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1. Introducció
L’Alcúdia ha estat un municipi amb una especial sensibilitat davant de la problemàtica
ambiental, tractant de millorar de forma continuada la seua gestió ambiental, a través
de diverses iniciatives, com l’adhesió a la Xarxa Europea i a la Xarxa Valenciana de
Ciutats Sostenibles (amb la creació de l’Agenda 21 Local), a més de la realització de
diversos projectes i campanyes concretes, com un estudi de mobilitat, la creació del
Bosc de Ribera del Riu Magre, la restauració del “Corral de Rafel”, campanyes de
foment de l’ús de la bicicleta (“Mou-te en bici”), entre d’altres.
Als darrers anys la lluita contra el canvi climàtic ha centrat els seus esforços amb la
implementació de polítiques de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en
sector com el transport, a les instal·lacions municipals i al sector residencial, així com la
promoció de les instal·lacions d’energies renovables.
En març de 2007 els líders europeus ratificaren una sèrie d’acords sobre polítiques
d’energia amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic i incrementar la seguritat
energètica

europea

al

mateix

temps

que

s’augmenta

la

competitivitat.

Comprometeren Europa a transformar-se en una societat basada en una economia
baixa en carboni. Per començar, els caps d’estat europeus fixaren uns objectius per al
2020, coneguts com el “20-20-20”. Aquestos són:


Una reducció a Europa de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle d’ almenys un
20% per al 2020, fixant com a escenari base l’any 1990



Un 20% de l’energia consumida a Europa provindrà de fonts renovables



Un 20% de reducció del consum d’energia primària mitjançant el foment de
l’eficiència energètica

L’Ajuntament de l’Alcúdia va decidir al 2010 adherir-se al Pacte dels Alcaldes i, així,
adoptar aquestos objectius i s’ha compromès a reduir les seues emissions de gasos
d’efecte hivernacle en un 20%
D’altra banda l’Agència Energètica de la Ribera (AER) està promocionant el Pacte
dels alcaldes entre els municipis de la Ribera. L’AER dóna suport tècnic i assessorament
als pobles de la Ribera relacionat amb l’energia, al mateix temps que, promou
projectes d’energia renovables, sempre amb l’objectiu d’aconseguir una comarca
més sostenible socioeconòmica i mediambientalment parlant.
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En aquest sentit l’AER ha elaborat amb col·laboració amb l’Ajuntament de l’Alcúdia
aquest Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) aprofitant el projecte europeu
ZeroCO(2). Un projecte de cooperació transnacional cofinançat per la Unió Europa a
través del programa MED.
Els objectius del PAES és definir les accions i mesures a implementar per aconseguir els
objectius de reducció d’emissions, marcant terminis i assignant responsabilitats. Amb
aquest sentit, s’ha realitzat, primerament, un inventari base de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle per sector (any 2009) per així definir l’escenari inicial i establir les
accions necessàries per reduir-ne les emissions per al 2020.
A més, s’ha arreplegat les dades de consum d’energia i producció d’energia
renovable de l’any 2003, per vore’n l’evolució al poble de l’Alcúdia.
Al final del document s’inclou un anàlisi econòmic i financer per tal de senyalar les
possibles vies disponibles que puguen fer realitat l’objectiu de reducció de les
emissions.
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2. Objectius generals. Objectiu de reducció
Els objectius generals que han motivat l’elaboració del PAES són:


Reducció general del consum d’energia final



Reducció global dels gasos d’efecte hivernacle



Reducció de les emissions de CO2 provinents del transport rodat



Increment de l’eficiència energètica



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



Increment global de l’ús de fonts d’energies renovables
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3. Inventari dels gasos d’efecte hivernacle
3.1. Consum d’energia
3.1.1 Evolució general del consum d’energia al municipi.

Figura 3.1. Evolució del consum d’energia a l’Alcúdia.

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

3.1.2 Consum d’energia per sectors.
Figura 3.2. Evolució del consum d’energia a l’Alcúdia per sectors a l’any 2009

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari.
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Figura 3.3. Evolució del consum d’energia a l’Alcúdia per sectors a l’any 2003

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

Taula 3.1. Consum d’energia a l’Alcúdia per sector en 2003 i 2009

EDIFICIS/EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL
EDIFICIS RESIDENCIALS
SECTOR SERVEIS

2003

2009

MWh

MWh

% respecte 2003

929,90

4.702,74

405,72

1.463,70

1.664,37

13,71

29.588,28

41.966,32

41,83

2.532,30

1.651,20

-34,79

SECTOR INDÚSTRIA

32.463,44

31.461,99

-3,08

TRANSPORT

30.419,62

25.952,85

-14,68
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Figura 3.4. Representació del consum d’energia a l’Alcúdia per sectors al 2003 i 2009

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

S’observa un augment considerable al consum energètic d’edificis i equipaments
municipals (405,72 %) així com un augment al sector edificis residencials, del 41,83%, i
un increment menor a l’enllumenat públic d’un 13,71%.

D’altre banda, mentre el

consum en els edificis residencials ha augmentat (41,83 %) el consum en l’industria i en
els serveis s’han reduït, probablement per la crisis econòmica que va començar el
2008.
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Figura 3.5. Tipus d’energia consumida a l’Alcúdia a l’any 2009

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

Figura 3.6. Tipus d’energia consumida a l’Alcúdia a l’any 2003

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

La principal font de consum a l’Alcúdia l’any 2009 es l’electricitat, com es pot veure a
la figura 3.5, sent aquesta quasi la meitat del consum energètic per tipus de font. Front
a les dades de l’any 2003, figura 3.6, l’electricitat augmenta el seu consum en un
68,54%, mentre que el gas butà disminueix el seu consum en un 34,50%, al igual que
disminueix també el consum de gas natural , en un 14,60%, i el combustible per al
transport en u un 14,68%.
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3.1.3 Consum d’energia d’edificis i Equipaments Municipals.

A) CONSUM GENERAL:
Figura 3.7 Evolució del consum d’energia per font del sector edificis i equipaments municipals

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

Una de les possibles causes d’augment del consum elèctric es l’increment d’edificis i
equipaments municipals als 6 últims anys. Els edificis i equipaments on s’han produït
ampliacions o noves construccions son:
‐

Piscina coberta

‐

Àgora jove

‐

Casa de la Cultura

‐

Ampliació de la Zona esportiva
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B) CONSUM PER EDIFICIS, EQUIPS I INGENERAL:
Figura 3.8 Consum d’energia per tipus de font dels Edificis i Equipaments municipals a l’any 2009

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

Taula 3.2. Consum elèctric dels Edificis i Equipaments municipals a l’any 2009, agrupats per contractes.

