accions 
executades per l'Ajuntament i quines queden pendents d'execució.
Tenint en compte els 10 equipaments amb majors consums del municipi es poden estimar els següents estalvis:

Aquesta mesura representa un estalvi anual d'energia elèctrica fins 175.307 kWh/any, que conseqüentment, 
implica un estalvi d'emissions de 69.18 tC02/any. 
aproximadament un 30% es preveu que siguin finançats per subvencions  de l´ICAEN o altres fonts nacionals. 

Es preveu que l'Ajuntament de Premià de Mar realitzi les 
auditories cada 5 anys. A la primera auditoria, s'ha previst un estalvi del 20%, en les següents revisions
d'auditoria, es preveu estalvis del 5%.
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[Pàg. 113] 

Implantació d'un sistema de gestió de l'energia en equipaments municipals/Designació de responsables energètics en 
equipament municipals/Implantació d'un sistema de gestió energètica municipal i creació de la figura del gestor 
energètic/Implantació d'un sistema de gestió energètica municipal i creació de la figura del gestor energètic 

    Inici Final 

Promotor  
Ajuntament Premià 
de Mar - Urbanisme 
i Medi Ambient 

 2022 2026 

          

       Periòdic 
         

    
Cost estimat de 

 
35.000,00 8.750,00 

    
Cost estimat de 

 15.000,00 3.750,00 

    Cost total 50.000,00 12.500,00 
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[Pàg. 114]

A18/B11/53 0.1 Edificis 
Municipals

Sensibilització per a l'ús racional de l'energia als treballadors 

municipals ODS 7 ENERGÍA
ODS 11 CIUTAT

Raising awareness towards a better use of the energia to municipal staff

Edificis municipals - Canvi d'hàbits Sensibilització/Formació

2030 2050
2) 39,75 39,75

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 130.112,28 130.112,28

energètic tot incorporan
mitjançant sessions informatives i formatives i la disposició de cartells informatius per fomentar la 

Una de les vies de sensibilització és 
energètica que comporten les diferents tasques a la feina.

inspeccions als equipaments privats amb l'objectiu que puguin proposar mesures bàsiques per a 

La formació es pot acompanyar amb la monitorització dels consums energètics.

es de 39,75 tC02/any. El cost d'inversió que hauria de fer l'Ajuntament seria aproximadament de 
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[Pàg. 115] 

Gestor energètic municipal; Realització d'auditories periòdiques als equipaments municipals; Designació de responsables 
energètics en equipaments municipals 

    Inici Final 

Promotor  Ajuntament Premià 
de Mar - 

Urbanisme i Medi 
Ambient 

 2022 2027 

        

       Periòdic 
         

    
Cost estimat de 

ctuació per 
 

            300,00 

    
Cost estimat de 

  o    

    Cost total              
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[Pàg. 116] 

 
A410-B41/71 06. Flota municipal     

Realització cursos conducció eficient a personal ajuntament i conductors autobusos  

Conducting efficient driving courses  ODS 7 ENERGÍA   

01. Edificis municipals - Canvi d'hàbits - Sensibilització/Formació   
  2030 2050 

2) 0,80 0,80 
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 3.055,75 3.055,75 

La mobilitat de persones i de mercaderies està lligada a forts impactes com ara la congestió i les emissions de 
gasos contaminants. La combustió de la gasolina i del gasoil, combustibles dels que el transport terrestre en 
depèn gairebé en la tot  
Aquesta realitat, també associada als desplaçaments del personal del Ajuntament, genera la necessitat de 

obilitat creixent.  
Els cursos de conducció eficient parteixen de la base que la forma de conducció influeix en el consum de 

 
L'estalvi assolit amb la realització d'aquests cursos pot esdevenir de fins al 5% en emissions de transport de 
l'Ajuntament, es pretén realitzar 3 cursos des de 2022 a 2026. 
 

i 
-, organitzen cursos de conducció eficient per a conductors de turismes i vehicles pesants. 

Organitzats de manera gratuïta (en el cas de l'Institut Català d' Energia (ICAEN) ), són teoricopràctics, i tenen 
una durada de quatre hores (un matí o una tarda) per als conductors de turismes, o de vuit hores (un o dos 
dies) per als conductors de vehicles pesants. Es pot consultar el següent enllaç; 
http://icaen.gencat.cat/es/energia/usos_energia/mobilitat/conduccio_eficient/index.html 

Els estalvis calculats per a la flota de vehicles municipal de l´Ajuntament de Premià de Mar són els següents: 

Aquesta mesura representa un estalvi anual d'energia elèctrica fins 3.055 kWh/any, que conseqüentment, 
implica un estalvi d'emissions de 0,80 tC02/any.  

Renovació de la flota de vehicles municipals 

    Inici Final 
Promotor  Generalitat/DIBA/Ajuntament  2022 2026 

          
       Periòdic 
         

    
Cost estimat de 

 
NQ NQ 

    
Cost estimat de 

tres) NQ NQ 

    Cost total NQ NQ 
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[Pàg. 117]

A42/B47/ 72 06. Flota municipal

Incorporació de criteris de vehicles eficients en els plecs de contractació

Including environmental criteria related to vehicles in tenders ODS 7 ENERGÍA

06. Flota municipal - Vehicles elèctrics (inclòs infraestructures)- Compra pública

2030 2050
2) 1,92 1,92

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 7.333,80 7.333,80
La incorporació de criteris de vehicles més eficients en els plecs de contractació té per objectiu impulsar
aquesta tipologia de vehicles en la flota de vehicles externs i reduir les emissions de CO2. Els plecs de

e 
presta mitjançant una empresa privada.

1) que tots els ve
2) que tots els vehicles de la flota compleixin com a mínim la norma EURO VI i posterior (norma EURO 7 que 
s'inicia al 2025); 

n la mesura del possible, vehicles híbrids o elèctrics. 

tots els conductors i emetre informes anuals amb informació relativa als vehicles usats (model, antiguitat, 
combustible, etc.), a més dels km recorreguts i consums anuals estimats.

Es preveu que al 2030 el 40%  dels vehicles de la flota seran eficients i consumiran un 30% menys que els 
actuals. Pel 2050 es planteja un 80% de flota eficient.

Aquesta mesura representa un estalvi anual al 2030 de 7.333 kWh/any, que conseqüentment, implica un 
estalvi d'emissions de 1,92 tC02/any. 

Inici Final

Promotor Ajuntament 2022 NQ

Periòdic

Cost estimat de 
NQ NQ

Cost estimat de 
NQ NQ

Cost total NQ NQ
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[Pàg. 118]

A72/B71/83 11. Altres

Campanya de foment de la recollida selectiva

Campaigns to increase recycling and reusing ODS 11 CIUTAT

11. Altres - Gestió de residus i cicle de l'aigua - Sensibilització/Formació

2030 2050
2) 67,96 67,96

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh NA NA
a realitzar campanyes periòdiques per informar la població sobre la separació correcta de les 

diferents contenidors de la via pública, deixalleria, etc.

UE2020  que són un 55% de reciclatge. 
La campanya pot incloure:
- Creació de material divulgatiu.
- Xerrades sobre la correcta separació dels residus i difusió de bones pràctiques.
-
- Es pot considerar la idea de regalar cubells de recollida selectiva domèstica.
- Informar sobre la campanya a través dels mitjans de comunicació i dels mitjans 2.0 (web municipal, twitter,
facebook, etc.)

Aquesta mesura representa un estalvi d'emissions de 68 tC02/any, és a dir, un 10% de les emissions en residus 
selectius al 2030.
2030.

Inici Final

Promotor
Administració local 
(Aj.) 2022 2030

Regidoria Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 
9.000,00 3.000,00

Cost estimat de 

Cost total 9.000,00 3.000,00
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8.2.2 EIX 02 Edificis residencials i terciaris

A18-B11/16
02. Edificis del 
sector terciari 

Realitzar seminaris o jornades d'estalvi energètic per a 

les empreses ODS 7 - Energia

Organization, to the enterprises, workshops or seminars cycles of specific 
environmental issues led energia saving

02. Edificis del sector terciari  - Canvi d'hàbits Sensibilització/Formació

2030 2050
2) 842,39 842,39

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 2.470.164 2.470.164
Organitzar seminaris pràctics sobre: energia, lluminàries, aïllaments i tancaments, equips de climatització, 
residus, nova contractació elèctrica...
Informar també de totes les mesures possibles per tal de tenir un negoci més sostenible, assessorant, per 
exemple, en els beneficis ambientals i econòmics que comporta el fet de tenir una etiqueta sostenible en el 
negoci i/o producte.
S'estima que arribarà a un 50% de les empreses i pot generar un estalvi del 20%, per tant, representaria un 
d'estalvi d'un 10% del sector domèstic fins al 2030.

Es considera que l'Ajuntament hauria de fer 1/any campanya de jornades d'estalvi energètic assolir l'objectiu. 
total de 

Acció en curs del PAES anterior (2009), no iniciada 0%.

Fomentar la realització de  diagnòstics energètics en les cases particulars i/o en les comunitats de veïns,  i en les activitats 
econòmiques; 

Inici Final
Promotor Ajuntament 2022 2030

Regidoria de Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 
ltres)

Cost total
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A16/B11/17 03. Edificis  
residencials

realització de  diagnòstics energètics en les comunitats 

de veïns,  i en les activitats econòmiques
ODS 7 - ENERGIA
ODS 11- CIUTAT

Adaptació

Energy assessments in households

03. Edificis  residencials - Acció integrada (totes les anteriors) Sensibilització/Formació

2030 2050
2) 773,9 773,9

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 2.778.544,2 2.778.544,2

es 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 

. En aquestes 

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.

ncia energètica. La segona visita 

eficients. La tercera visita es realitza per observar els resultats de les mesures aplicades passats entre 6 i 12 
mesos.
Es pretén arribar al 15% de les llars del municipi amb un 20% d'estalvi energètic a cada llar;

poden visitar uns 20 habitatges per any (uns 400 proposa implementar aquesta mesura durant els 
10 pròxims anys, es a dir, des de 2022 fins a 2032.

extremes (ventades, calors i fred), situacions de sequera, etc. 
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Un primer pas per aconseguir aquests estalvis, a part de les visites a les llars, pot ser repartir als habitants que 
vulguin , petits comptadors Efergy que es connecten al quadre elèctric
del quadre general de la habitatge. Aquests comptadors permetran prendre consciència dels consums i de la 
seva variabilitat. A partir d'aquí es pot donar informació als ciutadans -mitjançant fulletons o via web- de com 
fer una auto auditoria, coneixent ja el consum i les seves puntes.

ció de la importància dels diferents consums, la fa el propi usuari, 
permetent una conscienciació i actuació més directa i ràpida. Un cop conegudes les causes del consum, la 
decisió de com actuar a més a més dels hàbits es a, en la que per exemple 
pot donar a conèixer les possibilitats de millora en cada cas.
Assessorar sobre temes energètics; donar un llistat dels punts més consumidors i de les accions a emprendre 
per reduir el consum.
Fomentar la realització d'una auditoria feta per experts o les accions a emprendre en el cas de la realització 
d'una auto auditoria: repartir comptadors, links amb pàgines web útils

Realitzar seminaris o jornades d'estalvi energètic per a les empreses

Inici Final

Promotor Administració local 
(Aj.) 2022 2032

Regidoria Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 
                          

Cost estimat de 
altres)

Cost total                           
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A14-B11/54 02.Edifics 
Sector Terciari

03.Edifics Residencials 

Renovació de bombetes a LED ODS 7 - Energia
ODS 12 - ConsumReplacing bulbs for more efficient ones (LED)

02. Edificis del sector terciari - 03.Edificis Residencials  - Eficiència energètica d'aparells elèctrics Sensibilització/Formació

2030 2050
2) 1042,28 1042,28

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 2462829,05 2462829,05

Es proposa la substitució progressiva de les bombetes incandescents (actualment ja prohibides a UE), 
fluorescents compactes i baix consum per la tecnologia més eficient que existeix a l'actualitat; el LED. Es 
pretén fer campanyes de renovació al sector domèstic i serveis. A més, s'estima que degut a la poca vida útil 
de les antigues bombetes, quan s'espatllin, la població les subsistirà progressivament per tecnologia LED. 

os sobre les alternatives existents en 
il·luminació LED i sensibilitzar sobre el seu ús mitjançant:
- material informatiu.
-
comerços).
- ormació 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.).

S'estima un estalvi del 5% del consum elèctric del sector domèstic i serveis (50% llars i sector serveis *10%
estalvi elèctric =5% del consum elèctric dels sectors domèstic i serveis), que suposaria un estalvi de 1042,28 
tC02, des de l'inici de campanya (2022) fins el 2030. Es proposa que l'Ajuntament realitzi 2 campanyes al llarg 
d'aquest període, a més, pot aprofitar campanyes d'organismes com la Diputació de Barcelona i/o l'ICAEN.

- Material divulgatiu (díptics, etc.).
- Punts informatius a llocs amb elevada afluència de gent.
-

Substitució d'electrodomèstics per altres energèticament més eficients (Classe A)

Inici Final
Promotor Ajuntament 2022 2030

Regidoria Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de N.Q N.Q

Cost total
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A18/B11/55 03. Edificis  
residencials 

  
    

Campanya sostenibilitat calefacció + refrigeració en les habitatges de 

Premià de Mar ODS 7 - ENERGIA 

Sustainable domèstic and air-conditioning installations 

03. Edificis  residencials - Canvi d'hàbits  Sensibilització/Formació 

  2030 2050 
2) 276,4 276,4 

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 992.337,2 992.337,2 

  

calefacció i a la refrigeració en el sector domèstic del municipi.  

dels domicilis. També la despesa energètica destinada a la refrigeració dels espais ha crescut de forma molt 
important en els últims anys.  
Els principals aspectes que cal remarcar per a una millora de la intensitat energètica local són:  
- Informació sobre els diferents sistemes de calefacció / refrigeració existents (rendiment, consum energètic i 
econòmic) 
- 
part econòmica, doncs és la part on la gent és més sensible) 
- Tancament habitatges i la seva repercussió en el consum energètic 
- Possibilitats de instal·lar ACS Solar a les habitatges unifamiliars (sistemes fàcilment combinables) 

pot considerar que un 25% de les llars aplicaran conceptes d'estalvi i eficiència energètica i podran reduir, com 
a mínim  

campanya, que inclogui; material divulgatiu (díptics, plafons per exposició, etc.), Punts informatius i 
 

r a permetre una disminució dels consums energètics en els 
domicilis catalans (per exemple, actualment hi ha una campanya referent a la renovació de les finestres) . Així 

 
Sabent qu
considera que la realització d'aquestes campanyes poden suposar un estalvi del 1,25% en el sector domèstic, 
per tant, un estalvi de 276 tC02. 
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Campanya

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.) 2022 2030

Regidoria Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 

Cost total
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A72/B71/56 11.Altres
Camp

ODS 6 - Aigua Adaptació
Water saving campaign

11. Altres - Gestió de residus i cicle de l'aigua Sensibilització/Formació

2030 2050

2) 6,72 6,72
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh N.Q N.Q

A Premià de Mar, el consum mitjà per habitant i dia es de 248 litres. Aquest valor, molt per sobre el valor
domèstics, que és de 150 litres per habitant i el

consum de 200 litres/hab·dia dels habitatges unifamiliars. Aquestes dades ens donen una idea que el
consum majoritari prové de les urbanitzacions.

campanyes que facin inci
repartiment 

aigua calenta sanitària.

considerat que amb la realització d'aquestes campanyes i l'aplicació dels KITS d'estalvi d'aigua, pot suposar un 
estalvi d'aigua del 5% en el sector domèstic.

Campanya sostenibilitat calefacció + refrigeració en les habitatges de Premià de Mar 

Inici Final

Promotor Administració local 
(Aj.)

