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ÍNDEX

1.1

Motivació

Un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) és aquell document on es
concreten les accions que ha de dur a terme un ajuntament per tal de superar els objectius
establerts per la Unió Europea per al 2030, anant més enllà de la reducció del 40% de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle al seu municipi, tal i com s’ha compromès en signar
el Pacte d’Alcaldes.



Pel que fa la mitigació, aquest pla local se centra a promoure l’eficiència energètica i
les energies renovables per reduir les emissions.



En relació a l’adaptació, avalua els riscos i les vulnerabilitats per esdevenir un municipi
més resilient davant els impactes esperats.

1.2

Objectius

Els signataris del Nou Pacte donen suport a una visió compartida per al 2050:
 l'enfortiment de la capacitat d'adaptació als efectes del canvi climàtic, inevitable
 l’accés a una energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania.
Els municipis adherits al Nou Pacte dels Alcaldes es comprometen a executar accions per
assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% a l’any
2030 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi
climàtic. Aquests nous compromisos han de quedar recollits en nous Plans d’acció,
anomenats Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

1.3

Antecedents

En el IV Informe del grup intergovernamental d’experts sobre el canvi climàtic (IPCC), es
posava de manifest que el canvi climàtic ja és una realitat i que un dels principals factors de
l’escalfament global són les emissions de gasos efecte hivernacle (GEH) derivades de la
utilització d’energia en les activitats humanes.
Al mateix any 2007, l’Informe Stern afirmava que els costos del canvi climàtic sobre l’economia
mundial podien oscil·lar entre el 5% i el 20% del PIB mundial.
En aquest context mundial, el Consell d’Europa va establir dos objectius clau:
-

Reduir un 20% les emissions de GEH al 2020

-

Augmentar el pes de les energies renovables i que representin el 20% del consum
energètic de la Unió europea
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Vilafranca del Penedès ja compta amb un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) aprovat
l’any 2011. El nou PAESC haurà d’incloure noves actuacions de mitigació per assolir un 40%
de reducció d’emissions per al 2030 i una avaluació dels riscos als impactes del canvi climàtic
per establir la vulnerabilitat i accions per fer-hi front (adaptació).
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 l'acceleració de la descarbonització dels seus territoris
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Els dos objectius clau del PAESC són la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic:
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El Pacte perseguia la implicació dels ens locals en l’assoliment dels objectius comunitaris de
l’estratègia 20-20-20, de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant
actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables
(increment de l’eficiència energètica en un 20%, disminució d’un 20% de les emissions, i
increment de la quota de les energies renovables fins un 20%). Els ens signataris del Pacte
d’Alcaldes es comprometien doncs a reduir en més d’un 20% les emissions l’any 2020.

Durant un any ambdues iniciatives van funcionar en paral·lel, però finalment es va considerar
la necessitat de reformular el Pacte dels Alcaldes per integrar l’adaptació al canvi climàtic i per
incorporar uns objectius de reducció més ambiciosos i que anessin en la mateixa línia que els
objectius europeus. Així doncs, en la Cerimònia del Pacte dels Alcaldes del 15 d’octubre de
2015 es va presentar el “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible” que es basa en
tres pilars: mitigació, adaptació i energia segura, disponible i sostenible.
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L’any 2014, davant l’evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va
llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació1 en front el canvi climàtic:
Alcaldes per l’Adaptació (Mayorsadapt). El model de funcionament era similar al del Pacte
dels Alcaldes, i tornava a ser una iniciativa de relació directa entre les institucions europees i
els ens locals. A més de prendre mesures de mitigació2 també es volia avançar en l’execució
de mesures per a l’adaptació, amb la finalitat d’avançar cap a la resiliència3 del nostre territori.
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El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovable. El desafiament de la
crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i,
sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les
ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus
esforços.
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A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’alcaldes i alcaldesses per
l’energia sostenible local”, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local
en la lluita contra el canvi climàtic.
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Ajustament dels sistemes humans o naturals enfront d’entorns nous o canviants. L’adaptació al canvi climàtic es refereix als
ajustaments en sistemes humans o naturals com a resposta a estímuls climàtics projectats o reals, o els seus efectes, d’una
manera rendible o explotant-ne els beneficis potencials
1

Intervenció antropogènica per reduir les fonts o millorar els embornals de gasos amb efecte d’hivernacle.

2

3

La capacitat d'un sistema social o ecològic d'absorbir pertorbacions, mantenint la mateixa estructura bàsica i les maneres de
funcionament, la capacitat d'autoorganització i la capacitat d'adaptar l'estrès i el canvi.
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Figura 1- Marc del planejament ambiental relacionat amb les estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic
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El marc de les polítiques Europees en relació a les qüestions de mitigació i adaptació es
desplega en els següents fulls de ruta i estratègies:
• Roadmap for moving to a competitivelowcarboneconomy 2050 (COM/2011/0112 final)
• Roadmap to ResourceEfficient Europe 2050 (COM/2011/0571 final)
• Roadmap for Energy 2050 (COM/2011/0885 final)
• Roadmap for maritimespatialplanning in the EU (COM/2008/0791 final)
• Closingtheloop – An EU actionplan for the circular economy (COM/2015/614 final)
• EcodesignWorkingPlan 2016-2019 (COM(2016) 773 final)

En aquest context, el 2012 s’aprova al Parlament de Catalunya l’Estratègia Catalana
d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC). El document fa una diagnosi sobre la vulnerabilitat
de Catalunya, mitjançant l’anàlisi d’onze sectors i sistemes naturals i proposa 182 mesures
d’adaptació segons el grau de vulnerabilitat dels sectors i sistemes, i d’acord amb el marc
internacional de les actuacions en matèria d’adaptació.
L’estratègia, elaborada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, ha comptat també amb el
treball del Servei Meteorològic de Catalunya, que n’ha realitzat les projeccions climàtiques de
temperatura, precipitació i vent fins a meitat de segle.
D’acord amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, a Catalunya s’ha constatat l’augment de la
temperatura mitjana anual en uns 0,24 ºC per dècada per al període 1950-2011, i una reducció
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• Roadmap to a Single European Transport Area 2050 (COM/2011/0144 final)
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Font: MCRIT, 2017

Figura 2- Model conceptual dels impactes del canvi climàtic, la vulnerabilitat i l’adaptació recollit per l’Estratègica
Catalana d’Adaptació

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

de la precipitació a l’estiu de 5,4% per dècada, en base a dades del Servei Meteorològic de
Catalunya.
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El 1998, Vilafranca del Penedès es va adherir a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, una xarxa per compartir experiències, coneixement i accions cap a la
sostenibilitat.
Entre el 1999-2000, Vilafranca del Penedès va portar a terme una Auditoria ambiental, on es
defineix la situació ambiental inicial del municipi, i estableix un Pla d’Acció Ambiental (PAA)
que ha de permetre la redacció i el desenvolupament de l’Agenda 21 local de la ciutat. El PAA
es va aprovar l’any 2000.
El 2009, Vilafranca del Penedès, s’adheria al Pacte d’Alcaldes/esses promogut per la Direcció
General de Transport i Energia de la Unió Europea (DGTREN). A partir d’aquest acord, es va
elaborar el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), el 2010, i es va aprovar al Ple
Municipal de desembre de 2011.
Al portal de l’Ajuntament, s’inclou un apartat referent a l’energia i la sostenibilitat, on es publica
informació i es donen recursos d’estalvi energètic referents a l’energia, l’aigua, l’aire i els
residus.
Vilafranca del Penedès ha desenvolupat el projecte europeu “VinyesxCalor”. L’objectiu
d’aquest és aplicar i implementar un cercle virtuós de les vinyes com estratègia local per

8
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Font: ESCACC 2012 a partir de Europe’sChangingClimate. EnvironmentalAgency, 2008

1.4

Metodologia

Per la redacció de PAESC s’empra la metodologia proposada per la Diputació de Barcelona
a la "Guia per redactar els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima a la província de
Barcelona 2017".

 Caracterització bàsica del municipi. Identificació del planejament vigent. Identificació
d’iniciatives en curs. Identificació dels recursos disponibles del municipi per adreçar les
accions proposades i/o situacions d’emergència.
 Valoració dels riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi. Identificació de les àrees
d’acció principals quant a l’adaptació, i proposta d’accions d’adaptació associades.

 Proposta de sistema de seguiment. Indicadors de monitoreig del desplegament del pla i
dels seus impactes. Mecanismes de revisió.
 Estudi de la magnitud del cost de no actuar en polítiques ambientals de mitigació i
adaptació.
 Elaboració d’una memòria d’activitats i justificació d’estratègies energètiques i ambientals
de mitigació i adaptació.

1.5

Documentació de referència

Tota la documentació de referència (plans, normatives, ordenances, estudis...) està recollida
al repositori online http://www.mcrit.com/climavilafranca

9
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 Revisió crítica del PAES existent. Avaluació del progrés esdevingut des de la seva
aprovació. Fites necessàries per assolir els nous compromisos: 40% de reducció
d’emissions al 2030. Ajust i complement de les estratègies de mitigació ja previstes pel
PAES, per tal d’assolir els nous objectius 2030.

CSV: 11777074020352066126

Els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima inclouen:

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

També, el municipi ha participat i ha guanyat el concurs “El contenidor d’Or”, impulsat per
Ecovidrio, en el qual es premia l’increment del nivell de reciclatge de vidre (entre novembre
2017 i a abril 2018).
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mitigar el canvi climàtic i contribuir alhora a assolir els objectius de reducció de gasos d’efecte
hivernacle. Aquesta acció aprofita la poda de les vinyes per a generar calor i fred per als cellers
locals, involucrant tots els actors de la cadena de valor de la biomassa: proveïdors de
biomassa procedents de vinyes, recol·lectors de biomassa, i consumidors d’energia.
Vilafranca ha guanyat el “Premi Ciutat Sostenible”, concretament en la categoria de gestió de
residus, que l’acredita, al 2017, amb el reconeixement a les actuacions sostenibles dutes a
terme durant l’anterior any. El premi en destaca el projecte “vinyesxcalor”, que valoritza els
residus de la poda de la vinya com a biomassa en calderes, aprofitant un residu agrícola que
es genera anualment i que fins ara es perdia. Arrel d’aquest projecte, l’empresa municipal
d’aigües està treballant en una nova línia estratègica que permeti oferir energia tèrmica
procedent de la biomassa a la població local.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Figura 3- Repositori online sobre el PAESC de Vilafranca del Penedès
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Font: www.mcrit.com/climavilafranca/
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2.1

Aspectes generals

Vilafranca del Penedès és la capital de la comarca de l’Alt Penedès, a 60 km de Barcelona.
El seu terme municipal limita amb els de les Cabanyes i la Granada al nord, Sant Cugat
Sesgarrigues i Olèrdola a l’est, Santa Margarida i els Monjos al sud i a l’oest Sant Martí
Sarroca i Pacs del Penedès.

Els majors de 65 anys representen aproximadament un 17% del total de la població, el que
suposa un índex d’envelliment municipal del 26%.
La renda familiar bruta municipal (15.800 €/habitant) es troba per sota de la del conjunt de l’Alt
Penedès (16.000 €/habitant) i de la mitjana catalana (16.500 €/habitant).

CSV: 11777074020352066126

L’índex d’aturats és del 14%, major a la taxa d’atur comarcal (13%).
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El municipi està format per la vila de Vilafranca i els nuclis de població disseminats del
Bordellet, el Molí d’en Rovira, el Carrer d’en Perepau, les Salines i la Serreta, aquest darrer
compartit amb el terme municipal d’Olèrdola. L’extensió municipal és de de 19,6 km² i una
població total de 39.365 habitants (Idescat, 2016), amb una densitat poblacional pròxima als
2.010 hab/km².

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

2 Característiques del municipi

Figura 4- Mapa del terme municipal de Vilafranca del Penedès
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Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), 2017

Els indicadors que es presenten a continuació sintetitzen les principals característiques de
Vilafranca del Penedès.
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Font

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Persones empadronades

IDESCAT

36.687

37.364

38.218

39.035

39.221

39.365

Naixements / 1000 hab.

HERMES

13,28

14,14

13,87

12,62

10,73

-

Indicador

Unitats

Població total
Natalitat
Població gran

% població gran / població total

Població en edat de tenir
% residents 20-39 / població total
fills
Població entre 16 i 64 anys, en número
Població en edat de treball
de persones

14,72% 14,89% 15,17% 15,43% 16,10% 16,88%
35,56% 34,00% 32,39% 30,35% 27,91% 25,46%

IDESCAT

25.315

25.566

25.806

25.987

25.601

25.365

Font

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Economia
Indicador

Unitats

Nombre d’empreses

Empreses

HERMES

1.560

1.498

1.417

1.377

1.360

1.453

Nombre d’autònoms

Persones

HERMES

-

2.632

2.515

2.448

2.425

2.488

HERMES

-

19.545

19.712

19.301

18.857

19.281

Població ocupada registrada i població
Població activa estimada
aturada registrada

Cohesió Social
2006

2008

2010

2012

2014

2016

Milers d’euros (€)

HERMES

13.346

13.853

13.331

13.493

13.317

-

Taxa d’activitat

% Població activa registrada /
població 16-64 anys

HERMES

-

76,45%

76,39%

74,27%

73,66%

76,01%

Taxa d’atur

% d’aturats/ població activa

HERMES

-

12,16%

16,64%

20,59%

19,40%

14,52%

Nombre d’aturats a l’Alt
Penedès

Persones

IDESCAT

3.124

3.631

8.422

8.943

8.870

7.248

HERMES

15,60%

14,07%

12,29%

15,78%

18,92%

22,61%

Habitatge

493,7€

556,1€

479,7€

439,4€

403,9€

445,1€

Habitatge

-

779,55€

602,65€

416,37€

426,21€

453,19€

Unitats

Renda Familiar Bruta
Disponible per habitant

Nombre d’aturats >= 55 anys /
Aturats majors de 55 anys
nombre total d’aturats
Preu mitjà de l’habitatge
€/mes
de lloguer
Preu mitjà lloguer a l’Alt
Penedès

€/mes

Indicador

Unitats

Consum d’energia

MWh

Generació de residus
Recollida selectiva

Volum de residus diaris per
habitant (kg/hab/dia)
% de recollida selectiva / total
de residus

Recollida selectiva Alt
Penedès

% de recollida de residus / total
de residus municipals

Consum d’aigua àmbit
PAES

m3/any (transport, ajuntament,
sector terciari i domèstic)

Consum d’aigua
municipal

m³/any

Estat general de les
Molt bo/ Bo/ Mediocre/
aigües de la riera de Llitrà Deficient/ Dolent

Font

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Ajunt. de
Vilafranca

506.820

498.327

507.869

461.173

450.406

-

IDESCAT

1,57

1,58

1,49

1,34

1,30

-

IDESCAT

27,4%

32,4%

35,6%

34,2%

35,8%

-

29,5%

35,5%

38,0%

40,0%

40,7%

-

2.217.227

2.108.051

1.963.978

1.863.636

1.522.329

-

-

-

2.314.269

2.175.535

1.983.556

2.009.801

Dolent

Dolent

Dolent

Dolent

Dolent

Agència
Residus
Catalunya
Ajunt. de
Vilafranca
Agència
Catalana
de l’Aigua
Agència
Catalana
de l’Aigua

Administracions Públiques
Indicador

Unitats

Font

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Pressupost liquidat

Milions d’euros

Municat

37,70

49,76

51,16

40,94

39,76

41,83

% pressupost en
inversions
Pressupost liquidat per
habitant

% € destinats a inversions

Municat

17,8%

17,9%

24,0%

7,3%

8,1%

9,0%

Euros

Municat

1.027,6

1.331,8

1.338,6

1.057,0

1.013,7

1.062,6
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Indicador
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HERMES
IDESCAT
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Demografia

Medi Natural

Vilafranca del Penedès és la capital de la comarca de l’Alt Penedès. El territori del
Penedès és el lloc més sec de tota la Depressió Prelitoral Catalana, característica que
fa que predomini un paisatge agrícola de secà, amb conreus com la vinya, l’olivera i el
blat.

D’acord amb l’inventari del CREAF, el 78% (15,35 km²) de tot el sòl del municipi està destinat
a conreus, mentre que un 17,5% (3,44 km²) és sòl urbà i un 1,25% (0,25 Km²) de la superfície
municipal està ocupada per massa forestal.
Figura 5- Cobertes del sòl a Vilafranca del Penedès
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El municipi ocupa la part central de la plana, a l’esquerra del riu Foix i té una extensió de 19,6
km². L’orografia vilafranquina és força plana, només destaquen dues petites elevacions d’un
centenar de metres sobre la resta de la plana: el puig de Sant Jaume (296 m) i el Puig de Sant
Pau (302 m), on es troba assentada Vilafranca. El territori és drenat per algunes rieres de curt
recorregut que desemboquen al riu de Foix o la riera de Canyelles.
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Figura 6- Mapa de relleu de Vilafranca del Penedès
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Durant els darrers 15 anys, la tendència és a anys més secs i més càlids. El 2015 i 2016
la precipitació anual ha sigut molt inferior a la mitjana dels últims 16 anys; 500 mm. En
els últims anys augmenten les temperatures mitjanes.
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El clima a Vilafranca del Penedès és de tipus mediterrani, amb estius calorosos i secs i una
certa continentalitat, que es manifesta amb temperatures hivernals fredes. La temperatura
mitjana anual és de 15ºC. Les pluges més importants es donen a la tardor i a la primavera,
mentre que a l’estiu i l’hivern aquestes són molt més escasses. La mitjana de pluja anual se
situa entorn als 500 mm.
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Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (IGCG), 2017
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Vilafranca és un punt estratègic respecte les comunicacions que des del pla de Barcelona i el
Baix Llobregat s'adrecen cap al sud. La xarxa viària està formada per l’AP-7, que passa per
la part meridional del terme, vorejant el terme d'Olèrdola, i té sortides al nord i al sud de la vila;
la carretera N-340, que comunica Barcelona amb Tarragona per l'Ordal; la C-15, que uneix
Garraf amb Igualada i la seva comarca, i les carreteres locals que comuniquen la capital amb
altres localitats, com ara la que porta a la Bisbal del Penedès, Pontons, les Cabanyes, Sant
Jaume dels Domenys, etc.

La major part del territori de Vilafranca del Penedès està destinat a conreus (78%), seguit del
sòl improductiu que representa un 18%. Els conreus majoritàriament són de vinya, de secà.
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La quantitat baixa de masses forestals (1,25%) redueix el risc d'incendis forestals a
Vilafranca del Penedès. Anualment es donen uns 20 incendis de vegetació. Amb tot, la
disminució de la precipitació anual i l'augment de les temperatures a causa del canvi
climàtic pot condicionar el municipi amb un possible increment d'incendis en intensitat
i freqüència, essent més abundants i difícils d'extingir.
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Font: Servei Meteorològic de Catalunya. (*) Les dades corresponen a l’Estació Meteorològica de La Granada.
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Figura 7- Registre pluviomètric i de temperatura anual (2000-2016) a Vilafranca del Penedès (*)
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Figura 8- Cobertes del sòl de Vilafranca del Penedès
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Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), 2009

Figura 9- Evolució del tipus d’incendis a Vilafranca del Penedès entre 2009 – 2016
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Font: Departament d'Interior. Generalitat de Catalunya, 2016

Segons l’informe de l’Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l'Alt Penedès”, un 3,57%
del total del territori dels 18 municipis de l’Alt Penedès i un 14,82% de la superfície forestal,
es troben sota un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF). Cap d’aquests plans afecta
al municipi de Vilafranca del Penedès.
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Des del 2009, el nombre d’incendis ha disminuït un 18%, principalment pel que fa als incendis
urbans.
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Conreus; 78%
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Figura 10- Plans tècnics de Gestió i Millora Forestal a l’àmbit de l’Agenda 21 supramunicipal de l’Alt Penedès
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Font: Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l'Alt Penedès, 2012

2,17ha urbanes són potencialment inundables; mentre que la resta de superfície
potencialment inundable i les zones amb risc d’inundació classificades per l’ACA
afecten superfície destinada a conreus. Pel municipi hi transcorre la Riera de Llitrà, i la
riera de Ribes.
D’acord amb el Manual d’Actuació per a Inundacions (2013), Vilafranca del Penedès està
obligat a redactar el PAM per inundacions degut a que presenta un risc alt de patir
inundacions. El municipi es troba situat dins l’àrea de la conca fluvial del riu Foix (312km2) i és
travessat per un dels seus 3 afluents més importants: la riera de Llitrà.
El Manual d’Actuació per a Inundacions especifica que a Vilafranca no hi ha punts conflictius
que generin problemes en cas de forts aiguats i inundacions. Tot i així, s’identifiquen elements
vulnerables possiblement afectats, ja que es troben en zones inundables o potencialment
inundables.
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A la comarca de l’Alt Penedès existeixen quinze Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i un
Grup d’Extinció d’Incendis Forestals.
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Figura 11- Principals elements vulnerables identificats al Manual d’Actuació per a Inundacions
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Tot i la identificació de zones vulnerables en sòls residencials i industrials, tots ells es localitzen
a les afores del nucli urbà, i en el cas de les zones industrials la superfície inundable transcorre
pels polígons industrials però està canalitzada i a certa distància de les edificacions.
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Figura 12- Perímetres d'inundabilitat amb períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys a Vilafranca del Penedès
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Figura 13- Horts urbans a Vilafranca del Penedès
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Alhora, Vilafranca té una important xarxa d’horts urbans, alguns de públics i altres gestionats
per particulars, distribuïts les 1,5 hectàrees, en diferents sectors. Al sector de Melió hi ha 15
horts urbans de l’Ajuntament, amb una superfície conreable d’entre 80 i 100 m2, gestionats
majoritàriament per jubilats, però també per entitats, aturats i altres col·lectius del municipi.
Entre el camp municipal de futbol de l’Espirall i el cementiri hi ha 24 parcel·les més. Al
capdamunt de la muntanya de Sant Jaume hi ha una esplanada gran, d’uns 3.000 m2,
gestionada pel programa Vilafranca Inclusió (suport a famílies que no tenen cap font
d’ingressos econòmics, amb l’objectiu d’afavorir-se la reinserció al món laboral). La producció
procedent d’aquests horts es destina al Càtering Social de La Fassina i al Rebost Solidari de
l’associació Ressò. A la zona de les Bassetes hi ha parcel·les, propietat de l’Incasol i cedides
a l’Ajuntament per fer-ne en ells horts urbans. També hi ha tres horts urbans en solars buits
que són gestionats per entitats de la vila. Les parcel·les tenen entre 600 i 900 m2. Finalment,
hi ha set centres educatius de Vilafranca que gestionen els seus propis horts urbans.
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Vilafranca disposa d’una gran superfície agrícola al seu entorn molt definida i de gran valor
paisatgístic i patrimonial. El conreu principal és de secà i destinat a la vinya, la qual ocupa una
superfície pròxima als 28.000 ha, representant més del 80% del total de la superfície dedicada
a conreus. Aquest sector mobilitza 5.800 viticultors i 152 cellers embotelladors. La gran
extensió de superfície destinada a la vinya ha permès l’execució del projecte “vinyesxcalor”,
basat en la transformació de l’energia continguda en el recurs local de la biomassa sòlida,
resultant de la poda dels ceps, per obtenir-ne energia calorífica i de refrigeració (energia
tèrmica).