Edificis i Equipaments Municipals

Electricitat
(KWh)

Gas natural % respecte
(KWh)
al total de
consum

Col·legi Comes

40.683,46

62.964

3,08

Col·legi Heretats
1Casa de la Cultura, Col·legi Batallar, Bar i
centre Enric Valor

69.727,78

130.481

5,95

353.631,00

93.189

13,28

Zona esportiva

371.753,00

239.109

18,16

Piscina Coberta

499.768,00

1.234.486

51,57

Àgora Jove

31.305,00

0,93

Casa de la Solera

13.755,23

0,41

Casa de la Música

65.357,00

1,94

3.067,20

0,09

Mercat municipal

70.372.85

2,05

Serveis socials

22.629,46

0,67

Ajuntament

95.785,45

2,85

Magatzem

4.311,00

0,13

6,00

0,00

30.803,00

0,92

Casa Llauradors

Centre social de Montortal
Cementeri

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari.
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Si observem la taula 3.2, la piscina coberta es l’edifici que més energia consumeix, ja
que tan sols aquest edifici consumeix la meitat de l’energia dels edificis i equipaments
municipals. També destacar el consum de la zona esportiva que suposa un 18,16% del
consum total dels edificis i equipaments municipals, i el contracte que engloba la Casa
de la Cultura, el col·legi Batallar, el bar de la casa de la Cultura i el centre Enric Valor,
que suposa el 13,28% del consum total.

3.1.4 Consum d’energia a l’enllumenat públic Municipal

Figura 3.9 Evolució del consum elèctric a l’enllumenat públic municipal

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

L’estat Espanyol té un elevat consum energètic per habitant a l’enllumenat públic,
amb 118-114 KWh/any per ciutadà 1.
Al municipi de l’Alcúdia aquest valor es més acusat, sent de 144 KWh/any per ciutadà.
Augmentant en un 13,70% el seu consum des de l’any 2003 al 2009.
Una de les causes d’aquest excés d’enllumenat es deu al creixement urbanístic
d’aquests darrers anys.

1. Estudi de La Universitat Complutense de Madrid . Març de 2011
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3.1.5 Consum d’energia a la Flota Municipal

Figura 3.10 Evolució del consum d’energia per font de la Flota municipal.

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

Durant el període 2003-2009 s’ha aconseguit que la flota municipal consumeixi Bio
diesel, i a més, consumeixi més litres de Bio diesel que de Gasolina.
També cal destacar l’evolució creixent del consum d’energia en aquests anys,
augmentant en un 39,44% el consum de gasoil i un 42,71% el de gasolina és degut a
l’augment de vehicles de la flota als darrers anys.
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3.1.6 Consum d’energia al Sector Serveis.

Figura 3.11 Evolució del consum d’energia per font del sector serveis.

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

Taula 3.3. Evolució del consum d’energia per font del sector Serveis.

Any

Electricitat (MWh)

2003
2009

Energia solar tèrmica (MWh)
2.532

0

1.605,08

46,12

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

Es pot veure que el consum es decreixent, disminuint així el consum elèctric de l’any
2003 al 2009 en un 36,61%. Aquest sector pot haver disminuït el seu consum energètic
degut a la crisis econòmica mundial actual que comença l’any 2008, provocant que
molts d’aquests serveis disminuïren el seu percentatge de funcionament o bé tingueren
que deixar de funcionar.
També es interessant la aparició d’energia solar tèrmica a 2009, aquest fet podria ser
degut al reial decret 314/2006 (BOE 28, Març 2006) que obliga a les noves
construccions a instal·lar panells solars.
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3.1.7 Consum d’energia als Edificis Residencials

Figura 3.12 Evolució del consum d’energia per font del sector Edificis Residencials.

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

Taula 3.4 Evolució del consum d’energia per font del sector Edificis Residencials.

Any
2003
2009

Electricitat
(MWh)

Gas natural
(MWh)

Gas butà (MWh)

Energia solar
tèrmica (MWh)

20.262

4.496

4.831

0

33.481,59

5.166,06

3.163,89

154,77

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

El consum elèctric a l’Alcúdia augmenta un 65,25% al període 2003-2009, mentre el gas
natural sols augmenta un 14,91%.
L’única font que decreix als edificis residencials es el gas butà. Aquest cada vegada
s’utilitza menys als llars, ja que es substitueix per gas natural o bé per l’electricitat.
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3.1.8 Emissions de CO2 al Sector Industrial.

Figura 3.12 Evolució de les emissions per font del sector Industrial.

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

Taula 3.4 Evolució de les emissions per font del sector Industrial.

Any
2003
2009

Electricitat (CO2 (t))

Gas natural (CO2 (t))
1.407

5.493

2.287,67

4.175,56

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

L’evolució de les emissions de CO2 disminueix en un 6,33 % del consum total de l’any
2009, ja que el sector s’ha vist afectat per la crisi econòmica, no obstant la producció
d’emissions deguda al consum d’electricitat es ascendent, augmentant un 62,60%
respecte l’any 2003, al contrari que les emissions produïdes per el consum de gas
natural que disminueix en un 23,98% al període 2003-2009. Aleshores les emissions
degudes al consum elèctric augmenten mentre que les emissions causades pel
consum de gas natural disminueixen en aquest sector.
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3.1.9 Emissions de CO2 al Transport Privat

Figura 3.13 Evolució de les emissions per font del Transport privat

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

Taula 3.5 Evolució de les emissions per font del Transport privat.

Any
2003
2009

Gasoil (CO2 (t))

Gasolina (CO2 (t))

5.899,08

2.002,47

5.368,17

1.347,21

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

Encara que el parc de vehicles municipal augmenta a l’Alcúdia al període 2003-2009,
les emissions de CO2 disminueixen, en un 9% les emissions degudes al consum de Gasoil
i un 32,72% les emissions degudes a la Gasolina. El consum de combustible disminueix
els darrers anys degut a la crisis econòmica que afecta a tots els sectors, fent que els
ciutadans utilitzen menys el vehicle per a realitzar trajectes curts.
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3.2 Producció d’energia
3.2.1 Producció local d’energia.

Figura 3.14 Consum total d’energia, respecte la producció d’energies a l’Alcúdia l’any 2009

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

Figura 3.15 Producció d’electricitat i calor a l’Alcúdia l’any 2009

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari.
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Taula 3.6 Producció d’electricitat i calor a l’Alcúdia l’any 2009

Producció
Electricitat
(MWh)

Fotovoltaica

Calor (MWh)

Tèrmica

Cogeneració

3.832,5

0

6.280

0

408

5.283,51

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

El municipi de l’Alcúdia va produir un total de 15.804,42 MWh l’any 2009, que suposa un
14,70% d’un total de consum de 107.399,46 MWh. El 63,98% de la producció total a la
població es per a producció d’electricitat, i el 36% de la producció es per a obtenir
calor.

3.2.2 Producció local per sectors.

Figura 3.15 Producció d’electricitat i calor a l’Alcúdia l’any 2009 per sectors

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

21

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de l’Alcúdia

DOCUMENT DE SÍNTESI

Taula 3.7 Producció d’electricitat i calor a l’Alcúdia l’any 2009 per sectors

Producció
Electricitat (MWh)
Edificis/equipaments municipals

Calor (MWh)

481,8

207,52

Edificis Residencials

48,91

154,77

Sector Serveis/Industrial

9.582

5.329,63

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

Com es pot veure a la figura 3.15, el sector que més produeix electricitat i calor a
l’Alcúdia a l’any 2009 es el sector Serveis i Industrial.
L’electricitat es produeix mitjançant plaques solars fotovoltaiques als sectors edificis i
equipaments municipals i als edificis residencials.
La producció de calor l’obtenim mitjançant plaques solars tèrmiques als sectors edificis
i equipaments municipals i als edificis residencials, i es produeix mitjançant
cogeneració al sector Industrial.