2022 2026

Regidoria Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 
                             

Cost estimat de 

Cost total                             
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A15/B112/57
03. Edificis  

residencials

Substitució d'electrodomèstics per altres 

energèticament més eficients (Classe A) ODS 12 - Consum 
ODS 7 - Energia 

Replacing appliances for more efficient ones. 

03. Edificis  residencials - Eficiència energètica d'aparells elèctrics Ajuts i subvencions

2030 2050
2) 967,63 967,63

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 2451922,53 2451922,53

da eficiència, de 

(comparant-ho amb electrodomèstics de baixa eficiència). S'ha fet servir de referencia, per quantificar l'estalvi, 
la Guia de "AHORROS MEDIOS ANUALES POR LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DE ALTA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA" d'ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos).

novació), juntament amb el reforç que 

electrodomèstics existents seran de classe A, és a dir, un 3% de renovació a l'any.
Segons dades d'INDESCAT, a Premià de Mar hi ha les següents tipologies d'habitatges familiars: 
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Considerant un conjunt de 4 electrodomèstics per domicili, representarien un total de 48.092 
electrodomèstics al municipi. S'estima una renovació del 24% d'electrodomèstics del municipi a classe A, des 
de 2022 a 2030:

Si el 24% dels electrodomèstics podrien arribar a ser de Classe A, podem determinar doncs que uns 11542 

representa un estalvi en emissions de 967,18 Tn CO2 eq.
Aquesta es tracta d'una acció indirecta i que els costos no recauen directament sobre els pressupostos 
municipals, tot i que per part de l'Ajuntament es poden realitzar campanyes informatives per tal d'incrementar 
la subs
material divulgatiu (díptics, plafons per exposició, etc.), punts informatius a llocs amb elevada afluència de 

ficients. Des de 2022 a 2030, l'Ajuntament hauria de realitzar 
dues campanyes per assolir els objectius.
Tot i així, es considera que aproximadament un 25% de la inversió siguin finançats per subvencions en 
rehabilitacions energètiques d'edificis de fons europeus o nacionals. La resta d'inversió, recau sobre els 
propietaris dels electrodomèstics.

Renovació de bombetes a LED

Inici Final

Promotor

Altres 
(Administracions 
Nacional, 
Regional)

2022 2030

Ajuntament 

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 
No quantificable No quantificable

Cost total
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A13/B112/58 
0.3 Edificis 
Residencials 

  
    

Millores actives en habitatges  ODS 11 - Ciutat  
ODS 12 - Consum 

  

Active home improvements   

0.3 Edificis Residencials - Eficiència energètica per climatització i aigua calenta  Altres 

  2030 2050 
2) 593,84 1102,84 

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 2939781,97 5459595,09 

  
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, conjuntament amb el departament Català de l'Energia de la Generalitat de 
Catalunya, han creat un aplicatiu (http://enersi.es/ca/enerpat) per la rehabilitació energètica de les ciutats, basat 
exclusivament en els certificats d'eficiència energètica dels immobles. La present mesura es basa en dades 
obtingudes d'aquest aplicatiu i s'extrapola a tots els habitatges del municipi, tot tenint en compte el consum 
actual d'electricitat, gas natural i gasoil. 

Per tal de determinar les millores passives dels edificis a rehabilitar, ENERSI ha agrupat els edificis del municipi 
amb característiques similars en nou grups (GE):  
 
- GE1: Grup d'edificis unifamiliars construïts abans del 1950 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts 
amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, predominant la coberta inclinada amb cambra ventilada i amb 
solera en contacte amb el terreny. 
-GE2:Grup d'edificis plurifamiliars construïts abans del 1950 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts 
amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, predominant la coberta inclinada amb cambra ventilada i amb 
solera en contacte amb el terreny. 
-GE3: Grup d'edificis plurifamiliars construïts abans del 1950 de més de 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, amb coberta plana i amb cambra sanitària o locals 
comercials en planta baixa. 
-GE4: Grup d'edificis unifamiliars construïts entre 1951 i 1980 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts generalment amb murs amb cambra d'aire, coberta inclinada sense cambra d'aire i forjat sanitari. 
-GE5: Grup d'edificis plurifamiliars construïts entre 1951 i 1980. Es consideren edificis construïts generalment 
amb murs amb cambra d'aire, coberta plana i forjat sanitari. 
-GE6: Grup d'edificis unifamiliars construïts entre 1981 i 1990 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta inclinada sense cambra d'aire i 
forjat sanitari. 
-GE7: Grup d'edificis plurifamiliars construïts entre 1981 i 1990. Es consideren edificis construïts generalment 
amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta plana i forjat sanitari. 
-GE8:Grup d'edificis unifamiliars construïts entre 1991 i 2011 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta inclinada sense cambra d'aire i 
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forjat sanitari.
-GE9: Grup d'edificis plurifamiliars construïts entre 1991 i 2011. Es consideren edificis construïts generalment 
amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta plana i forjat sanitari.

A continuació, es mostra la tipologia d'habitatges existents al municipi, el número de certificats i l'extrapolació a 
la resta d'habitatges del municipi i el seu consum (elèctric i en gasoil):

Pel que fa al part d'habitatges del municipi, s'assumeix que en un període de temps no molt llunyà, els equips de 
climatització (tipus calderes) s'aniran espatllant i acabaran estan obsolets, per tant, els usuaris hauran renovar els 
equips de clima.  Quan sigui necessària la renovació d'equips, es proposen les següents mesures d'eficiència 
energètica actives:
- Caldera de condensació gas natural
- Bomba calor aerotèrmica per a ACS fred calor

A la següent taula es mostra l'estalvi d'energia en kWh, l'estalvi d'emissions de C02,l'estalvi i el cost econòmic de 
la inversió. S'estima que un 70% dels habitatges faran una canvi d'equips de clima i, per tant, les mesures actives 
en els pròxims 25 anys.
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Es preveu un estalvi total d'energia de 8399377.06kWh i  2210 tCO2 en els pròxims 25 anys. S'assumeix que del 
2021 al 2030 es farà un 15% de rehabilitacions previstes i la resta del 2030 al 2050. 
S'ha considerat que l'Ajuntament no és l'organisme responsable d'aquestes rehabilitacions, però per fomentar-
les, pot baixar IBI a qui faci les rehabitacions en façana. Tot i això, la inversió recau als propietaris dels edificis. 
D'altra banda, s'estableix que un 30% de la inversió sigui finançada per subvencions en rehabilitació energètica 
d'edificis de fons europeus o nacionals

Millores passives en habitatges; Campanya sostenibilitat calefacció + refrigeració en les habitatges de Premià de Mar

Inici Final

Promotor No és possible dir-
ho

2021 2046

Periòdic

Cost estimat de 
0 0

Cost estimat de 
ció (Propietaris i 

Subvencions)
                   

Cost total                  
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A11/B112/59 0.3 Edificis 
Residencials 

  
    

Millores passives en habitatges  ODS 11 - Ciutat  
ODS 12 - Consum 

  

Passive home improvements   

0.3 Edificis Residencials - Envolupant Edifici  Altres     

  2030 2050 
2) 442,01 1768,03 

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 1587782,68 6351130,71 

  

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, conjuntament amb el departament Català de l'Energia de la Generalitat 
de Catalunya, han creat un aplicatiu (http://enersi.es/ca/enerpat) per la rehabilitació energètica de les ciutats, 
basat exclusivament en els certificats d'eficiència energètica dels immobles. La present mesura es basa en dades 
obtingudes d'aquest aplicatiu i s'extrapola a tots els habitatges del municipi, tot tenint en compte el consum 
actual d'electricitat, gas natural i gasoil. 

 

 

 

 

 

Per tal de determinar les millores passives dels edificis a rehabilitar, ENERSI ha agrupat els edificis del municipi 
amb característiques similars en nou grups (GE):  
 
- GE1: Grup d'edificis unifamiliars construïts abans del 1950 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts 
amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, predominant la coberta inclinada amb cambra ventilada i amb 
solera en contacte amb el terreny. 
-GE2:Grup d'edificis plurifamiliars construïts abans del 1950 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, predominant la coberta inclinada amb cambra 
ventilada i amb solera en contacte amb el terreny. 
-GE3: Grup d'edificis plurifamiliars construïts abans del 1950 de més de 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, amb coberta plana i amb cambra sanitària o locals 
comercials en planta baixa. 
-GE4: Grup d'edificis unifamiliars construïts entre 1951 i 1980 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts generalment amb murs amb cambra d'aire, coberta inclinada sense cambra d'aire i forjat sanitari. 
-GE5: Grup d'edificis plurifamiliars construïts entre 1951 i 1980. Es consideren edificis construïts generalment 
amb murs amb cambra d'aire, coberta plana i forjat sanitari. 
-GE6: Grup d'edificis unifamiliars construïts entre 1981 i 1990 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta inclinada sense cambra d'aire i 
forjat sanitari. 
-GE7: Grup d'edificis plurifamiliars construïts entre 1981 i 1990. Es consideren edificis construïts generalment 
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amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta plana i forjat sanitari.
-GE8:Grup d'edificis unifamiliars construïts entre 1991 i 2011 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis 
construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta inclinada sense cambra d'aire i 
forjat sanitari.
-GE9: Grup d'edificis plurifamiliars construïts entre 1991 i 2011. Es consideren edificis construïts generalment 
amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta plana i forjat sanitari.

A continuació, es mostra la tipologia d'habitatges existents al municipi, el número de certificats i l'extrapolació a 
la resta d'habitatges del municipi i el seu consum (elèctric i en gasoil):

Pel que fa al part d'habitatges del municipi, s'assumeix que en un període de temps no molt llunyà, s'hauran de 
fer canvis i rehabilitacions en façanes per antiguitat i morfologia dels mateixos edificis. Quan sigui necessària la 
intervenció de la façana, es proposen les següents mesures d'eficiència energètica passives:

- Aplicar aïllament per a l'interior o exterior de la façana
- Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
- Aïllar la coberta per l'interior o exterior

A la següent taula es mostra l'estalvi d'energia en kWh, l'estalvi d'emissions de C02,l'estalvi i el cost econòmic de 
la inversió. S'estima que un 70% dels habitatges faran una rehabilitació de la façana i, per tant, les mesures
passives en els pròxims 25 anys.
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[Pàg. 133]

Es preveu un estalvi total d'energia de 7938913.39 kWh i  1696.67 tCO2 en els pròxims 25 anys. S'assumeix que 
del 2021 al 2030 es farà un 20% de rehabilitacions previstes i la resta del 2030 al 2050. 
S'ha considerat que l'Ajuntament no és l'organisme responsable d'aquestes rehabilitacions, però per fomentar-
les, pot baixar IBI a qui faci les rehabitacions en façana. Tot i això, la inversió recau als propietaris dels edificis. 
D'altra banda, s'estableix que un 30% de la inversió sigui finançada per subvencions en rehabilitació energètica 
d'edificis de fons europeus o nacionals

Millores actives en habitatges ; Campanya sostenibilitat calefacció + refrigeració en les habitatges de Premià de Mar

Inici Final

Promotor No és possible dir-
ho

2021 2046

Periòdic

Cost estimat de 
0 0

Cost estimat de 

Subvencions)
              

Cost total               
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A18-B11/63 03. Edificis  
residencials

Fomentar una construcció energèticament eficient en equipaments 
públics i privats, orientada a obtenir la màxima certificació energètica

ODS 7 - ENERGIA

Encourage construction of facilities, both public and private, aimed at obtaining the maximum 
energia certification

03. Edificis  residencials - Canvi d'hàbits Sensibilització/Formació

2030 2050
Estalvi 2) 458,1 458,1

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 1.639.784,5 1.639.784,5

Fomentar la màxima certificació en noves construccions, i en una segona fase centrar-se en els equipaments 
públics ja existents.

ficiència energètica dels edificis és una exigència derivada de la Directiva 2002/91/CE i en 

construcció.

G).
Les actuacions concretes a implantar són:
1. Introduir clàusules en els contractes que obliguin a la certificació màxima (A) o B en la certificació que es fa 
en el projecte, i donar una bonificació o algun incentiu en aconseguir la mateixa categoria en fer la certificació 
amb l'equipament acabat.
2. En noves construccions, assegurar l'acompliment de la normativa vigent relativa a l'eficiència i estalvi 
energètic (codi tècnic de l'edificació i el Decret pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i eco 
eficiència en els edificis).

energètica.
-

Es considera un estalvi del 2% dels edificis públics i privats.
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Incloure en l'Ordenança municipal d'obres un capítol d'urbanització i construcció sostenible; Campanya sostenibilitat 
calefacció + refrigeració en les habitatges de Premià de Mar; 

Inici Final

Promotor Administració local 
(Aj.) Període 2022 2030

Regidoria Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 
0

Cost estimat de 

Cost total
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A19/B11/64 03.Edificis 
Residencials

100% renovable certificada al sector domèstic ODS 7 - Energia

To promote certified renewable electricity at residential buildings

03. Edificis  residencials - Altres Sensibilització/Formació

2030 2050
2) 496,87 1117,96

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh NA NA

novable certificada. 

El sobre cost ers la convencional és pràcticament 0. Hi ha 
diferents companyies elèctriques que ofereixen aquest producte.

escoles del municipi, butlletí i web municipal, fulletons de bones pràctiques, etc.

les llars del municipi al 2030 i un 9% de les llars al 2050, ja que s'espera una conscienciació de la població en 
reducció . 
Amb aquesta acció es pretén reduir les emissions de GEH degudes al consum del sector domèstic.

Es considera que l'Ajuntament hauria de fer 1 campanya de promoció de la contractació d'electricitat d'origen 
100% renovable ca

Campanya sostenibilitat calefacció + refrigeració en les habitatges de Premià de Mar; Substitució d'electrodomèstics per 
altres energèticament més eficients (Classe A); 

Inici Final

Promotor Ajuntament 2022 2050
Regidoria de Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 

Cost total

APROVAT INICIALMENT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 15 DE JUNY DE 2022



137

Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 137]

A18-B11/65 03. Edificis  
residencials

02. Edificis del sector 
terciari 

Incorporar u
ODS 7 - ENERGIA
ODS 11- CIUTAT

Implementa an information point or office to inform citizens of sustainability from the City 
Council

03. Edificis  residencials - Canvi d'hàbits Sensibilització/Formació

2030 2050
2) 458,0 458,0

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 1.561.997,0 1.561.997,0

litat per informar als ciutadans i 
empreses sobre temes de sostenibilitat relacionats amb el municipi. Informació relativa a les dades de controls 
i seguiments efectuats, estadístiques, documentació i noticies autonòmiques, estatals i internacionals; 
Infor
Aquesta oficina també hauria de donar servei i ajuda a totes les famílies que es troben situació de pobresa 
energètica.
S'estima un 1,5% d'estalvi en els equipaments, el sector domèstic i el de serveis. Es planteja un plac de 5 anys 

c ; Fomentar una 
construcció energèticament eficient en equipaments públics i privats, orientada a obtenir la màxima certificació energètica ;
Comunitats Energètiques sector domèstic; Campanya sostenibilitat calefacció + refrigeració en les habitatges de Premià de 
Mar
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    Inici Final 

Promotor  Administració local 
(Aj.) 