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

La superfície agrícola a Vilafranca del Penedès va augmentar un 11% (entre 1999 i 2009),
segons les últimes dades del cens agrari. No obstant, el nombre d’explotacions es va
reduir un 15% (de 141 explotacions el 1999 a 120 el 2009). Pràcticament en la seva
totalitat, amb un 99%, les terres conreades estan dedicades al secà, predominant el
conreu de la vinya. Solament l’1% restant es destina al regadiu, i el nombre total
d’explotacions i hectàrees ha anat descendint progressivament (IDESCAT, 2009).
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Figura 14- Xarxa d’horts a Vilafranca del Penedès
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L’augment de les temperatures comportarà canvis en la productivitat dels cultius, i
l’increment de fenòmens meteorològics extrems, en moments claus del cicle vital de
les espècies cultivades, tindrà una incidència negativa sobre el seu rendiment final.

D’altra banda, cal considerar que davant la incidència d’un fenomen extrem, augmenta l’estrès
de les plantes cultivades, i en conseqüència, aquestes són més susceptibles a les infeccions.
Augmentarien, doncs, els danys produïts per l’aparició de malalties i plagues que afectarien
la producció agrícola, i tindrien repercussions. Fins i tot, en casos extrems, la degradació dels
ecosistemes agraris podria conduir a la desertificació i, per tant, a la pèrdua total de la
capacitat productiva de les terres afectades. La Comissió Europea prediu que a finals de segle,
si no es prenen mesures podria donar-se una reducció en els rendiments de les collites de
fins a un 30%. El retrocés de l’activitat agrícola, alhora, pot suposar un agreujament dels
problemes de desertificació: erosió (en combinació amb l’augment d’incendis forestals) i la
salinització

Vilafranca del Penedès compta amb unes 38 hectàrees de zones verdes urbanes, i més
de 12.000 arbrat viari, i aquell de parcs i jardins. El verd urbà ajuda a regular la
temperatura a la ciutat, disminuint l’efecte illa de calor.
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L’augment de les temperatures comportarà canvis en la productivitat dels cultius, i l’increment
de fenòmens meteorològics extrems (onades de calor, sequera o vent) en moments claus del
cicle vital de les espècies cultivades tindrà una incidència molt negativa sobre el seu rendiment
final, per exemple en el moment de floració, o en el moment d’emplenat del gra de cereals.
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Els espais verds de Vilafranca són, en general, de petites dimensions i es troben repartits per
tota la ciutat. Això significa presència de verd arreu, però suposa, alhora, dificultat en el
manteniment a causa de les seves dimensions i la seva fragmentació.
Figura 15- Superfície verda a Vilafranca del Penedès
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Des de 2005, la superfície de verd urbà a Vilafranca ha anat augmentat progressivament. El
creixement urbà del municipi ha anat acompanyat d’una revalorització dels espais verds i de
l’arbrat com a components destacats del paisatge urbà i millora de la qualitat de vida dels
vilafranquins.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37
CSV: 11777074020352066126
Copia electrònica autèntica de document a paper

Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

La diversitat de l’arbrat viari de Vilafranca és força bona, si bé hi ha una alta concentració de
plàtans (Platanus x hispanica) (34%), que pot produir problemes en cas de malures
importants. Pot ser problemàtic també l’om (Ulmus pumila) (11%). En els darrers anys, però,
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Donada la fragmentació i petites dimensions dels espais enjardinats, caldria revisar la
conveniència d’automatitzar algunes zones verdes, atenent als períodes de sequera cada
vegada més freqüents. Actualment, en força espais enjardinats el reg es realitza a mànega,
tot i que solament en època d’altes temperatures, o quan per pluviometria és necessari.

Convindria fer un estudi global per iniciar la telegestió de totes les zones on és rendible regar
automàticament, i veure la seva compatibilitat amb l’aprofitament d’aigua del subsòl (tant de
pous existents actualment utilitzats per regar amb camió tona, com de pous en desús com de
l’aigua de la depuradora si inclouen tractament terciari en les obres d’ampliació previstes
gestionades per la Mancomunitat Penedès Garraf).
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Existeixen iniciatives a favor del verd urbà al municipi, que fan ampliar la superfície de parcs i
jardins i milloren la confortabilitat de carrers i espais públics. Un exemple és el cas de la gestió
de la plaça de La Pau, la plaça del Països Catalans i la Plaça dels Drets Humans com un parc
lineal. Aquestes tres places ocupen aproximadament uns 16.000 m2 i es poden entendre com
un parc lineal. En el seu disseny s’han seguit criteris de sostenibilitat, plantant-se espècies
autòctones, el que ha suposat reduir els consums d’aigua. Alhora, s’ha generat un espai on
diferent fauna autòctona pot viure o alimentar-se. D’altra banda, es va reduir la plantació de
gespa i es va substituir en molts espais per plantes aromàtiques i altres arbustos ben adaptats
als ambients àrids. A més, les gramínies existents procedeixen de zones semiàrides i tenen
un consum hídric baix. Els arbres amb majors necessitats hídrics es troben en la part més
baixa de les places, les quals de forma natural, poden recollir més escorrentia de la pluja,
reduint-ne així la necessitat de regar-los.
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El Servei de Parcs i Jardins gestiona el patrimoni verd de Vilafranca, abastant actuacions com
les esporgues de seguretat i estacionals de l’arbrat i el control fitosanitari, entre d’altres
actuacions de manteniment. El Pla Director dels Espais Verds de Vilafranca marca les línies
principals d’actuació sobre els principals aspectes que conformen el sistema verd de la ciutat.
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L’Ajuntament recentment va realitzar un estudi, amb la finalitat d’iniciar la instal·lació d’un
sistema de telegestió del reg, al nou “Parc de la llosa de la via”. De moment, però, aquesta
telegestió no s’ha començat a implementar.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

s’han anat introduint noves espècies per tal d’augmentar la biodiversitat de la vegetació
existent, fins arribar a les 71 espècies d’arbres que hi ha actualment (Ajuntament de Vilafranca
del Penedès).

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Figura 16- Plaça de la Pau, plaça dels Països Catalans i parc dels drets humans, entesos com a parc lineal
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2.3

Població

L’evolució de la població a Vilafranca del Penedès ha seguit un ritme de creixement estable
fins la dècada de 1970. És a partir del 1970 que es produeixen dos creixements importants;
un durant la dècada dels anys 70 que la població va créixer un 32% amb 10 anys (16.371
habitants el 1970 i 24.372 habitants i el 1980) i un segon període de fort creixement va ser
entre el 2000 i el 2005 que la població va créixer un 16% amb cinc anys; 30.220 el 2000 i
36.104 el 2005. Des del 2010 la població s’ha estancat lleugerament, enregistrant alguns anys
amb decreixement poblacional. Actualment, hi ha 39.365 habitants.
Segons el Cens de Població i Habitatge de l’INE, el 2011 a Vilafranca del Penedès hi havia
19.067 habitatges; dels quals 15.138 (79%) són habitatges principals, 820 secundaris i 3.109
són habitatges buits.
La densitat mitjana total de població és de 2.003 hab./km² (IDESCAT; 2016), en comparació
amb la mitjana comarcal (Alt Penedès: 179,3 hab./km²) té una densitat mitjana molt elevada.
Vilafranca s’estructura en 9 barris, però són 3 barris els que tenen més del 50% de la població;
Poble Nou (20,7%), l’Espirall (18,3%) i Sant Julià (16,4%).
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La població actual de Vilafranca del Penedès és de 39.365 habitants a data de 2016
(IDESCAT). En el període de 1998 a 2009 va experimentar un creixement del 25%. Des
del 2010, en general, la població ha seguit creixent però lleugerament.
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El canvi climàtic pot variar la quantitat de pol·len i el temps de generació per part de les plantes,
alterant els patrons de recurrència d'al·lèrgies entre la població.
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Figura 17- Evolució de la població de Vilafranca del Penedès període 1998 - 2016
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Respecte al sistema d’infraestructures de mobilitat, les actuacions plantejades al PTMB
reforcen el model de preservació dels espais més allunyats del corredor central. El Pla recull
la connexió de la línia ferroviària orbital entre Vilanova i Vilafranca, i preveu una estació de
ferrocarrils regionals sobre la línia d’alta velocitat a Vilafranca.
Respecte al viari, el Pla destaca la centralitat de Vilafranca, reforçant la importància dels dos
principals eixos que conflueixen: l’AP-7 i la N-340/A-7.
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El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010-2026) identifica Vilafranca com una de les
polaritats territorials que configuren les ciutats de l’arc metropolità. El PTMB hi planteja
desenvolupar les principals estratègies de desenvolupament urbà de la comarca.
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Figura 18- Eixos urbans de desenvolupament nodal a l’Alt Penedès

Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), 2011
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Figura 19- Població per franges d'edat a Vilafranca del Penedès
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La natalitat ha disminuït un 13% des del 2005 fins al 2015 (passant d’una taxa de natalitat de
14,9 el 2005 a 13,2 el 2015), en canvi el nombre de població major de 65 anys s'ha incrementat
un 21% entre 2005 i 2016; representant un 15% el 2005 i un 17% el 2016. Pel que fa a la
població de majors de 85 anys, l’increment és més notable, ja que passa de 650 persones el
2005 a 1.121 el 2016; un increment del 42%.
Aquesta situació marca un envelliment progressiu, que com a la resta de Catalunya, es preveu
que aquest percentatge continuï augmentat en els horitzons 2020 i 2030.
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Al 2016 a Vilafranca del Penedès, residia un 17% de població major de 65 anys. Es tracta
de la població amb major risc davant d’esdeveniments climàtics com onades de calor
o aiguats, i per tant les necessitats d’atenció i prevenció augmentaran en un futur
proper.

De 65 anys i més
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Font: IDESCAT, 2016
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Figura 20- Piràmide poblacional per sexe i edat quinquennal de Vilafranca del Penedès, 2016
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El canvi climàtic pot generar riscos per la població davant del progressiu augment de la
temperatura. Aquest increment pot generar la formació o incrementar determinats
contaminants relacionat amb el tràfic rodat, sobretot als nuclis urbans. Els efectes sobre la
qualitat de l’aire pot provocar una intensificació de les afeccions cardíaques, respiratòries i
al·lèrgiques, que afecta especialment a la gent gran i els infants.

2.4

Economia

La taxa d'atur a Vilafranca es situava al voltant del 14% a principis del 2017, per sobre
de la mitjana de l’Alt Penedès (12,87%). La renda familiar bruta està lleugerament per
sota de la mitjana comarcal.
Vilafranca del Penedès té un percentatge d'atur superior al de la comarca de l’Alt Penedès. A
inicis de 2017 tenia una taxa d'atur del 14% (Hermes, 2017), i amb el transcurs d’aquest any
s’ha reduït fins un 11%, situant-se la taxa d’atur en un 12,6% el mes d’octubre. Durant el
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Tres dies consecutius de calor poden incrementar la mortalitat diària en un 19%, arribant a un
35% quan el període s’allarga a set dies consecutius de calor. D’acord amb els estudis del
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, els majors increments de la mortalitat deguts
als efectes de les onades de calor són en persones afectades per malalties cerebrovasculars
(30%), cardiovasculars (22%) i respiratòries (21%). L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi
Climàtic (2013-2020) afirma que el risc de mortalitat associat amb un increment d’1ºC per
sobre dels 30,5ºC, és del 6%, 7% i 5% després d’1, 2 i 3 dies del pic de temperatures,
respectivament. I segons les conclusions de l’informe de l’IPCC del 2012 sobre els riscos
derivats del Canvi Climàtic, les onades de calor a la zona Mediterrània es repetiran cada dos
anys cap a finals de segle.
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Font: IDESCAT, 2016

Figura 21- Evolució de la taxa d’atur registrat a Vilafranca del Penedès, període 2006-2016
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Font: IDESCAT, 2016.

Per sectors, el passat 2016, els serveis concentraren la taxa màxima d’atur, essent d’un
62,5%, seguit de la indústria (13,2%) i el sector agrícola (8,7%). En relació amb la resta de la
comarca, aquest últim sector econòmic registra un percentatge d’atur superior: a l’Alt Penedès
el sector agrícola té una taxa d’atur del 7,5%. A Catalunya, però, és solament d’un 2,3%.
Aquests percentatges s’entén pel major volum de població ocupada en el sector agrícola a
Vilafranca i la seva respectiva comarca.

L'ocupació a Vilafranca del Penedès es concentra, principalment, en el sector serveis (71,5%),
com passa a la majoria de municipis de Catalunya. El sector industrial representa un 21,2%
dels llocs de treball al municipi, una proporció semblant a la de la comarca de l’Alt Penedès
(23,6%), però superior a la mitjana catalana (14,5%). La construcció no és més que el 5%
mentre que l'agricultura representa un 2,3% de la població ocupada (IDESCAT, 2016).
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El sector serveis concentra el major nombre de llocs de treball a Vilafranca: un 71,5%
del total, xifra superior a la de l’Alt Penedès (67%). La indústria representa el 21,2% dels
llocs de treball (23,6% a l’Alt Penedès) i compta amb 8 polígons industrials amb una
superfície de 138,72 ha. El sector agrícola concentra el 2,3% de les afiliacions a la
Seguretat Social.
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període de crisi econòmica, 2008-2014, les xifres d’atur es situaren al voltant del 17,7%,
arribant al màxim, prop d’un 21% d’atur a principis del 2013. Des de finals del 2014 fins el
2016, la taxa d’atur ha anat disminuint progressivament. A principis del 2017, el percentatge
d'aturats majors de 55 anys era del 21%, essent el mateix valor registrat pel conjunt de l’Alt
Penedès (20,9% Vallès Oriental).

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Figura 22- Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat per sectors
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Figura 23- Nombre d'empreses per sectors període 2006-2016 a Vilafranca del Penedès
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El nombre d'empreses ubicades a Vilafranca del Penedès va incrementar de manera
progressiva entre 2001 i 2007 (un 21%). Al 2008, amb la crisi, s'ha produït un descens del
nombre d'empreses d'un 15% (el 2016 hi havia un total de 1.453 empreses).

2.5

Mobilitat

A Vilafranca del Penedès, amb el pas dels anys, la mobilitat laboral ha augmentat. El nombre
de llocs de treball ocupats per no residents s’ha duplicat i els residents a Vilafranca ocupats
fora ho ha fet igualment. Especialment destaca l’increment de residents ocupats fora de
Vilafranca. Així doncs, el 2011, 7.882 (48%) dels residents de Vilafranca treballaven a fora.

Figura 24- Llocs de treball dels residents a Vilafranca del Penedès i origen dels treballadors de Vilafranca del Penedès
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Aquesta proporció entre treballadors de fora del municipi que treballen a Vilafranca i els
vilafranquins que surten a treballar fora té implicacions en la gestió del trànsit motoritzat,
doncs, molts dels ocupats no residents a Vilafranca fan el seu desplaçaments en cotxe privat,
i a la inversa. Pel terme municipal creuen vies d’alta capacitat de trànsit, com ho és l’AP7 i la
N-340. També passa la C-15. La presència d’aquetes vies facilita la connexió dels residents
de Vilafranca per carretera amb els municipis veïns d’àmbit comarcal i també supracomarcal.
Vilafranca té accessos directes a l’autopista i a la N-340, i a pocs kilòmetres es pot accedir a
la C-15.
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El 48,2% de la població de Vilafranca treballa fora del municipi. Entre els llocs de treball
localitzats al municipi, un 43,2% d’aquests estan ocupats per persones de fora. La
mobilitat laboral obligada i la proximitat del municipi a vies de comunicació com la N340 o l’AP-7, generen diàriament emissions de partícules, especialment de NOx i PMx,
contaminants associats als vehicles a motor.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

La Renda Familiar Bruta Disponible (RDFB) per càpita a Vilafranca del Penedès és superior
a la mitjana de l’Alt Penedès. Al 2015, la RDFB era de 13.821€ mentre que a la comarca va
ser de 13.417€.

Font: IDESCAT, a partir del cens 2011
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En quant als serveis de bus interurbà, des de l’estació d’autobusos de Vilafranca, s’operen
diverses línies regulars amb connexió amb altres municipis de la comarca i comarques veïnes,
i especialment, a Barcelona, a través de la línia e6.
En últims anys s’està treballant pel desenvolupament d’un Pla de Mobilitat Elèctrica a
Vilafranca. Un pla que defineix uns eixos d’actuació executables per a la promoció del vehicle
elèctric perquè esdevingui el mode de transport individual i col·lectiu, públic i privat, de
referència al municipi. L’ús de l’energia elèctrica per al transport és indispensable per a
aconseguir els objectius d’una mobilitat sostenible i respectuosa a les ciutats.
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Vilafranca compta, alhora, amb dues línies de bus urbà. La línia 1, connecta l’Hospital
Comarcal amb l’estació de bus i amb altres equipaments de Vilafranca destacats, com el
centre sociosanitari Ricard Fortuny i la residència Mare Ràfols. De dilluns a divendres l’horari
és de 6:50 fins les 20:41 hores; dissabtes de 7:50 a 20:41 hores; i els diumenges i festius
solament té sortida a les 12:15 hores, a les 13:15 hores i a les 14:15 hores. La línia 2, circula
connectant l’Hospital Comarcal amb l’estació de tren i amb la zona esportiva, entre d’altres.
Aquesta línia opera els dies laborables de les 8:10 a les 20:55 hores. Els caps de setmana i
festius no hi ha servei.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Pel que fa a l’oferta de transport públic, Vilafranca del Penedès disposa d’una estació de
ferrocarril de la línia R4 de Rodalies Renfe, la qual circula entre Manresa i Sant Vicenç de
Calders.
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Figura 25- Línies de bus urbà a Vilafranca del Penedès
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Qualitat de l’Aire

2.6

A la Zona de Qualitat de l'Aire 3, Penedès - Garraf, durant els darrers anys, no s’han superat
els nivells de qualitat de l'aire dels contaminants mesurats (NO2,SO2, CO, PM10,PM2,5, C6H6,
Pb, O3).
En general la tendència dels tres principals contaminants (NO2, O3 i PM10) és a disminuir
durant els darrers 10 anys.
Figura 26- Evolució de diòxid de nitrogen NO2 a Vilafranca del Penedès
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Vilafranca del Penedès forma part de la Zona de Qualitat de l’Aire 3, Penedès – Garraf.
A Vilafranca, les principals fonts de contaminació atmosfèrica són les emissions del
parc automobilístic, de les calefaccions domèstiques i dels focus industrials propers al
nucli urbà.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Els episodis de contaminació atmosfèrica s'espera que siguin més recurrents i intensos en el
futur a causa del canvi climàtic.
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Figura 27- Evolució d’ozó troposfèric (O3) a Vilafranca del Penedès
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Figura 28- Evolució de les partícules en suspensió <10micres (PM10) a Vilafranca del Penedès
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2.7

Cicle de l’aigua

El consum d’aigua a Vilafranca és de 104 l/hab·dia. El seu principal ús és el domèstic,
que representa 75% de l'aigua consumida al municipi. Des del 2010 el consum domèstic
ha disminuït un 18% i el consum d’activitats econòmiques i fonts pròpies ho ha fet un
6%.
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EMAVASA realitza les tasques de:
- Prestació i realització del servei d’abastament i sanejament d’aigua al municipi Vilafranca del
Penedès, gestionant la captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris.
- Realització de tasques de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram.
- Execució d’altres tasques relacionades amb el cicle integral de l’aigua.