3.2.3 Avaluació de les emissions totals de CO2 al municipi

A) Evolució de les emissions de CO2 a l’Alcúdia.
Figura 3.16 Evolució del de les emissions de CO2 (t) del municipi

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari.
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La població al municipi de l’Alcúdia augmenta en el període 2003-2009, passant de
tenir en 2003, 10.860 habitants, a tenir en 2009 un total 11.552 habitants. Així i tot, el
consum total energètic per habitant es manté sent aquest de 9 MWh/ habitant a l’any,
però si es calcula les tones emeses per habitant, la variació es decreixent ja que a
l’any 2003 es van emetre 2,15 t de CO2 per habitant, mentre que a l’any 2009 es van
emetre 2,05 t de CO2 per habitant. Aleshores el consum energètic per habitant no
varià en aquests 6 anys, però han disminuït les emissions de CO2 per habitant.

B) Emissions de CO2 per sectors a l’Alcúdia:
Figura 3.17 Evolució del de les emissions de CO2 (t) del municipi

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari.
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Taula 3.8 Evolució de les emissions de CO2 per sector del municipi

2003

2009

CO2 (t)

CO2 (t)

EDIFICIS/EQUIPAMENTS MUNICIPALS
ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL

207,56

% respecte 2003

935,38

350,65

390,81

352,85

-9,71

7.293,85

9.419,85

29,15

676,12

340,28

-49,67

SECTOR INDÚSTRIA

6.900,13

6.463,23

-6,33

FLOTA MUNICIPAL

75,25

105,15

39,73

7.901,55

6.715,36

-15,01

EDIFICIS RESIDENCIALS
SECTOR SERVEIS

TRANSPORT PRIVAT

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

A l’evolució de les emissions de CO2 per sectors es pot destacar que existís un augment
considerable de les emissions als edificis i equipaments municipals, augmentant en un
període 2003-2009 un 350,65%. Per altra banda, al sector serveis, disminueix el consum
considerablement en un 49,67%, també es produeix una xicoteta disminució al sector
Industrial de un 6,33%, i al transport privat de un 15,01%.

C) Emissions de CO2 per tipus de font.
Figura 3.18 Emissions de CO2 per tipus de font al 2009

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari.
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Figura 3.19 Emissions de CO2 per tipus de font al 2003

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

La principal font d’emissions de CO2 a l’Alcúdia l’any 2009 es l’electricitat, com es pot
veure a la figura 3.18, sent aquesta el 45% del consum energètic per tipus de font. Front
a les dades de l’any 2003, figura 3.19, l’electricitat augmenta les seves emissions en un
33,82%, mentre que el consum de gas butà disminueix les seves emissions en un 34,50%,
al igual que disminueixen també les emissions produïdes pel consum de gas natural , en
un 14,60%, i el combustible per al transport en u un 14,50%.
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3.2.4 Emissions totals de CO2 d’edificis i Equipaments Municipals.

Figura 3.20 Evolució de les emissions per font del sector edificis i equipaments municipals.

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

L’evolució de les emissions de CO2 als edificis i equipaments municipals es ascendent,
augmentant en un 645,81% les emissions degudes al consum elèctric des de 2003 fins a
2009, i un 180,95% degut al consum de gas natural.
Una de les possibles causes d’augment de les emissions de CO2 degudes al consum
elèctric, com ja s’ha vist a la diagnosi de consum energètic, es l’increment d’edificis i
equipaments municipals als 6 últims anys.
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3.2.5 Emissions de CO2 a l’enllumenat públic Municipal

Figura 3.21 Evolució de les emissions de CO2 a l’enllumenat públic municipal.

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

Taula 3.9 Evolució de les emissions de CO2 a l’enllumenat públic municipal.

Any

Factor conversió d’emissions elèctric (CO2(t)/MWh)

2003

0,267

2009

0,212
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari.

L’evolució de les emissions de CO2 a l’enllumenat públic municipal es decreixent,
disminuint les seves emissions en un 9,71%, encara que el consum energètic es creixent,
augmentant un 13,70%. Aquest fet es deu al Mix energètic de la Comunitat
Valenciana. Durant aquets darrers anys, el mix energètic a disminuït, ja que la
producció d’electricitat mostra una presència creixent de les plantes de cicle
combinat (producció d’energia amb gas natural) i a les energies renovables, sent els
factors de conversió d’emissions elèctric.
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3.2.6 Emissions de CO2 als Edificis Residencials

Figura 3.22 Evolució de les emissions per font dels Edificis Residencials.

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

Taula 3.10 Evolució de les emissions per font dels Edificis Residencials

Any

Electricitat (CO2 (t))

Gas natural (CO2 (t))

Gas butà (CO2 (t))

2003

5.410

908

976

2009

7.098,10

1.043,54

639,11

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

Estes emissions de CO2 estan creixent, augmentant en un 31,20% degudes al consum
elèctric, i en un 14,91% degudes al consum de gas natural.
Destacar que l’única font que disminueix les seves emissions es el gas butà, en un
34,50%, al període 2003-2009 degut a que el gas butà cada vegada s’utilitza menys als
llars, ja que es substitueix per gas Natural o bé per l’electricitat.
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3.2.7 Emissions de CO2 al Sector Serveis

Figura 3.22 Evolució de les emissions de CO2 del sector Serveis

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

Taula 3.11 Evolució de les emissions de CO2 del sector Serveis

Electricitat (CO2 (t))

Any
2003

676

2009

340,28
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’inventari.

De l’any 2003 a l’any 2009 el nombre d’empreses al sector serveis augmentà, no
obstant això, com hem nomenat al analitzar el consum energètic del sector serveis,
aquest ha disminuït les seves emissions de CO2 en un 49,67%., segurament degut a la
crisis econòmica.
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3.2.8 Emissions de CO2 al Sector Industrial

Figura 3.23 Evolució de les emissions per font del sector Industrial

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

Taula 3.12 Evolució de les emissions per font del sector Industrial

Any
2003
2009

Electricitat (CO2 (t))

Gas natural (CO2 (t))
1.407

5.493

2.287,67

4.175,56

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

El sector Industrial es el tercer sector amb més emissions de CO2 després dels Edificis
residencials, un 27% de les emissions totals a l’any 2009.
Com podem veure a la figura 3.23, a l’igual que al consum d’energia , la producció
d’emissions deguda al consum d’electricitat es ascendent, augmentant un 62,60%
respecte l’any 2003, al contrari que les emissions produïdes per el consum de gas
natural que disminueix en un 23,98% al període 2003-2009. Aleshores les emissions
degudes al consum elèctric augmenten mentre que les emissions causades pel
consum de gas natural disminueixen en aquest sector.
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3.2.9 Emissions de CO2 a la Flota Municipal