 2022 2026 

  Regidoria Medi 
Ambient 

      

       Periòdic 
         

    
Cost estimat de 

 
   

    Cost estimat de 
 

    

    Cost total   
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A16/B11/67 02. Edificis del 
sector terciari 

Impulsar la figura del gestor energètic en les empreses 
de serveis ODS 7 - Energia

ODS 9 - Industria
Stimulate energetic manager in service companies

03. Edificis  residencials - Altres Sensibilització/Formació

2030 2050
tCO2) 83,73 418,66

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 240618,2942 1203091,471

Per tal de millorar el comportament energètic de les instal·lacions i edificis privats del sector serveis, 
s'impulsarà la creació de la figura del gestor energètic en aquestes organitzacions, amb la voluntat de 
promoure la gestió energètica com una eina d'eficiència i estalvi d'energia en el sector de serveis privat, de la 
mateixa manera que s'impulsarà en els equipaments públics per mitjà de responsables energètics. D'aquesta 
manera, el gestor energètic, ja sigui una persona física o una ESCO (Empresa de serveis energètics), implantarà 
un sistema de gestió de l'energia que establirà una estratègia per orientar els recursos tècnics i humans cap a 
la consecució d'uns objectius preestablerts, augment del rendiment energètic de les instal·lacions.
Aquesta es tractaria d'una acció indirecta i que els costos no recauen directament sobre els pressupostos 
municipals.
De totes maneres, es recomana que per part de l'Ajuntament es poden realitzar campanyes informatives per 
tal de fomentar la figura o incloure-ho en plecs de les empreses concessionàries d'equipaments municipals. 
S'estima un 1% d'estalvi fins al 2030 i un 5% al 2050, si s'aplica aquesta figura i es realitza un seguiment dels 
consums.

Auditories energètiques a les activitats del sector serveis

Inici Final

Promotor Ajuntament 2022 2050

Regidoria de Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 
0

Cost estimat de 
N.Q N.Q

Cost total
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A16/B11/69
02. Edificis del 
sector terciari 

Auditories energètiques a les activitats del sector 
serveis ODS 7 - Energia

Energy assessments in the tertiary sector

02. Edificis del sector terciari  - Acció integrada (totes les anteriors) Sensibilització/Formació

2030 2050
2) 421,19 842,39

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 1.235.082 2.470.164

Amb aquesta mesura es pretén establir un programa d'auditories energètiques anuals, aprofitant les línies de 
subvencions anuals de l'ICAEN, organisme des del qual es subvenciona fins a un màxim del 75% del seu cost. 
Des de 2016, existeix el  Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE 

auditories energètiques, acreditació de proveïd
que aplica a les empreses que tinguin la consideració de grans empreses, entenent 

per tals tant les que ocupin almenys 250 persones com les que, fins i tot sense complir aquest requisit, tinguin 

energètiques. 

Aquesta mesura, pretén recomanar a totes les PIMES la realització d'auditories malgrat no sigui obligatori per 
llei. 

L'objectiu de l'auditoria és analitzar de forma detallada els consums energètics existents en els equips 
consumidors i així disminuir els consums energètics dels equipaments per tal de determinar noves mesures de 
reducció de consum específiques.
La proposta preveu la reali
suficient per dur a terme les accions definides en l'auditoria. Així mateix, es proposa dur a terme un check-list 
de les accions definides en les auditories realitzades de manera que es porti a terme un control de les accions 
executades per les empreses i quines queden pendents d'execució. S'estima que l'estalvi energetic aconseguit 
d'una auditoria (desprès de realitzar les accions proposades en aquesta) és d'un 20%.

Es vol arribar a un 25% del sector terciari, amb una reducció de consums d'un 20% per activitat, per tant una 
reducció de l'5% del consum energètic del sector terciari. 
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[Pàg. 141] 

Es considera que l'Ajuntament hauria de fer 1 campanya de promoció d'auditories energètiques al sector 

 

Impulsar la figura del gestor energètic en les empreses de serveis 

    Inici Final 

Promotor  Ajuntament  2022 2030 

  Regidoria de Medi 
Ambient       

       Periòdic 
         

    
Cost estimat de 

 
  

    Cost estimat de 
 

NQ NQ 

    Cost total   
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8.2.3 EIX 03 Mobilitat

A43-B410/27 07. Transport públic

Realitzar accions per millorar el transport públic col·lectiu: 
demanar noves línies d'autobusos, posant ènfasi en la 
concordança amb els trasllats en tren i millorar 
l'accessibilitat a les parades.
Perform actions to improve public transport group: creating new bus routes and 

improve accessibility at bus stops.

ODS11 

CIUTAT

07. Transport públic- Canvi modal cap al transport públic Altres

2030 2050

2) 819,511 819,511
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 3223433,37 3223433,37

Premià de Mar té un índex molt elevat de mobilitat obligada, el transport privat és majoritari en el 

municipi. Per tant fomentar l'ús del transport col·lectiu en front el transport privat és fa important.

En aquest sentit es proposa:

Revisar els serveis de la xarxa la seva eficiència i procurar que es faci la 

millora en aquells punts que s'hagin trobat deficiències en el servei (incrementar viatges, definir 

noves rutes o modificar les existents, etc.)

Millorar l'accessibilitat de les parades. Col·locar marquesines

Procurar la coordinació entre autobusos i tren

Promoure l'ús del tren

Realitzar cursos de conducció eficient als xofers.

S'estima un 2% d'estalvi en les emissions derivades del transport

reliminar.

Acció en curs del PAES anterior (2009), realitzada un 80%. S'ha inaugurat una nova línia de BUS 

municipal. Hi ha dificultats en integrar-ho en la tarifa integrada de transport. 

Relació amb altres Accions del PAES Seguir amb la millora de les infraestructures per a vianants,

Incorporar carrils bici , Realitzar accions per facilitar els desplaçaments a peu o més ecològics

Inici Final

Promotor No és possible dir-hol 2011 2025

Town council

Periòdic

20.000

Cost total 20.000
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A44-B45/28 08. Transport privat

Seguir amb la millora de  les infraestructures per a vianants
Defining an Accessibility Plan; improve infrastructure for pedestrians.

ODS11 CIUTAT

08. Transport privat- Canvi modal a bicicleta i anar a peu Planificació urbanística

2030 2050

2) 409,75 409,75
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 1611716,68 1611716,68

Facilitant la mobilitat dels ciutadans, es pot incidir en l'afavoriment dels desplaçaments a peu.

Accions que es poden emprendre són:

Més interseccions semaforitzades i passos de vianants.

Peatonalització de més zones

ntament la vol continuar.

Estimem un 1% d'estalvi sobre les emissions degudes a transport.

Acció en curs del PAES anterior (2009), realitzada un 10%.

Relació amb altres Accions del PAES  

Realitzar accions per millorar el transport públic col·lectiu: demanar noves línies d'autobusos, 

posant ènfasi en la concordança amb els trasllats en tren i millorar l'accessibilitat a les parades

Incorporar carrils bici

Realitzar accions per facilitar els desplaçaments a peu o més ecològics

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2025

Town council

Periòdic

150.000

Cost total 150.000
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A410-B41/31 08. Transport privat

Organitzar cursos de conducció eficient
Organize efficient driving courses

ODS07 

ENERGIA

08. Transport privat- Conducció eficient Sensibilització/Formació

2030 2050

2) 1616,10 1616,10
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 6389805,03 6389805,03

Realitzar cursos de conducció eficient per disminuir així les emissions.

Amb una conducció eficient, es calcula un estalvi promig d'un 20% en carburant.

-, organitza cursos de conducció eficient per a conductors de turismes i 

vehicles pesants. Organitzats de manera gratuïta (en el cas de l'Institut Català d' Energia (ICAEN) ), són 

teoricopràctics, i tenen una durada de quatre hores (un matí o una tarda) per als conductors de turismes, 

o de vuit hores (un o dos dies) per als conductors de vehicles pesants. L' ICAEN ofereix 5.000 cursos per a 

ciutadans i 1.500 cursos per a col·lectius.

Amb el curs de conducció eficient s'aprenen tècniques de conducció eficient que permeten reduir fins un 

20 % el consum de carburant i dur a terme una conducció més relaxada.

S'estima una acceptació del 20% dels conductors.

Acció en curs del PAES anterior (2009), no iniciada 0%.

Relació amb altres Accions del PAES  

Organitzar cursos d'eficiència energètica pels treballadors de l'Ajuntament, i divulgar el pla d'estalvi 

energètic entre el personal dels centres

especialment a les escoles. Implantació del projecte 50-50.
Inici Final

Promotor No és possible dir-hol plantació 2011 2025

Town council

Periòdic

25.000

Cost total 25.000
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A41-B47/32 08. Transport privat Dona resposta a emergència 
climàtica

Fer accions per tal de fomentar la compra de vehicles  energèticament més 
eficients en el sector privat i establiments comercials

ODS 7 ENERGIA 
ODS 11 CIUTAT

To promote the purchase of more energetically efficient vehicles in the private sector and commercial establishments

08. Transport privat - Vehicles nets/eficients- Regulació/planificació de 
transport/mobilitat

2030 2050
2) 4.978 4.978

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 18.976.240 18.976.240

qualitat de vida de la població. 

diverses mesures, com per exemple, al present PAESC ja es contempla; bonificació fiscal pels vehicles eficients i 
instal·lació de punts de càrrega dels vehicles elèctrics. 

Tot i això, hi ha factors que no depenen del Ajuntament del municipi, sinó de la legislació nacional i europea 
perquè la població canvi de vehicle convencional a elèctric. A partir de 2025, la Unió Europea pretén 
implementar EURO 7, normativa d'emissions per a la homologació de cotxes. Amb la aplicació d'aquesta 
normativa, es reduirà molt les emissions i augmentarà el cost dels cotxes convencionals. És una mesura clau de 
la UE per fomentar el vehicle elèctric. Es considera que al 2030 aproximadament el 50% del parc mòbil privat 
serà de baixes emissions, que tindran un estalvi de 25% davant els no eficients. Pel 2050, s'ha considerat que 
un 40% del parc de vehicles serà de baixes emissions. 
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[Pàg. 146] 

Aquestes mesures es reforçaran amb una campanya informativa, que pot constar de:- 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.). 

s:- Material divulgatiu 
(díptics, plafons per exposició, etc.).- Assessorament sobre la compra de vehicles més eficients.L'ajuntament 
aprofitarà campanyes que puguin fer d'altres administracions supramunicipals (Diputació de Barcelona, ICAEN, 
IDAE...) Acció en curs del PAES anterior (2009), no iniciada 0%. 

 

    Inici Final 

Promotor  
Altres (Administracions 
Nacional, Regional)  2022 2030 

  Regidoria Medi Ambient       

       Periòdic 
         

       

    (altres) NQ NQ 

    Cost total    
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[Pàg. 147]

A45/B41/74 08. Transport 
privat

Impulsar una borsa municipal de compartir cotxe ODS 12 - Consum/ 
ODS 13 - ClimaCarpooling / Carsharing

08. Transport privat - Compartir cotxe ("sharing/pooling") Sensibilització/Formació

2030 2050
2) 836 3.585

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 3.188.500 13.664.999

una part de la població que escull el tren, encara una gran part de la població utilitza el cotxe particular en els 

Es proposa crear un servei de cotxe compartit, principalment pensat pels desplaçaments diaris laborals; 
sobretot pensant en el destí a les grans ciutats que rodegen el municipi (Barcelona, Mataró, Granollers).

posant en contacte persones que treballin en llocs propers.
Així mateix es proposa involucrar els empresaris i responsables dels principals pols de mobilitat per 
tal de promoure l'ús compartit del vehicle privat per accedir al lloc de treball.
La inversió associada a l'acció correspon a costos tècnics i organitzatius del propi Ajuntament per fer l'aplicatiu 
web i el seu segui
Sumat a aquesta mesura, també es pot proposar l'actualització dels vehicles a elèctrics per aconseguir 
disminuir encara més les emissions de CO2.

issions en transport sobre un 
7% de la població al 2030 i un 30% de la població al 2050.

Creació d'un servei de bicicletes compartides; 

Inici Final
Promotor Ajuntament 2022 2030

Àrea de Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 0 0

Cost total
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A44-B47/75 08. Transport 
privat

Creació d'un servei de bicicletes compartides
ODS 3 SALUT
ODS 11 CIUTAT

Creation of a shared bike service

08. Transport privat - Canvi modal a bicicleta i anar a peu - Compra Pública

2030 2050
2) 237 237

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 916.744 916.744

La sostenibilitat en el transport passa, entre altres coses, per des incentivar l'ús de l'automòbil, a favor de la 
utilització de vehicles més sostenibles. Una de les opcions és fomentar l'ús de la bicicleta. Alhora que es 
promou un estil de vida sa en la població, es redueixen les emissions de gasos d'efecte hivernacle associades a 
el transport privat així com la disminució en el consum de combustible.
Facilitar i donar comoditats a la població per desplaçar-se amb bicicleta, reduint el màxim possible l'ús del 
cotxe. 
Es proposa instal·lar un servei municipal de bicicletes compartides, com s'està fent en altres municipis, i es 
podria estudiar també la possibilitat que aquest sistema de lloguer de bicicletes sigui compartit entre 
municipis. 

S'assumeixen 3 viatges diaris per bicicleta, amb una mitjana de 3 km per cada viatge. Això dóna un total de 
3.600 km diaris i 1.314.000 km a l'any. Si suposem una mitjana de 180 gr CO2 /km recorregut en cotxe que 
evitarem, llavors obtindrem un estalvi de 237 tCO2 a l'any a partir del segon any que és quan s'acabaria 
d'instal·lar el sistema.

Un cop instal·lat el sistema de 200 bicicletes, se suposa un cost de manteniment per a totes les bicicletes de 

Un 30% de la inversió es preveu que sigui finançada per subvencions per a reduir les emissions en vehicles 
privats de fons europeus o nacionals.

Impulsar una borsa municipal de compartir cotxe

Inici Final
Promotor Ajuntament 2023 2050

Mobilitat
Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 

Cost total 175.000
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 149]

A42-B45/76 08. Transport 
privat

Dotació pàrquings públics de punts de càrrega per a 
vehicles elèctrics

ODS 7 ENERGIA 
ODS 11 CIUTAT

Recharging points for elèctric cars at public parking
08. Transport privat - Vehicles elèctrics (inclòs infraestructures) Planificació urbanística

2030 2050
2) 111 111

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 422.210 422.210

La sostenibilitat en el transport passa per la implementació de el vehicle elèctric, com un dels objectius 
prioritaris atès que és un dels mitjans de transport que menys emissions genera, 6 o 7 vegades menys que el 
convencional, no té emissions directes de CO2 ni tampoc emet NOx i les seves emissions indirectes seran 
menors com menors siguin les emissions que es produeixin en la generació d'energia.
Un dels punts prioritaris que es necessiten desenvolupar per fomentar la incorporació de vehicles elèctrics a el 
parc automobilístic és el desplegament de les infraestructures de càrrega i recàrrega que garanteixin l'adequat 
proveïment dels vehicles.
Per a això, els propietaris o usuaris de vehicles elèctrics necessiten disposar de punts de recàrrega tant en 
l'entorn privat -aparcament de el domicili o la feina- com en l'entorn públic, ja siguin zones públiques urbanes -
com aparcaments públics, hotels, centres comercials o via pública- o corredors interurbans. En el cas dels 
corredors interurbans s'identifica una tendència a que aquests puguin concentrar-se en zones anomenades 
hubs de recàrrega.
Hi ha diferents tipus de recàrrega en funció de la potència, tenint en compte que, a majors potències, menors 
temps de recàrrega i majors costos d'infraestructura. La necessitat mitjana de mobilitat a Espanya és de 40 km 
diaris, que suposa 6kWh d'energia diària.

Premià de Mar esta ubicat al carrer de la Unió amb carrer del Nord, 
disposa de 2 tomes de tipus 2 i els connectors son TYPE 2. 22 Kw. 
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 150] 

  

 

La present mesura contempla la instal·lació de 3 punts de recàrrega semi-ràpida durant els pròxims 7 anys, 
s'estima un estava d'emissions del 0,3% respecte el total d'emissions en transport privat del municipi.Un 30% 
de la inversió es preveu que sigui finançada per subvencions per a reduir les emissions en vehicles privats de 
fons europeus o nacionals. 