Disminució del consum d’aigua per càpita
Entre el 2010 i el 2016 el consum d’aigua a Vilafranca ha disminuït un 15%, sent
majoritàriament en el consum domèstic (18%).

1.900.000
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Figura 29- Evolució del consum d’aigua (m3/any) del sector domèstic i activitats econòmiques a Vilafranca
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Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Segons l’ACA, un increment de temperatura mitjana d’1ºC i una reducció de la precipitació
mitjana del 5%, comportarien una disminució mitjana de les aportacions hídriques en règim
natural del 15% a les conques internes de Catalunya (Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels
impactes previstos a Catalunya, ACA 2009). Amb un increment de la temperatura mitjana de
2ºC i una reducció de la precipitació mitjana del 10% s’estima una reducció mitjana de la
recàrrega d’aigua subterrània del 20%. Atès que s’incrementarà la recurrència dels anys secs,
i fins i tot es podrien arribar a duplicar, el temps de dèficit d’aigua subterrània serà més gran i
per tant s’incrementarà el risc de sobreexplotació dels aqüífers.
A més, una pujada de la temperatura mitjana de l’ordre de 2ºC al 2025 pot donar lloc a un
increment d’usos domèstics entre el 5% i el 12% o increments del 3% (major necessitat d'aigua
per l'augment de la climatització interna, major nombre de dutxes per persona, etc.).
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La longitud de la xarxa d’abastament és de 393,03 km, mentre que la xarxa de sanejament de
una longitud de 122,63 km, dels quals 86,18 km són xarxa unitària, 22,24 km de xarxa de
recollida de pluvials i un 14,21 km és la longitud de la xarxa de residuals.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A (EMAVSA) és una societat privada municipal
amb capital 100% públic, que inicià les seves operacions el dia 1 de gener de 1993.

La reducció del cabal dels rius comportarà menor capacitat per absorbir o diluir certs
contaminants. Així mateix, l’increment de la temperatura ambient i, conseqüentment, de la
temperatura de l’aigua accelerarà la dissolució de sals i la reducció d’oxigen en les masses
d’aigua, amb els evidents riscos de salinització i/o anòxia (i eventual eutrofització).

L’impacte econòmic d’aplicar restriccions d’aigua en episodis d’emergència per sequera
extrema, com els que es podrien arribar a donar en el futur si no s’articulessin noves
infraestructures de disponibilitat d’aigua, s’estima aproximadament en un 2,8% del PIB català
(Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya, ACA 2009).

Aprofitament de recursos hidrològics alternatius
Vilafranca del Penedès compta en el seu territori amb tres aqüífers: l'aqüífer de les
calcarenites neògenes del Penedès, l'aqüífer de les calcàries mesozoiques de Montmell i
l'aqüífer detrític mioquaternari del Penedés (Agència Catalana de l’Aigua, 2017). Entre
aquests, l'aqüífer detrític mioquaternari del Penedés, és el més important en volum i capacitat
d'emmagatzematge d'aigua.
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L'aigua recollida a la xarxa de clavegueram es condueix a l'Estació Depuradora d'Aigües
Residuals de Vilafranca del Penedès, gestionada pel Servei de Sanejament de la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf.
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Des del 1998 la captació d’aigua de Vilafranca és fa des de captacions pròpies (pous) i des
de la planta potabilitzadora d’Abrera, gràcies a la connexió amb la xarxa de subministrament
d’Aigües Ter Llobregat. Actualment el servei d’abastament i sanejament d’aigua és gestionat
per l’Emrpesa Muncicipal d’Aigües de Vilafranca SA (EMAVSA), la qual gestiona 16 punts de
captació, els quals capten aigües subterrànies i s’envia a les estacions de tractament d'aigua
potable (ETAP). L’any 2016 es van subministrar 2.578.231m3 a Vilafranca; uns 7.064m3 diaris
de mitjana (Aigües de Vilafranca,2017).
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Pel que fa a l’aigua subterrània s’estima, amb caràcter general, una reducció promig de la
recàrrega d’aigües subterrànies de l’ordre del 20 al 30% cap al 2070-2100 (Aigua i canvi
climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya, ACA 2009). Aquest fenomen no només
estaria relacionat amb la concentració dels períodes de precipitació, sinó també amb la seva
reducció global, i amb l’augment de la temperatura que farà augmentar l’evapotranspiració.
Els tres fenòmens combinats (major freqüència d’aiguats, menor pluviometria i major
temperatura) faran que existeixi menys aigua disponible per infiltrar-se i recarregar.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

S’encariran els tractaments de l’aigua i les infraestructures necessàries amb increments de la
inversió d’un 10%. Les sequeres més greus i freqüents podrien reduir el PIB entre un 5 i un
8% al sector serveis (Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya,
ACA 2009).

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Figura 30- Xarxa hidrogràfica i aqüífers al municipi de Vilafranca del Penedès
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El 84,8% del consum és domèstic, un 13,38% és comercial, un 0,1% es destina a ús industrial
i l’1,72% restant a altres usos. L’any 2016 a Vilafranca diàriament es van consumir 104,32l/hab
destinats a ús domèstic (Aigües de Vilafranca,2017).

Infraestructures de tractament i depuració d’aigües
L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Vilafranca del Penedès tracta les aigües
residuals e industrials de Les Cabanyes, Castellví de la Marca, Font-rubí, La Granada,
Olèrdola, Pacs del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca, Santa Margarida
i els Monjos, Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès, Vilobí del Penedès, Avinyonet del
Penedès.
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El 85% de l’abastament d'aigua a Vilafranca prové del subministrament d'Aigües Ter-Llobregat
(ATLL) i el 15% restant dels recursos propis a través de pous de que disposa l'empresa
municipal.
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Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2017

Energia

El consum d’energia per habitant a Vilafranca del Penedès s’ha reduït un 18% entre
2005 i 2014. Ha passat de 13.931 kWh per habitant el 2005 a 11.477 el 2014. Les
principals fonts d’energia a Vilafranca són els combustibles líquids (53%), l’electricitat
(28%) i el gas natural (19%).
Figura 31- Consum energètic per habitant 2005-2014
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Font: Ajuntament de Vilafranca i Diputació de Barcelona, 2017

Arrel de l’aprovació Pla d’Acció per l’Energia Sostenible, i especialment per la crisi econòmica,
a partir de 2010 els consums energètics a Vilafranca es reduïren notablement. Entre 2005 i
2014, els consums a Vilafranca van reduir un 10%, essent més accentuada entre 2010 i 2013
(13% de reducció). No obstant, a partir de 2013 el consum energètic està tornant a repuntar.

La font energètica del domèstic prové en la seva majoria del gas natural (54%), seguit de
l’electricitat (40%). La del terciari en canvi és l’electricitat (76%). A partir de 2012, aquest sector
ha incorporat entre les seves fonts energètiques algunes com la biomassa o la solar tèrmica,
tot i que els seus valors continuen essent residuals pel gran pes que continua tenint
l’electricitat. El sector transport continua essent dependent del gasoil (82%), en el qual a penes
hi ha presència d’altres fonts energètiques.
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Per sectors, a Vilafranca el transport implica majors consums energètics (52%), seguit del
domèstic (28%) i el terciari (20%). Entre els descens dels seus consums destaca el sector
domèstic, que ha assolit una reducció de consum pròxima al 20% entre 2005 i 2014. Per al
mateix període, el transport ho ha fet en un 9%, mentre que el sector terciari ha patit un
descens del 3% del consum. En els tres casos, el descens del consum s’accentua a partir de
2010. El transport, però, tornà a incrementar-se a partir de 2014.
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Figura 32- Consum energètic per sectors 2005-2014
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2.9

Residus

La reducció de la generació de residus i l'increment del reciclatge impliquen menys costos de
processament dels residus i menors emissions associades al procés de tractament.
La reducció de residus generats durant els darrers quinze anys es produeix tant a Vilafranca
com a la comarca de l’Alt Penedès. A Vilafranca es passa de 1,50kg/hab./dia el 2000 a
1,14kg/hab./dia el 2016. La taxa de recollida selectiva de residus ha incrementat tant a
Vilafranca com a nivell comarcal, passant de reciclar al voltant del 15% dels residus l’any 2000
al voltant del 25% .
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Vilafranca del Penedès genera 1,14 kg/hab/dia de residus i té una taxa de recollida
selectiva del 35%. Genera menys residus que la resta de l’Alt Penedès però també té
unes taxes de reciclatge menors. Les variacions tèrmiques derivades del canvi climàtic
podran demanar canvis en els patrons de recollida de residus i de neteja de l'espai
públic per garantir les condicions sanitàries i olfactives adequades.
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Així doncs, un augment de les temperatures comportarà un increment en la demanda de fred
per garantir la climatització d’habitatges, oficines i industries. La gestió de les fonts
energètiques i la moderació del consum seran cada vegada més rellevants.
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Figura 33- Total de residus generats (kg/hab./dia) període 2000 - 2015
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Figura 34- Taxa de recollida selectiva de residus
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Els residus voluminosos i la fusta, junt amb la matèria orgànica són el tipus de residu que més
es recicla, representant el 23% i el 21%, respectivament, del total de residus reciclats
(IDESCAT, 2015). A nivell comarcal la situació és similar tot i que es recicla més matèria
orgànica (26%) que residus voluminosos i fusta (19%). Els residus que a ambdós casos són
els que menys es reciclen son els envasos lleugers i el paper i cartró.
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Figura 35- Recollida selectiva registrada per tipus a Vilafranca del Penedès i a l’Alt Penedès el 2015
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Font: IDESCAT, 2017

A Vilafranca s’utilitzen diferents tipus de recollida de residus per donar servei a les diferents
necessitats:

Figura 36- Planta de la Gestió Integral de Residus M. Requena

Font: Chatarras M. Requen
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Vilafranca compta amb dues instal·lacions de residus: Knauf Miret i Gestió Integral de Residus
M. Requena. A la primera es fa únicament el reciclatge de plàstics, mentre que a la segona
instal·lació es fa el reciclatge de paper i cartró, plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o
compostos metàl·lics, i la gestió per un Centre de Recollida i Transferència
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 Recollida amb contenidors de superfície: és la més habitual i es realitza mitjançant
ubicacions a la via pública amb diferents contenidors (resta, orgànica, envasos, paper
cartró i vidre). La resta i l’orgànic es recull cada dia, mentre que la resta de contenidors
tenen uns dies de la setmana marcats per a la recollida.
 Recollida porta a porta: es realitza en alguns carrers del Centre Vila on es fa difícil la
ubicació de contenidors i el trànsit diari dels camions.
 Recollida de voluminosos (mobles i trastos vells): es realitza cada dimecres
 Recollida de paper cartró comercial: servei gratuït tres dies a la setmana i dirigit a tots els
establiments de la vila que generen gran quantitat de cartró
 Recollida de piles, fluorescents: es realitza en diferents establiments
 Recollida de medicaments: es realitza en diferents farmàcies o centres d'atenció primària
 Recollida de roba: mitjançant uns contenidors específics instal·lats a la via pública
 Deixalleria mòbil: recollida de residus especials en petites quantitats
 Deixalleria municipal: per a gran quantitat de residus municipals especials
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Els efectes del canvi climàtic estan augmentant la probabilitat de fenòmens
meteorològics extrems com ara sequeres, inundacions i onades de calor, així com
canvis graduals en la temperatura i les precipitacions mitjanes; i Vilafranca del Penedès
no serà una excepció.

3.1

Clima actual

Les dades climàtiques referents pel municipi de Vilafranca del Penedès són les de l’estació
de La Granada i són enregistrades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Per
proximitat i segons estableix el SMC, aquesta estació automàtica és la que recull la informació
meteorològica de Vilafranca.

La precipitació mitjana anual durant els darrers 16 anys (2000-2016) és de 501 mm; oscil·la
entre els 295 mm i els 742 mm, concentrant-se els mesos de més precipitació a la primavera
i la tardor. De mitjana, a la primavera i la tardor hi ha una quantitat de precipitació al voltant
dels 44-84 mm mensuals, essent els mesos d’octubre i novembre els més plujosos. Per contra,
la precipitació mensual a l’estiu i a l’hivern oscil·la entre els 19 mm i els 34 mm.

Taula 1- Registre dades climàtiques de Vilafranca del Penedès 2000-2016

Període 2000-2016

Temperatura mitjana (ºC)
Precipitació mitjana (mm)
Humitat relativa mitjana (%)
Velocitat del vent mitjana (m/s)

15,0
501
73
1,9

Temperatura màxima (ºC)
Precipitació màxima (mm)
Humitat relativa màxima (%)
Velocitat del vent màxima (m/s)

21,3
62
91
8

Temperatura mínima (ºC)
Precipitació mínima (mm)
Humitat relativa mínima (%)
Velocitat del vent mínima (m/s)

9,8
46
-

Font: Diputació de Barcelona i Servei Meteorològic de Catalunya
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La humitat relativa mitjana enregistrada pel mateix període de temps (2000-2016) és alta, amb
un 73%. Pel que fa al vent, la velocitat mitjana enregistrada entre el 2000 i el 2016 és d’1,8m/s.
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El clima de Vilafranca del Penedès és temperat i càlid. La temperatura mitjana durant els
últims 16 anys (2000-2016) és de 15ºC però la temperatura màxima mitjana mensual és de
21,3ºC i la mínima de 9,8ºC. En general, la temperatura mitjana anual oscil·la entre els 14,3ºC
i els 15,6ºC.
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El clima de Vilafranca del Penedès es caracteritza per hiverns freds i estius càlids i secs.
Presenta unes precipitacions anuals amb destacades variacions mensuals, concentrades als
mesos de primavera i tardor. A l’estiu i a la tardor acostuma a haver-hi tempestes amb llamps,
trons i pluja abundant.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

3 Clima

Figura 37 - Diagrama ombrotèrmic de Vilafranca del Penedès 2001-2016
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Previsions climàtiques 2030

Les projeccions obtingudes directament dels Models de Circulació Global Climàtics (MCGs)
per al s. XXI no són útils per avaluar els impactes a escala regional i local que tindran lloc a
causa de l’escalfament global. Per aquest motiu, es recomana l’ús de tècniques de
regionalització climàtica per a la realització d’escenaris climàtics futurs a alta resolució de
l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007). Aquestes tècniques consisteixen
bàsicament en obtenir les variables meteorològiques principals amb un detall espacial més
gran.
La necessitat de baixar d’escala les simulacions dels MCGCs, es fa més palesa encara en
zones de la Terra amb una complexa orografia com Catalunya, situada sota la influència de
masses d’aire d’origen polar i tropical. La seva complexa orografia comporta que els
processos mesoescalars (pluges orogràfiques o fenòmens convectius), tinguin un paper molt
important en la climatologia arreu del territori.
Els aiguats que es donen a Catalunya són resultat de pluges orogràfiques. El vent de llevant
procedent del mar i carregat d'humitat es troba amb les serralades costaneres (serralada
Litoral Catalana, serralada Prelitoral) i és obligat a pujar ràpidament formant núvols potents
que provoquen pluges intenses.
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3.2
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Durant els darrers 16 anys, el clima a Vilafranca del Penedès presenta oscil·lacions de
precipitació i temperatura, tot i que amb els últims tres anys les precipitacions tendeixen a un
descens i les temperatures a estabilitzar-se. La precipitació entre 2014 i 2016 es situa per sota
dels 570 mm, sent el 2015 l’any amb menor precipitació anual des del 2000 i la temperatura
mitjana al voltant dels 15,2ºC. Els anys més plujosos (2002 i 2013) s’han situat al voltant dels
700 mm, mentre els més secs (2001 i 2015) a penes han superat els 360 mm anuals.

La previsió climàtica a Vilafranca del Penedès fins el 2100, d’acord amb el “Primer informe
sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el Segle XXI”,
és:

Escenari A2

2040

2070

2100

Període Augment Augment Augment Augment Augment Augment
2000-2016
mínim
màxim
mínim
màxim
mínim
màxim
Temperatura mitjana
(ºC)

Temp. Màx. mitja
mensual (ºC)
Precipitació
mensual màx. 24h
Humitat relativa
màxima
Velocitat del vent
màxima
Temp. Mín. mitja
mensual (ºC)
Precipitació mínima
Humitat relativa
mínima
Velocitat del vent
mínima

15,0

0,6

0,9

1,8

2,4

3,1

4,1

500,6

-3,0%

-12,4%

-5,3%

-20,4%

3,9%

35,0%

72,9

-0,3%

1,1%

0,2%

1,6%

-0,8%

4,8%

1,9

-0,7%

-4,4%

0,0%

1,4%

-1,7%

7,2%

21,3

0,7

1,1

2,0

2,6

3,4

4,6

61,6

-0,1%

25,7%

-1,1%

37,6%

-0,4%

37,1%

90,9

1,8%

3,4%

0,4%

4,4%

0,0%

3,2%

7,9

-1,3%

4,8%

0,3%

4,8%

-0,5%

3,5%

9,8

0,0

0,4

1,4

2,0

2,9

3,6

-

-13,8%

-20,6%

17,3%

45,4%

20,8%

61,6%

45,5

0,3%

-2,0%

-1,9%

3,1%

-1,9%

-6,3%

-

-4,7%

-9,2%

-5,8%

-11,2%

-5,3%

15,8%

Font: Càlculs a partir del primer informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el segle
XXI del Servei Meteorològic de Catalunya
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Precipitació mitjana
Humitat relativa
mitjana
Velocitat del vent
mitjana
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Taula 2- Previsió climàtica 2040, 2070, 2100 segons l’escenari A2 “Sever” (pessimista) a Vilafranca del Penedès
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El “Primer informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per a Catalunya
durant el segle XXI” del Servei Meteorològic de Catalunya (2011) divideix Catalunya en tres
zones, sent la zona litoral, aquella on es situa al municipi de Vilafranca del Penedès. En aquest
informe es diferencien dos escenaris A2 (sever) i B1 (moderat), i s’estableixen les variacions
de temperatura, precipitació, humitat i vent per cada estació climàtica de l’any (veure Taules
1 i 2).

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

A l'últim informe de l’IPCC (2014) es considera que una de les zones de la Terra més
vulnerables al canvi climàtic seria la zona Mediterrània. En aquesta zona es projecta un
augment de la temperatura mitjana superior al valor mitjà projectat pel conjunt del planeta, així
com una disminució de la precipitació. Concretament, s’espera que al Sud d’Europa empitjorin
les condicions ambientals amb temperatures més altes i durant més dies, i llargs episodis de
sequeres, en una regió ja vulnerable per si mateixa a qualsevol variabilitat climàtica. En
conseqüència, es reduiria la disponibilitat d’aigua, el potencial de generació hidroelèctrica, i el
rendiment de cultius. Alhora es veuria afectat el sector turístic. S’esperen, a més a més, més
riscos per a la salut humana a causa d’una major freqüència d’onades de calor i incendis
forestals.