Figura 3.24 Evolució de les emissions de CO2 per font de la Flota Municipal

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

Taula 3.13 Evolució de les emissions de CO2 per font de la Flota Municipal

Any

Gasoil (CO2 (t))

2003
2009

Gasolina (CO2 (t))
68,62

6,63

95,68

9,47

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

Les emissions de CO2 al període 2003-2009 son creixents, augmentant en un 39,44% les
emissions degudes al consum de Gasoil i un 42,71% les emissions degudes a la Gasolina.
Aquest creixement es deu, a l’igual que el consum energètic de la flota municipal, per
l’augment de vehicles d’aquesta els darrers anys.
No obstat això, s’ha observat un augment important en l’utilització de bio dièsel com a
combustible, als vehicles municipals.
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3.2.10 Emissions de CO2 al Transport Privat

Figura 3.24 Evolució de les emissions per font del Transport privat

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

Taula 3.14 Evolució de les emissions per font del Transport privat

Gasoil (CO2 (t))

Any
2003
2009

Gasolina (CO2 (t))

5.899,08

2.002,47

5.368,17

1.347,21

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

El transport privat es el segon sector amb més emissions de CO2 després dels Edificis
residencials, aquest suposa un 28% del total de les emissions de CO2 a l’any 2009.
Com podem veure al gràfic 7.46, encara que el parc de vehicles municipal augmenta
a l’Alcúdia al període

2003-2009, les emissions de CO2 disminueixen, en un 9% les

emissions degudes al consum de Gasoil i un 32,72% les emissions degudes a la Gasolina.
El consum de combustible disminueix els darrers anys degut a la crisis econòmica que
afecta a tots els sectors, fent que els ciutadans utilitzen menys el vehicle per a realitzar
trajectes curts.
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4. Descripció de les acciones finals.

Sector/ àmbit
d’actuació

Acció

Cost
estimat
[€]

Estalvi energètic
[kWh/any]

Producció energia
renovable
[kWh/any]

Reducció CO2
[t/any]

1.1.- Als centres educatius i a la zona esportiva
reduir les emissions de CO2 dels sistemes de
producció d’aigua calenta sanitària (ACS) i
calefacció basats en gas natural mitjançant la
instal·lació d’energia solar tèrmica i biomassa.

495.597

-

507.175

102,51

1.2.- Millorar l’eficiència energètica dels sistemes
de climatització dels edificis municipals excepte
els col·legis i la zona esportiva.

-

30.893

-

6,54

-

251.894

987.589

280,69

EDIFICIS,
EQUIPAMENT/
INSTAL·LACIONS I
INDÚSTRIA

Edificis,
equipaments/
instal·lacions
municipals

1.3.- Reduir el consum d’energia de la Piscina
Municipal Coberta amb l’optimització del
funcionament de les seues instal·lacions i la
implantació de sistemes de regulació i control.
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90.000

80.128

-

16,98

1.5.- Dissenyar els edificis de nova construcció i les
instal·lacions
que
necessiten
(climatització,
elèctriques,
de
fluids...etc)
amb
criteris
d’eficiència energètica i utilitzant sempre sistemes
energies renovables.

-

-

-

-

1.6.- Millorar l’eficiència energètica dels sistemes
de climatització als centres educatius i a la zona
esportiva

-

74.131

-

-

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

20.000

26.644

-

5,6

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

30.000

80.128

-

16,98

2.1.- Promoció de la instal·lació de sistemes
d’energia renovable i de millora de l’eficiència
energètica al sector terciari.

15.000

240.000

941.700

250,52
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3.1.- Promoure la instal·lació de sistemes d’energia
renovable a les vivendes del municipi

22.000

-

518.242,4

109,85

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

-

-

-

-

3.3.- Promoure la rehabilitació de l’emvolvent
tèrmica i els tancaments de les vivendes

1.065.000

284.640

-

60,34

Enllumenat
públic municipal

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

375.000

577.500

-

122,43

Indústria

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

20.000

-

2.190.000

464,2

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

300.000

6.147

-

1,625

Edificis
residencials

TRANSPORT
Flota municipal
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6.2. Utilització de bio dièsel com a únic
combustible per a tot el parc de vehicles actual
dièsel del municipi

-

-

-

24,63

7.1. Substitució del 25% de la flota de vehicles
privats per vehicles de tecnologia híbrida o
elèctrics.

-

496.438

-

129,78

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

50.000 €

-

-

621,69

7.3. Donar ajudes per a l’ utilització del transport
públic al universitaris mitjançant abonaments de
transport públic

312.000

2.040.480

-

590,2

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

20.000 €

2.881.980

-

769,48

8.1.Fomentar la instal·lació d’energia solar
fotovoltaica a les cobertes dels edificis municipals.

225.000

-

109.500

23,21

40.000

-

6.696.318

1.419

PRODUCCIÓ LOCAL
D’ELECTRICITAT

Fotovoltaica

8.2. Promoure la instal·lació
fotovoltaica als habitatges,
indústries.

d’energia solar
equipaments i
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CALEFACCIÓ/
REFRIGERACIÓ
URBANES LOCALS

Cogeneració de
calor i
electricitat

9.1.- Promocionar el desenvolupament de plantes
de biomassa.

-

-

3.552.000

753

-

-

-

-

-

-

3.552.000

753

-

-

-

-

-

-

-

-

ORDENACIÓ
TERRITORIAL

10.1.- Incorporar criteris d’elevada eficiència
energètica en l’edificació i en l’espai públic en els
processos de planificació i reforma urbana
(ECOBARRI)
Urbanisme

Mobilitat

10.2.- Cedir sòl públic per a la instal·lació de
plantes de generació d’energia mitjançant
energies renovables.
11.1.- Potenciar els desplaçaments a peu i en
bicicleta amb la implementació de les mesures
proposades amb l’Estudi de Mobilitat de l’Alcúdia
i el projecte Active Access.

CONTRACTACIÓ
PÚBLICA DE
PRODUCTES I SERVEIS

Requisits
d’eficiència
energètica

12.1.- Implantació d’un programa de Compra
Pública Verda, incloent-hi criteris d’avaluació a les
empreses a l’hora d’adjudicar serveis i contractes
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COL·LABORACIÓ
AMB ELS CIUTADANS

Assessorament

Sensibilització

Formació i
educació

13.1.- Creació de l’Oficina Verda per informar als
ciutadans sobre subvencions per a la instal·lació i
adquisició de productes que redueixin el consum
d’energia i/o en produïsquen de renovable.

-

-

-

-

14.1.- Desenvolupar campanyes d’educació
ambiental dirigides a la ciutadania en matèria de
consum energètic responsable ( organització de
jornades informatives, dia de la reducció de les
emissions,...)

80.000

2.908.720

-

616,64

15.1.- Organitzar cursos de conducció eficient per
als treballadors municipals i la ciutadania en
general.

-

892.866

-

233,33

16.1.- Realitzar campanyes informatives per a
promocionar l’arreplegada de l’oli vegetal
residual domèstic.