Bonificació compra vehicles eficients,  

    Inici Final 

Promotor  Ajuntament  2023 2029 

  Àrea de Medi 
Ambient       

       Periòdic 
         

    
Cost estimat de 

 
  

    Cost estimat de 
 

  

    Cost total   
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 151]

A43-B41/79
08. Transport 
privat

Fomentar en el sector privat ODS 7 ENERGIA 
ODS 11 CIUTAT

To encourage the use of public transport

08. Transport privat - Canvi modal cap al transport públic 
Sensibilització/Formació

2030 2050
GEH (tCO2) 793 793

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 3.015.783 3.015.783

i tren) per part de la població.
El servei d'informació i promoció pot ser realitzat pel tècnic de medi ambient de l'ajuntament, prèvia formació 
d'aquest en matèria de promoure el transport públic. També es preveu una campanya de promoció gràfica i a 

ió sobre els beneficis ambientals i econòmics de 

Es podria plantejar oferir, per exemple, algun tipus de descompte en el teixit comercial municipal amb la 
presentació de tiquets de transport.

a se suposa una reducció del 2% de les emissions del sector transport.

Un 30% de la inversió es preveu que sigui finançada per subvencions per a reduir les emissions en vehicles 
privats de fons europeus o nacionals.

Increment de la freqüència i optimització dels serveis de transport públic (Autobús Municipal); Aplicació de les accions del 
Pla de mobilitat urbana sostenible de Premià de Mar, 2016-2021 i del Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme; 

Inici Final

Promotor Ajuntament 2023 2024

Àrea de Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 

Cost total 3.
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 152]

A43-B410/80 07. Transport públic

Increment de la freqüència i optimització dels 
serveis de transport públic (Autobús Municipal)

ODS 11 CIUTAT

Increasing the frequency of the public transport 

07. Transport públic - Canvi modal cap al transport públic  -
Tarificació viària

2030 2050
2) 396 396

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 1.507.892 1.507.892

Es proposa incrementar la freqüència del transport públic (el que depèn de l'Ajuntament, és a dir, autobús
municipal i no la RENFE) ja que es detecta una necessitat en hores "punta" i optimitzar-ne les rutes del servei. 

- s 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 els servei ofert a la població. Així mateix, es supervisaran periòdicament les línies, 
les parades i els vehicles per assegurar-
- Increment de la freqüència dels serveis en cas necessari, sobretot a les hores punta establint rutes alternatives en 

Es pot suposar que aquestes millores del servei representen un increment del 2% de passatgers que abans feien 
servir el municipi.

S'estima que l'Ajuntament modifiqui el transport públic municipal abans del 2027.

Fomentar en el sector privat mobilitat urbana sostenible de Premià de 
Mar, 2016-2021 i del Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme; 

Inici Final

Promotor Administració local (Aj.)
Període 

2023 2027

Regidoria 
Urbanisme/Mobilitat

Periòdic

Cost estimat de 
NQ

Cost estimat de 

Cost total NQ
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 153] 

          
A47-B46/82 08. Transport privat       

Aplicació de les accions del Pla de mobilitat urbana sostenible de Premià de 
Mar, 2016-2021 i del Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme  

ODS 11 CIUTAT 

Sustainable urbana mobility plan 

08. Transport privat - Optimització de la xarxa viària  - Regulació/planificació de transport/mobilitat 

  2030 2050 
2) 7.966 7.966 

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 30.366.664 30.366.664 

  

gestió de la mobilitat sostenible dins el terme municipal. Els objectius principals són potenciar el transport sostenible 
 

 pot incloure accions com ara la pacificació del trànsit rodat, 
ampliació de la xarxa de carrils bicicleta, habilitació d'aparcaments perifèrics, promoció dels camins escolars segurs, 
fomentar el transport públic,...  
Al municipi de Premià de Mar, es va crear un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2016-2021 a partir d'un procés 
participatiu de la ciutadania. El pla conté un Pla d'Acció Tècnic de Premià de mar 
(https://Premiàdemar.cat/ARXIUS/documents/processos_participacio/pmus/Pla_d_AcciA__DOC_PER_APROVAR.pdf) 
i conté accions que afecten als següents eixos: 
1. Mobilitat a peu 
2. Mobilitat en bicicleta 
3. Mobilitat en transport col·lectiu 
4. Mobilitat en transport col·lectiu urbà 
5. Mobilitat en vehicle privat motoritzat 
6. Aparcament 
7. Distribució urbana de mercaderies 
8. Seguretat viària 
9. Actuacions ambientals 
10. Accés a zones industrials i centres de treball 

 
12. Creació i/o modificació de normatives existents 
13. Actuacions corresponents a altres administracions 
14. Mesures del PDM associades al PMUS  

D'altre banda, l'any 2020 la comarca del Maresme també va crear el Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme, 
on el municipi de Premià de Mar també hi forma part. (https://www.ccmaresme.cat/wp-
content/uploads/2020/10/Pacte-per-la-Mobilitat-Maresme-2020-Octubre-2020-2.pdf)El Pacte per la mobilitat 

com també recull actuacions ja previstes en altres plans.La proposta de millora definida pel Pacte de mobilitat 
- EA1: Territori i 

infraestructures - EA2: Gestió de la mobilitat sostenible i serveis de transport públic - 
EA3: Noves tecnologies - EA4: Medi ambient i sostenibilitat 
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 154]

Malgrat el present Pla d'Acció Sostenible ja presenta accions relacionades amb la mobilitat i el transport privat del 
municipi, es considera que l'aplicació dels dos PMUS esmentats pot generar un estalvi del 20% del consum de 
combustibles del municipi, ja que contempla accions en molts eixos i estratègies.

Una altra mesura relacionada seria realitzar una campanya per donar a conèixer les diferents possibilitats de 
mobilitat urbana i recollir suggeriments i bones pràctiques per part dels ciutadans i considerar-les de cara a la 
redacció del Pla i posteriors actualitzacions (es poden promoure fòrums, taules o pactes de mobilitat).

Increment de la freqüència i optimització dels serveis de transport públic (Autobús Municipal); Fomentar en el sector privat
transport públic; Aplicar restriccions de trànsit a vehicles antics; Reduir la velocitat genèrica màxima en zona urbana a 30 km/h;

Inici Final

Promotor Administració local (Aj.) 2018 2030

Regidoria 
Urbanisme/Mobilitat

Periòdic

Cost estimat de 
NQ NQ

Cost estimat de 

Cost total NQ NQ
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 155]

8.2.4 EIX 04: Renovables

A12-B18/14 01. Edificis municipals

Instal·lació d'Energia Solar Tèrmica en equipaments 
Installation of solar thermal in municipal equipments.

ODS 07 

ENERGIA

1

01. Edificis municipals- Renovables per a climatització i aigua calenta Compra 

pública

2030 2050

2) 62,25 62,25
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 0 0

La instal·lació d'aquest tipus d'energia permet estalvis importants sobretot en equipaments on 

l'escalfament d'aigua es fa mitjançant termos elèctrics. En equipaments on la font és gas natural, també 

hi ha estalvi, però menys important.

És aconsellable sobretot en equipaments on hi ha molt consum i continuat, com són els equipaments 

esportius i els educatius.

En els equipaments, es proposa la instal·lació en el Pavelló i en el CEIP Sant Cristòfol. Les emissions 

estalviades en aquests cassos són de 31,13Tn.

Acció pendent de la seva viabilitat tècnica i econòmica. Reconsiderar-la, així mateix, en el cas que 

altres renovables en aquests equipaments.

Acció en curs del PAES anterior (2009), no iniciada 0%.

Relació amb altres Accions del PAES  

Definir accions per tal de fomentar l'estalvi energètic en el sector serveis, afavorint la 

implantació d'energies renovables

Sectoritzar l'enllumenat en alguns equipaments, aplicant també mesures per la seva regulació

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2025

Town council

Periòdic

69.200

Cost total 69.200
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 156]

A12-B18/15 01. Edificis municipals

Instal·lació d'Energia Geotèrmica en equipaments 
Installation of Geothermal Energy in facilities.

ODS 07 

ENERGIA

1

01. Edificis municipals- Renovables per a climatització i aigua calenta Compra 

pública

2030 2050

2) 14,17 14,17
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 0 0

Instal·lar energia geotèrmica en els equipaments on sigui viable i efectiu, encarregant un estudi a 

empreses especialitzades, especialment en equipaments amb espai exterior i consum continuat 

geotèrmica un manteniment molt baix, ja que 

aprofita la temperatura de la terra, i és una energia que no depèn de la variabilitat del temps i que la 

possibilitats. -75%.

A considerar, també, el fet que l'energia geotèrmica pot proporcionar de la mateixa manera refrigeració.

Es podria considerar la seva instal·lació en els 3 equipaments educatius analitzats: els CEIP's Sant 

Cristòfol i La Lió, i l'escola Bressol. El total de tones estalviades en aquests equipaments seria de 28,34Tn, 

Aquesta acció està pendent de la seva viabilitat tècnica i econòmica, així com de la introducció d'altres 

energies renovables en aquests centres, com per exemple la instal·lació d'una caldera de biomassa. En 

aquest cas, caldria estudiar quina és l'opció més adient mitjançant un estudi més exhaustiu, ja que depèn 

de diversos factors, com per exemple el tipus de sòl -en el cas de la geotèrmia- o la disponibilitat i tipus 

de biomassa en el cas d'aquesta altra font, factors -tots ells- que poden fer variar considerablement tant 

el cost com la seva viabilitat.

Pel càlcul del cost

s'ha esmentat, el cost també depèn de molts factors. Cal considerar, també, les possibles subvencions, 

que aquí no estan contemplades.

En els cassos on hi hagi la possibilitat d'incorporat aquestes dues energies, tant les emissions com el cost 

els considerem al 50%, per així compartir-ho amb l'altra acció.

Acció en curs del PAES anterior (2009), no iniciada 0%.

Relació amb altres Accions del PAES  

Definir accions per tal de fomentar l'estalvi energètic en el sector serveis, afavorint la 

implantació d'energies renovables

Instal·lació d'Energia Solar Tèrmica en equipaments 

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 30

Town council

Periòdic
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 157] 

 

  434.500  

     

 Cost total 434.500  
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 158]

A53-B55/33 09. Producció local d'energia

Fomentar la instal·lació d'energies renovables en el sector 
domèstic
Implementation of actions to install renewable energy in housing

ODS07 

ENERGIA

Adaptació

09. Producció local d'energia- Energia fotovoltaica Compra pública

2030 2050

2) 969,39 969,39
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 0 0

(energia solar, geotèrmica, biomassa,..) augmenti.

Donada la tipologia de moltes de les edificacions de Premià de Mar -cases unifamiliars o adossades-, 

aquesta acció és particularment interessant. Així mateix, i per la mateixa raó, es pot impulsar la recollida 

d'aigües pluvials en aquelles habitatges amb espai exterior o la recollida d'aigües grises en noves 

edificacions.

Les accions que es poden implantar són:

Assegurar l'acompliment del codi tècnic en les edificacions

Informar a la ciutadania de les pàgines web existents que permeten fer simulacions sobre els 

estalvis que es poden aconseguir amb la incorporació d'energia renovable.

Fomentar la implicació d'instal·ladors i empreses especialitzades locals, informant també de les 

empreses existents per tal de facilitar el contacte amb els ciutadans

Informar sobre les subvencions i ajuts existents, així com de totes les energies renovables que es 

poden utilitzar.

Organització de visites educatives de les instal·lacions efectuades per l'Ajuntament en els seus 

edificis.

Informar de les subvencions existents:

hi ha una Línia de finançament especial per a projectes d'estalvi i eficiència energètica i energies 

renovables a través d'entitats financeres. Aquesta línia de finançament està orientada tant a 

empreses com a l'Administració i altres entitats, I també a particulars. Veure les característiques 

del préstec al web de l'ICAEN.

en el RD Llei 6-2010 publicat al BOE A-2010-5879-C, s'estableix una deducció del IRPF per obres 

de millora de l'habitatge habitual, sempre que tinguin per objecte entre altres coses la millora 

de l'eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient, la utilització d'energies 

renovables, la seguretat i l'estanquitat, i en particular la substitució de les instal·lacions 

d'electricitat, aigua, gas o altres  subministraments. Aquesta deducció pot arribar al 10% per 

bases disponibles
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 159]

Acció en curs del PAES anterior (2009), realitzada un 50%: Continua sent vigent. Ordenança fiscal de 

reducció del IBI (7 anys als 50% revisar) i una ordenança solar (model del ICAEN) per facilitar la tramitació 

del permís obra.

Relació amb altres Accions del PAES

Efectuar un manteniment de les làmpades existents, substituint-les progressivament per d'altres 

més eficients

Fer accions per tal de fomentar la compra de vehicles energèticament més eficients en el sector 

privat i establiments comercials

Realitzar actuacions per assessorar a la ciutadania en l'aplicació de bones pràctiques i sistemes 

Realitzar actuacions per assessorar a la ciutadania en l'aplicació de bones pràctiques i sistemes 

Inici Final

Promotor
Altres (Administracions 

Nacional, Regional)
2011 2030

Town council

Inversió

Periòdic

9.000

Cost total 9.000 [Suma anteriors]
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 160]

A53/B55/51 09. Producció 
local d'energia

Instal·lació fotovoltaica a equipaments municipals
Installing photovoltaic pannels at municipal  buildings ODS 7 ENERGÍA

09. Producció local d'energia - Energia fotovoltaica Compra pública

2030 2050
2) 144,36 144,36

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 383.609,10 383.609,10

que fa als equipaments municipals de Premià de Mar.
A partir de la plataforma web SITMUN(http://sitmun.diba.cat/), les dades de consum actualitzades de l'any 
2019  i de les dades facilitades per l´Ajuntament s´han establert les següents instal·lacions que disposen de 
sostres municipals aprofitables per a instal·lacions solars fotovoltaiques i la conseqüent generació d'electricitat:

És proposa un total de 16 instal·lacions fotovoltaiques, que representen una producció anual d'energia 
elèctrica de383.609,1 kWh/any, que conseqüentment, implica un estalvi de 144,77 tC02/any. La 
inversió total seria de 417.803,6 finançats per 
subvencions en rehabilitacions energètiques d'edificis de fons europeus o nacionals. Així dons, la inversió de 

Es preveu que l'Ajuntament de Premià de Mar realitzi dues instal·lacions a l'any, des de 2022 fins 2029.
La instal·lació FV vol cobrir el consum elèctric dels equipaments per autoconsum, en cas que la instal·lació 
pugui ser dimensionada per vendre excedents o connectar-se a la xarxa, es pretén fer aquest tipus 
d'instal·lació. és que les instal·lacions FV propietat de l'Ajuntament, no sols abasteix el seu propi 
consum sinó que puguin arribar a ser "comunitats" energètiques per la resta de veïns del municipi.