Escenari B1

2040

2070

2100

Període Augment Augment Augment Augment Augment Augment
2000-2016
mínim
màxim
mínim
màxim
mínim
màxim
Temperatura mitjana
(ºC)

Temp. Màx. mitja
mensual (ºC)
Precipitació
mensual màx. 24h
Humitat relativa
màxima
Velocitat del vent
màxima

Precipitació mínima
Humitat relativa
mínima
Velocitat del vent
mínima

0,7

1,0

1,1

1,6

2,2

2,9

1,7%

-11,3%

-0,6%

-11,2%

7,8%

21,4%

72,9

0,5%

1,8%

0,2%

1,5%

-0,1%

1,4%

1,9

-1,4%

-3,1%

-1,5%

-2,5%

-2,6%

-5,7%

21,3

0,8

1,2

1,3

1,8

2,4

3,2

61,6

-1,2%

40,4%

-1,2%

21,7%

4,0%

35,2%

90,9

1,2%

3,5%

1,4%

2,8%

0,0%

2,7%

7,9

1,0%

3,2%

-0,3%

4,5%

-0,9%

2,4%

9,8

0,4

0,7

0,9

1,4

2,0

2,5

-

-14,5%

-25,9%

-6,4%

-25,8%

-12,9%

-47,3%

45,5

0,1%

-1,8%

-0,1%

-1,4%

-1,1%

-3,4%

-

-4,9%

-8,0%

-4,1%

-7,6%

-6,6%

-10,7%

Font: Càlculs a partir del primer informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el segle
XXI del Servei Meteorològic de Catalunya
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Segons les dades del "Primer informe sobre la generació d'escenaris climàtics regionalitzats
per a Catalunya durant el segle XXI" del Servei Meteorològic de Catalunya la tendència en
ambdós escenaris és un augment de la temperatura mitjana, com a mínim 3ºC més el 2100
respecte el 2001-2015. L'augment més accentuat es centra durant els mesos d'estiu i per tant,
es preveu un augment considerable del nombre i intensitat de les onades de calor.
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Taula 3- Previsió climàtica 2040, 2070, 2100 segons l’escenari B1 “Moderat” (Optimista) a Vilafranca del Penedès
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Figura 38- Tendències futures de temperatura mitjana. Escenari A2 i B1 (ºC)
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Figura 39- Tendències futures de precipitació mitjana. Escenari A2 i B1 (mm)
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Les precipitacions tendeixen a mantenir-se al voltant dels 400mm anuals segons les
tendències futures. Tot i així, la tendència és a un augment dels episodis de tempestes
torrencials.

Figura 40- Tendències futures de humitat relativa mitjana. Escenari A2 i B1 (%)
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La velocitat del vent mitjana tendirà a disminuir lleugerament fins a 1,7m/s el 2100.
Figura 41- Tendències futures de velocitat del vent mitjana. Escenari A2 i B1 (m/s)
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La humitat relativa mitjana tindrà a mantenir-se estable; al voltant del 70-72% d’humitat
relativa. La diferència entre ambdós escenaris és mínima.

2100

B1

Font: Servei Meteorològic de Catalunya
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4.1

Gestió energètica municipal

La gestió energètica municipal és coordinada a través d’un sistema d’informació i gestió
energètica GEMWEB, que permet gestionar les dades de facturació i consum, permetent fer
seguiments i controls de les dades energètiques dels diferents equipaments i edificis
municipals, i l’enllumenat públic. Els anàlisis i controls dels subministraments elèctrics
d’equipaments i enllumenat es realitzen a través del departament de serveis urbanístics, tot i
que necessita la implicació d’altres departaments.

4.2
4.2.1

Inventari de consums i emissions a l’àmbit municipal
Consum d’energia

Figura 42- Evolució del consum energètic (MWh) entre el 2005 i 2014 a Vilafranca del Penedès
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Font: Diputació de Barcelona a partir de dades de fonts diverses (ICAEN; CORES, distribuïdores), 2014

48

Copia electrònica autèntica de document a paper

El consum energètic disminueix un 13% entre el 2005 i el 2013 (57.455 MWh menys
consumits). El major descens es dóna durant el període de crisi econòmica, i a partir de 2014
es retorna a increments, amb un augment del consum energètic entorn al 2% (respecte 2013,
any amb un consum més baix).

CSV: 11777074020352066126

Actualment, amb l’elaboració del Pla de Mitigació i Adaptació Local contra el Canvi Climàtic,
l’Ajuntament es compromet a la reducció de les emissions derivades de la seva activitat i per
tant, a l’execució de noves accions o continuació de les proposades al PAES, accions
encaminades a assolir la màxima eficiència energètica a Vilafranca. Els principals àmbits on
l’Ajuntament assumeix responsabilitat de reducció directa són les dependències municipals,
el cicle de l’aigua, la gestió de residus i el transport municipal.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Des de novembre de 2009, Vilafranca del Penedès es troba adherit al Pacte d’Alcaldes,
mecanisme posat en marxa per la Comissió Europea amb l’objectiu de lluitar, en l’àmbit local,
contra el Canvi Climàtic. Mitjançant aquest acord, l’Ajuntament va prendre el compromís
d’elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), realitzat el 2010 i aprovat al Ple
Municipal al 2011. Amb l’aprovació del PAES, s’han desenvolupat un seguit d’accions
encaminades a la millora energètica municipal.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

4 Proposta de Mitigació

Figura 43- Distribució de consums energètics per sectors
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El transport representa el principal sector consumidor d'energia al municipi amb un
52%, i amb tendència a incrementar progressivament el seu pes relatiu respecte la resta de
sectors. El sector domèstic passa del 30% al 28% entre 2005 i 2014, mentre que el sector
terciari passa del 19% al 20% pel mateix període.

Domèstic
28%

El consum energètic es modera a Vilafranca, i el fet en gran part es causat per la crisi
econòmica en el període 2008-2014. Aquest descens dels consum energètics es trasllada als
sectors de la següent manera: el transport disminueix un 9,4% des de 2005 i fins 2014, el
domèstic un 19,5% menys, i el sector terciari redueix el consum un 3,4%.
La crisi ha accelerat l’estalvi energètic residencial, amb un 19,5% de caiguda del
consum. El consum de les llars ha disminuït en aquest context, en general, per l’estalvi
de les famílies en el marc de pobresa econòmica.



El transport ha caigut un 9,4% , bàsicament perquè l’increment de la mobilitat privada
en cotxe s’ha moderat durant la crisi i perquè l’evolució tecnològica dels vehicles ha
estat molt important en els darrers anys, vinculada al fenomen del “down-sizing” dels
motors.



El sector terciari ha evolucionat menys que els altres, reduint el seu consum un 3,4%.
Això indica que potencialment aquest sector pot millor encara en consum i en eficiència
en l’horitzó d’aquest pla.
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Figura 44- Evolució del consum energètic anual per sectors
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Figura 45- Distribució dels consums energètics per fonts
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La principal font de consum energètic a Vilafranca són els combustibles líquids que
representen més del 50% del consum total. L'electricitat representa un 27% (un 2% més
que el 2005) i el gas natural un 19% (un 1% menys que el 2005). El consum de GLP tan sols
és de l'1% (ho era del 2% el 2005). La distribució dels consums per font energètica entre 2005
i 2014 no ha canviat gaire tot i que en termes absoluts, el consum total des del 2005 ha
disminuït un 11%.

Gas natural
19%

Font: Diputació de Barcelona, 2014

El consum de combustibles líquids entre 2005 i 2014 s'ha reduït un 10%, en gran part a causa
de la disminució del transport. El consum d'electricitat i de gas natural s'ha reduït 4% i 19%
respectivament en aquest mateix període, en aquest cas, promogut per un canvi d'hàbits,
especialment en l'àmbit residencial.
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Figura 46- Evolució del consum energètic anual per fonts
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4.2.2

Emissions de Gasos de l’Efecte Hivernacle

Figura 47- Evolució de les emissions (CO2) entre el 2005 i 2014 a Vilafranca del Penedès

180.000
160.000
140.000

Objectiu PAES 2020

tCO2

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Font: Diputació de Barcelona
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El descens d’emissions de CO2, fins ara registrat, permet assolir els objectius de
reducció d’emissions establerts al PAES per l’any 2020 de 131.119 tCO2. El descens
d’emissions de CO2 a 2014 es situa a nivells per sota dels objectius establerts pel 2020.
Les emissions de CO2 han disminuït un 33% des del 2005. El 2013 es van emetre 10.041
tCO2 menys del que es preveia assolir al 2020. Tot i situar-se actualment a nivells per sota
dels objectius establerts a 2020, el 2014 les emissions han augmentat un 2% respecte el 2013.

CSV: 11777074020352066126

Font: Diputació de Barcelona, 2014
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Figura 48- Evolució de les emissions (CO2) per sector entre el 2005 i 2014 a Vilafranca del Penedès
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El transport segueix sent el sector amb major taxa d'emissions de CO2 des de 2005, amb un
50%. Però, el seu volum d'emissions durant els darrers 9 anys ha disminuït un 9%. El sector
terciari i domèstic també han disminuït considerablement el seu volum d'emissions, un 5% i
4%, respectivament entre el 2005 i el 2014.

Domèstic
24%

El sector domèstic, a més a més, rendibilitza addicionalment l’estalvi d’emissions de GEH
derivat del descens del consum energètic de les llars, que com s’ha indicat anteriorment
correspon a un 19,5% entre 2005 i 2014.
El sector transport, en canvi, augmenta el volum d’emissions proporcionalment a l’augment
del seu consum energètic, tot i que en termes absoluts, les tCO2 han disminuït un 9% des de
2005. No s’han observat encara, en el període 2005-2014, canvis sensibles en la flota de
vehicles locals, tals com la introducció de més vehicles elèctrics, híbrids o propulsats per
vehicles alternatius. Amb tot, aquest serà un element que caldrà preveure de cara als propers
anys, ja que de ben segur es materialitzaran canvis en el parc automòbil de cara a 2030.
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El sector domèstic i terciari es beneficien de forma molt important per la millora del mix elèctric
estatal, tenint en compte que són sectors on la font d’energia elèctrica té un pes major. El
factor d’emissions associat al consum d’un kWh d’electricitat ha caigut entre 2005 i 2014, la
qual cosa fa que un kWh d’electricitat consumit el 2014 emeti menys que un kWh d’electricitat
consumit al 2005. Per això les emissions cauen en ambdós sectors, que consumeixen un 40%
d’electricitat en el cas del sector domèstic, i un 76% el que consumeix el sector terciari (dades
referents a 2014).
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Font: Diputació de Barcelona, 2014
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Figura 49- Evolució de les emissions anuals per sectors a Vilafranca del Penedès
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La principal font d'emissions a Vilafranca del Penedès el 2005 eren els combustibles líquids i
l'electricitat (representaven un 42% i el 37% respectivament). Al 2014, l'electricitat ha disminuït
el seu volum d'emissions un 11% (representa el 26%), en canvi les emissions dels
combustibles líquids han augmentat un 9%. Els combustibles líquids continuen representant
la principal font d'emissions de CO2 amb un 51%. El gas natural representa un 14% de les
emissions i respecte el 2005 ha augmentat un 2%.
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Figura 50- Distribució de les emissions per fonts a Vilafranca del Penedès
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Origen dels estalvis registrats i actualització d’objectius 2030

El descens global de les emissions ha estat del 33% entre 2005 i 2014. Els sectors amb una
major contribució al descens del CO2 han estat el terciari (10,1%) i el domèstic (10%).
En tots dos casos, l’evolució del mix energètic (factor exogen) ha estat crítica, ja que el consum
d’electricitat és majoritari en aquests dos sectors.

El transport contribueix en un 3,4% globalment, que pot venir marcat per la conjuntura
econòmica, tant en positiu com en negatiu. Per tant, menor creixement econòmic tendeix a
generar menor mobilitat, però alhora es produeix una renovació del parc automobilístic més
pausada.
El cicle de l’aigua contribueix en un 1,4% addicional.

Figura 51- Origen de les reduccions d’emissions a Vilafranca del Penedès entre 2005 i 2014

Evolució del mix elèctric a l'Estat Espanyol
La cobertura de la demanda elèctrica amb energies renovables passa del 20% el 2005 a
42,8% el 2014 (37,1% el 2015). Aquest increment es deu a la incorporació de la demanda
d'energia eòlica, solar i tèrmica renovable.
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Font: MCRIT 2017

CSV: 11777074020352066126

Per assolir els objectius de reducció d’emissions al 2030 (reducció del 40%) falta reduir un
15,2% més les emissions de CO2.
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Així, el descens associat al canvi d’hàbits de la ciutadania (menor consum, major eficiència
dels habitatges i negocis) només ha contribuït en un 6,4% globalment. Això indica que encara
hi ha recorregut per a millorar, especialment en el sector terciari que no rendibilitza millores
en la mateixa magnitud que el sector domèstic.
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4.2.3
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Figura 52- Contribució d'energia renovable al total de la generació elèctrica d'Espanya
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Font: Wikipedia (a partir de dades de la Red Eléctrica de España), 2014
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4.3.1

Consum d’energia en l’àmbit Ajuntament

El consum energètic per habitant en l'àmbit de l'Ajuntament ha augmentat un 13% des
del 2005, tot i que des del 2012 hi ha un lleuger descens del consum. Un 6% del consum
energètic al 2016 prové d’energies netes (biomassa, fotovoltaica i solar tèrmica),
quantitat que va en augment.

Figura 53- Evolució del consum energètic (MWh) dels equipaments municipals per sectors
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Els sectors que consumeixen més energia són els edificis i equipaments municipals. El 2016
el 42% del consum energètic municipal correspon als edificis i equipaments, el 39% de
l'energia en l'àmbit municipal correspon a l’enllumenat públic i els semàfors, i finalment el 18%
correspon a la flota municipal.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Inventari de consums i emissions a l’àmbit de l’Ajuntament
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(*) Les dades referides a la flota municipal i l’enllumenat públic pels anys 2006, 2008, 2009, 2010 són estimades en funció als anys anteriors.

Font: Diputació de Barcelona, 2016

Des de 2005 la tendència de consum ha augmentat, però és la flota municipal la que duplica
el seu consum. Cal esmentar que al nombre d’equipaments gestionats per l’ajuntament des
del 2005 ha incrementat i per tant, la despesa municipal també ho ha fet.
En termes de despesa energètica per habitant, entre el 2005 i el 2016, el consum ha
incrementat un 13%. Majoritàriament ha sigut promogut per la flota municipal (+31%) i pels
edificis i equipaments (+17%)
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0

Emissions GEH en l’àmbit Ajuntament

Les emissions de CO2 en l'àmbit de l'Ajuntament han incrementat un 21% des del 2005.
El sector que emet més CO2 són els edificis i equipaments municipals, seguit de l’enllumenat
públic. Els edificis i equipaments municipals emeten el 47% i l'enllumenat públic i els semàfors
un 33% de tCO2.
Figura 54- Evolució de les emissions de CO2 dels equipaments municipals per sectors
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Contribució de l’enllumenat públic i semàfors

L’enllumenat públic representa el 33% dels consums de l’Ajuntament. El consum energètic de
l'enllumenat públic i dels semàfors s’ha incrementat un 76% entre d 2005 i 2016.
La principal font de consum de l'enllumenat públic municipal és l'electricitat.
En total, hi ha 95 quadres d’enllumenat públic, que fan un total de 7.524 làmpades, de les
quals 449 són LED (5,9%), i representen un total de 29.267 W.
4.3.4

Contribució des d’equipaments municipals

Les emissions dels equipaments i instal·lacions municipals entre 2005 i 2016 han incrementat
un 1%, i el consum energètic ho ha fet un 16%.
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Edificis, equipaments i infraestructures

2016

(*) Les dades referides a equipaments i enllumenat pels anys 2006, 2008, 2009 i 2010 són estimades en funció als anys anteriors.

4.3.3
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4.3.2

Les emissions de CO2 generades en els equipaments municipals han augmentat un 1%, tot
hi la reducció del 19% del gas natural. Però les emissions d’electricitat han incrementat un
43%.

Consum energètic
Equipaments municipals

Electricitat
Gas natural
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Taula 4- Evolució del consum energètic i les emissions dels equipaments municipals entre 2005 i 2016
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Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 2016
Figura 55- Evolució dels consums energètics dels equipaments municipals entre 2005 i 2014
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Les principals fonts de consum energètic en dependències municipals són l’electricitat (52,9%)
i el gas natural (40,9%). El 6,2% restant correspon a energies netes (biomassa, solar tèrmica
i fotovoltaica). El consum de gas natural ha disminuït un 19,1%, mentre que el consum
d’electricitat ha incrementat un 32,9%.
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De 112 equipaments i edificis municipals amb registre i control dels seus consums elèctrics al
2016, la següent taula mostra aquells 10 que presentaren majors consums d’electricitat:
Taula 5- Equipaments municipals amb major consum d’electricitat al 2016

Nom centre
Pça. Jaume I, núm. 1 bxos. Museu (Vinseum)
Policia Local
Ateneu Municipal
Santa Maria
Camp de futbol núm. 1

2016 (wKh)
180.548
150.978
131.102
115.784
109.919

% consum respecte total
equipaments municipals
6,8%
5,7%
5,0%
4,4%
4,2%
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86.482
77.847
73.189
71.516

3,3%
2,9%
2,8%
2,7%

Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

De 41 equipaments i edificis municipals amb registre i control dels seus consums de gas al
2016, a següent taula mostra aquells 10 que presentaren majors consums de gas:

Nom centre

2016 (wKh)
196.165
156.207
150.064
140.902
130.703
118.867
100.177
95.518
84.185
73.448

Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

4.3.5

Contribució de la flota de vehicles municipals

Els consums i emissions de la flota de vehicles municipals augmenta en consum i emissions
en totes les seves modalitats. La flota de vehicles incrementa el seu consum energètic en un
74% i el transport públic ho fa en un 49%. La flota de vehicles externalitzada per part de
l’Ajuntament augmenta igualment en un 49%.
Les emissions també s’incrementen en les tres modalitats, al mateix ritme que els consums:
un 73% s’incrementen les emissions associades a la flota de vehicles pròpia; un 28 aquelles
associades al transport públic municipal i un 52% les de la flota de vehicles externalitzada.
Taula 7- Evolució del consum energètic i emissions de la flota de vehicles municipals entre 2005 i 2013

Flota de vehicles i transport públic
Flota de vehicles pròpia
Flota de vehicles externalitat
Transport públic
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Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
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Des del 2005 fins el 2013 el consum de la flota de vehicles i el transport públic a Vilafranca ha
incrementat un 52% i les emissions ho han fet un 51%.
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Taula 6- Equipaments municipals amb major consum de gas al 2016
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Figura 56- Consums energètics de la flota de vehicles municipals i transport públic l’any 2013

13%
23%

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

64%

Flota pròpia (kWh)

Flota externa (kWh)

Transport públic (kWh)

Producció local d'energia inferior a 20MW

La producció d'energia local a Vilafranca del Penedès correspon principalment a energia
fotovoltaica. El 2015 es produïren 150.563 kWh d’aquest tipus d’energia a nivell local.
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Figura 57- Evolució de la producció local d’energia fotovoltaica 2005-2015
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Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 2013

4.3.6
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La flota de vehicles pròpia tan sols representa el 13% del total del consum d’aquest àmbit. El
transport públic municipal consumeix el 23% del total i és la flota de vehicles externalitzada la
que té un major consum, 64%.

2015

Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès i Diputació de Barcelona, 2017
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Figura 58- Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa 388 kWp.

4.4

Síntesi d’inventaris

Taules resum
A continuació es mostra un resum de les dades obtingudes a l'inventari d'emissions i consums
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que reflecteixen la situació energètica actual del
municipi.
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El projecte “Vinyesxcalor” persegueix igualment la producció d’energia a través de la
biomassa, i el “district heating” del barri de La Girada n’és un exemple. Aquest consta d’una
sala de caldera, una sitja d’emmagatzematge de biomassa i la xarxa de calefacció urbana,
construït a principis de 2016, i a la qual es troben connectats 4 edificis públics: l’Escola Dolors
Piera, el Centre de Recursos Pedagògics, la Guarderia El Parquet i l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Penedès. Aquests edificis han substituït els sistemes de calefacció i d’ACS, que funcionaven
amb gas natural o energia elèctrica, per un sistema de calefacció centralitzat de biomassa. En
un futur està previst que s’hi connectin nous equipaments (Centre Sociosanitari Ricard
Fortuny).

CSV: 11777074020352066126

El municipi ha desenvolupat, també, experiències en altres camps de les renovables.
Vilafranca compta amb una instal·lació solar tèrmica per aigua calenta sanitària al complex
aquàtic municipal, la qual té una potència màxima de 24.651 kWh. També l’Oficina Local
d’Habitatge té instal·lada una bomba de calor geotèrmica, que pot arribar a produir 14,6 kWh.
Els vestuaris del camp de futbol disposen d’una caldera de biomassa per la calefacció dels
mateixos i l’escalfament de l’aigua calenta sanitària.
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8- Consum energètic (MWh) de l’àmbit PAES l’any 2005
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9- Consum energètic (MWh) de l’àmbit PAES l’any 2016

Combustibles fòssils
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0

68.381

4.663

1.995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126.966

0

86.882

6.199

4.295

0

0

0

0

180

111

16

?

?

?

?

?

1.787

176

?

?

?

?

?

0

?

?

0

373

0

0

0

191.102

41.014

0

0

0

50.436
3.471

0

GLP

Gasoil
C

0

NSPORT:

municipal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

otal transport

0

0

0

0

0

192.888

41.191

0

2.194

0

0

0

126.966

0

86.882

6.199

4.295

192.888

41.191

0

2.194

180

111

0

1.821

0

14

uisició municipal
ctricitat"verda"
icada [MWh]:

?