6.000

-

-

-

3.165.597€

10.872.589kWh/any

19.054.524,4kWh/any

7.372,225t/any

ALTRES
Residus

TOTAL

Emissions de CO2 totals a l’any 2009 [t/any]
23.692,996 t/any

Reducció CO2 [t/any]
7.372,225 t/any

% de reducció d’emissions
31,12 %
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4.1. Resum de les dades obtingudes al Pla d’Acció per sectors.

Cost Inversió (€) Estalvi energètic [kWh/any] Producció energia renovable [kWh/any] Reducció CO2 [t/any]
Edificis i equipaments
Edificis i equipaments municipals
Enllumenat públic municipal
Edificis residencials
Sector Serveis
Sector Industrial
Total Edificis i equipaments

635.597

543.818

1.494.764

1.182,3

375.000

577.500

0

122,43

1.151.022

31.93.360

518.242,4

1.020,16

15.000

240.000

941.700

250,52

20.000

0

2.190.000

464,2

2.196.619

4.554.678

5.144.706,4

3.039,61

Transport
Flota municipal

300.000

6.147

0

26,255

Transport privat

382.000

5.418.898

0

2.111,15

Total Transport

682.000

5.425.045

0

2.137,405

265.000

0

6.805.818

1.442,21

0

0

2.552.000

753

Producció d'energia
Fotovoltaica
Cogeneració
Altres
Total Producció d'energia
TOTAL

0

0

3.552.000

0

265.000

0

12.909.818

2.195,21

3.143.619

9.979.723

18.054.524,4

7.372,225
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5. Finançament del PAES
Dues eines de planificació importants es destaquen en l’actualitat a Espanya per
donar una resposta als problemes energètics i ambientals: l’estratègia Espanyola
d’estalvi i Eficiència Energètica (E4) i el Pla d’energies Renovables 2011-2020. El que es
pretén amb ells és passar a un model energètic més sostenible, on les energies
renovables locals han d’aconseguir un paper més rellevant en una demanda
d’energia més moderades gràcies a l’establiment d’estalvis d’energia i eficiència.
Pel que fa a les energies renovables, el Pla d’energies Renovables, PER 2011-2020,
representa el marc per al desenvolupament dels recursos energètics renovables a
Espanya, d’acord amb el contingut del Reial Decret 661/2007 i les seves modificacions
(RD 1578/2008), regulant la producció d’energia elèctrica en règim especial. En aquest
sentit, l’ institut per la Diversificació i l’estalvi Energètic (IDAE) ha posat en marxa alguns
programes d’ajuda específics per a la indústria de les energies renovables, en
compliment dels seus objectius per fomentar l’ús de les energies renovables. L’IDAE en
l’actualitat ofereix als inversors potencials una línia de crèdit per finançar la inversió en
instal·lacions solars tèrmiques, independent de la fotovoltaica, dels projectes de
biomassa i dels instal·lacions de cogeneració, finançats inicialment amb un pressupost
total d’ aproximadament 30 milions d’€. A més, la producció de calor i fred a partir de
fonts renovables d’energia es recolzada per el Codi Tècnic de l’edificació (CTE, 2006).
Aquest inclou l’obligació de cobrir el 30-70% de la demanda d’aigua calenta sanitària
(ACS) a partir d’energia solar tèrmica a tots els edificis nous i renovacions. El volum
d’aigua calenta demandat i la ubicació geogràfica de l’edifici determinen el
percentatge exacte que s’aplica. Les inversions en la producció de calor i fred a partir
de fonts renovables d’energia tenen dret a la subvenció del 36,4% del cost total. Quant
a la contribució fotovoltaica, el CTE inclou l’obligació de instal·lar panells fotovoltaics
en determinats edificis en funció de la seva dimensió i del seu ús.
Respecte a l’estalvi d’energia i l’eficiència, l’estratègia Espanyola d’estalvi i Eficiència
Energètica (E4), constitueix la línia estratègica de prioritat del Govern. La E4, adreçada
essencialment als sectors d’ús final, va identificar un potencial d’estalvi d’energia
primària l’any 2012 equivalent a 15.574 ktep. Per tal d’arribar a bon terme en el
desenvolupament de l'E4, va ser necessari posar-ho en pràctica en dos Plans d'Acció,
el Pla d'Acció PAE4 2005-2007 i el Pla d'Acció 2008-2012 PAE4.

40

Els bons resultats assolits i l’experiència acumulada fins l’any 2007 en l’execució del
primer pla han segut crucials per a la redacció del segon Pla d’acció 2008-2012,
aprovat en el Consell de Ministres el juliol de 2007, consolidant l’esforç realitzat, i
prestant especial atenció a sectors difuses (transport, residencial, serveis i agricultura).
El nou Pla s’inscriu en el Pla d’acció per l’eficiència Energètica de la UE, contribueix a
l’objectiu d’estalvi energètic del 20% en l’horitzó de 2020. De la mateixa manera, es
compleix amb la Directiva 2006/32/CE sobre l’eficiència de l’ús de l’eficiència i els
serveis energètics, per això els objectius anuals d’estalvi de 2% s’han establert, encara
més ambiciós de l'1% que establí l'esmentada Directiva. En aquest sentit, és important
assenyalar que els objectius energètics establerts en el marc d’aquest nou Pla implica
una millora addicional pel que fa a les previsions inicials de l'E4. A més, una de les
mesures que inclou el Pla d’acció 2008-2012 PAE4 consisteix en impulsar el mercat de
serveis energètics a través de les empreses de serveis energètics.
D’altra banda la llei d’economia sostenible i la futura Llei d’eficiència Energètica i
Energies Renovables impulsarà el mercat de serveis energètics, ja que té la intenció
d’establir el marc legal adequat per al desenvolupament d’empreses de serveis
energètics (ESE). A més, l’exigència d’eficiència energètica en edificis nous i renovats,
s’incrementarà.
Aquest marc garanteix un escenari avantatjós per al finançament de les activitats
presentades en el pla d’acció, ja que se centren principalment en la millora de
l’eficiència energètica i foment de les energies renovables. A més, es pretén utilitzar la
fórmula ESE per a l’aplicació d’algunes de les accions incloses en el PAES, que és
recolzada a través de la Llei d’economia Sostenible i la futura Llei d’eficiència
Energètica i Energies Renovables.
També es preveu establir una línia al pressupost de l’Alcúdia per l’execució de les
accions incloses al PAES i reinvertir els estalvis econòmics assolits en el compliment del
pla d’acció.
Finalment, també es poden senyalar las fonts per les que es finança el projecte:
Fons propis: L’ajuntament del municipi es fa càrrec de la despesa econòmica que
comporta l’acció a realitzar.
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Empresa de Serveis Energètics (ESE): El servei energètic prestat per l’ESE consistirà en un
conjunt de prestacions incloent la realització d’inversions immaterials, d’obres o de
subministraments necessaris per optimitzar la qualitat i la reducció dels costos
energètics. Aquesta actuació pot comprendre més de la construcció, muntatge o
transformació d’instal·lacions, equips i sistemes consumidors d’energia, el seu
manteniment, actualització o renovació, l’explotació o la gestió derivats de la
incorporació de tecnologies eficients. El servei energètic així definit haurà de prestar
basant-se en un contracte que ha de portar associat un estalvi d’energia verificable,
mesurable o estimable.
Agència Valenciana de l’Energia (AVEN): L’Agència Valenciana de l’Energia és
l’entitat de la Generalitat Valenciana adscrita a la Conselleria d’economia, Indústria i
Comerç, que té com a finalitat la gestió i execució de la política energètica en l’àmbit
de la Comunitat Valenciana. A més dona ajudes a les entitats públiques i privades per
aconseguir millores energètiques.
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6. Pla de control i seguiment.
Està previst crear un Comitè d’energia que estarà a càrrec de la supervisió i revisió del
PAES. El Comitè està integrat per tècnics de l'AER, com a suport tècnic, així com per
representants del govern local i representants d’associacions civils locals per tal de
garantir la transparència i la participació dels interessats i els ciutadans.
El PAES es revisarà cada dos anys per tal de comprovar l’eficàcia de les accions
realitzades i per al re disseny dels mateixes si cal.
L’estat de l’execució de les accions serà objecte de seguiment trimestralment. Els
indicadors es defineixen per tal d’avaluar-la degudament.
Els resultats de les revisions del PAES i de la situació de l’aplicació de les accions serà
discutit en la Comissió d’Energia per tal de decidir les mesures a emprendre per assolir
els objectius del mateix.
Cada 2 anys, s`ha d’elaborar l’informe d’execució, que té com a objectiu verificar el
compliment de les accions a realitzar, i en conseqüència la reducció de les emissions
de CO2, aquest informe el realitzarà el Gestor energètic.
El Gestor energètic, s’encarregarà de recollir la informació necessària per a
l’elaboració d’aquest informe. Per tal d’aconseguir aquesta informació, el Gestor
energètic estarà en continua comunicació amb el personal responsable de cada àrea
d’actuació, el qual facilitarà les dades necessàries.
Cada any el Gestor energètic implementarà una taula que inventariarà les dades de
consum i producció d’energia, a més obtindrà les emissions de CO2 anuals.
Aquestes taxes es realitzaran bianualment fins l’any 2020, any en el que es deurà
complir la meta de reducció d’emissions de CO2 (reducció de les emissions en al
menys un 20%.
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ANNEX I
PAES segons la plantilla del Pacte dels
Alcaldes de la Comissió Europea