Instal·lació de biomassa en equipaments municipals  (connexió a una xarxa de calor biomassa); Realització d'auditories 
periòdiques als equipaments municipals; 
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 161] 

    Inici Final 

Promotor  
Ajuntament Premià 
de Mar- Urbanisme 
i Medi Ambient 

 2022 2030 

  
Oficina Tècnica de 

Premià de Mar 
      

       Periòdic 
         

    
Cost estimat de 

 
  

    
Cost estimat de 

   

    Cost total   
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 162]

A53/B55/60 0.3 Edificis 
residencials

Dona resposta a 
emergència 
climàtica

Comunitats Energètiques sector domèstic
ODS 7 ENERGÍA

1

Energy Communities in the domèstic sector

Producció local d'energia - Energia fotovoltaica Compra pública/privada

2030 2050
Estalvi 2) 3233,18 3233,18

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 8.192.691 8.192.691

Aquesta mesura busca augmentar el grau d'auto abastament energètic procedent d'energies renovables.
L'objectiu de la mesura és instal·lar panells fotovoltaics en edificis privats (cobertes d'edificis residencials privats) i compartir la 
producció. És a dir, s'estima que un % de l'energia elèctrica produïda serà per l'autoconsum del propi edifici i la resta d'excedents 
es compartirà al municipi, formant una comunitat energètica. per comunitat energètica; "És una comunitat formada per 

conjuntament energia a través de fonts renovables i usar-la per satisfer les pròpies necessitats energètiques, a nivell individual o 
comunitari."
Les fases per a la seva implementació seran les següents:

S'estima que un 29% de les llars del municipi (1011 edificis) instal·larà FV per autoconsum i vendrà/compartirà els excedents a la 
xarxa. A continuació, es mostra unes dades estimades de producció i inversió:

Consum mig/llar 
(kWh/llar)

2.910
Superfície mitjana necessària per llars amb sostre 

disponible(m2/llar)
35

Producció estimada (kWh) 8.192.691 6.007.973

Potència a instal·lar total 
(kW)

5.462 15.452

Superfície de sostre 
necessària (m2)

35.238 Cost d'altres infraestructure 1.501.993

Nre immobles en edificis 1, 
2 o 3 immobles

3.481 120.159

Nre d'immobles on es 
podria ubicar FV

1.011 1.108.744
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 163]

Amb la instal·lació es generaran 8 192 691 kWh/any d´energia elèctrica, un 25% del consum en domèstic i equipaments, el que 
suposarà un estalvi de 3233 tCO2/any. D'altre banda, es pretén que un 25% de la instal·lació la paguin els veïns i propietaris dels 
comerços, mentre que la resta de la inversió hauria de prevenir de la Diputació de Barcelona i de fons Europeus per potenciar
comunitats energètiques als municipis.

Incloure en l'Ordenança municipal un capítol d'energia solar i d'energies renovables

Promotor: 
Veïns i Sector Serveis lantació Inici Final

DIBA 2022 2026

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 7.645.578 1.911.394

Cost total 7.645.577,78 1.911.394,44
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 164]

A19/B11/68 02. Edificis del sector terciari 

100% renovable certificada al sector serveis ODS 7 - Energia

To promote certified renewable electricity at residential buildings

02. Edificis del sector terciari - Altres Sensibilització/Formació

2030 2050
2) 251,20 837,33

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 721854,8826 2406182,942

El sobre cost ricitat renovable envers la convencional és pràcticament 0. Hi ha 
diferents companyies elèctriques que ofereixen aquest producte.

butlletí i web municipal, fulletons de bones pràctiques, etc.

les empreses del municipi al 2030 i un 10% de les llars al 2050, ja que s'espera una conscienciació de la 
població en reducció i una obligatorietat per les empreses.
Amb aquesta acció es pretén reduir les emissions de GEH degudes al consum del sector terciari.

Es considera que l'Ajuntament hauria de fer 1 campanya de promoció de la contractació d'electricitat d'origen 

Impulsar la figura del gestor ener
renovable certificada al sector domèstic 

Inici Final

Promotor Ajuntament 2022 2050

Regidoria de Medi 
Ambient

Inversió ( Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 

Cost total
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 165]

A12/B11/70 02. Edificis del 
sector terciari 

Promoure l'ús d'energies renovables tant a nivell 
industrial com al sector servei ODS 7 - Energia

ODS 9 - Industria
Promotion of renewable energia use in tertiary and industrial sectors

02. Edificis del sector terciari  - Renovables per a climatització i aigua calenta Sensibilització/Formació

2030 2050
2) 251,20 669,86

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 721854,8826 1924946,354

Seria necessari promoure per part de l'Ajuntament, l'ús d'energies renovables en el sector industrial i serveis.
Malgrat que en el present PAESC ja es presenta com a mesura la creació d'una ordenança municipal solar, es 
necessari que l'Ajuntament desenvolupi:
- Incentius fiscals i ajuts a PIMES i  comerços per a la utilització de calderes de biomassa, calefacció o 
refrigeració solar.
- Incentivar la realització de SGA a les empreses. 
- Definir una línia de reducció de l'impost de les llicències d'obra en aquelles PIME i comerços que modifiquin 
el seu sistema de calefacció i/o refrigeració per altres sistemes més eficients.
- Promoció de comunitats energètiques fotovoltaiques en cobertes de polígon industrial

S'estima un estalvi del 3% al sector serveis, tot tenint en compte que s'espera que a les promocions i 
bonificacions reixin varies empreses.

renovable certificada al sector serveis; Auditories energètiques a les activitats del sector serveis

Inici Final

Promotor Ajuntament 2022 NQ

Regidoria de Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 
0

Cost estimat de N.Q N.Q

Cost total
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 166]

A53-B55/81
09. Producció 

Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques
ODS 7 ENERGIA 

Instal·lacions of photovoltaic pergolas

09. Producció local d'energia - Energia fotovoltaica Compra pública

2030 2050
2) 1.633 1.633

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 4.138.629 4.138.629
Augmentar el grau energètic del municipi procedent d'energies renovables. La instal·lació de pèrgoles 
fotovoltaiques en espais públics contribueix a assolir aquest objectiu. Paral·lelament a la producció d'energia neta i a la 
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, s'aconsegueix un efecte de reducció de les illes de calor urbanes al 
generar ombra amb les pèrgoles. Es podria plantejar construir una pèrgola per any, començant en el 2023. Sent que s'han 
estimat 9 pèrgoles, l'any 2030 ja s'hauria assolit l'estalvi total anual estimat.

Les pèrgoles fotovoltaiques volen abastir l'autoconsum del equipaments municipals, així com ser la font d'energia elèctrica 
d'ús residencial. Convertint-

econòmica de l'Ajuntament de Premià de Mar del 60% i una participació ciutadana del 40%.

contract un 
capítol d'energia solar i d'energies renovables

Inici Final

Promotor Ajuntament 2023 2030

Àrea de Medi 
Ambient

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 

Cost total
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 167]

8.2.5 EIX 05: Governança i pobresa energètica

A16-B12/1 01. Edificis municipals

Desenvolupar un  Pla Municipal de gestió i optimització 
energètica i implantar un protocol per una bona gestió de 
les despeses energètiques  en els equipaments, fomentant 
les bones pràctiques
Create a Municipal management plan and energy optimization and implement a 

protocol for good management of energy costs in facilities, promoting good 

practice

ODS07 

ENERGIA

01. Edificis municipals- Acció integrada (totes les anteriors) Gestió energètica

2030 2050

2) 211,01 211,01
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 307960,79 307960,79

temperatures de consigna o potència.

1ºC de temperatura equival a 5-8% d'estalvi o consum en climatització, i per tant és important definir les 

temperatures

pels edificis terciaris).

de la porta, finestra, aixeta o interruptor o equip consumidor i que serveixen de recordatori de correcte 

funcionament. Els aspectes a tenir en compte són:

En els lavabos i dutxes:

necessària i no malbaratar-la

Assegurar que es tanquen les aixetes després del seu ús.

Ús del polsador de limitació de descàrrega en cisternes

Il·luminació

Sempre que sigui possible, ús de llum natural, fent un bon ús de les proteccions solars

Encendre la il·luminació només la zona que sigui necessària utilitzar.

Apagar les bombetes que no siguin necessàries

En cas de fluorescents, no apagar els llums fluorescents si han de ser usats en menys de 20 

minuts.

Calefacció/refrigeració:

Sempre que sigui possible usar ventilació natural

En cas de posar trobar-se en marxa algun sistema de refrigeració, mantenir les finestres i portes 

l fred. Així mateix, fer un bon ús de les 

proteccions solars per tal d'aprofitar el sol a l'hivern i per evitar l'escalfor a l'estiu.

Altres:

Definir un 

APROVAT INICIALMENT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 15 DE JUNY DE 2022



168

Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 168]

aspectes:

Organització de campanyes de comunicació i sensibilització ambiental

Estratègies de fomen

Altres

2011 (50'25Tn) per 4'2, que és el factor de proporció entre els equipaments visitats i el total 

d'equipaments al municipi.

Acció en curs del PAES anterior (2009), no iniciada 0%. Tot i així, ja existeix un Pla Municipal i 

decés gran interès en aquesta mesura.

Relació amb altres Accions del PAES

Nomenar un gestor energètic que estableixi un procediment de seguiment i control dels 

consums en equipaments. 

Realitzar un programa de revisió i millora de les instal·lacions per disminuir el consum degut al 

bombament d'aigua

Fer un seguiment dels consums i quilometratges de la flota de vehicles

renovables

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2023

Town council

Periòdic

2.000

Cost total 2.000
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 169]

A19-B18/3 01. Edificis municipals

en els plecs de condicions de concursos públics
Ensure the incorporation of energy efficiency criteria in specifications for tenders.

ODS07 

ENERGIA

01. Edificis municipals- Altres Compra pública

2030 2050

2) 44 [valor]
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 111002,606 [valor]

en els concursos per a edificació o d'obres públiques en general.

Aplicar-los també e

la compra de vehicles (vehicles híbrids o elèctrics)

Demanar a les empreses el certificat de norma ISO en eficiència energètica

Es considera un 2% d'estalvi sobre els GEH de l'Ajuntament.

Acció en curs del PAES anterior (2009), completada un 20%.

Relació amb altres Accions del PAES

Amb la incorporació de clàusules contractuals, implantar l'ús de vehicles eficients en la flota 

externa. Incloure-

municipals.. 

públics

Adjuntar criteris d'estalvi energètic en les compres fetes per l'Ajuntament
Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2030

Town council

Periòdic

3.000

Cost total 3.000
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 170]

A19-B18/4 01. Edificis municipals

plecs de condicions de concursos públics.
Attach criteria for use of renewable energies in the specifications of public tenders.

ODS07 

ENERGIA

01. Edificis municipals- Altres Compra pública

2030 2050

2) 34,850 34,850
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 107560,3 107560,3

e 

l'edificació.

Com a exemple de criteris a seguir:

En aquesta zona climàtica, la contribució solar mínima d'ACS és de 50 a 70% segons consum diari 

d'aigua. Afavorir la superació d'aquests valors.

En piscines, superar el 50%.

La obligatorietat d'instal·lar plaques fotovoltaiques, és a partir dels 4000m2 edificats en el cas 

d'edificis administratius. Baixar aquest valor.

El grau de cobriment d'energia renovable o residual ha de ser de 2/3; augmentar-lo.

Afavorir la implantació d'altres energies renovables com la geotèrmica i la biomassa.

Reduir doncs el consum dels edificis i introduir les energies renovables hauria de ser un factor clau en les 

la 

Edificació, Decret i RD de Certificació energètica dels Edificis) van totes tres en aquesta 

línia. La incorporació de les energies renovables en el disseny i rehabilitació de les instal·lacions dels 

edificis pot garantir, en un clima com el nostre, uns nivells de confort i qualitat de vida per als usuaris 

perfectament compatibles amb una sostenibilitat urbana correcta.

S'estima un 5% d'estalvi.

Acció en curs del PAES anterior (2009), completada un 20%.

Relació amb altres Accions del PAES

Procurar la inco

concursos públics

Reduir els residus municipals mitjançant instruments legals i fiscals i altres actuacions de 

prevenció de residus

Amb la incorporació de clàusules contractuals, implantar l'ús de vehicles eficients en la flota 

externa. Incloure-
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 171]

municipals.

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2025

Town council

Invers

Periòdic

3.000

Cost total 3.000
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Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 172]

A75-B71/34 11. Altres

Informar sobre les campanyes de control de nivells 
atmosfèrica i continuar amb la 

seva execució
Campaigns to control emission levels of air pollution.

ODS11 CIUTAT

11. Altres- Altres Sensibilització/Formació

2030 2050

2) 409,75 409,75
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 1611716,68 1611716,68

vehicles pesats.

Aquests controls ja s'estan fen per part de la Policia Local municipal.

Acompanyar aquests controls de campanyes informatives.

Efectuar actualitzacions de l'estat de l'aire a Premià de Mar mitjançant unitats mòbils de vigilància de 

contaminació atmosfèrica

S'estima en un 1%, l'estalvi en emissions degut a aquesta acció.

Acció en curs del PAES ante

difusió i el seu impacte.

Relació amb altres Accions del PAES

de sostenibilitat per informar als ciutadans des de 

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2025

Town council

Periòdic

10.000

Cost total 10.000
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 173]

A75-B74/35 11. Altres

Fer una Ordenança del Canvi Climàtic
Ordinance Creating a Climate Change

ODS07 

ENERGIA

ODS11 CIUTAT

11. Altres- Altres Altres

2030 2050

sions GEH (tCO2) 1007,13 [valor]
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 3076364,41 [valor]

climàtic.

Els punts a tenir en compte són: implantació

construcció lumínica, gestió de residus, contractacions i 

compres municipals, transport, etc).

S'estima un 1% d'estalvi en el total de les emissions de l'àmbit PAES.

Acció en curs del PAES anterior (2009), no iniciada 0%.

Relació amb altres Accions del PAES

- Fer una Ordenança Municipal 

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2015 2030

Town council

Periòdic

0

NQ NQ

Cost total

NQ
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Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 174]

A72-B74/44 11. Altres

Fer un seguiment de les pèrdues en el subministrament 

Implement a procedure to monitor loss of water supply, speeding up response 

time

ODS06 AIGUA 1

11. Altres- Gestió de residus i cicle de l'aigua Altres

2030 2050

2) 35,96 35,96
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 105775,9 105775,9

xa.

Instal·lar comptadors per tal de tenir un millor control de en quins trams es localitzen les fuites. 

D'aquesta manera és molt més fàcil fer actuacions per solucionar-ho.

El càlcul d'emissions estalviades s'ha fet estimant que un 25% de l'aigua no comptabilitzada és deguda a 

fuites i que l'estalvi és d'un 25%.

Acció en curs del PAES anterior (2009), realitzada un 10%. Al 2020, amb el reg si hi ha control i opcions de 

Seguiment. S'ha demanat a SOREA una proposta de tele lectura en els edificis públics pel control de 

consum i fuites. L'aigua no està a GEMWEB

Relació amb altres Accions del PAES

Incorporar accions per l'estalvi d'aigua en tots els equipaments

Instal·lar sistemes de recollida i aprofitament d'aigües pluvials en els equipaments i serveis municipals.

Potenciar l'ús racional i eficient de l'aigua a nivell domèstic
Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2025

Town council

Periòdic

60.000

Cost total 60.000
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Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 175]

A71-B74/45 11. Altres

Afegir, en el planejament,   criteris de canvi climàtic . 

Efectuar el seguiment de projectes supramunicipals
Incorporated in the planning, criteria for climate change. Supra-track projects

ODS11 CIUTAT 1

11. Altres- Regeneració urbana Altres

2030 2050

2) 409,75 [valor]
[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 1611716,68 [valor]

el canvi climàtic són les 

següents:

Foment de la mobilitat sostenible.

de gasos amb efecte hivernacle.

Mesures per prevenir o minimitzar les causes del canvi climàtic i mitigar-ne els efectes negatius.

Reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle

Per exemple el Pla Director de mobilitat de la regió Metropolitana de Barcelona (PdM) promou la 

planificació del territori amb criteris de mobilitat sostenible mitjançant un planejament polimètric, amb 

connecti nuclis propers entre ells i nous itineraris de vianants. Potencia noves actuacions i accelera les ja 

programades en matèria

disminuir els impactes negatius en el medi.

Efectuar seguiment dels projectes que afectin al municipi a nivell supramunicipal.

s inclosos en el Pla parcial i el 

compliment de la normativa en les llicències per cada edifici.