2016 CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh]
Combustibles fòssils

Categoria

Electricitat

Calefacció/
Refrigeració

Gas natural

GLP

Gasoil C

Gasoil

Gasolina

Altres
combustibles
fòssils
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Calefacció/
Refrigeració

Energies renovables
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2016 CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh]

Biocombustible

0
0
0

0

?
0
0
0
0
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CIS, EQUIPAMENTS I
EIS

s I equipaments municipals
r serveis (exclòs Ajuntament) *

2.623

0

2.026

0

0

0

0

0

0

70.435

0

16.475

1.536

2.299

0

0

0

0

r domèstic *

50.436

0

68.381

4.663

1.995

0

0

0

0

3.471

0

0

0

0

0

0

0

0

126.966

0

86.882

6.199

4.295

0

0

0

0

?

?

?

?

?

1.787

176

?

?

menat públic i semàfors

otal edificis, equipamients i
is

SPORT:

municipal

0

0

0

0

0

?

0

373

port privat i comercial *

0

0

0

0

0

191.102

41.014

0

1.821

0

0

0

0

0

192.888

41.191

0

2.194

126.966

0

86.882

6.199

4.295

192.888

41.191

0

2.194

otal transport

l

14

isició
tricitat"verda"
]:

municipal
certificada

?
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10- Emissions de gasos d’efecte hivernacle àmbit PAES 2005

RES:
ó de
us
ament)
de
ua
otal
s

Calefacció/Refrigeració

GLP

Gasoil
C

Gasoil

Gasolina

Biocombustible

Biomassa

Energia
solar
tèrmica

Energia
geotèrmica

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS
1.242

487
0

35.443

244
2.882

664

813

17.439

1.944

786

0
25.116

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63.329

0

20.809

2.852

1.598

0

0

0

13

0

0

0

TRANSPORT:

0

0

0

0

0

112

69

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

0

0

51.863

15.249

0

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.318

0

81

0

0

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63.329

0

20.809

2.852

1.598

51.863

15.318

0

94

0

0

0
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umenat
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ubtotal
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Combustibles fòssils
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tegoria

2005 EMISSIONS DE CO2 (t)
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Combustibles fòssils
Gas natural
Categoria

Electricitat

GLP

Gasoil C

Gasoil

Altres combustibles
fòssils

Gasolina

Calefacció/Refrigeració

CIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS

s i equipaments municipals
serveis (exclòs Ajuntament)

1.242

487

244

0

0

0

664

813

0

0

0

25.116

0

17.439

1.944

786

0

0

0

1.527

0

0

0

0

0

0

0

63.329

0

20.809

2.852

1.598

0

0

0

municipal

0

0

0

0

0

112

69

0

port públic

0

0

0

0

0

64

0

0

15.249

0

domèstic

tal edificis, equipamients i
s

SPORT:
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0

2.882

menat públic i semàfors

35.443

0
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2005 EMISSIONS DE CO2 (t)

0

0

0

0

0

tal transport

0

0

0

0

0

0

15.318

0

ó de residus (tractament)

?

?

?

?

?

?

?

?

de l’aigua

?

?

?

?

?

?

?

?

tal altres

0

0

0

0

0

0

0

0

63.329

0

20.809

2.852

1.598

51.863

15.318

0

ES:
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port privat i comercial

51.863
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11- Emissions de gasos d’efecte hivernacle àmbit PAES 2016

Combustibles fòssils

Categoria

Electricitat

ICIS, EQUIPAMENTS I
VEIS
cis I
paments
0
cipals
or serveis
òs Ajuntament)
18.994

Gas
natural

Calefacció/
Refrigeració

GLP

Gasoil C

Gasoil

0

0

0

0

0

0

0

3.328

354,7891378

613,9081778

0

13.813

1.077

532,784187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.844

0

17.550

1.432

1.147

0

0

0

0

0

0

municipal

0

0

sport públic
sport privat i
ercial *

0

0

0

0

0

477

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

0

0

1.250

Energia
geotèrmica

NSPORT:

10.213

0

0

0

0

51.024

0

340

0

0

0

0

0

0

0

51.501

10.256

0

410

0

0

RES:
ió de residus
tament) *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de l’aigua *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.844

0

17.550

1.432

1.147

51.501

10.256

0

410

0

0

otal altres

emissions Ajuntament tCO²,

ssions Ajuntament respecte
, 2010

2.250
-40%

Emissions PAES per habitant
Emissions Ajunt. per habitant

2005
3,22
0,11

2016
3,19
0,06
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otal transport

0

0

0
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0

13.601

Energies renovables
Energia
Biocombustible
Biomassa
solar
tèrmica

409
0

or domèstic *
menat públic i
àfors
otal edificis,
pamients i
eis

Gasolina

Altres
combustibles
fòssils
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2016 disponible EMISSIONS DE CO2 (t)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tendèn
-1,1%
-45,6

KWh/any

Producció d’energia local

Sector
privat
Sector
públic
municipal

2015

Fonts
renovables

-

-

Altres

-

Fonts
renovables
Altres

Intensitat energètica local
(sobre el PIB)
Fonts
renovables
Altres

Tendència
2005

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.475

150.563

2650%

0,15

3,84

2414%

kWh/€

kWh/€

2005 *

2015

0,01

0,158

-

-
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2005

Total

Intensitat
energètica
local

kWh/hab i any
Tendència

* sobre PIB 2006

Estratègia de Mitigació

4.5.1

Objectius Sectorials 2030
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Entre 2005 i 2014 es va reduir el consum energètic total a Vilafranca del Penedès en un 7%,
progrés molt important per complir l’objectiu d’eficiència energètica de la UE que estableix un
estalvi del 20% de cara a 2020. El nou objectiu de cara a 2030 requereix d’un descens
addicional dels consums d’un 20% més, fins arribar al 40% de reducció dels consums respecte
2005. Tot i el progrés positiu des de 2005, a partir de 2013, amb la recuperació de l’economia,
repunten novament els consums en un 3%. L’estalvi energètic en el marc d’un cicle econòmic
positiu serà el repte a afrontar els propers anys.
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4.5
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Taula 12- Producció d’energia local inferior a 20 MW en kW/hab i any
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Figura 59- Tendència del consum energètic i objectius 2020 i 2030
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Font: A partir de dades de la Diputació de Barcelona, 2017

Figura 60- Tendència de les emissions GEH tCO2 i objectius 2020 i 2030
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Quant a les emissions, entre 2005 i 2014 es reduïren les emissions a Vilafranca del Penedès
en un 23%. Així doncs, des de 2007 les emissions de CO2 han seguit una tendència positiva,
complint-se l’objectiu de reducció de gasos d’efecte hivernacle del 20% establert per al 2020
l’any 2012, i tan sols li restava un 17% per superar també l’objectiu 2030. No obstant, amb la
millora econòmica observada el 2014, es produeixen novament repunts en el volum
d’emissions (un 5% entre l’any 2013 i el 2014), i que caldrà monitoritzar i gestionar
adequadament en els proper anys per poder complir amb l’objectiu 2030.
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Font: A partir de dades de la Diputació de Barcelona, 2017
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Això implica mantenir i augmentar lleugerament el ritme en els estalvis energètics, i mantenir
la tendència en les emissions de CO2.

Consum energètic
(variació anual)

Emissions tCO2
(variació anual)

2005 – 2010

0,3%

-3,2%

2010 – 2015

-1,9%

-1,8%

Objectius reducció 2015 - 2030

-2,9%

-1,7%

Font: MCRIT 2017
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Taula 14- Contribució per sectors al compliment de reducció del 40% d’emissions GEH

Reducció 2015-2030
(any de ref. 2005)

Reducció 2005-2014
(any de ref. 2005)

Reducció 2005-2030
(any de ref. 2005)

Sector transport

-6,3%

-8,3%

-14,6%

Sector domèstic

-17,1%

-35,9%

-53,0%

Sector terciari

-21,0%

-41,5%

-62,5%

Cicle de l’aigua i
gestió de residus

-9,3%

-56,8%

-66,1%

Balanç Global

-13,0%

-28,2%

40,2%

Font: MCRIT 2017

4
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Per tal d’assolir els objectius globals establerts (reducció de 40% de GEH el 2030 en
relació a 2005), es proposen els objectius sectorials d’acord amb la capacitat relativa
de cada sector a contribuir al total. En concret, s’estima que les majors contribucions
hauran de venir dels sector terciari amb un 21% i del sector domèstic que contribuirà
en un 17%. El cicle de l’aigua i a la gestió de residus hauran de millorar un 9%
addicional, el sector transports haurà de contribuir en un 6%. Aquests objectius són
coherents amb les necessitats globals de reduir les emissions de GEH en un 13%
addicional, i estan alineats amb les estratègies europees vigents4.
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Taula 13- Variació anual del consum energètic i les emissions tCO2 entre 2005 i 2014
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Per assolir els objectius de 2030, caldria que es reduís anualment un 2,9% el consum
energètic, i un 1,7% les emissions de tCO2. Això permetrà baixar un 24% més els
consums energètics respecte 2014 i un 13% més les emissions de CO2, permetent
complir els objectius de reducció del 40% entre 2005 i 2030.

Roadmap for moving to a competitive low carbon economy 2050 (COM/2011/0112 final)
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Figura 61- Evolució de les emissions (tCO²) per al període 2005 – 2030

180.000
160.000
140.000
120.000
100.000

60.000
40.000
20.000
0
2005

2015

Sector Domèstic

2020

Sector Terciari

2025

Altres Sectors

2030

Objectiu 2030

Font: MCRIT 2017

Figura 62- Composició del mix elèctric el 2005 i el 2030

Font: MCRIT, 2017

Es preveu un creixement de la mobilitat motoritzada fins el 2030 d’un 1,9% anual, però amb
una millora dels factors d’emissió del parc de vehicles, que passarà a tenir un percentatge de

71
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Es destaca, en termes generals i pels sectors d’estudi, millores en el mix elèctric, el qual amb
els anys podrà incorporar un major volum d’energies procedents de fonts renovables. Així,
doncs, al 2030 s’ha considerat que el mix elèctric el compondran les energies renovables en
un 50%, el gas natural disminuirà i contribuirà en un 11%, els derivats del petroli es mantindran
en un 3%, el carbó disminuirà la seva contribució al mix i es situarà en un 11%, i les nuclears
podran augmentar lleugerament (degut a l’excedent actual de capacitat instal·lada), establintse en un 25% respecte al total.
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Sector Transport

2010

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

80.000

La millora del mix elèctric haurà de continuar contribuint a la millora del CO2 del sector
domèstic i terciari. Addicionalment, es considera la progressió en l’ús d’energies renovables
en els edificis, resultant en una reducció d’emissions del sector domèstic del 15%, i del sector
terciari del 22%. Pel terciari cal potenciar mesures d’estalvi energètic, que fins ara han tingut
incidència positiva en el sector domèstic, però que en el terciari encara no han acabat de
materialitzar-se.

4.5.2

El punt de partida: punts forts i punts febles

La següent taula mostra els principals punts forts i febles de diversos aspectes del municipi
en relació al consum energètic i les emissions de GEH.
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Pel que fa al cicle de l’aigua i la gestió de residus, caldrà que contribueixin en un 9% a la
reducció de les emissions global. Aquest objectiu està en línia en els ritmes de millora
observats entre 2005 i 2014.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

cotxes elèctrics fins a un 10% el 2030. Es considera també una millora de l’eficiència dels
motors del 25% pel progrés tecnològic (entre 2000 i 2012 es va millorar un 35%). Tot això
contribuirà a la reducció d’emissions del sector transport en un 6%.

CSV: 11777074020352066126
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- Proximitat a vies de comunicació força transitades que generen un
elevat impacte ambiental (soroll, emissions, paisatgístic...).

Punts Forts

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Punts Febles

- Ciutat compacta que afavoreix la mobilitat a peu i la implan
mecanismes per l’eficiència energètica.
- Entorn natural de qualitat pròxim.

- Des de l'Ajuntament es treballa força l’eficiència energè
implementació d’energies renovables.

- El transport privat i comercial és el responsable del 52% de les
emissions a l'àmbit PAES.

- A data de 2015 no disposava de cap punt de recàrrega elèctrica.

CSV: 11777074020352066126

- El 54% dels desplaçaments al nucli urbà es realitza amb vehicle privat.

- Índex d'artificialització del sòl baix: 23% de superfície urbana.
- Oferta de transport públic: bus urbà i interurbà, estació d
ferrocarrils
- Les emissions derivades del transport privat i comercial han
un 9% des de 2005.

- Aprovació inicial i elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de V
del Penedès.

- Elaboració i aprovació inicial del Pla Estratègic de Mobilitat Elè
- Implementació d’illes de vianants al centre del municipi per f
mobilitat a peu.

- Manca de sistemes de telegestió de reg
- Aqüífers poc explotats
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- Instal·lació d’un aparcament tancat de bicicletes, tocant a l’es
tren. Aquest bicibox disposa de 10 places.

- El consum d'aigua potable ha disminuït un 13% i en l'àmbit PA
ha fet en un 34% des de 2005.

- Vilafranca del Penedès disposa de recursos hidrològics alterna
aqüífers en el seu territori, un d’ells amb un alta capacitat
d’emmagatzematge d’aigua).

- El consum domèstic d'aigua a Vilafranca és de 104,3 l/hab·dia
(la mitjana catalana és de 115 l/hab·dia).

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

- La generació de residus municipals per càpita el 2016 va ser d
kg/hab./·dia, xifra menor a la mitjana comarcal i (1,26) i a la mitj
catalana (1,36)
2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

- Vilafranca del Penedès recicla poc respecte la resta de la comarca. La
seva taxa de recollida selectiva és del 25%, mentre que a l’Alt Penedès
es troba al voltant del 37%

- Vilafranca compta amb una deixalleria fixa i una de mòbil

- El 2016 es van reciclar una mitjana de 21,55 kg d’envasos de
persona. La mitjana catalana és de 18,8 kg/pers/any

- El consum d’energia del sector terciari solament ha disminuït en un 3%
(entre 2005 i 2014), i el consum del sector domèstic ha descendit en un
16% (entre 2005 i 2014)
- Un 41% del parc d’habitatges és construcció anterior a 1990, i entre
ells un 31% són anteriors a 1980. Aquests no tenen cap tipus de
certificació energètica

- Les emissions del sector del sector terciari es van reduir un 41
del sector domèstic un 36% (entre 2005 i 2014)
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serveis)

- Les emissions del sector residus s’han reduït en un 18% (entre
2014)

- Facilitats per la introducció d’energies renovables en l’àmbit do
el 44% i 13% dels edificis són d’un o dos immobles respectivam
80% d’ells estan sota règim de propietat

- Instal·lació de sistemes de producció d’energia procedent de fo
renovables a cobertes a edificis i equipaments municipals

- Dèficit en aïllament tèrmic dels edificis públics

- Telegestió de la climatització d’alguns equipaments

- El consum de l’enllumenat públic i semàfors ha augmentat

- El 77% de l’enllumenat públic funciona amb tecnologia VSAP,
les fonts d’il·luminació més eficient. El 6% de l’enllumenat comp
també amb tecnologia LED

Enllumenat
públic i
semàfors

- Increment del consum energètic i de les emissions de CO2 dels
equipaments des del 2005

- El cost de l’enllumenat s’ha duplicat respecte 2005
-30% dels quadres de comandament de l’enllumenat públic no tenen
cap tipus de sistema d’estalvi
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Equipame
nts

- Estratègia a favor de la rehabilitació d’habitatges en el Pla Loc
l’Habitatge de Vilafranca

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Flota de vehicles
municipals i
exernalitzats

- L’Ajuntament compte amb dues motocicletes elèctriques

- La Unitat de Serveis disposa d’una furgoneta 100% elèctrica

- El 61% del consum correspon a la flota municipal i el 36% al transport
públic

- L’Ajuntament i Som Energia han signat un conveni (2016) per
la producció local d’energia i per evitar la pobresa energètica
- Projecte europeu “Vinyesxcalor”
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energies renovables

- La flota municipal representa el 22% del consum energètic municipal,
essent el sector de l’Ajuntament amb menor consum, però amb un
augment del consum del 133% respecte 2005

- El municipi compta amb oferta de transport públic: estació de
autobusos urbans i interurbans
2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

- Les seves emissions han augmentat un 130% respecte 2005

- La producció energètic local ha increment en un 2.650% (entre
2016)

- Instal·lacions de producció d’energia procedent de la solar tèrm
solar fotovoltaica, de la geotèrmia i de la biomassa
- Desenvolupament del “district heating” del barri de La Girada
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Directrius. Potencial d’implantació d’energies renovables al municipi

El potencial d’implementació d’energies de fonts renovables a Vilafranca del Penedès es troba
principalment en el foment de la biomassa, provinent de les restes de la poda de les vinyes,
tenint en compte l’extensió de superfície agrícola que hi ha al municipi (pròxima al 60% del
total de la superfície municipal). Hi ha possibilitat d’ampliar la instal·lació de nous sistemes
generadors d’energia a partir de biomassa agrícola.

Cal destacar que les emissions de partícules degudes a la combustió de biomassa tenen un
impacte reduït en la qualitat de l’aire, tal com va determinar l’anàlisi de partícules en suspensió
(PM10) i de benzo(a)piré (BaP) que es va realitzar durant 6 mesos en l’entorn pròxim al district
heating de La Girada.
En el sector residencial, la fotovoltaica per autoconsum, també té a Vilafranca un gran
potencial, atès que el 44% dels edificis són d’un immoble, i un 80% dels habitatges es troba
en règim de propietat. El fet de que la major part dels edificis del municipi siguin privats i d’un
immoble facilita la introducció, despesa en instal·lació i manteniment de plaques fotovoltaiques
en l’àmbit residencial.
En quant a l’àmbit municipal, actualment ja hi ha equipaments que funcionen amb energies
renovables. L’anàlisi de les potencialitats d’altres edificis per la implementació de fonts
energètiques renovables en les seues instal·lacions pot augmentar notablement la producció
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Donat el bon funcionament del sistema seria interessant estendre la xarxa de distribució
d’energia tèrmica a nous edificis (està previst que s’hi connecten nous equipaments, ex.
Centre Sociosanitari Ricard Fortuny i edificis amb característiques similars).
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En aquesta línia, i en el marc del projecte europeu “VinyesxCalor”, estan aprofitant-se les
restes de la poda de les vinyes per produir energia. D’acord amb els estudis del Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya el sarment de la vinya té un poder calorífic (PCI) de 4.116,21
kWh/t. Des de 2014, any d’inici del projecte, s’han recollit 469 tones de biomassa de la vinya
de les quals 349 tones han estat destinades a la producció energètica. La potència total
instal·lada (calderes de biomassa) és de 630 kWh, el que permet una producció de 409.544
kWh/any (referència de l’any 2016 d’energia tèrmica produïda). Això ha permès un total de
240,70 tCO2 menys d’emissions. L’experiència en aquest projecte, fins ara, demostra que la
biomassa agrícola ofereix un rendiment tèrmic òptim. La implantació de calderes de biomassa,
però, és només aconsellable en format de caldera centralitzada (district heating) i en usos que
impliquin un consum prolongat, si no, el rendiment de la instal·lació deixa de ser l’adequat i es
perd el ràpid retorn de la inversió. Amb l’execució d’aquest projecte s’està proporcionant
energia tèrmica a diversos equipaments públics de la ciutat, a través del desenvolupament del
district heating del barri de La Girada. S’ha implementat, així, un model energètic a la ciutat
amb una font d’energia renovable i d’origen local. A aquest district heating s’han connectat 4
edificis públics: escola Dolors Piera, Centre de Recursos Pedagògics, guarderia El Parquet i
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. La implementació del district heating ha suposat una
reducció energètica d’uns 153.000 kWh de gas natural i de 12.653 kWh d’electricitat a l’any.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

D’acord amb un estudi de la Diputació de Barcelona a Vilafranca del Penedès s’estableixen 5
instal·lacions municipals on poder-hi implementar sistemes per la generació energètica a partir
de biomassa. Segons la prioritat d’actuació establerta pel canvi de calderes per biomassa, el
pavelló firal, el camp de futbol, l’escola Pau Boada, l’escola Cistòfor Mestre i el complex
aquàtic municipal són els equipaments municipals seleccionats, estimant-se una producció
d’energia anual (GWh) al voltant de 1.500.000 GWh en el seu conjunt. El total estimat de
reducció de CO2 seria de 326 CO2 (t) anualment entre aquests 5 equipaments.
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4.5.3

4.5.4

Directrius. Possibilitats del sector transport

El transport representa el 52% del conjunt global d’emissions a Vilafranca del Penedès. Per
reduir el percentatge d’emissions és important afavorir un parc automobilístic més net. El parc
de vehicles actuals del municipi es caracteritza per un percentatge d’ús de gasolina (18%) i
sobre tot de gasoil (82%). Fonts com el biodièsel representen un percentatge ínfim (tan sols
del 1%).