Plantilla del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)
Ésta es una versión de trabajo destinada a ayudar a los signatarios del Pacto a recoger los datos. Sin embargo, la plantilla del PAES
disponible en línea en la página web de los signatarios (acceso restringido mediante contraseña) en: http://members.eumayors.eu/
es la única OBLIGATORIA que todos los signatarios deben rellenar (> en inglés) cuando presenten su PAES completo (> en su lengua nacional).

ESTRATEGIA GENERAL
1) Objetivo global de reducción del CO2

20

(%) para

2020

Reducción absoluta

Marque con una cruz la opción correspondiente:

Reducción per cápita

2) Visión a largo plazo de la entidad local (incluya los ámbitos de actuación prioritarios, las tendencias y los desafíos principales)
Document 1 Memòria: 3.4 Visió municipal a llarg termini.

3) Aspectos organizativos y financieros
Coordinación y estructuras organizativas creadas/asignadas Document 4 Pla d'acció.
Recursos humanos asignados Document 4 Pla d'acció.
Participación de las partes interesadas y los ciudadanos Document 1 Memòria: 3.2 Procés de participació.
Presupuesto global estimado
Fuentes de financiación previstas para las inversiones en su plan de acción
Medidas de seguimiento y continuación previstas

Más información: www.eumayors.eu.

?

Instructions

Plantilla del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)
INVENTARIO DE REFERENCIA DE LAS EMISIONES
1) Año de referencia

2009

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

2) Factores de emisión
Marque con una cruz la opción correspondiente:

Factores de emisión «estándar» de acuerdo con los principios del IPCC
Factores de ACV (análisis del ciclo de vida)

Unidad de información de las emisiones
Marque con una cruz la opción correspondiente:

emisiones de CO2
emisiones equivalentes de CO2

11552

?

Instrucciones

?

Factores de emisión

3) Resultados principales del inventario de referencia de las emisiones
Leyenda de colores y símbolos:

Los campos grises no pueden modificarse

Las celdas verdes son campos obligatorios
A. Consumo final de energía

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

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA [MWh]
Combustibles fósiles

Categoría

Electricidad

Calefacción/R
Gasóleo de
efrigeración Gas natural Gas licuado
calefacción

Gasóleo

Gasolina

Energías renovables
Lignito

Otros
Carbón combustibles
fósiles

Aceite
vegetal

Biocombusti Otros tipos
ble
de biomasa

Energía
solar
térmica

Energía
geotérmica

Total

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA:
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales)
Edificios residenciales
Alumbrado público municipal
Industria (salvo la incluida en el régimen de comercio de derechos
de emisión de la UE)
Subtotal edificios, equipamiento/instalaciones e industria

2734.989
1605.078

1760.229

33481.592

5166.060

3163.888

207.518
46.119

4702.736
1651.197

154.775

41966.315

1664.368

1664.368

10790.903
50276.930

20671.090
0.000

27597.379

31461.993
3163.888

0.000

0.000

0.000

358.362

38.013

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

408.412

0.000

81446.609

0.000
0.000

418.157
0.000
25534.690
25952.847
107399.456

TRANSPORTE:
Flota municipal
Transporte público
Transporte privado y comercial
Subtotal transporte

Total

0.000
50276.930

0.000
0.000

0.000
27597.379

0.000
3163.888

20105.454 5410.471
0.000 20463.816 5448.484
0.000 20463.816 5448.484

21.782

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

18.765
40.547
40.547

0.000
0.000

0.000
408.412

Adquisición municipal de electricidad ecológica certificada (en su
caso) [MWh]:
Factor de emisión de CO2 para la adquisición de electricidad
ecológica certificada (para el planteamiento ACV):

B. Emisiones de CO2 o equivalentes de CO2
Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares.

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

Categoría

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA:

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales)
Edificios residenciales
Alumbrado público municipal
Industria (salvo la incluida en el régimen de comercio de derechos
de emisión de la UE)
Subtotal edificios, equipamiento/instalaciones e industria

Electricidad

Calefacción/r
Gasóleo de
efrigeración Gas natural Gas licuado
calefacción

579.818
340.277

355.566

7098.098

1043.544

Gasóleo

Gasolina

Energías renovables
Lignito

Otros
Biocombusti
Carbón combustibles
ble
fósiles

Aceite
vegetal

Otros tipos
de biomasa

639.105

Energía
solar
térmica

Energía
geotérmica

0.000
0.000

935.384
340.277

0.000

8780.747

352.846

352.846

2287.671
10658.709

Total

4175.560
0.000

5574.671

6463.232
639.105

0.000

0.000

0.000

95.683

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

16872.485

TRANSPORTE:
Flota municipal
Transporte público
Transporte privado y comercial
Subtotal transporte

9.465

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

105.148
0.000
6715.363
6820.511

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

23692.996

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5368.156 1347.207
5463.839 1356.672

10658.709

0.000

5574.671

639.105

0.000

5463.839 1356.672

OTROS:
Gestión de los residuos
Gestión de las aguas residuales
Especifique aquí sus otras emisiones