Donar informació a promotors i arquitectes sobre la normativa ambiental per a la seva aplicació 

.

S'estima un 1% de millora, ja que algunes actuacions ja estan incloses en d'altres accions

Maresme.
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Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 176]

Relació amb altres Accions del PAES

enovables

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.)
2011 2027

Town council

Periòdic

0

NQ NQ

Cost total
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Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 177]

A16-B19/61 03. Edificis  
residencials

02. Edificis  Terciari

Incloure en l'Ordenança municipal d'obres un capítol d'urbanització i 

construcció sostenible
ODS 11 - CIUTAT

Develop a municipal ordinance regulating energia efficiency in buildings and renewable energia

03. Edificis  residencials / 02.Edificis Terciari - Acció integrada (totes les anteriors) Estàndards en edificació

2030 2050
2) 153 153

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 520.666 520.666

Amb aquesta acció es proposa elaborar una Ordenança municipal amb l'objectiu de fixar requisits 
complementaris al marc normatiu existent (Codi Tècnic d'Edificació 2019 (CTE) i Decret 21/2006, de 14 de 
febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i en els edificis a Catalunya.
Entre d'altres aspectes s'establiran criteris de:
- Bonificar l'eficiència energètica i les energies renovables, i l'eficiència de l'enllumenat públic.
- Materials de construcció i urbanització sostenible.
-
-

- Instal·lar punts de recàrrega per a cotxes elèctrics en tots els aparcaments.
Per a la seva redacció es disposa de l'Ordenança tipus de la DIBA d'edificació sostenible. 
Es proposa crear una campanya de comunicació per a difondre el contingut de l'ordenança a la ciutadania i les 
empreses del municipi.
S'estima un estalvi del 0,5% sobre el total de Tn en el sector domèstic i del sector serveis..
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[Pàg. 178]

Incloure en l'Ordenança municipal un capítol d'energia solar i d'energies renovables;

Inici Final

Promotor Administració local 
(Aj.)

2015 2025

Town council

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 

Cost total
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 179] 

 

A53-B56/62 09. Producció 
local d'energia 

  
    

Incloure en l'Ordenança municipal un capítol d'energia solar i 

d'energies renovables ODS 11 - CIUTAT 
ODS 7 - ENERGIA 

Preparation and approval of a solar ordinance 

09. Producció local d'energia -Energia fotovoltaica  Estàndards en edificació 

  2030 2050 
sions GEH (tCO2) 7.634 7.634 

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 26.022.155 26.022.155 

  
Amb aquesta acció es proposa elaborar una Ordenança municipal amb l'objectiu de fixar requisits per tal de 
fomentar l'ús d'energies renovables del municipi. 
L'objectiu d'aquesta ordenança es augmentar el grau  energetic del municipi procedent 
d'energies renovables. Es pretén 

itària i per a producció d'electricitat, en edificis de nova planta o 
construccions, rehabilitació o canvi d'ús integral. 
Es preveu que els usuaris afectats de l'ordenaça siguin;  
- Habitatge Unifamiliar i Plurifamiliar. 
- Residencial, sigui quin sigui el seu us 
- Sanitari, qualsevol. 
- Esportiu, qualsevol. 

- Comercial, restauració, recreatiu 
- Industrial, en general 
Per a la seva redacció es disposa del 

 " de DIBA i Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat. 
D'altre banda, a continuació, s'exemplifiquen unes Bonificacions "tipus" de l'Ajuntament de Sant Cugat, que 
podrien ser interessants a aplicar al municipi. 
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 180]

Es proposa crear una campanya de comunicació per a difondre el contingut de l'ordenança a la ciutadania.
Gràcies a l'aplicació d'aquesta ordenança solar, les bonificacions fiscals aplicables i, així com, totes les ajudes 
per instal·lació de renovables provinents de ICAEN, DIBA, o la Unió Europea s'estima un estalvi del 25% sobre 
el total de Tn en el sector domèstic i serveis. al 2030.  és a dir que un 25% de la població i empreses, tindran FV 
o tèrmica per generar energia de forma renovable.

Incloure en l'Ordenança municipal d'obres un capítol d'urbanització i construcció sostenible; 

Inici Final

Promotor
Administració local 

(Aj.) 2021 2025

Town council

Periòdic

Cost estimat de 

tament

Cost estimat de 

Cost total
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 181] 

 

A41-B43/73 08. Transport 
privat 

  
    

Bonificació compra vehicles eficients 
ODS 7 ENERGIA  
ODS 11 CIUTAT 

  

Efficient vehicle purchase bonus   

08. Transport privat - Vehicles elèctrics (inclòs infraestructures) - Ajuts i 
subvencions     

  2030 2050 
2) 3.982 19.911 

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 15.180.992 75.904.960 

  
La sostenibilitat en el transport passa per la implementació de el vehicle elèctric, com un dels objectius 
prioritaris atès que és un dels mitjans de transport que menys emissions genera, 6 o 7 vegades menys que el 
convencional, no té emissions directes de CO2 ni tampoc emet NOx i les seves emissions indirectes seran 
menors com menors siguin les emissions que es produeixin en la generació d'energia.  
Per generar una electrificació del parc automotor privat, es planteja seguir amb la iniciativa que hi ha 
actualment de bonificació del 50% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles elèctrics o bimodals 
(motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel o elèctric-gas) i de vehicles elèctrics.   
Actualment el municipi disposa ja d'una ordenança fiscal sobre l'impost de vehicles de tracció mecànica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un futur, es proposa arribar a bonificar el 75% de la quota. 
Amb l'aplicació d'aquesta mesura es preveu estalviar un 10% de les emissions en el sector del transport privat 
fins al 2030 i un 50% fins al 2050. S'ha de tenir en compte, que es un incentiu molt interessant perquè la gent 
es compri vehicle elèctric. 
No es pot definir el final de la acció, ja que les bonificacions seran necessàries fins que la tecnologia dels 
vehicles elèctrics estigui ben implantada per tota la població. 

Dotació pàrquings públics de punts de càrrega per a vehicles elèctrics; Reduir la velocitat genèrica màxima en zona urbana 
a 30 km/h; Aplicar restriccions de trànsit a vehicles antics 

    Inici Final 
Promotor  Ajuntament  2022 No quantificable 

  Àrea de Medi 
Ambient       

       Periòdic 
         

    
Cost estimat de 

 
DQ DQ 

    
Cost estimat de 

 DQ DQ 

    Cost total     
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 182]

A47-B45/77 08. Transport 
privat

Reduir la velocitat genèrica màxima en zona urbana a 30 

km/h ODS 11 CIUTAT

Reduce the generic maximum speed in urbana areas to 30 km/h

08. Transport privat - Optimització de la xarxa viària - Planificació urbanística

2030 2050
2) 597 597

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 2.277.500 2.277.500

Reduir la velocitat genèrica màxima en zona urbana a 30 km / h a consonància amb el model europeu de Ciutat 30.

Les "ciutats 30" van sorgir arran de l'anomenat "codi del carrer". Aquest dóna un paper prioritari als vianants, estableix el 
principi de prudència (basant-les qual els més forts han de respectar als més febles) i promou la generalització de les vies de 
doble sentit per als ciclistes i la creació d'una àrea de reunió en què la velocitat està limitada a 30 km / h.

Per avançar en la creació de "zones 30" i, així, aconseguir algun dia la "ciutat 30" hi ha diferents actuacions possibles: reduir 
el nombre de carrils per cada sentit de circulació o estrènyer els existents (per exemple, ampliant les voreres, creant carrils 
bici o habilitant zones d'aparcament), trencar la linealitat, construir rotondes o instal·lar elements que obliguin a disminuir la 
velocitat, com el coixí berlinès, les bandes rugoses, el pas de vianants amb ressalt o el llom d'ase. Moltes d'aquestes 
actuacions tenen un cost molt baix.

S'estima una reducció de el 1,5% de les emissions del transport privat.

Un 30% de la inversió es preveu que sigui finançada per subvencions per a reduir les emissions en vehicles privats de fons 
europeus o nacionals.

Aplicar restriccions de trànsit a vehicles antics; Fomentar en el sector privat públic; Increment de la 
freqüència i optimització dels serveis de transport públic (Autobús Municipal); 

Inici Final

Promotor
Administració local 
(Aj.) 2023 2027

Regidoria 
Urbanisme/Mobilitat

Periòdic

Cost estimat de 

Cost estimat de 

Cost total
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 183] 

 

A47-B46/78 08. Transport 
Privat 

  
    

Aplicar restriccions de trànsit a vehicles antics 
ODS 11 - CIUTAT 

Apply traffic restrictions to older vehicles 

08. Transport Privat - Optimització de la xarxa viària - Regulació/planificació de transport/mobilitat 

  2030 2050 
2) 396 3963 

[Estalvi energètic/Producció energètica]kWh 1.507.892 15.078.915 

  
Aquells vehicles més antics / contaminants tindran restriccions per entrar a les zones del nucli urbà, és a dir, al 
centre del municipi. Tant vehicles a gasolina com a gasoil estaran limitats a poder accedir a les zones urbanes, 
evitant així moltes de les emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle. 
S'establiran zones de limitació d'accés.  Se suposa que aquesta mesura evitarà un 1% de les emissions de CO2 
derivades del transport privat al municipi en l'any 2030 i un 10% en 2050. 
És proposa que l'Ajuntament apliqui restriccions abans del 2025. 
 

Fomentar en el sector privat públic; Increment de la freqüència i optimització dels serveis de transport 
públic (Autobús Municipal); Reduir la velocitat genèrica màxima en zona urbana a 30 km/h 

    Inici Final 

Promotor  Administració local 
(Aj.)  2022 2023 

  Town council       

       Periòdic 
         

    
Cost estimat de 

 
NQ NQ 

    Cost estimat de 
 

NQ NQ 

    Cost total NQ NQ 
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 184] 

8.2.6 Accions Completades PAESC Anterior 

Nom de l'acció 
Àrea 

Intervenció 
(I) 

Àrea intervenció Mecanismes d'acció Origen de l'acció 
Organisme 

responsable 
Inici 
acció 

Final 
acció 

Estat 
d'implementació 

% 
execució 

Estalvis 
energètics 
(KWh/any) 

Producció de 
renovables 
(kWh/any) 

Reducció de 
CO2 

(tCO2/any) 

Cost 
inversió 

 

Aplicar el sistema EMAS a activitats 
d'equipaments municipals 

01. Edificis 
municipals 

Acció integrada 
(totes les anteriors) Altres 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2015 Completada 100% 0 NA 0 30.000 

Adjuntar criteris d'estalvi energètic 
en les compres  fetes per 
l'Ajuntament 

01. Edificis 
municipals Altres Compra pública 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2016 Completada 100% 55.501 NA 44 1.000 

Realitzar un programa de revisió i 
millora de les instal·lacions per 
disminuir el consum degut al 
bombament d'aigua 

01. Edificis 
municipals 

Eficiència 
energètica 
d'aparells elèctrics Altres 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2012 Completada 100% 17.532 NA 8 30.000 

Efectuar un manteniment de les 
làmpades existents, substituint-les 
progressivament  per d'altres  més 
eficients  

01. Edificis 
municipals 

Eficiència 
energètica en 
il·luminació Compra pública 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2012 Completada 100% 63.811 NA 31 18.073 

Fer actuacions per regular  i 
sectoritzar la climatització (aire 
condicionat i calefacció) en alguns 
equipaments,  i substituir les 
calderes o instal·lacions poc eficients 

01. Edificis 
municipals 

Eficiència 
energètica per 
climatització i aigua 
calenta Gestió energètica 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2015 Completada 100% 964.911 NA 247 5.000 

formació i conscienciació als 
ciutadans en temes de canvi climàtic,  
especialment a les escoles. 
Implantació del projecte 50-50. 

03. Edificis  
residencials 

Acció integrada 
(totes les anteriors) Sensibilització/Formació 

Altres 
(Administracions 
Nacional, Regional) DIBA 

2011 2012 Completada 100% 1.028.343 NA 330 22.000 
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 185] 

Nom de l'acció 
Àrea 

Intervenció 
(I) 

Àrea intervenció Mecanismes d'acció Origen de l'acció 
Organisme 

responsable 
Inici 
acció 

Final 
acció 

Estat 
d'implementació 

% 
execució 

Estalvis 
energètics 
(KWh/any) 

Producció de 
renovables 
(kWh/any) 

Reducció de 
CO2 

(tCO2/any) 

Cost 
inversió 

 

Realitzar actuacions per assessorar a 
la ciutadania en l'aplicació de bones 
pràctiques i sisteme
energètic a nivell particular i 
municipal 

03. Edificis  
residencials Canvi d'hàbits Sensibilització/Formació 

Altres 
(Administracions 
Nacional, Regional) Town council 

2011 2016 Completada 100% ######## NA 3.231 30.000 

Incorporar la tecnologia LED als  
semàfors 

04. 
Enllumenat 
públic 

Eficiència 
energètica Compra pública 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2016 Completada 100% 728 NA 0 112.100 

Incorporar carrils bici  
08. Transport 
privat 

Canvi modal a 
bicicleta i anar a 
peu Planificació urbanística 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2016 Completada 100% 1.611.717 NA 410 1.000.000 

Realitzar accions per facilitar els 
desplaçaments a peu o més ecològics 

08. Transport 
privat 

Canvi modal a 
bicicleta i anar a 
peu Altres 

Altres 
(Administracions 
Nacional, Regional) Town council 

2011 2016 Completada 100% 1.611.717 NA 410 25.000 

Incorporar accions per l'estalvi 
d'aigua en tots els equipaments.  11. Altres 

Gestió de residus i 
cicle de l'aigua Altres 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2020 Completada 100% 3.660 NA 4 1.099 

Potenciar l'ús racional i eficient de 
l'aigua a nivell domèstic 

11. Altres 
Gestió de residus i 
cicle de l'aigua Altres 

Altres 
(Administracions 
Nacional, Regional) Town council 

2011 2012 Completada 100% 59.824 NA 29 20.000 

Seguir amb el programa de 

 11. Altres 
Gestió de residus i 
cicle de l'aigua Altres 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2012 Completada 100% 4 NA 3 10.000 
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 186] 

Nom de l'acció 
Àrea 

Intervenció 
(I) 

Àrea intervenció Mecanismes d'acció Origen de l'acció 
Organisme 

responsable 
Inici 
acció 

Final 
acció 

Estat 
d'implementació 

% 
execució 

Estalvis 
energètics 
(KWh/any) 

Producció de 
renovables 
(kWh/any) 

Reducció de 
CO2 

(tCO2/any) 

Cost 
inversió 

 

Reduir els residus municipals 
mitjançant instruments legals i fiscals 
i altres actuacions de prevenció de 
residus 11. Altres 

Gestió de residus i 
cicle de l'aigua Altres 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2020 Completada 100% 706 NA 487 15.000 

Augmentar la recollida selectiva de 
matèria orgànica  11. Altres 

Gestió de residus i 
cicle de l'aigua Altres 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2012 Completada 100% 10 NA 8 100.000 

Implantar un sistema  de recollida de 
residus especials itinerant mitjançant 
un servei de deixalleria mòbil  11. Altres 

Gestió de residus i 
cicle de l'aigua Altres 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2012 Completada 100% 4 NA 2 70.000 

Continuar amb la recollida selectiva 
porta a porta al comerç del municipi  11. Altres 

Gestió de residus i 
cicle de l'aigua Sensibilització/Formació 

Administració local 
(Aj.) Town council 

2011 2016 Completada 100% 9 NA 5 127.000 
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Àrea 
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
[Pàg. 187]

8.2.7

63] accions distribuïdes en [5] eixos estratègics.

preveu la reducció total de 53.799 tones de CO2, un  [54,6] % 
. El cost 

9 estan en curs i 20 ja estan completades, amb un estalvi estimat de totes 
elles de [7.608] tCO2/any. En global hi ha doncs el [35

56%.