A Vilafranca, i segons dades de l’Ajuntament, la flota municipal està formada per 38 vehicles
entre motos, turismes i furgonetes i camions. Entre aquests, 28 ja estan amortitzats (més de
2 anys d’antiguitat per les motos i més de 5 anys per a la resta) i per tant, es podrien renovar
per altres vehicles més nets. Així doncs, i segons els estudis pertinents del Pla de Mobilitat
Elèctrica del municipi, 6 vehicles (5 motos i 1 turisme) podrien ser substituïts per vehicles
elèctrics o híbrids. Des de l’Ajuntament també estan plantejant-se mesures discriminatòries
per als vehicles més contaminants amb l’establiment de bonificacions per als vehicles nets.
Es planteja la reducció de l’impost de circulació per a vehicles amb etiqueta blava o amb
etiqueta ECO; l’aparcament gratuït per als vehicles amb 0 emissions; o permetre la circulació
al centre de la ciutat solament als vehicles amb etiqueta blava.
Per altra banda, per afavorir una mobilitat urbana més sostenible és rellevant que es replantegi
la ciutat pel vianant. És a dir, la vianalització i pacificació de carrers al centre urbà, amb la
incorporació de senyalització adreçada als vianants. En quant al foment de la mobilitat amb

5

L’ús del transport públic i el del privat creixen igual. La Vanguardia 14-07-2016
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És clau, llavors, l’increment de l’ús de vehicles elèctrics o híbrids, i major ús del transport
públic per part de la població. Així accions tals com incentius per l’adquisició de vehicles més
nets entre la ciutadania, subvencions municipals per la compra de vehicles híbrids o elèctrics,
això paral·lelament a la creació de nous punts de càrrega, han de contribuir a generar un parc
de vehicles a Vilafranca cada cop més net. El transport públic cal que millori en infraestructura
i també en freqüències i horaris. També altres formes que afavoreixen una mobilitat més
sostenible com facilitar la mobilitat a peu o en bicicleta.
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Per complir l’objectiu de reduir les emissions dels vehicles un 40% al 2030, marcat per la Unió
Europea, cal augmentar la participació d’energies renovables en el consum energètic i reduir
la dependència del petroli. Això en un context global en el que es preveu un increment de la
mobilitat però, alhora, la millora i aplicació de tecnologies més eficients i menys contaminants
al parc de vehicles. En el marc europeu, pel 2020 s'ha d'augmentar un 10% la participació
d'energies renovables en el consum energètic associat a la mobilitat. I pel 2050 s'han de reduir
les emissions de CO2 un 60% alhora que reduir la dependència del petroli importat.
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Els consums i emissions del sector transport estan estretament vinculats al nombre de
desplaçaments i a l’estat del parc de vehicles. La mobilitat està força condicionada per
l’economia. És a dir, amb un major creixement econòmic hi ha més mobilitat. Fins ara els
períodes de crisi econòmica havien desencadenat en un estancament de la mobilitat. Amb la
millora econòmica, sembla ser que la mobilitat torni a augmentar. L’ús del vehicle privat
segueix una tendència creixent. A Barcelona el vehicle privat va créixer un 2,3% el 2015
respecte 20145. No obstant, el parc automobilístic és cada vegada més net. La producció de
CO2 per Km de l’actual parc de vehicles és inferior a la de fa 10 anys, en el que s’ha passat
de 180 g CO2/Km a 128 g CO2/Km d’emissions amb els cotxes dièsel a Europa.
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local d’energia. Es tracta d’identificar edificis municipals amb característiques iguals o similars
a aquells que ja compten amb instal·lacions renovables.

L’Associació per al Transport Públic de l’Alt Penedès reclama des de fa temps la millora de tot
el servei de transport públic per carretera al conjunt de la comarca. Entre les demandes més
sol·licitades destaca la de posar en marxa la línia entre Vilanova, Vilafranca i Igualada que,
malgrat estar aprovada, encara està inactiva. Igualment, hi ha una reclamació insistent sobre
la necessitat de millorar les connexions i les freqüències de pas dels autobusos que uneixen
Vilafranca i Igualada, donada la manca d’altre tipus de mitjà de transport (ferrocarril).

Directrius. Possibilitats dels sectors domèstic i terciari

En el cas del terciari, la calefacció i aires condicionats són el 65% del seu consum. Per tant,
és aquí encara més important la bona gestió dels sistemes de climatització i garantir en la
mesura del possible l’eficiència de l’envolvent dels edificis. Cal potenciar canvis d’hàbits per
reduir el consum (temperatura dels termòstats, obertura de portes i finestres...), i la millora de
l’eficiència tèrmica de l’envolvent (proteccions passives, ventilació natural, aïllament...), i més
tenint en compte que quasi el 50% dels edificis residencials de Vilafranca són anteriors a 1990,
els quals no tenen cap tipus de certificació energètica.
Dels 3.997 edificis inclosos al registre de l’ICAEN al 2011. Dels habitatges amb certificació
energètica, només un 1,5% tenen qualificació energètica A, B o C, i un 88% tenen qualificació
energètica i d’emissions E, F o G.
El 53% del parc d'habitatges de Vilafranca del Penedès el conformen edificis construïts entre
1990 i 2009, i un 31% són edificis anteriors al 1980. Els edificis posteriors al 2009 tan sols
representen el 3%. La normativa abans de 1980 no requeria cap requisit d’eficiència
energètica als edificis, i no solen disposar de cap tipus d’aïllament tèrmic.
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En el sector domèstic, el consum energètic dels sistemes de calefacció i de climatització són
els principals consums energètics dels habitatges, entorn a un 40%. A Catalunya, al voltant
del 80% dels edificis són molt ineficients energèticament, en general per les condicions
inadequades de l’envolvent, a causa del qual es generen pèrdues de calor i fred que fan
accelerar els consums energètics. Si es produeix un increment de les temperatures, associat
als efectes del canvi climàtic, augmentarà el temps d’ús dels aparells de climatització,
augmentat aquest efecte.
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4.5.5
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La millora del sistema de transport públic amb major connexions i freqüència facilitaria també
el seu ús, essent aquesta una altra de les directrius a treballar. Destaca l’excés de passatgers
en els autobusos-exprés de la línia Vilafranca-Barcelona, focalitzat a les hores punta del matí
quan les places disponibles en les diferents unitats no són suficients per satisfer la demanda
existent i alguns viatgers han d’acabar recorrent els 50 Km del desplaçament drets. Es tracta
d’un servei d’autobusos que ha incrementat els seus nivells d’ús en els darrers anys, donada
la rapidesa en la que s’accedeix a Barcelona. S’han de trobar solucions al servei amb una
ampliació de freqüències en les hores punta per abastir a tota la població que demanda el
servei en aquestes hores.
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bicicleta, segons les dades obtingudes del Pla Municipal de Mobilitat del 2011 s’extreu que
l’ús de la bicicleta a penes té pes en la mobilitat interna del municipi. Un 2% dels
desplaçaments es fan amb aquest mitjà de transport. La construcció de nous carrils bici podria
permetre un augment en el nombre de ciutadans que facin ús de la bicicleta i per tant, es pot
obrir la possibilitat d’implantar un sistema de lloguer.
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Donat que les emissions de l’àmbit PAESC al 2005 eren de 163.899 tCO2 es proposen 29
accions que han de permetre la reducció de 69.153 tCO2e, la qual cosa suposa un 42,2%
menys d’emissions respecte el 2005.
En termes relatius es preveu que de les 4,5 tCO2e/hab del 2005 es passi a 2,4 tCO2e/hab al
2030.
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D’altra banda, el fet que edificis domèstics o terciaris depenen en gran part de l’electricitat, es
poden materialitzar millores en aquests edificis d’origen exogen per la millora del mix energètic
global. D’altra banda, la progressiva incorporació de fonts energètiques renovables també ha
de contribuir a reduir-ne les seves emissions.
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Figura 63- Eficiència energètica i d’emissions als edificis de Vilafranca del Penedès (3.997 edificis registrats a l’ICAEN)

Accions de mitigació

4.6.1

Proposta d’accions

Per assolir els objectius de reduir com a mínim el 40% de les emissions el 2030 es plantegen
29 accions, organitzades per àmbits de treball: edificis municipals, residencials i terciaris;
enllumenat públic, transport municipal, públic i privat; producció local d’energia; producció
local de calor/fred; i altres àmbits de l’Ajuntament.



Cost baix: cost inferior a 18.000€



Cost mig: cost entre 18.000€ - 50.000€



Cost elevat: cost superior a 50.000€

Cadascuna de les accions de mitigació proposades es desenvolupen detalladament en forma
de fitxa a l'annex.

Enllumenat públic
10. Aplicació de tecnologia de baix consum en el conjunt de l’enllumenat públic
11. Automatització del sistema de control d’encesa de l’enllumenat públic dels 34 quadres
pendents d’automatitzar
12. Substitució de les òptiques dels semàfors faltants per tecnologia LED
Transport municipal, públic i privat
13. Substitució progressiva dels vehicles municipals per altres més eficients (híbrids,
elèctrics)
14. Creació de nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics
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1. Millora dels aïllaments d’edificis i equipaments municipals
2. Instal·lació de sistemes d’eficiència energètica en els sistemes d’il·luminació dels
edificis i equipaments municipals
3. Incorporació de sistemes de telemesura i/o telegestió en els equipaments i edificis
municipals
4. Incorporació d’elements d’arquitectura bioclimàtica en les noves ordenances
municipals
5. Subvenció al sector residencial per aplicar mesures d’eficiència energètica en façana
opaca, finestres i balconeres i aïllaments de coberta
6. Impuls l’assessorament energètic a la ciutadania
7. Impuls la figura del gestor energètic en el sector terciari
8. Foment de l’estalvi energètic del sector domèstic. Generalització d’hàbits d’eficiència i
estalvi
9. Foment de l’estalvi energètic i l’eficiència energètica entre el sector terciari.
Generalització d’hàbits d’eficiència i estalvi
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Edificis: municipals, residencials i terciaris
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Es proposen tres rànquings de costos per tal de poder establir uns barems de referència a
l'hora de referir-se a les actuacions plantejades davant dels efectes del canvi climàtic:
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4.6

Producció local d’energia
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15. Creació d’incentius per fomentar l’adquisició per part de la ciutadania de vehicles més
eficients
16. Foment de la mobilitat no motoritzada
17. Millorar la infraestructura de busos urbans
18. Habilitació i/o urbanització d’aparcaments dissuassoris
19. Incorporar clàusules en els plecs de prescripcions tècniques per assegurar l’ús de
vehicles nets de la flota de vehicles externalitzats
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20. Impuls d’instal·lacions fotovoltaiques en l’àmbit residencial
21. Incorporació de noves plaques fotovoltaiques en equipaments i edificis municipals
22. Estudi del potencial energètic en fotovoltaica a Vilafranca del Penedès
23. Foment i introducció del consum d’energies netes entre el sector domèstic
24. Foment i introducció del consum d’energies netes entre el sector terciari local
Producció local de calor/fred
25. Ampliació/implantacióde la xarxa de calor amb biomassa
26. Ampliació de la xarxa d’agricultors locals vinculats al projecte “vinyesxcalor”
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Altres
27. Campanyes informatives a la població (per la reducció del consum d’aigua potable)
28. Promoure un sistema de bones pràctiques ambientals entre els tècnics municipals
29. Incorporació de clàusules ambientals en els serveis municipals i externalitzats
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Cronograma
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5.1

Avaluació de vulnerabilitat

L’adaptació ha esdevingut un altre pilar de la lluita contra el canvi climàtic, conjuntament amb
les polítiques de mitigació. L’avaluació dels efectes i la detecció de les àrees i sectors més
vulnerables són els objectius principals a seguir en l’estratègia d’adaptació.

 Exposició. Correspon a la probabilitat d’esdeveniments derivats del canvi climàtic en el
cas particular de cada municipi, i dependrà de la tipologia del municipi i de les seves
característiques. Una situació de sequera té unes conseqüències diferents en un municipi
agrícola que en un que no ho és tant. El risc creixent d’incendis serà menor en un municipi
sense masses boscoses. Els factors que influencien la sensibilitat són: grups
socioeconòmics afectats (edat, salut,...), productes i serveis afectats, infraestructures i
ecosistemes. La informació històrica que es tingui d’incendis forestals, inundacions,
riuades, ventades també ha de servir per valorar exposició i capacitat d’adaptació.

A Vilafranca del Penedès s’han identificat els següents riscos derivats del canvi climàtic:
Inundacions. A causa del canvi climàtic els períodes de retorn de les avingudes que causin
inundacions s’escurçaran. Majoritàriament la superfície inundable es produeix en superfície
destinada a conreus. Tot i així, hi ha un risc alt de patir inundacions. Pel municipi transcorre
la riera de Llitrà i la riera de Ribes.
Onades de calor. L’exposició a onades de calor és creixent per causa del canvi climàtic,
sobretot en municipis del prelitoral català. Es preveu una major recurrència dels episodis
d’onades de calor que podran ser més intensos i més llargs en el temps. L’exposició a
temperatures extremadament elevades té un impacte directe en la salut de la població, i amb
l’avanç del canvi climàtic s’estima que les onades de calor intensificaran la seva freqüència i
severitat.
La sensibilitat a aquest risc s’agreuja donades les tendències demogràfiques actuals, que
apunten a un envelliment constant de la població, el que desencadenarà en una població cada
vegada més vulnerable. Vilafranca del Penedès presenta un envelliment relativament
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 Capacitat d’adaptació. Correspon a la preparació del municipi per fer front a
esdeveniments derivats del canvi climàtic en base als plans existents i accions
implementades d’altres plans (per exemple als POUM, PAES, PAM, plans d’incendis,
protocols de protecció civil...) És important tenir en compte els recursos disponibles per
l’Ajuntament. En aquest sentit és molt important la comunicació amb els tècnics municipals
(enginyer, arquitecte, brigades, etc.) perquè són ells qui en molts casos tenen un major
coneixement de les vulnerabilitats del municipi.
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 Sensibilitat. Correspon a la magnitud probable de l’impacte de l’esdeveniment en el cas
concret del municipi. Per exemple, davant d’un risc gran de inundacions, la presència de
persones, mitjans de subsistència, béns i serveis ambientals, infraestructures, i d’actius
econòmics, socials o culturals en llocs que podrien veure’s afectats negativament pels
impactes del canvi climàtic implicarà un grau de sensibilitat més elevat.
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La valoració de la vulnerabilitat d’un municipi davant dels diferents impactes derivats del canvi
climàtic es valora d’acord amb tres paràmetres bàsics:
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5 Proposta d’Adaptació

Alhora, la contaminació atmosfèrica té efectes nocius sobre la salut de la població, que amb
unes condicions climàtiques de major temperatura poden suposar una major concentració de
partícules a l’aire, i per tant, major exposició de la població a partícules contaminants. En
relació a la contaminació atmosfèrica, la presència de vies de comunicació amb gran afluència
de trànsit com l’AP-7, C-15 o la N-340 generen tràfics diaris de pas pel municipi elevats, i que
representen un focus destacat d’emissions de GEH.

A més, les variacions climàtiques també tenen efectes directes sobre la producció agrària i
suposen una creixent variabilitat productiva. Els canvis en el potencial productiu dels cultius
es podran donar com a conseqüència de l’estrès hídric provocat per les altes temperatures o
per un augment del nombre de fenòmens meteorològics extrems com les pluges torrencials,
calamarsades, ventades...
Vilafranca compte amb 174ha de zones verdes, de les quals 97 corresponen a zona verda
artificial i arbrat urbà. Els espais verds són igualment sensibles a un canvi acusat del règim
pluviomètric. El manteniment d’aquests espais suposarà un augment dels consums d’aigua
pel reg, que amb l’escassetat de períodes plujosos i la manca de recursos hídrics es dificultarà.
Pèrdua de biodiversitat i valors paisatgístics. La tendència a un canvi del clima pot generar
canvis en la flora i la fauna, entre ells la possible pèrdua de biodiversitat per la presència
d’unes temperatures i un règim pluviomètric no idoni per la biodiversitat actual. També es
poden produir afectacions causades per la proliferació de noves plagues que poden reduir o
arribar a eliminar la biodiversitat autòctona.
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Sequeres i escassetat d’aigua. La disminució de les precipitacions i un augment de les
temperatures implicarà un creixement dels períodes secs i les seves conseqüents afectacions
sobre el subministrament d’aigua per cobrir la demanda d’aigua de boca o altres usos no
domèstics com els agrícoles. El règim pluviomètric característic de la zona Mediterrània, on
es troba Vilafranca, suposa una exposició elevada a la major recurrència i severitat dels
períodes de sequera. La manca de recursos hídrics fàcilment explotables fa més sensible el
municipi a problemes d’escassetat d’aigua.
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Novament, els grups de població més sensibles són la gent gran i els infants, grups
relativament grans a Vilafranca i que s’espera creixin encara en el futur. El percentatge del
17% de gent gran a Vilafranca suposà un increment major de la vulnerabilitat als problemes
de salut derivats del canvi climàtic. Entre 2005 i 2016 el percentatge de població major de 85
ha crescut exponencialment, passant dels 650 (1,8% del total) a 1.121 (2,8% del total).
Actualment hi ha 97ha de zones verdes artificials o arbrat urbà, que poden esdevenir focus
d’al·lergògens.
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Salut. El canvi climàtic tindrà impactes en la salut de la població per l’augment dels episodis
de legionel·losi, d’al·lèrgies, per la proliferació d’espècies invasores o la creixent aparició de
malalties no comunes. L’exposició a Vilafranca és molt important ja que són afectacions a la
salut relacionades amb l’augment de les temperatures associades a períodes més llargs de
calor.
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important, on el 17% de la població és major de 65 anys, i podria augmentar-ne la xifra en els
propers anys. Les persones de més de 65 anys, i especialment les que pateixen malalties
cròniques, són les més vulnerables davant d’un episodi amb altes temperatures.
En situacions de molta calor es realitzen ‘mesures preventives’ com ara la publicació de
consells a les xarxes, a la web, i es desaconsella la pràctica esportiva a exterior

Figura 64- Taula de valoració dels riscos identificats
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Increment de demanda d'energia (calor /fred)
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Ventades. Amb el canvi climàtic els registres de fortes ventades es preveu que augmentin.
La situació geogràfica de Vilafranca del Penedès no suposa una exposició elevada a règims
de vents forts. Tampoc és elevada la seva sensibilitat. Les masses forestals estan allunyades
de la zona urbana, i els efectes adversos de forts vents com la caiguda d’arbres o cablejat
elèctric no es generalitzada al municipi.
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Donada l’exposició de Vilafranca a un increment de la recurrència i severitat dels períodes de
sequeres, i les altes temperatures, els conreus, principalment de vinya són un element
sensible a aquests efectes.
Incendis forestals. L’augment de les temperatures i de períodes de sequera pot provocar
incendis forestals. Tot i l’increment de les temperatures i els períodes de sequera, la poca
superfície forestal i que aquesta sigui dispersa, suposa una exposició baixa a patir un incendi.
Igualment, no és sensible a un incendi forestal donada la llunyania de les masses boscoses a
la zona sensible. Tampoc hi ha infraestructura important que quedi pròxima a la zona forestal.
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5.2.1

Capacitat d’adaptació
Planejament Incident en l’adaptació

Pel que fa al planejament urbanístic municipal, actualment Vilafranca del Penedès compta
amb el Pla General Municipal d’Ordenació Urbana (en endavant POUM), aprovat
definitivament l’11 de juny de 2003 i el text refós del POUM, aprovat definitivament el 15
d’octubre de 2003. La seva publicació data del 26 de gener de 2004.