Total
Factores de emisión de CO2 correspondientes en [t/MWh]
Factor de emisión de CO2 para la electricidad no producida
localmente [t/MWh]

C. Producción local de electricidad y emisiones correspondientes de CO2 o equivalentes de CO2
Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares.
Electricidad generada localmente (salvo las plantas incluidas en el
régimen de comercio de derechos de emisión y todas las
plantas/unidades > 20 MW)
Energía eólica
Energía hidroeléctrica
Fotovoltaica
Cogeneración de calor y electricidad
Otros
Especifíquense: _________________
Total

Electricidad
generada
localmente
[MWh]

Factores de emisión de CO2
Emisiones
correspondientes a la
de CO2 /
producción de electricidad
eq-CO2 [t]
en [t/MWh]
0.000
0.000
0.000
0.000
0.202
3486.795

Aportación del vector energético [MWh]
Combustibles fósiles
Gas licuado Gasóleo de
Lignito

Gas natural

3832.5
6280

17261.362

10112.5

17261.362

Aceite
vegetal

Residuos

Vapor

Carbón

Otros tipos
de biomasa

Otros tipos
de

Otros

5283.509

0.000

0.000

0.000

0.000 5283.509

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3486.795

D. Producción local de calefacción/refrigeración (calefacción/refrigeración urbanas, cogeneración de calor y electricidad…) y emisiones de CO2 correspondientes
Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares.

Calefacción/refrigeración generadas localmente

Calefacción/re
frigeración
generadas
localmente

Factores de emisión de
Emisiones
CO2 correspondientes a
de CO2 / eqla producción de
CO2 [t]
calefacción/refrigeración

Aportación del vector energético [MWh]
Combustibles fósiles
Gas licuado Gasóleo de
Lignito

Gas natural

Residuos

Carbón

Aceite
vegetal

Otros
tipos de

Otros tipos
de

Otros

Cogeneración de calor y electricidad
Plantas de calefacción urbana
Otros
Especifíquense: _________________
Total

Más información: www.eumayors.eu.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plantilla del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)
INVENTARIO DE EMISIONES (2)
1) Año de referencia

2003

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

10860

?

Instructions

?

Emission factors

2) Factores de emisión
Marque con una cruz la opción correspondiente:

Factores de emisión «estándar» de acuerdo con los principios del IPCC
Factores de ACV (análisis del ciclo de vida)

Emission reporting unit
Please tick the corresponding box:

emisiones de CO2
emisiones equivalentes de CO2

3) Resultados principales del inventario de referencia de las emisiones
Los campos grises no pueden modificarse

Las celdas verdes son campos obligatorios
A. Consumo final de energía

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

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA [MWh]
Combustibles fósiles

Categoría

Electricidad

Calefacción/r
Gasóleo de
efrigeración Gas natural Gas licuado
calefacción

Gasóleo

Gasolina

Energías renovables
Lignito

Otros
Carbón combustibles
fósiles

Aceite
vegetal

Biocombusti Otros tipos
ble
de biomasa

Energía
solar
térmica

Energía
geotérmica

Total

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA:
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales)
Edificios residenciales

217.035

626.525

20261.770

Alumbrado público municipal
Industria (salvo la incluida en el régimen de comercio de derechos
de emisión de la UE)
Subtotal edificios, equipamiento/instalaciones e industria

843.560
2532.300

2532.300
4495.743

29588.276

4830.763

1550.039

1550.039
5269.397
29830.541

0.000

27194.041
32316.309

32463.438
4830.763

0.000

0.000

0.000

256.996

26.635

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

66977.613

0.000
0.000

283.631
0.000
30135.989
30419.620
97397.233

TRANSPORTE:
Flota municipal
Transporte público
Transporte privado y comercial
Subtotal transporte

Total

0.000
29830.541

0.000
0.000

0.000
32316.309

0.000
4830.763

22093.932 8042.057
0.000 22350.928 8068.692
0.000 22350.928 8068.692

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

Adquisición municipal de electricidad ecológica certificada (en su
caso) [MWh]:
Factor de emisión de CO2 para la adquisición de electricidad
ecológica certificada (para el planteamiento ACV):

B. Emisiones de CO2 o equivalentes de CO2
Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares.

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

Categoría

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA:

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales)
Edificios residenciales
Alumbrado público municipal
Industria (salvo la incluida en el régimen de comercio de derechos
de emisión de la UE)
Subtotal edificios, equipamiento/instalaciones e industria

Electricidad

Calefacción/R
Gasóleo de
efrigeración Gas natural Gas licuado
calefacción

57.948
676.124

126.558

5409.893

908.140

Gasóleo

Gasolina

Energías renovables
Lignito

Otros
Biocombusti
Carbón combustibles
ble
fósiles

Aceite
vegetal

Otros tipos
de biomasa

975.814

Energía
solar
térmica

Energía
geotérmica

0.000
0.000

184.506
676.124

0.000

7293.847

413.860

413.860

1406.929
7964.754

Total

5493.196
0.000

6527.894

6900.125
975.814

0.000

0.000

0.000

68.618

6.632

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

15468.463

TRANSPORTE:
Flota municipal
Transporte público
Transporte privado y comercial
Subtotal transporte

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5899.080 2002.472
5967.698 2009.104

7964.754

0.000

6527.894

975.814

0.000

5967.698 2009.104

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

75.250
0.000
7901.552
7976.802

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

23445.265

OTROS:
Gestión de los residuos
Gestión de las aguas residuales
Especifique aquí sus otras emisiones

Total
Factores de emisión de CO2 correspondientes en [t/MWh]
Factor de emisión de CO2 para la electricidad no producida
localmente [t/MWh]

C. Producción local de electricidad y emisiones correspondientes de CO2 o equivalentes de CO2
Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares.
Electricidad generada localmente (salvo las plantas incluidas en el
régimen de comercio de derechos de emisión y todas las
plantas/unidades > 20 MW)
Energía eólica
Energía hidroeléctrica
Fotovoltaica
Cogeneración de calor y electricidad
Otros
Especifíquense: _________________
Total

Electricidad
generada
localmente
[MWh]

Gas natural

7.300
11084.200

29028.835

Factores de emisión de CO2
Emisiones
correspondientes a la
de CO2 /
producción de electricidad
eq-CO2 [t]
en [t/MWh]
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.202
5863.825

Aportación del vector energético [MWh]

11091.500

Combustibles fósiles
Gas licuado Gasóleo de
Lignito

Vapor

Carbón

Aceite
vegetal

Residuos

Otros tipos
de biomasa

Otros tipos
de

Otros

9326.097

29028.835

0.000

0.000

0.000

0.000 9326.097

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5863.825

D. Producción local de calefacción/refrigeración (calefacción/refrigeración urbanas, cogeneración de calor y electricidad…) y emisiones de CO2 correspondientes
Obsérvese que para separar los decimales se utiliza el punto [.]. No se permite utilizar separador de millares.

Calefacción/refrigeración generadas localmente
Cogeneración de calor y electricidad
Planta(s) de calefacción urbana
Otros
Especifíquense: _________________
Total

Más información: www.eumayors.eu.