Figura 18
Font Premià de Mar
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 188] 

 
  
Taula 23  

Eixos 
Nombre 

Estalvis 
energètics 

(MWh/any) 

Producció de 
renovables 
(MWh/any) 

Reducció de 
CO2 (tCO2/any) 

Cost 
d'implementació 

 

01. Edificis municipals 21 2.992 217 1.192,5 1.506.617 
02. Edificis del sector 

terciari  5 4.493 0 1.865 21.000 
03. Edificis  residencials 13 42.234 0 9.555 180.500 

04. Enllumenat públic 4 870 0 418 1.501.065 
05. Indústria 0 0 0 0 0 

06. Flota municipal 5 303 0 118 486.000 
07. Transport públic 3 7.747 0 2.008 22.450 
08. Transport privat 12 84.062 0 21.950 1.422.250 
09. Producció local 

d'energia 6 34.215 9.068 14.216 4.871.257 
10. Producció local de 

calor/fred 0 0 0 0 0 
11. Altres 14 6.475 0 2.476 469.099 

Total 83 183.391 9.285 53.799 10.480.238 
Font: Elaboració pròpia 
 
 
Resum general del pla segons el promotor i el responsable municipal 
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Àrea  
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 189] 

8.3 Cronograma 
Nom de l'acció 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Desenvolupar un  Pla Municipal de gestió i optimització 
energètica i implantar un protocol per una bona gestió 
de les despeses energètiques  en els equipaments, 
fomentant les bones pràctiques 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplicar el sistema EMAS a activitats d'equipaments 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

els plecs de condicions de concursos públics. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adjuntar criteris d'estalvi energètic en les compres  fetes 
per l'Ajuntament 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organitzar cursos d'eficiència energètica pels 
treballadors de l 'Ajuntament, i divulgar el pla d'estalvi 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuar adquirint aparel ls elèctrics eficients, 
especialment equips ofimàtics i electrodomèstics 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reali tzar un programa de revisió i  mil lora de les 
instal·lacions per disminuir el consum degut al  
bombament d'aigua 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sectoritzar l 'enllumenat en alguns equipaments, aplicant 
també mesures per la seva regulació 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Efectuar un manteniment de les làmpades existents, 
substi tuint-les progressivament  per d'altres  més 
eficients 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afegir balastos electrònics en làmpades amb moltes 
hores de funcionament (més de 1.500h) o en aquel les on 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fer actuacions per regular  i  sectoritzar la climatització 
(aire condicionat i  calefacció) en alguns equipaments,  i  
substi tuir les calderes o instal·lacions poc eficients 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arreglar, afegir  o substituir tancaments (finestres, portes 
i cobertes) per millorar l'aïllament tèrmic en els 
equipaments 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instal·lació d'Energia Solar Tèrmica en equipaments 
visitats 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instal·lació d'Energia Geotèrmica en equipaments 
visitats 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reali tzar seminaris o jornades d'estalvi  energètic per a 
les empreses 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fomentar la realització de  diagnòstics energètics en les 
cases particulars i/o en les comunitats de veïns,  i  en les 
activitats econòmiques 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

conscienciació als ciutadans en temes de canvi  climàtic,  
especialment a les escoles. Implantació del projecte 50-
50. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reali tzar actuacions per assessorar a la ciutadania en 

energètic a nivell particular i  municipal 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenir el Pla Director d'Enllumenat Públic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aplicar sistemes de control  i regulació d'encesa a 
l'enllumenat públ ic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incorporar la tecnologia LED als  semàfors 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instal·lar un sistema de gestió central itzada 
d'enllumenat públic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fer un seguiment dels consums i ki lometratges de la flota 
de vehicles  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Substi tuir, progressivament, la flota de vehicles 
municipals per altres de més eficients 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amb la incorporació de clàusules contractuals, 
implantar l'ús de vehicles  eficients en la flota externa. 
Incloure-ho també en plecs de condicions per a 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reali tzar accions per millorar el transport públic 
col·lectiu: demanar noves línies d'autobusos, posant 
ènfasi  en la concordança amb els trasllats en tren i 
mil lorar l'accessibil itat a les parades. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Seguir amb la millora de  les infraestructures per a 
vianants 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Incorporar carrils bici 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reali tzar accions per facil itar els desplaçaments a peu o 
més ecològics 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organitzar cursos de conducció eficient 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Fer accions per tal  de fomentar la compra de vehicles 
energèticament més eficients en el sector privat i  
establ iments comercials 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fomentar la instal·lació d'energies renovables en el 
sector domèstic 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informar sobre les campanyes de control de nivells 

amb la seva execució 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Fer una Ordenança del Canvi  Climàtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Incorporar accions per l'estalvi d'aigua en tots els 
equipaments. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potenciar l 'ús racional i  eficient de l'aigua a nivell 
domèstic

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguir amb el programa de minimització de residus a 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reduïr els residus municipals mitjançant instruments 
legals i fiscals i  altres actuacions de prevenció de 
residus 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augmentar la recoll ida selectiva de matèria orgànica 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implantar un sistema  de recollida de residus especials 
itinerant mitjançant un servei de deixalleria mòbil 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuar amb la recollida selectiva porta a porta al  
comerç del  municipi 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Possibili tar el rec de jardins i espais verds del municipi  
amb aigua freàtica. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fer un seguiment de les pèrdues en el  subministrament 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Afegir, en el planejament,   criteris de canvi climàtic . 
Efectuar el seguiment de projectes supramunicipals 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0  
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[Pàg. 191] 

 

8.4 Finançament potencial de les actuacions 

Taula 24  
 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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[Pàg. 192] 

8.5 El cost de la transició energètica 

Desenvolupar un  Pla Municipal de gestió i optimització 
energètica i implantar un protocol per una bona gestió de les 
despeses energètiques  en els equipaments, fomentant les 
bones pràctiques

2.000 NQ NQ A16-B12/1

Aplicar el sistema EMAS a activitats d'equipaments municipals 30.000 NQ NQ A16-B112/2

plecs de condicions de concursos públics
3.000 NQ NQ A19-B18/3

de condicions de concursos públics.
3.000 NQ NQ A19-B18/4

Adjuntar criteris d'estalvi energètic en les compres  fetes per 
l'Ajuntament

1.000 NQ NQ A19-B18/5

Organitzar cursos d'eficiència energètica pels treballadors de 
l'Ajuntament, i divulgar el pla d'estalvi energètic entre el 
personal dels centres

20.000 NQ NQ A18-B11/6

Continuar adquirint aparells elèctrics eficients, especialment 
equips ofimàtics i electrodomèstics (principalment congeladors 
i neveres dels centres educatius)

NQ NQ NQ A15-B18/7

Realitzar un programa de revisió i millora de les instal·lacions 
per disminuir el consum degut al bombament d'aigua

30.000 NQ NQ A15-B112/8

Sectoritzar l'enllumenat en alguns equipaments, aplicant també 
mesures per la seva regulació

22.239 NQ NQ A14-B12/9

Efectuar un manteniment de les làmpades existents, substituint-
les progressivament  per d'altres  més eficients 18.073 NQ NQ A14-B18/10

Afegir balastos electrònics en làmpades amb moltes hores de 
funcionament (més de 1.500h) o en aquelles on es vulgui 
instal·lar un sistema de  regulació

30.555 NQ NQ A14-B12/11

Fer actuacions per regular  i sectoritzar la climatització (aire 
condicionat i calefacció) en alguns equipaments,  i substituir les 
calderes o instal·lacions poc eficients

5.000 NQ NQ A13-B12/12

Arreglar, afegir  o substituir tancaments (finestres, portes i 
cobertes) per millorar l'aïllament tèrmic en els equipaments

770.700 NQ NQ A11-B18/13

Instal·lació d'Energia Solar Tèrmica en equipaments visitats 69.200 NQ NQ A12-B18/14
Instal·lació d'Energia Geotèrmica en equipaments visitats 434.500 NQ NQ A12-B18/15
Realitzar seminaris o jornades d'estalvi energètic per a les 
empreses 

6.000 NQ NQ A18-B11/16

Fomentar la realització de  diagnòstics energètics en les cases 
particulars i/o en les comunitats de veïns,  i en les activitats 
econòmiques 

40.000 4.000 40.000 40.000 A16-B11/17

ciutadans en temes de canvi climàtic,  especialment a les 
escoles. Implantació del projecte 50-50.

22.000 NQ NQ A16-B11/18

Realitzar actuacions per assessorar a la ciutadania en l'aplicació 

particular i municipal
30.000 NQ NQ A18-B11/19

Mantenir el Pla Director d'Enllumenat Públic 1.229.245 NQ NQ A24-B21/20
Aplicar sistemes de control i regulació d'encesa a l'enllumenat 
públic

79.860 NQ NQ A21-B21/21

Incorporar la tecnologia LED als  semàfors 112.100 NQ NQ A21-B24/22

Instal·lar un sistema de gestió centralitzada d'enllumenat públic
79.860 NQ NQ A23-B21/23

Fer un seguiment dels consums i kilometratges de la flota de 
vehicles  

5.000 NQ NQ A411-B47/24
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[Pàg. 194] 

 
 
 
 
Sensibilització per a l'ús racional de l'energia als treballadors 
municipals

1.500 300 1.500 1.500 A18-B11/53

Renovació de bombetes a LED 2000 1000 2.000 2.000 A14-B11/54
Campanya sostenibilitat calefacció + refrigeració en les 
habitatges de Premià de Mar

6000 2000 6.000 6.000 A18-B11/55

6.000 1.200 6.000 6.000 A72-B71/56
Substitució d'electrodomèstics per altres energèticament més 
eficients (Classe A)

NQ NQ NQ A15-B112/57

Millores actives en habitatges 0 NQ 20.151.674 A13-B112/58
Millores passives en habitatges 0 NQ 77.504.128 A11-B112/59
Comunitats Energètiques sector domèstic NQ 7.645.578 A53-B55/60
Incloure en l'Ordenança municipal d'obres un capítol 
d'urbanització i construcció sostenible

NQ NQ A16-B19/61

Incloure en l'Ordenança municipal solar i d'energies renovables
NQ NQ A53-B56/62

Fomentar una construcció energèticament eficient en 
equipaments públics i privats, orientada a obtenir la màxima 
certificació energètica 

NQ NQ A18-B11/63

renovable certificada al sector domèstic 
7.500 NQ NQ A19-B11/64

25.000 NQ NQ A18-B11/65

30.000 3.000 30.000 30.000 A16-B11/66
Impulsar la figura del gestor energètic en les empreses de 
serveis

NQ NQ NQ A16-B11/67

renovable certificada al sector serveis
7.500

1500/campa
nya

NQ NQ A19-B11/68

Auditories energètiques a les activitats del sector serveis
7.500

1500/campa
nya

7.500 7.500 A16-B11/69

Promoure l'ús d'energies renovables tant a nivell industrial com 
al sector servei

7.500 7.500 7.500 A12-B11/70

Realització cursos conducció eficient a personal ajuntament i 
conductors autobusos 

DQ NQ NQ A410-B41/71

Incorporació de criteris de vehicles eficients en els plecs de 
contractació 

NQ NQ NQ A42-B47/72

Bonificació compra vehicles eficients NQ NQ NQ A41-B43/73
Impulsar una borsa municipal de compartir cotxe 6.000 NQ NQ A45-B41/74
Creació d'un servei de bicicletes compartides 122.500 NQ 175.000 A44-B47/75
Dotació pàrkings públics de punts de càrrega per a vehicles 
elèctrics

36.750 5.250 36.750 52.500 A42-B45/76

Reduir la velocitat genèrica màxima en zona urbana a 30 km/h 7.000 NQ 10.000 A47-B45/77
Aplicar restriccions de trànsit a vehicles antics NQ NQ NQ A47-B46/78

2.450 NQ 3.500 A43-B41/79
Increment de la freqüència i optimització dels serveis de 
transport públic (Autobus Municipal)

nq NQ NQ A43-B410/80

Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques 4.095.161 585.023 4.095.161 6.825.268 A53-B55/81
Aplicació de les accions del Pla de mobilitat urbana sostenible 
de Premià de Mar, 2016-2021 i del Pacte per la mobilitat 
sostenible del Maresme

NQ NQ NQ A47-B46/82

Campanya de foment de la recollida selectiva NQ NQ A72-B71/83  
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[Pàg. 195] 

 
El cost de no adaptar-se als impactes del canvi climàtic 
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[Pàg. 196] 

 
9. LA GOVERNANÇA DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

9.1 Governança interna 

El partit polític que governa actualment l'ajuntament de Premià de Mar és JxCAT-PDeCAT. La 
composició del consistori és la següent: 

 
Alcalde 

Rafa Navarro Álvarez (JxCAT-PDeCAT) 
 

Àrea de Pacte Local per la Reconstrucció Social i Econòmica 
David Gutiérrez López 
 

Àrea de Territori / Medi Ambient 
Antoni Subirà Comas 
Tècnic: Mercè Carbonell 
 

Regidora DELEGADA de Salut, Dona, Igualtat i Cooperació 
Pilar Guardeño Sánchez 
 

Regidora DELEGADA de Serveis Econòmics, Contractació i Secretaria  
Marta Ariño Castillo 

 

estigui compromès en realitzar les accions plantejades en el present PAESC. 

9.2 Governança entre administracions 

Malgrat la majoria de les accions han estat plantejades perquè siguin impulsades des de 
 

 
Aquests organismes de suport seran: 

9.2.1 CONSELL COMARCAL MARESME 

El Consell Comarcal del Maresme és una administració pública d'àmbit local que escull de manera 
indirecta els seus membres d'acord amb els resultats de les eleccions municipals. El seu objectiu és 
donar suport, principalment als municipis petits, en la prestació de serveis supramunicipals. 
 
Ofereix els següents serveis pels municipis del maresme en temes de canvi climàtic i medi ambient. 
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[Pàg. 197] 
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[Pàg. 198] 

 

9.2.1.1 Agència Comarcal Enegria (ACE) 
L´Agència Comarcal de l´Energia (ACE) té com a objectiu principal promocionar l´eficiència energètica 
i l´ús de les energies renovables als ajuntaments de la comarca i a la població en general. 
 
Un dels eixos fonamentals de la actuació de ACE  és ajudar a incrementar la capacitat de gestió dels 
ajuntaments sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals per a la prevenció, 
mitigació i adaptació al canvi climàtic. La prevenció del canvi climàtic a nivell local la centrem en cinc 
punts fonamentals: 
 

Estalvi energètic 
Ús mes eficient de l´energia que es consumeix 
Increment del pes de les energies renovables 
Integració de les actuacions per millorar la mobilitat 
Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2 

 
El servei realitza estudis energètics per optimitzar la utilització dels recursos tant a nivell local com 
comarcal. Dissenya i executa per encàrrec d

sigui a nivell municipal com supramunicipal o de ciutadans a títol privat. 
 

ció de sistemes de gestió energètica informatitzada als ajuntaments i presta 

renovables en totes les poblacions de la comarca. 
 
Tots els ajuntaments de la comarca i persones particulars interessades en aquestes temàtiques 

 
 

9.2.2  i DIBA 

El Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per l'Energia Sostenible Local, entre d'altres compromisos pels 
ens locals signants, inclou: 

El compromís de la ciutat i/o poble signant de Mobilitzar la societat civil de les nostres 
àrees geogràfiques perquè participi en el desenvolupament del pla  

Organitzar jornades dedicades a  o al pacte entre ciutats, 
en cooperació amb la Comissió  els 
ciutadans puguin beneficiar-se directament de les oportunitats i dels avantatges que ofereix 

 amb regularitat els mitjans de 
comunicació locals sobre els progressos del pla  . 
 

El Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i  exposa el següent: 
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[Pàg. 199] 

Els Alcaldes i Alcaldesses signants reconeixent que el compromís propi demana, entre 
apoderament dels ciutadans com a consumidors proactius (prossumers) que 

exigeixin un sistema energètic sensible a la demanda. 
I es dóna la benvinguda a les altres parts interessades a esdevenir actors en 
la transició energètica i donar-nos suport mitjançant la seva participació en 
comunitària. 
 

Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina tècnica d'Educació i Promoció 
Ambiental, ofereix un suport integral oferint eines per promoure la participació 
ciutadana, comunicar sobre els compromisos municipals, accions portades a terme i resultats 
assolits, així com campanyes de sensibilització i projectes educatius. 
 
Alguns exemples de programes de suport i ajuda són: 
 

9.2.2.1 Setmana Europea de l'Energia Sostenible20 

Campanya i recursos de suport al món local a Catalunya 
Les organitzacions supramunicipals i locals de Catalunya (ICAEN, Diputacions de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, AMB, Xarxa i Clima, i Ajuntament de Barcelona) que organitzen la Setmana de 
l'Energia, entenen que des de les administracions públiques cal ajudar, formar i sensibilitzar sobre 
aquests conceptes en tot moment, però ara especialment tant pel valor ambiental associat, però 
també per la importància econòmica i social que en aquest moments té l'estalvi energètic. 

9.2.2.2 21  

És un programa de la Gerència de Serveis de Medi Ambient adreçat a oferir suport material i tècnic a 
tots els ajuntaments de la província de Barcelona que es comprometin a estalviar energia en els seus 
equipaments i destinar els estalvis aconseguits a les llars del municipi que pateixen pobresa 
energètica.  

9.2.2.3 Programa 50/50 

La metodologia 50/50 incentiva l'estalvi energètic escoles i instituts a partir de l'aplicació de bones 
pràctiques en l'ús de l'energia: 

El 50% de l'estalvi econòmic obtingut gràcies a les mesures d'eficiència energètica adoptades 
 

El 50% de l'estalvi econòmic és un estalvi net per l'administració local que paga les factures 
energètiques. 

Com a resultat, tothom hi guanya! senya als alumnes com estalviar energia a través del 
canvi de comportaments i obté recursos financers addicionals, l'administració local té menors costos 
energètics i la comunitat local un medi ambient més net. 
 

9.2.2.4 Recursos de comunicació  

Guia de l'ajuntament22, amb el Pla de comunicació del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per una 
Energia Sostenible local. 
Guia de l'usuari23, per la lluita contra el canvi climàtic, que inclou consells domèstics 
d'eficiència energètica per al públic en general. 

                                                             
20 http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/campanyes/setmana-de-l-energia/ 
21 http://www.diba.cat/es/web/mediambient/passaenergia 
22  http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=cdf7852e-d9bc-4c15-8881-
4fbf284c4b97&groupId=471041 
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[Pàg. 200] 

Recursos per als mitjans locals24, de comunicació, com ara articles monogràfics i notes de 
premsa. 

 

9.3 ICAEN 

L'Institut Català d'Energia és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a 
terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència 
energètica i el desenvolupament de les energies renovables. 
 
La política energètica de la Generalitat de Catalunya és una prioritat de primer ordre que té la missió 

gia per a 
 

 
 
A partir del ICAEN s'ofereixen diferents tipus d'ajuts, formacions i subvencions relacionades amb la 
transició energètica per a particulars, empreses, indústries i administracions locals.  

9.3.1 Mobilitat 

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/ 

9.3.2 PIME i Indústria 

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-
deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/ 

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/cupons-a-la-innovacio-i-4.0/ 

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-
entitats 

9.3.3 Edificis 

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-de-ayudas-a-la-rehabilitacion-
energetica-de-edificios-PREE/ 

                                                                                                                                                                                              
23  http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=6fa836dc-2111-41b3-ba45-
76c9011abc1e&groupId=471041 
24  http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=6b245b6b-3c7d-4a3b-8355-
4d73b49c7922&groupId=471041 
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[Pàg. 201] 

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/agencia-de-lhabitatge-de-catalunya-ajuts-a-la-
rehabilitacio-dedificis-de-tipologia-residencial-/ 

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/consorci-metropolita-de-lhabitatge-ajuts-a-la-
rehabilitacio-dedificis-de-tipologia-residencial-collectiva-i-habitatges/ 

9.3.4 Energies Renovables 

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/idae-ayudas-a-la-generacion-de-
energia-renovable-termica-y-electrica/ 

9.4 Governança europea 

El  
municipis.  x a dalt (bottom-up) molt fort que uneix les 

 

Aquesta iniciativa ha esdevingut un corrent principal en les polítiques de la UE (per tant  incorporat 
dins aquestes polítiques) que permetrà noves oportunitats de finançament als municipis (per ex. 

 

Aquesta iniciativa es basa en un model de Governança multinivell únic, que involucra 
administracions nacionals i sub-

 

Proposa un , un enfocament integrat i holístic des del compromís 
polític a la preparació i implementació de plans  (per ex. Plantilles per a fer els informes i seguiments 
comuns a tots els signataris seguint criteris similars, desenvolupats conjuntament amb els municipis i 
la Comissió Europea)  això permet a les administracions locals de fer el seguiment, informar i fer 

 

: Els resultats (individuals i 
col·lectius) es fan públics i són disponibles a la pàgina web del pacte dels Alcaldes per inspirar, 
facilitar intercanvis i fer auto-avaluacions. Informar de les dades mitjançant el pacte també permet 

mitjançant el 
locals als agents polítics internacionals, nacionals i europeus. 

Gràcies a i) un seguiment robust dels compromisos a través del procés, ii) suspensió en cas de no 
compliment 
reconeguda i creïble per les administracions locals. 
https://www.covenantofmayors.eu 

Els signants de l'Pacte es comprometen a adoptar un enfocament integrat a la mitigació de l'canvi 
climàtic i l'adaptació a aquest. Es requereix que preparin, en els primers dos anys de la seva adhesió, 
un Pla d'Acció per a El Clima i l'Energia Sostenible amb els objectius de retallar les emissions de CO2 
en al menys un 40% per al 2030 i augmentar la resiliència a l'canvi climàtic. 

9.4.1 Suport tècnic 

Technical Helpdesk  

Manuela Gervasi, General Helpdesk. info@eumayors.eu 
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La Urban Adaptation Support Tool25 
conjuntament pel Covenant of Mayors - 

ecorre tots els passos necessaris per 
desenvolupar i implementar una estratègia d'adaptació i us remet a valuosos materials i eines 
d'orientació. L'eina ha estat provada i aprovada per les ciutats signants del Pacte. 

9.4.2 Suport financer 

Financing opportunities for Sustainable Energy & Climate Action Plans 26 
27 

9.4.2.1 Links útils 
Tríptic de bones pràctiques del Pacte dels Alcaldes:  Com preparar-se per a les inundacions, 
les onades de calor i altres impactes del canvi climàtic28 
Materials tècnics del Pacte dels Alcaldes 29: Es pot trobar més orientació a la guia SECAP de 
Covenant, i la plantilla d'informes30 i les directrius31 del Covenant ajuden els signants del 
Covenant a estructurar les seves accions d'adaptació.  
Visu 32

erills i la seva 

 
Oppla33:Una plataforma oberta dissenyada per a necessitats i interessos diversos, des de la 
ciència, la política i la pràctica; sectors públics, privats i voluntaris; organitzacions grans i 
petites, així com individus que proporcionen una base de dades de coneixement, on 

en la natura. 
El meu pacte34:A l'àrea restringida per a la comunitat Covenant, podeu intercanviar amb els 
companys a través de fòrums de discussió i trobar més materials a la biblioteca de recursos 
de Covenant. "My Covenant"35 també inclou un mòdul dedicat d'aprenentatge electrònic 
sobre adaptació i podeu demanar ajuda als vostres companys gràcies a l'eina d'aprenentatge 
entre iguals. 

 

9.4.2.2 Programes de finançament europeu 
El marc de la recerca i innovació europeu consta de diversos programes que incentiven la generació 
de solucions per afrontar els reptes energètics de la UE: són una oportunitat per la generació de nou 
coneixement i la transferència d'aquest al teixit econòmic català. 
 
Programa Horizons 2020 

                                                             
25 https://www.covenantofmayors.eu/support/adaptation-resources.html 
26 https://www.covenantofmayors.eu/support/funding.html 
27 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 
28 https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=578 
29 https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html 
30 https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=142 
31 https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=172 
32 https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation 
33 https://oppla.eu/ 
34 http://mycovenant.eumayors.eu/ 
35 http://mycovenant.eumayors.eu/ 
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http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/internacional/programes_europeus/programa-horizon-2020/ 
 
Programa Interreg MED 
http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/internacional/programes_europeus/programa-interreg-med/ 
 
Programa LIFE+ 
http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/internacional/programes_europeus/convocatories-programa-life/ 
 
Programa Interreg POCTEFA 
http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/internacional/programes_europeus/programa-interreg-poctefa/ 
 

9.4.2.3 
European City Facility)36 

capacitats dirigit a superar barreres crítiques, desen
finançament. Per dur-ho a terme, caldrà innovació organitzativa, tècnica i financera, en particular per 
suprimir la bretxa de capacitats dels municipis petits i mitjans. 
 

9.5 Governança local 

9.5.1  Eficiencia Energètica 

  
energètica i energies renovables. 

 
En aquest Espa

 energètica i renovables. 
 

9.5.2 Comunitats Energètiques i Implicació Ciutadana 

La transició energètica requereix d'una major implicació dels ciutadans, institucions i empreses locals 
en els projectes energètics que es realitzin a nivell municipal a través de el desenvolupament de 
comunitats energètiques. Es tracta d'aconseguir que aquests projectes aportin també beneficis 
socials, econòmics i mediambientals que repercuteixin en l'àmbit local, aconseguint una major 
acceptació d'aquestes actuacions. 
 
L'IDAE ha emprès una nova línia de treball per impulsar les comunitats energètiques locals 
mitjançant l'elaboració d'una guia que orienti sobre els passos a seguir per a la seva constitució. 
Les comunitats energètiques són probablement l´eina principal per fer realitat  
ciutadà al sector energètic. La descentralització i la democratització del sector de l´energia són 
termes cada vegada més coneguts tot i que, a 
pràctica significativa. 
 
Es poden desenvolupar instal·lacions fotovoltaiques en cobertes d'equipaments municipals, en 
cobertes de grans indústries, en cobertes d'edificis residencials o terciaris privats, a manera de 
pèrgoles en espai públic. Totes aquestes instal·lacions pretenen unir i involucrar tots els actors, 
privats i públics, col·lectius i individuals, cap a la transició energètica. 
 

 
                                                             
36 https://www.eucityfacility.eu/support/helpdesk.html 
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produir, consumir, emmagatzemar i vendre energies renovables, en particular mitjançant 
 

les unitats de producció propietat de la pròpia comunitat, 

consumidors; 

de manera no discriminatòria. 
 
C  

membres que siguin persones físiques, autoritats locals, inclosos els municipis, o petites 
empreses, 

a qual consisteix en oferir beneficis mediambientals, econòmics o 
socials als seus membres o socis o a la localitat en la que desenvolupa la seva activitat, més 
que generar una rendibilitat financera; 
Participa en la generació, inclosa la provinent de fonts renovables, la distribució, el 

bres o socis; 
 
Autoconsum col·lectiu 
Instal·lació de producció o generació destinada a generar energia elèctrica per subministrar a un o 

de las següents condicions: 
Estiguin connectades a la xarxa interior dels consumidors associats o estiguin unides a 
aquests per mitjà de línies directes. 
Estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensió derivada del mateix centre de 
transformació. 
Es trobin connectats, tant la generació com els consums, en baixa tensió i a una distància 
entre ells inferior a 500 metros. A tal efecte es tindrà en consideració la distància entre els 
equips de mesura en la seva projecció ortogonal en planta. 
Estiguin ubicats, tant la generació com els consums, en una mateixa referència cadastral 

producció  
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10. SEGUIMENT I MONITORATGE DEL PLA 

10.1 Indicadors de seguiment 

Emissions de GEH : globals del municipi, absolutes i per càpita (CO2eq/any i 
CO2eq/hab.any) i emissions de GEH dels àmbits amb compromís del PAES (totals i 
desglossats per àmbits). 

10.1.1 Consum final  total de àmbit PAES 

El consum energètic per a la totalitat dels sectors dins  del PAES es redueix 
del 2005 al 2018, per la qual cosa, el consum energètic pe 30 podria ser 
inferior al consum energètic esperat seguint la tendència marcada per tal de poder 
arribar a reduir un alt % del consum energètic el 2030. 

 
Consum final d'energia total àmbit 

PAES 
 2005 2018 2030 2050 
Elèctrica 62.952.660 49.279.981   
Gas Natural 66.506.408 54.344.672   
GLP 4.528.699 321.507   

CL 170.732.415 151.975.780   

TOTAL 304.720.182 255.921.940   
 

10.1.2 Emissions finals de GEH totals de  PAES 

En el cas de les emissions finals de GEH, i al contrari del que passava amb el consum energètic, 
les emissions es troben per sota en el cas del 2006 però per sobre el 2007 del nombre 
d emissions desitjades seguint la tendència de reducció d emissions per a arribar a una reducció 
del 55% el 2030. 

 
Em issions finals de GEH total àmbit PAES 

 2005 2018 2030 2050 
Elèctrica 30.280 19.448   

Gas Natural 13.434 10.978   

GLP 1.046 74   

CL 44.701 39.876   

TOTAL 89.461 70.376   

 
10.1.3 Emissions de GEH per càpita de  PAES 

La tendència de les emissions per càpita en els anys estudiats és a la baixa per tal de poder 
assolir una reducció del 55% en les emissions per càpita dels sectors dins  del PAES per 
a  2030. 

 

Emissions per càpita de GEH àmbit PAES 
 2005 2018 2030 2050 
Electricitat 1,10 0,69   
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Gas Natural 0,49 0,39   

GLP 0,04 0   

CL 1,62 1,42   

TOTAL     

 

10.1.4 Consum final  total de  

18 en Enllumenat 
públic i semàfors i també en la flota de vehicles municipal, però ha augmentat en edificis i 
equipaments 

  
Consum final d'energia total Ajuntament 

kWh 2005 2018 2030 

Edificis i 
Equipaments 

2.313.157,00 
2.602.245,7 

 

Enllumenat Públic i 
semàfors 

1.933.228,00 
551.141,8 

 

Flota vehicles 
municipal 

1.465.696,2 
68.914,7 

 

Total 5.712.081 3.222.302  

 
Em issions de GEH totals Ajuntament 

Tn CO2 2005 2018 2030 

Edificis i 
Equipaments 739,3 778,2 

 

Enllumenat Públic i 
semàfors 930 217,5 

 

Flota vehicles 
municipal 390,5 16,2 

 

Total 2.060 1.012  
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10.2 Avaluació de   de les accions del PAES 

Un altre aspecte a valorar en el seguiment és com s està executant el pla. Per 
la qual cosa es donen a conèixer en aquest apartat: 

o Estat de les accions: feta, en curs, no feta. Les accions periòdiques o contínues 
que ja s hagin iniciat es consideraran fetes. 

o Inversions econòmiques: Diners invertits independentment de la font inversora. 
Per fer la valoració de l estat d execució del PAES es presenten els indicadors 
següents: 

o Percentatge d accions fetes respecte del total 

o Percentatge d accions no fetes respecte del total 
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