Plans
Pla de mobilitat de Vilafranca

Data d’aprovació
En redacció
2016

Pla Protecció Civil Municipal
Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit
de l'Alt Penedès-Garraf
Pla Director dels Espais Verds de Vilafranca del Penedès

2013

Pla Especial de Protecció Agrícola i Paisatgística de mas Tinell

2006

Pla Director de la Bicicleta de Vilafranca del Penedès

2005

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

2003

Ordenances

2015

2010
2006

Data d’aprovació
2015
2012

Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació
d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de Vilafranca del
Penedès
Ordenança municipal sobre la protecció del medi ambient enfront de
diferents fonts de contaminació
Ordenança municipal sobre regulació del transport de mercaderies
perilloses per la vila
Reglaments

Data d’aprovació

Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d'aigua

1998

Reglament de règim d’ús dels horts urbans de titularitat municipal

2004
1995
1995

-

Altres plans d’ordre superior que incideixen sobre Vilafranca del Penedès:
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Ordenança municipal del paisatge urbà de Vilafranca del Penedès
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

2016
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Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica al Municipi de Vilafranca del Penedès
Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una planta de reciclatge i
valorització de residus procedents de la construcció a Vilafranca del
Penedès
Pla Estratègic Penedès
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El planejament i normativa d’àmbit municipal on podria ser convenient incorporar estratègies
d’adaptació davant les principals problemàtiques climatològiques associades als impactes del
canvi climàtic (inundacions, onades de calor/fred, ventades) són els següents:
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Pla Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
Pla Director d'Infraestructures (PDI) 2011 - 2020
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2007
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Gencat

-

2016
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Pla de gestió de l’aigua de Catalunya
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de
residus municipals de Catalunya 2013-2020
Pla Territorial Metropolità de Barcelona
Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de
Barcelona (2008-2015)
Pla municipal de prevenció d’incendis forestals
(Diputació de Barcelona)
Pla d'infraestructures del transport de Catalunya (PITC)
2006-2026
Pla Director de la Línia Orbital Ferroviària

Data d’aprovació

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Pla de Sequera
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
2016-2021
Programa general de prevenció i gestió de residus i
recursos a Catalunya 2020 (PRECAT20)
Pla Director de Mobilitat 2013-2018
Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire.
Horitzó 2020
Pla Simple de Gestió Forestal. Instrucció de redacció
(PSGF)
Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Instruccions de
redacció (PTGMF)
Pla d'Acció Comarcal de l'Agenda 21 de l'Alt Penedès

Administració
responsable
ACA

Organització de l’Ajuntament

L’organització municipal de Vilafranca del Penedès es compon de:
 L’alcalde
 Els tinents d’alcalde: substitueixen l'alcalde, per ordre de nomenament en els casos de
vacant, d'absència o de malaltia.
 La Junta de Govern Local: presidida per l'Alcalde de la Corporació i un nombre de
membres que no pot excedir d'un terç del total dels regidors i regidores de dret de
l'Ajuntament. Actualment hi ha cinc regidors i regidores, que són els anomenats tinent o
tinenta d'alcaldia. Els membres de la Junta són els col·laboradors immediats, directes i
permanents de l'alcalde. Substitueixen l'alcalde quan aquest es troba absent i exerceixen
les atribucions que els delega.
 Les comissions informatives: integrades exclusivament per membres de la corporació,
són òrgans sense atribucions resolutòries, que tenen per funció l'estudi, l'informe o la
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, i de la Comissió
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Font: Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
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Planejament territorial i sectorial supramunicipal

Actualment hi ha 4 comissions informatives:
‐ Comissió informativa de Serveis centrals i Hisenda (també Comissió especial de
comptes i afers d’Alcaldia i Seguretat)
‐ Comissió Informativa de Serveis a les persones i Promoció social
‐ Comissió informativa de Desenvolupament econòmic i Projecció exterior
‐ Comissió de informativa d’Acció territorial i Serveis urbans
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 El Ple: està integrat per tots els regidors i regidores electes, i presidit per l'alcalde.
Estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb
funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador del govern de la
ciutat. Li correspon exercir la iniciativa per aprovar i modificar les ordenances i els
reglaments municipals, els pressupostos i els comptes, el planejament urbanístic i les
seves revisions i modificacions, exercir activitats econòmiques, acceptar la delegació de
competències fetes per altres administracions, transferir funcions, adquirir o contractar
certs béns i serveis, i acordar la participació en organitzacions supramunicipals, entre
altres competències.
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 Les Àrees de Govern:
‐ Àrea d’Alcaldia
‐ Àrea de Serveis Centrals i Hisenda
‐ Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social
‐ Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior
‐ Àrea d’Acció territorial i Serveis Urbans
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de Govern, quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, llevat de quan hagin
d'adoptar-se acords declarats urgents. També tenen per objecte el seguiment de la gestió
de l’alcaldia, la comissió de govern i les regidories que ostentin delegacions.
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Figura 65- Organigrama Ajuntament de Vilafranca del Penedès (2015 - 2019)
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5.2.3

Recursos disponibles

Canals de comunicació de Vilafranca del Penedès amb la població

-

Butlletins electrònics: L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès compta amb diversos
butlletins:
o L’Ajuntament Informa
o Medi Ambient (mensual)
o Cultura (setmanal)
o Anem per feina (La Fassina) (quinzenal)
o Fires i Festes de Maig
o Àgora

-

Agenda Cultural Vilafranca del Penedès: publicació mensual de les activitats diàries al
municipi.

-

Web municipal: portal institucional de l’Ajuntament amb un canal exclusiu de publicació
de noticies amb rellevància municipal.

-

Diaris i setmanaris locals i comarcals: El 3 de vuit, El Cargol, La Fura Continguts i Tot
Oci (magazine mensual).
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L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès compta amb diferents mitjans de comunicació per
poder-se adreçar a la ciutadania, tant en format paper, digital o per ràdio.

Ràdio Vilafranca: emissora dedicada a la informació de l’àmbit municipal de Vilafranca.

-

Penedès TV: canal de televisió dedicada a la informació de l’àmbit municipal, i alguns
municipis de l’entorn de Vilafranca.

-

Twitter Vilafranca del Penedès: compte oficial de l’Ajuntament per informar a la
ciutadania a través de la xarxa social Twitter

-

Facebook: compte oficial de l’Ajuntament per informar a la ciutadania.

El Pla d’Actuació Municipal de Protecció Civil està regit pel Pla Territorial de Protecció Civil de
Catalunya. En concret afecten a Vilafranca del Penedès els següents plans:
-

INUNCAT (2013): desenvolupa el Pla d’Actuació Municipal per a Inundacions
NEUCAT (2013): desenvolupa el Pla d’Actuació Municipal per a Nevades
TRANSCAT (2013): desenvolupa el Pla d’Actuació Municipal per risc de transport de
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril
Pla d'actuació municipal per a emergències en el mercat dels dissabtes (2014):
Desenvolupa el Pla Específic Municipal del mercat dels dissabtes

Cobertura mòbil al municipi
Segons la Generalitat de Catalunya, la situació de cobertura mòbil dins del terme municipal
és força alta. La zona del polígon industrial Domenys I i Domenys II és on la cobertura mòbil
és més deficitària.
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Altres plans d’emergència rellevants són el PLASEQCAT (2015), INFOCAT (2014),
TRANSCAT (2015) i SISMICAT (2014).
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Serveis d'emergència i protecció civil
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-
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Figura 66- Cobertura Mòbil de Vilafranca del Penedès

Font: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
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Capacitat d’inversió de l’administració local

El pressupost municipal ha perdut la tendència creixent que va tenir fins l’any 2011. Des de
llavors es manté estable. El pressupost municipal per l’any 2016 era de 41.839.808, un 4,3%
menys que el 2015.

Les principals despeses de l’Ajuntament són avui les de personal (39%) i les corrents en béns
i serveis (29,7%).
Figura 67- Inversions reals 2005 – 2016
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La capacitat inversora anual de l’Ajuntament es troba actualment en mínims respecte els
valors entre 2007 i 2011, al voltant dels 3M€ - 5M€. Des del 2012, any amb la menor inversió
registrada des del 2005, la tendència és a incrementar la inversió de forma moderada, assolint
valors similars als del 2005. Entre el 2007 i el 2011 la capacitat inversora se situava entre 9
M€ i 14M€.
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Figura 68- Despeses i ingressos anuals municipals 1998 - 2016
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Figura 69- Pressupost liquidat. Principals despeses del 2016
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Estratègia d’adaptació

En l’àmbit de l’adaptació, s’identifiquen els següents àmbits i sectors amb major prioritat
d’actuació i que requereixen de l’execució d’accions per fer front als impactes del canvi
climàtic:

Cursos fluvials, rieres i torrents: un augment de les precipitacions torrencials, amb l’afegit
increment de la vulnerabilitat per la creixent urbanització del sòl, pot comportar riscos
significatius derivats d’inundació, donat l’escurçament dels períodes de retorn de les
avingudes de rius, torrents i rieres. Les accions, per tant, han d’anar adreçades a anticipar-se
al risc d’inundacions dels cursos fluvials existents i a facilitar la infiltració de les aigües de
pluja, incrementant la superfície verda, o la seva retenció i laminació en el temps.

Sector agrícola: la reducció de les precipitacions i l’increment de les temperatures té efectes
directes sobre el sector agrícola. Cal afavorir l’adaptació dels cultius i les pràctiques de conreu
a la nova realitat climàtica.
Sector forestal: el risc creixent d’incendis i de ventades obliga també a una gestió dels espais
naturals i de les masses boscoses, especialment aquelles pròximes a zones urbanes.
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Aigua: un augment de les temperatures i una reducció de les precipitacions desencadenarà
en una manca de recursos hídrics. Per això la gestió del cicle de l’aigua cal adreçar-la a
fomentar l’estalvi, la recuperació d’aigües grises, o l’aprofitament d’aigües de pluja, entre
d’altres.
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Edificis i equipaments: l’arquitectura dels edificis i l’espai urbà cal que busqui, en el seu
disseny, solucions climàtiques favorables per mantenir els edificis i equipaments en
condicions, aconseguint temperatures agradables i de confort i una il·luminació el més natural
possible. Amb aquestes accions s’eviten consums innecessaris i emissions de CO2. Es tracta
d’incorporar elements bioclimàtics en la construcció, rehabilitació i disseny d’edificis existents
i futurs, tals com l’adequada orientació de les obertures de l’envolvent, la incorporació de patis
que facilitin la il·luminació natural; la ventilació creuada i fluxos d’aire convectius, elements
d’aïllament com golfes o soterranis; la facilitació de la implantació de cobertes o mitgeres
verdes; la instal·lació de proteccions passives de l’envolvent com para-sòls o tendals que
protegeixin les obertures de la insolació excessiva.
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Població: especialment identificar les necessitats de la gent gran i altres grups de risc, en
relació a la previsió d’increment de les temperatures i la freqüència d’onades de calor. La
tendència demogràfica apunta a un creixent envelliment de la població, essent la població
major de 65 anys el grup d’edat més vulnerable a les variacions notables de temperatures.
Aquest fet requereix la implementació de nous elements urbans o la millora de la gestió dels
actuals com són els punts d’ombra i d’aigua en l’espai públic, el verd urbà o la climatització
dels edificis (especialment edificis com casals de gent gran o residències de la tercera edat, i
també llars d’infants).
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Figura 70- Estratègies d’adaptació:
Ombres, punts d’aigua i verd urbà
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Arquitectura bioclimàtica
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Facilitació de la infiltració i protecció d’àrees properes a rius, rieres i torrents

En l’àmbit d’adaptació, a Vilafranca del Penedès s’han identificat accions encaminades a
l’aplicació i implementació de mesures que puguin fer més resilient el municipi davant dels
creixents impactes del canvi climàtic.
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A més, Vilafranca del Penedès participa en el projecte LIFE CLINOMICS, promovent la
resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia local i la societat per adaptar-se al canvi
climàtic. Clinomics treballa amb el sector agrícola, forestal i pesquer per a definir un pla d’acció
d’adaptació al canvi climàtic del territori del Penedès i en cadascun dels sectors.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

A Vilafranca estan impulsant-se espais municipals d’horts urbans. Aquesta iniciativa suposa
un increment de la superfície permeable al municipi, contribueix a reduir l’efecte illa de calor i
facilita l’autoabastament alimentari de les famílies que hi participen. En aquesta línia, el
municipi també ha desenvolupat el Banc de Terres.
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5.4.1

Proposta d’accions

A continuació es mostren les 21 accions proposades pel Programa d’Adaptació al Canvi
Climàtic amb horitzó al 2030, organitzades en 10 blocs; edificis i equipaments, transport,
energia, aigua, residus, planificació urbanística, agricultura i sector forestal, medi ambient i
biodiversitat, salut i un últim grup amb accions diverses.

Cost Baix: referent a campanyes de sensibilització i millora de la gestió de serveis
energètics sense actuacions infraestructurals (cost inferior a 18.000 €)
Cost Mig: referent a plans de millora de la gestió de les infraestructures (cost entre
18.000€ - 50.000€)
Cost Alt: referent a noves inversions en infraestructures (cost superior a 50.000€)
Aquestes accions es desenvolupen en detall en les fitxes corresponents en el capítol annex.

1. Instal·lació de sistemes de climatització en edificis públics amb població vulnerable
2. Integració de criteris d'estalvi i eficiència energètica en edificis públics
3. Neteja i manteniment d’instal·lacions i sistemes de refrigeració municipals susceptibles a
problemes de legionel·losi
Transport

Energia
5.

Foment i increment de la producció local d’energia

Aigua
6. Millora de l'eficiència del reg urbà
7. Manteniment i actuacions de millora del clavegueram i serveis urbans relacionats amb
l’aigua
8. Creació de nous punts d’aigua i fonts públiques per ampliar els sistemes d’hidratació i
refrigeració dels espais públics
9. Aprofitament de recursos hídrics alternatius per a usos municipals (recuperació d’aigües
grises, aprofitament d’aigües de pluja)
Residus
10. Adaptació del servei de recollida de residus i neteja viària al marc canviant del canvi climàtic
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Per tal de poder establir uns barems de referència alhora de referir-nos a les actuacions
plantejades davant dels efectes del canvi climàtic, es proposen tres rànquings de costos:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Accions d’adaptació

5.4

11. Impuls a la confortabilitat dels carrers i espais oberts amb la incorporació de pèrgoles o
tendals, i creació d’espais arbrats
12. Promoure una major permeabilització del sòl i afavorir la infiltració
Agricultura i sector forestal
13. Recolzament i assessorament als agricultors per adaptar les produccions a condicions
climatològiques adverses

14. Minimitzar els al·lergògens per mitjà de la selecció de la vegetació en espais públics
15. Manteniment de l’arbrat municipal de les zones forestals
Salut

Altres
20. Realització de sessions de formació interna per als tècnics municipals en relació a
l’aplicació i monitoratge de les mesures proposades en el PAESC
21. Foment de l’educació ambiental entre la ciutadania

CSV: 11777074020352066126

16. Establiment d’un sistema d’avís a la població amb informació epidemiològica i al·lergògens
17. Establiment de protocols d’actuació i creació de sistemes d’alerta contra episodis de risc
18. Anàlisi de l’evolució de la resposta sanitària en l’àmbit local
19. Vigilància i establiment de mesures preventives sobre plagues i espècies invasores
(vegetals i animals)
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Medi ambient i biodiversitat
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Planificació urbanística
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El pla d’emergència a
Vilafranca és el DUPROCIM.

als:

la
i impacte
es
ues per a
millor els

Mecanismes per la millora
del
coneixement
i
comunicació: dels consells
i protocols d'emergència
entre la població.

ia

Establiment de protocols i estructura de resposta a emergències:
elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM),
elaboració i establiment d'un protocol jerarquitzat de comunicació que
garanteixi els canals de comunicació en cas d'emergència entre la població i
entre el personal municipal responsable.

Plans i programes
que poden recollir
les accions

DUPROCIM

Protecció Civ

POUM

Urbanisme

PAESC

Medi Ambien

DUPROCIM

Serveis Tècn
Protecció Civ
Medi Ambien
Comunicació

PAESC

Serveis Tècn

Internalització de les estratègies d'adaptació: internalització d'actuacions
d'adaptació al canvi climàtic en el POUM, normes urbanístiques i
arquitectòniques, Pla d'Emergència Municipal, PAM, PAES...
Anàlisi de l’evolució de la resposta sanitària en l'àmbit local.
Pedagogia i coneixement: educació ciutadana i en escoles, introducció del
canvi climàtic a l'escola; sessions de formació interna entre els tècnics
municipals responsables.

A Vilafranca els majors de
65
anys
representen
aproximadament un 17%,
(índex
d’envelliment
municipal del 26%). Amb
un augment de les
temperatures
aquest
sector de la població serà
molt més vulnerable.

Implantació
de
mecanismes d'informació
davant situacions de calor
extrema:
actualització
continua
i
comunicació
concisa i fluida dels consells
dirigits a població, escoles,
casals d'estiu, i casals de
gent gran.
El projecte ‘Camins amb
arbres’.

Adaptació dels equipaments municipals amb població vulnerable
(geriàtrics, residències, escoles, casals de gent gran, centres cívics i
biblioteques): integració de criteris d'adaptació a altes temperatures (façanes
i terrats verds) en obres de rehabilitació d'equipaments i/o construcció de nous.
Construir o rehabilitar aconseguint la lletra ‘A’ en el procés de certificació
energètica.
Sistemes d'hidratació i refrigeració de l'espai públic exterior: establiment
de nous punts d'aigua i fonts públiques (per al consum humà).
Impuls de la confortabilitat dels carrers i espais oberts: incorporació de
pèrgoles o tendals, creació d'espais arbrats per reduir l'efecte illa de calor.

Accions d’estalvi i eficiència
energètica als equipaments
municipals.
Un
augment
e
les
temperatures suposarà un
increment de la demanda
d’energia. No obstant, a
Vilafranca està garantit el
100% del consum amb
energia verda.

Adhesió de Vilafranca
“Pacte d’Alcaldes” el 2009, i
al nou Pacte d’Alcaldes pel
Clima i l’Energia l’any 2016.
Constitució d’una comissió
interna,
formada
per
diferents serveis municipals,
per
treballar
l’estalvi
energètic i el foment de les
energies renovables.

Millora de l'eficiència energètica dels edificis i equipaments municipals i
racionalització dels consums: disseny d'edificis i equipaments amb criteris
bioclimàtics, incorporació de noves tecnologies, canvi d'hàbits...
Increment de la producció local d'energia: continuar desenvolupant
iniciatives i projectes municipals per la instal·lació de nous punts de biomassa,
plaques fotovoltaiques...en edificis i equipaments municipals per a
l'autoconsum local.
Elaboració d'una guia de mesures d'arquitectura bioclimàtica per ser
incorporats als nous edificis i equipaments municipals: document que enumeri

Àrea Ajun
implicade
administ
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impactes
limàtic

Medi Ambien

EMAVSA am
d’Empresa M
Serveis

extrems
incendis,
s, etc.)

ues

Aprovació del Manual de
Bones Pràctiques d’Estalvi
Energètic
a
Edificis
Municipals.
Instal·lació
LED

de

Plans i programes
que poden recollir
les accions

elements arquitectònics interessants i que permeti als arquitectes municipals
poder-los incorporar en fase de redacció del projecte.
Implementació de les mesures de mitigació proposades en el PAES.

tecnologia

Instal·lació d’una caldera de
biomassa per a climatització
i aigua calenta al camp de
futbol municipal.
Telegestió de la climatització
d’alguns edificis municipals.
Projecte “Vinyesxcalor”.
Els
episodis
de
contaminació
poden
esdevenir
molt
més
recurrents i prolongats en
el
temps,
amb
un
increment
de
les
temperatures
i
una
possible reducció de les
precipitacions.
Vilafranca esta pròxima a
principals
vies
de
comunicació (AP7, N-340)
L’augment
de
temperatures es tradueix
en un augment del consum
d’aigua, principalment en
l’àmbit domèstic i pel
manteniment
públic
d’espais verds

Reforestacions populars en
medi natural.
Projecte’
arbres’.

Camins

Impuls de polítiques de mobilitat sostenible: millora d'itineraris per a
vianants, jerarquització de les vies internes, potenciació de l'ús de la bicicleta
amb itineraris segurs...

amb
Impuls del vehicle elèctric: renovació de la flota de vehicles municipals amb
vehicles elèctrics o híbrids, i establiment de punts de càrrega.
Protocols d'actuació i sistema d'alerta contra episodis d'elevada
contaminació atmosfèrica.
Potenciació d’embornals de CO².

Estudi d’aprofitament de
l’aigua freàtica (en curs a
través de la Diputació de
Barcelona).
Sistema
de
tarificació
creixent en relació al consum
d’aigua.

Aprofitament de recursos hídrics alternatius per a usos municipals:
utilització d'aigües regenerades, pluvials o freàtiques per a usos de reg o neteja
de l'espai públic. Existència de recursos hídrics explotables.

Àrea Ajun
implicade
administ

Pla
de
Urbana

Mobilitat

Serveis
mobilitat

Pla
de
Elèctrica

Mobilitat

Protecció Civ

Serveis
Mobilitat
Urbanisme

Millora de l'eficiència del reg urbà: incorporació de tecnologia per una
regulació eficient del reg urbà adaptat a les noves condicions climàtiques.
Implantació de mesures davant situacions de sequera: actualització dels
comunicats i consells dirigits a la població per l'estalvi d'aigua; i completar-los
amb mesures adreçades al personal municipal en l'eficient gestió de l'aigua en
espais i equipaments municipals.
Sistemes de retenció d’aigües en edificis públics i privats: integració de
criteris per a la implantació de terrats i façanes verdes, dipòsits de retenció.

u

Medi Ambien
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a: Amb les
cies
del
màtic, els
s veuran
per
i
de

Negatius:
increment
incertesa
inclemències
meteorològiques
(pedregades, tempestes,
pics tèrmics, etc.), risc de
sequera,
problemes
fitosanitaris
(plaques,
malalties,
alteracions
fisiològiques, etc.)

Creació d’una xarxa d’horts
urbans/escolars/socials.

Millora de l'eficiència de l'agricultura: incrementar i mantenir l'activitat
agrària i el rendiment de les explotacions agrícoles al municipi.