Calefacción/re
frigeración
generadas
localmente

0

Factores de emisión de
Emisiones
CO2 correspondientes a
de CO2 / eqla producción de
CO2 [t]
calefacción/refrigeración

Aportación del vector energético [MWh]
Combustibles fósiles
Gas licuado Gasóleo de
Lignito

Gas natural

0

0

0

Residuos

Carbón

0

0

0

Aceite
vegetal

Otros
tipos de

0

0

Otros tipos
de

Otros

0

0

0

Plantilla del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)
PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE
1) Título del Plan de Acción para la Energía Sostenible

?

Instructions

L’Alcúdia: Ciutat energèticament eficient. El camí cap a la sostenibilitat.

Fecha de aprobación oficial

2012

Autoridad que aprueba el Plan

Ajuntamet de l'Alcudia

2) Elementos fundamentales del Plan de Acción para la Energía Sostenible
Leyenda de colores y símbolos:

Los campos grises no pueden modificarse
Las celdas verdes son campos obligatorios
[Plantilla del PAES en línea: grabe la información después de cada sector; de lo contrario, se perderán sus datos.]

SECTORES

Acciones/medidas PRINCIPALES

y ámbitos de actuación

por ámbito de actuación

Añadir acción

Departamento, persona
o empresa responsables Aplicación [fecha de
(en caso de participación inicio y de finalización]
de terceras partes)

Suprimir acción

Costes estimados
por acción/medida

Ahorro de
energía
previsto por
medida
[MWh/a]

Producción de
Reducción de
energía
las emisiones
renovable
de CO2
prevista por
prevista por
medida
medida [t/a]
[MWh/a]

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA:
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

1.1 Solar tèrmica i biomassa para ACS a les escoles i zona esportiva

2012

1.2 Millora de la climatització dels edificis municipals
1.3 Optimització, regulació i control a la Piscina Municipal Coberta
1.4 Creació del gestor energètic i de la Comissió de l’energia
1.5. Energies renovables als edificis de nova construcció..

2012‐2020
Regidoria de medi ambient.

2012‐2020

Personal d'urbanisme

2012‐2020

0,507105
0,30893
0,251894

90.000,00 €

0,987589

0,80128

20.000,00 €

Transporte público
Transporte privado y comercial

0,026644

5,6

1.8 Elaborar una guia d’ús de cada edifici municipal

2012‐2020

30.000,00 €

0,080128

16,98

0,24

2012‐2020

15.000,00 €

Personal medi ambient.

2012

22.000,00 €

3.2. Control i manteniment de les instal•lacions solars tèrmiques

Personal d'urbanisme

2012

3.3. L’envolvent tèrmica i els tancaments de les vivendes

Personal d'urbanisme

2012

1.065.000,00 €

0,28464

60,34

4.1 Eficiència energètica de la instal•lació d’enllumenat

Personal d’enllumenat.

2012‐2020

375.000,00 €

0,5775

122,43

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

2012‐2020

20.000,00 €

300.000,00 €

0,9471

250,52

0,518242

109,85

2,19

43,40

0

17.099,24

0

82,86

17.561,68

464,2

6.1 Millora de l’eficiència incorporant tecnologies.

Personal de Mobilitat

2012

6.2. Utilització de biodièsel com a únic combustible

Personal de Mobilitat

2012‐2020

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

Personal de Mobilitat

2012

7.2. Campanyes informatives i negociamet del preus del biodièsel

Personal de Mobilitat

2012

50.000,00 €

Serveis socials, ajudes i beques

2012

312.000,00 €

2,04048

590,2

Personal de Mobilitat

2012

20.000,00 €

2,88198

769,48

7.3. Donar ajudes per a l’ utilització del transport públic al universitaris
t b al treballt fomentant
d t
úbli
7.4itjTransport
elttransport
públic i cotxe compartit

11.493,12

0,074131

TRANSPORTE:
Flota municipal

41,20

16,98

2012‐2020

3.1.‐ Instal•lació de sistemes d’energia renovable a les vivendes

21,16

280,69

2012‐2020

Edificios residenciales

Objetivo de
reducción de
CO2
por sector [t]
en 2020

6,54

1.6 Millorar l’eficiència energètica a les escoles i a la zona esportiva

2.1 Promoció de la instal•lació de sistemes d’energia renovable i de millora de
l’eficiència energètica al sector terciari.

Objetivo de
producción local
de energía
renovable por
sector [MWh]
en 2020

102,51

1.7 Millorar la il•luminació als edificis

Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales)

Alumbrado público municipal
Industria (salvo la incluida en el régimen de comercio de derechos
de emisión de la UE) y pequeñas y medianas empresas (PYME)
Otros ‐ especifíquese: __________________________________

495.597,00 €

2012‐2020

Objetivo de
ahorro
energético
por sector
[MWh]
en 2020

0,006147

1,625
24,63

0,496438

129,78
621,69

Otros ‐ especifíquese: __________________________________

PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD:
Energía hidroeléctrica
Energía eólica
Fotovoltaica

8.1 Instal•lació d’energia solar fotovoltaica dels edificis municipals
8.2.Fotovoltaica als habitatges, equipaments i indústries.

Cogeneración de calor y electricidad
Otros ‐ especifíquese: __________________________________

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

9.1.‐ Promocionar el desenvolupament de plantes de biomassa.

Personal medi ambient.

2012

225.000,00 €

0,1095

23,21

Personal d’Indústria i comerç.

2012

40.000,00 €

6,696318

1419

Personal medi ambient.

2012

3,552

753

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

10.1.‐ Eficiència energètica en l’edificació i en l’espai públic

Personal d’urbanisme

2012

10.2.‐ Sòl públic per a plantes de generació d'energies renovables

Personal d’urbanisme

2012

11.1.‐ Potenciar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Personal de Mobilitat

2012

13.1 Creació de l’oficina verda per informar als ciutadans

Personal medi ambient

2012

14.1.‐ Campanyes d’educació ambiental dirigides a la ciutadania

Personal medi ambient

2012

Personal de Mobilitat

2012

Personal medi ambient

2012

3,552

0

28,42

6.024,00

30,41

0

6.799,52

94,97

152,48

58.977,56

753

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:
Requisitos/normas de eficiencia energética
Requisitos/normas en materia de energías renovables
Otros ‐ especifíquese: __________________________________

12.1.‐ Implantació d’un programa de Compra Pública Verda

COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES
Servicios de asesoramiento
Ayuda financiera y subvenciones
Sensibilización y creación de redes locales
Formación y educación
Otros ‐ especifíquese: __________________________________
OTROS SECTORES ‐ Especifíquense: _____________________
Otros ‐ especifíquese: Residuos

15.1.‐ Cursos de conducció eficient.

16.1.‐ Campanyes per a l’arreplegada de l’oli vegetal residual domèstic

80.000,00 €

2,90872

616,61

0,892866

233,33

6.000,00 €

TOTAL:

3) Dirección web
Enlace directo con la página web dedicada al PAES

www.lalcudia.com

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

Más información: www.eumayors.eu.