Creació de la Borsa de
Terres, per fomentar el
lloguer,
arrendament
o
cessió
de
parcel·les
agrícoles
parades
o
abandonades.

Establiment de mecanismes de protecció de les collites davant
inclemències meteorològiques (malles, hivernacles, ajuts, etc.).

es

Al·lèrgies:
nvi climàtic
odes
de
ó
a allargar-

Medi Ambien

Consell Com
INCAVI

Assessorament continu als agricultors per adaptar les produccions a
condicions climatològiques adverses

Projecte ‘Clinomics’.

Adaptació tecnològica del servei de recollida d'escombraries i neteja
viària: incorporació de sistemes de monitoratge dels contenidors.

Serveis
Mobilitat

Adaptació de la recollida de residus i la neteja viària al marc canviant del
canvi climàtic: increment de la neteja de contenidors de la via pública i major
freqüència de recollida de la fracció orgànica, vidre i envasos; manteniment
dels carrers nets; campanyes per una reducció de la generació de residus...
Elaboració d'un Pla de Prevenció de Residus Municipals: elaboració d'un
pla per disminuir la producció dels residus que generen residents, agents
econòmics del municipi i serveis de l'Ajuntament.
La
població
més
vulnerables a Vilafranca
davant
de
l’aparició
d’al·lèrgies causades per
les altes temperatures són
els infants (19%) i la gent
gran (>65 17%)

Selecció de la vegetació: limitació de la vegetació més susceptible a propiciar
al·lèrgies.
Informar la població sobre els riscos per a la salut derivats de l'increment
dels nivells de pol·len
Anàlisi de l'evolució de la resposta sanitària en l’àmbit local, i si s'escau
modificar-la per millorar-la.
Establiment de mecanismes de coordinació amb altres xarxes sanitàries
i d'emergència.

Pla
Director
dels
Espais
Verds
a
Vilafranca
del
Penedès
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Positius:
Autoabastament
alimentari
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transport,
capacitat
d’absorció CO2 (captació
de matèria orgànica per
les plantes i acumulació en
el sòl).
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orres de

La
població
més
vulnerables a Vilafranca
davant
de
l’aparició
d’al·lèrgies causades per
les altes temperatures són
els infants (19%) i la gent
gran (>65 17%)

Programa de Control i
manteniment de les xarxes
d’aigua calenta i freda dels
edificis municipals.

Neteja i manteniment d'instal·lacions i sistemes de refrigeració
municipals susceptibles a problemes de legionel·losi.

reg per
tc) i major
del risc de
.

Edificis muni

Salut i plague
Adaptació del sistemes de reg a les noves condicions climàtiques.

Cens
de
refrigeració.

Torres

de
Establiment de mecanismes de coordinació amb altres xarxes sanitàries
i d'emergència.

Seguiment de certificats
ECA
de
correcte
manteniment d’instal·lacions
no municipals d’alt risc
L’augment
de
les
temperatures implica un
augment de la proliferació
de plagues que pot afectar
a la població i espècies
naturals. Cal tenir en
compte que a Vilafranca hi
ha un percentatge elevat
d’agricultura.

Programa de control de
plagues a la xarxa de
clavegueram i als edificis de
titularitat municipal.

Àrea Ajun
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Augment de la vigilància i establiment de mesures preventives sobre
plagues i espècies invasores (vegetals i animals): especialment controlar
zones verdes, tant naturals com enjardinades.

Gestió:
seguiment
i
recomanacions a particulars
a partir
de denúncies
ciutadanes per presència de
plagues.

Pla
Director
dels
Espais
Verds
a
Vilafranca
del
Penedès
Llibre d’Arbres
Vilafranca

de

Unitat Tècnic
i Jardins de
del Penedès
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i
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Manteniment de les infraestructures de clavegueram i serveis urbans
relacionats amb l'aigua: neteja i control dels col·lectors de les rieres.

Pla de prevenció d’incendis
forestals a l’urbanització de
la Serreta (2017)

Manteniment dels espais oberts entre l'espai forestal i la zona urbana com
a mesura de prevenció d'incendis.

EMAVSA
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Increment de la permeabilització del sòl i afavoriment de la infiltració:
integració de criteris per limitar superfícies dures, introducció de paviments
més permeables, i canalitzacions vegetals a les obres, incorporació de nous
sistemes urbans de drenatge.

Per
canvi

Medi Ambien

Què s’està fent a
Vilafranca?

Amb el
màtic els
de fortes
rnados es
augmentin

Plans i programes
que poden recollir
les accions

Manteniment del arbrat i de les masses forestals: manteniment municipal
de l'arbrat en zona urbana i forestal. Manteniment de les pistes d’accés pels
vehicles d'emergència al medi natural en cas d'emergència.

El paisatge agrícola de
Vilafranca és reconegut
arreu, i cal preservar-lo.

Línia de col·laboració amb
entitats i ciutadans en
tasques de millora de
l’entorn natural.
Recuperació
d’espais
fluvials a l’entorn de la riera
de Llitrà.
Millora de les plantacions de
vegetació autòctona a les
muntanyes de Sant Pau i
Sant Jaume.

Adaptació de les espècies als nous paràmetres climàtics.
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L’increment de la recurrència de fenòmens meteorològics extrems i l’augment generalitzat de
les temperatures, efectes directes del canvi climàtic, incrementarà i agreujarà les afectacions
sobre la població i les infraestructures. El fet de no actuar en els processos d’adaptació de
Vilafranca del Penedès al canvi climàtic du associat un cost econòmic que haurà de ser
assumit pels diferents actors implicats (Administració local, Generalitat de Catalunya, sector
econòmic local i ciutadania).

Per tal de poder establir uns barems de referència alhora de referir-se a les actuacions
plantejades davant dels efectes del canvi climàtic, es proposen tres rànquings de costos:
Cost baix: referent a campanyes de sensibilització i millora de la gestió de serveis
energètics sense actuacions infraestructurals (cost inferior a 60.000€)



Cost mig: referent a plans de millora de la gestió de les infraestructures (cost entre
60.000€ - 500.000€)



Cost alt: referent a noves inversions en infraestructures (cost superior a 500.000€)

S’han estudiat els impactes més significatius identificats en els capítols anteriors, utilitzant
metodologies de referència quan aquestes existeixen, o proposant metodologia pròpia quan
no és així. Els riscos quantificats econòmicament són els següents:
Risc sobre la salut de les persones: onades de calor. En línia amb els estudis
disponibles6, s’ha estimat el cost associat a aquest risc a partir de l’increment
d’ingressos hospitalaris i de mortalitat durant períodes d’onada de calor, quantificant
el cost socioeconòmic d’aquests impactes d’acord amb valors monetaris reglats.



Risc associat a la sequera. S’ha seguit la metodologia proposada per la Diputació de
Barcelona per l’elaboració de Plans d’Adaptació al Canvi Climàtic basada en estudis
de l’Agència Catalana de l’Aigua7, on es proposen impactes d’un esdeveniment de
sequera extrema sobre el Producte Interior Brut municipal per diferents branques
d’activitat.

6

O. Trejo et al (2005) “Impacto de la ola de calor del verano 2003 en la actividad de un Servicio de urgències hospitalario” Hospital Clínic de
Barcelona. Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS), ELSEVIER Medicina Clinica Vol125. Núm06, juliol 2005.
M. Santiago, D. Sauri (2011) “La repercussió de la onada de calor de 2003 en la població major de 65 anys de Barcelona i l’àrea metropolitana”
7
I. Puig (2009) a “Aigua i Canvi Climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya”, Agència Catalana de l’Aigua.

104

Copia electrònica autèntica de document a paper



CSV: 11777074020352066126



2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Actualment no existeixen metodologies estandarditzades de referència per l’estimació
d’aquest cost. Tampoc existeix encara un nombre significatiu d’antecedents de Programes
d’Adaptació que hagin quantificat el cost de no actuar. Tot i així, s’estima necessari la
quantificació del cost de no actuar, el qual ha de donar referència de la relació cost-eficiència
de les accions previstes permetent una millora dels processos de planificació i de la gestió
dels recursos públics.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

6 EL COST DE LA INACCIÓ

Síntesi dels impactes

Cadascun dels impactes s’ha valorat amb una metodologia diferent que no sempre és
directament comparable (o agregable). En especial, l’impacte identificat per les sequeres es
realitza seguint una metodologia específica, diferent de les altres (estimació macroeconòmica
agregada a través de taules input-output). Així doncs cal llegir els resultats amb cautela. A
més, el risc s’ha quantificat en base a la probabilitat de succés dels diferents esdeveniments
meteorològics segons diferents períodes de retorn. Aquest enfocament probabilístic implica
que els esdeveniments podran succeir o no d’acord amb les estimacions realitzades.

La següent taula mostra una síntesi dels potencials impactes climatològics extrems a
Vilafranca del Penedès, que al llarg del capítol es discuteixen en més detall.
Taula 15- Síntesi del cost dels potencials impactes climatològics a Vilafranca del Penedès

Fenomen
meteorològic extrem

Cost sota condicions Cost sota condicions
climatològiques
d’avenç del canvi
actuals
climàtic

25 M€

49 M€

Al·lèrgies i malalties
no comunes i
emergents

no disponible

no disponible

Ventades

no disponible

no disponible

Sequeres

6.1.1

Risc sobre la salut de les persones: onades de calor

El risc sobre la salut de les persones s’ha estimat a partir del cost associat de les onades de
calor, que per impacte del canvi climàtic tindran recurrències més freqüents i intensitats més
fortes. Aquest risc s’ha avaluat a partir de l’increment que es dóna durant períodes de calor
extrema en les hospitalitzacions i en els nivells mitjans de mortalitat. S’ha quantificat el cost
socioeconòmic d’aquests impactes agregat durant l’horitzó temporal del Pla (12 anys).
Les onades de calor es defineixen com a períodes on les temperatures són anormalment més
altes, durant més d’un dia, en relació amb la mitjana de l’època. Es considera una onada de
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23,3 M€

per impacte d’una onada de calor:
- increment de 85 ingressos en
urgències
- increment de 17 hospitalitzacions en
planta
- increment +0,87 fatalitats
- l’impacte d’una sequera extrema s’ha
estimat en un -5,3% del PIB municipal
- la recurrència actual dels episodis de
sequera extrems és entorn a 30 anys
(episodis històrics 1945, 1974, 2008).
Per impacte del canvi climàtic, la
recurrència d’aquests esdeveniments
podria arribar a duplicar-se
- major afectació de les al·lèrgies per
períodes de floració anticipats i més
llargs
- major afectació de malalties exòtiques
per l’increment mitjà de les
temperatures
- major afectació de les ventades per
períodes de retorn més curts i majors
intensitats
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10,7 M€

Onades de calor

Principals impactes
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En el període d’execució del Pla 2018-2030, s’ha estimat que els costos dels riscos
meteorològics derivats dels avenços del canvi climàtic, a Vilafranca del Penedès, podrien
moure’s entre 35,7 M€ sota condicions climatològiques actuals, i al voltant d’uns 72,3 M€ sota
condicions d’accentuació dels impactes canvi climàtic.
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6.1

D’acord amb un article de recerca de l’Hospital Clínic de Barcelona8 a partir de les dades de
l’onada de calor de l’agost de 2003 a Catalunya, s’observa que els ingressos als serveis
d’urgències augmenten respecte un mes normal en un 11,2%, les hospitalitzacions en planta
un 7,5%, i el nombre de fatalitats creix entre un 12% i un 40%, en funció de la durada de
l’onada de calor. Aquests són els valors que s’han fet servir per a la estimació del cost associat
a una onada de calor, amb una duració de 4 dies.

Partint de l’activitat habitual de l’Hospital de Vilafranca del Penedès, en un període d’onada
de calor de 4 dies, s’estima que té un impacte en 85 casos d’urgències addicionals, 17
hospitalitzacions·dia en planta i entre 0,35 i 1,39 fatalitats més. Considerant el valor econòmic
de cadascun d’aquests capítols, s’estima que l’impacte d’una onada de calor de duració 4 dies
a Vilafranca del Penedès té un cost entre 1 M€ i 3,8 M€.
Taula 16- Valor econòmic estimat d’una onada de calor a Vilafranca del Penedès de 4 dies segons afectació a la mortalitat

Cost unitari

Valor econòmic

Urgències

85

430 €

36.600€

Hospitalitzacions en planta

17

150 €/dia

2.580€

Entre 0,35 i 1,39

2,7 M€

Entre 0,9 M€ i 3,7 M€

Defuncions

En base a aquestes dades es plantegen dos escenaris per onades de calor, un en base a la
situació actual, i l’altre en base a la possible afectació del canvi climàtic durant l’horitzó
temporal d’aquest Pla.

8

“Durante la ola de calor del verano de 2003 se produjo un aumento del número de visitas a urgencias y de ingresos hospitalarios,
así como una mayor tasa de morbimortalidad, especialmente en las personas de edad avanzada. Las autoridades sanitarias
deberían llevar a cabo medidas preventivas para limitar las consecuencias sobre la salud pública que pudieran derivarse de
futuras olas de calor. Se realiza un estudio descriptivo de las características de los pacientes visitados en una sección de
urgencias de medicina entre el 15 de julio y el 31 de agosto de 2003, y se compara con las de los que fueron atendidos durante
el mismo intervalo en 2002. El número total de pacientes atendidos en el verano de 2003 fue de 5.197, frente a los 4.672 del año
anterior. Encontramos una asociación lineal con significación estadística entre la temperatura máxima diaria y el número de
visitas diarias a urgencias, así como con el porcentaje total de pacientes que se visitaron por fiebre, fiebre de causa no infecciosa,
fallecidos e ingresados. Durante la ola de calor del verano de 2003 se produjo un aumento del número de visitas a urgencias y
de ingresos hospitalarios, así como una mayor tasa de morbimortalidad, especialmente en las personas de edad avanzada. Las
autoridades sanitarias deberían llevar a cabo medidas preventivas para limitar las consecuencias sobre la salud pública que
pudieran derivarse de futuras olas de calor”. O.Trejo et al, 2005
9

I.Auñón et al (2012) “Análisis del coste del tratamiento del paciente politraumatizado en un hospital de referencia en España”
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Fundación Jiménez Díaz, Madrid, ELSEVIER Cirugía Española Vol90. Núm9.
Novembre 2012.
10

Cost d’un mort a 30 dies 2.713.462€; descompost en cost directe (516€), indirecte (732.510€), i intangible (1.980.435€).
Font. Sistema d’Avaluació d’Infraestructures del Transport (SAIT), CENIT 2015 pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
11
Pla d’Adaptació de l’AMB, 2014
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Els registres històrics indiquen una recurrència mitjana de les onades de calor d’uns 5 anys.
Entremig de cada cicle, podran donar-se esdeveniments de menor intensitat, amb anys
frescos. Per l’impacte del canvi climàtic, l’Agència Estatal de Meteorologia espera que els dies
en condicions d’onada de calor s’incrementaran entre 6 i 19 dies/any de cara al 204011.

CSV: 11777074020352066126
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Agafant com a referència un estudi de la fundació Jiménez Diaz de Madrid a Espanya el cost
mitjà dels serveis mèdics té els següents costos: un servei d’urgències costa 430€, un dia
d’hospitalització en planta (llit·dia) té un cost de 150€9 i el cost d’una fatalitat a Catalunya es
valora econòmicament al voltant dels 2.700.000€10.
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calor quan les temperatures màximes superen els 35ºC durant un període de més de 3 dies
consecutius i durant el qual les temperatures mínimes es mantenen per sobre dels 20ºC.
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Figura 71- Recurrència d’onades de calor. Hipòtesis situació actual, i sota condicions de canvi climàtic

10
8
6
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Nombre de dies d'afectació

12

4
2
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Condicions actuals

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Canvi climàtic

Font: Mcrit, 2018

6.1.2

Sequera

Figura 72- Sequeres històriques a Catalunya, destacant els anys 1945, 1974 i 2008 com a episodis de sequera extrema a
Catalunya

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Què és la sequera?
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En situacions de sequera els costos derivats de la manca de disponibilitat d’aigua són varis.
Hi ha costos associats al transvasament d’aigua d’unes zones a unes altres, mitjançant la
construcció d’infraestructures o amb cisternes; associats a la mobilització de recursos
alternatius que no estaven disponibles anteriorment; associats a les activitats econòmiques
que pateixen restriccions com activitats agrícoles, ramaderes i també activitats industrials.

CSV: 11777074020352066126

S’estima un cost per risc d’onada de calor, per un escenari d’acord amb les condicions
climàtiques actuals, i un altre sota condicions de canvi climàtic de 10,7 M€ i 23,3 M€,
respectivament.

Figura 73- Reducció del PIB sectorial en un episodi de sequera extrema segons els models input-output

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Font: Aigua i Canvi Climàtic. Puig, I, 2009

TOTAL

Impacte sequera en
% del PIB
-29,4%
-7,5%
-5,7%
-6,8%
-7,5%

Impacte
M€
-0,4
-12,8
-2,5
-11,6
-2,5

65,1

-6,8%

-4,4

227,2

-6,6%

-15,0

130,0

-9,1%

-11,8

842,9

-7,2%

-61,1

*Dades extrapolades a partir de les dades comarcals de l’Alt Penedès

Considerant que la recurrència aproximada d’un esdeveniment de sequera extrema a
Catalunya es pugui donar cada 30 anys sota les actuals condicions climàtiques, el cost
associat a sequeres en l’horitzó del Pla seria de 25 M€. Per efecte del canvi climàtic,
s’estima que els impactes podrien augmentar fins a 49 M€.

12 Aigua i Canvi Climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Implicacions socioeconòmiques. Consum d’aigua i
anàlisi input-output: simulació de l’impacte macroeconòmic de restriccions sectorials en l’abastament d’aigua. Freire, J & Puig,
I. 2008
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Agricultura
Industria
Construcció
Comerç*
Hostaleria*
Transport, Informació i
Comunicació*
Act. financeres i assegurances*
Administració pública i altres
serveis*

PIB Vilafranca del
Penedès 2014 (M€)
1,3
171,1
44,7
170,7
32,9

CSV: 11777074020352066126

En funció del pes de cada sector en l’economia del municipi, els impactes econòmics seran
més o menys importants. La següent taula mostra el pes de cada activitat econòmica a
Vilafranca del Penedès, d’acord amb dades de l’IDESCAT (2014). Aplicant els impactes
assenyalats anteriorment, s’obté que per a Vilafranca del Penedès l’impacte d’un
esdeveniment de sequera extrema pot suposar un cost pròxim als 49 M€, un 5% del PIB
municipal.
Sector econòmic

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Estudis elaborats per l’Agència Catalana de l’Aigua i pel departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya indiquen baixades en el PIB en tots els sectors12.

El programa de seguiment ha de ser una eina de revisió i millora de les actuacions que s’ha
de realitzar cada dos anys.
Per poder desenvolupar un seguiment més precís de les accions desenvolupades, es
diferenciarà el seguiment de les accions de mitigació i de les accions d’adaptació.

Seguiment de les accions de mitigació

Es proposen una sèrie d’indicadors per el seu seguiment:
- Indicadors d’avaluació del grau de compliment del compromís adquirit per l’Ajuntament en
l’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses. Aquests indicadors seran:

CSV: 11777074020352066126

1. Consum final d’energia de l’Ajuntament (MWh/any)
2. Consum final d’energia del municipi (MWh/any)
3. Consum final d’energia, en transport públic, del municipi (MWh/any)
4. Consum final elèctric dels equipaments municipals (MWh/any)
5. Emissions de GEH de l’àmbit de l’Ajuntament (tCO2eq/any)
6. Emissions de GEH de l’àmbit PAES per habitant (tCO2 eq/hab·any)
7. Emissions de GEH totals de l’àmbit PAES (tCO2 eq/any)
8. Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte consum total d'energia
9. Grau d’elaboració de l’estudi (estudi del potencial energètic en fotovoltaica)
10. Metres lineals de carrils bici
11. Nombre de semàfors amb òptiques amb tecnologia LED
12. Nombre de punts de càrrega
13. Número de places o superfície d’aparcaments dissuassoris
14. Número de vehicles nets
15. Pressupost destinat a subvencionar les millores/mesures
16. Percentatge de voreres segures
17. Percentatge d’usuaris de l’autobús urbà
18. Producció local d’energies renovables (MWh/any)

Percentatge d'accions fetes respecte el total (%)
Percentatge d'accions no fetes respecte el total (%)
Inversió efectuada respecte l'esperada

Taula 17- Taula d’indicadors quantitatius de seguiment del pla de mitigació

Indicador
Emissions de GEH totals del àmbit
PAES (tCO2 eq/any)
Emissions de GEH de l’àmbit PAES
per habitant (tCO2 eq/hab·any)
Emissions de GEH totals del àmbit
de l’Ajuntament

2005

2014

% evolució

Objectiu
a 2020

Objectiu
a 2030

163.899

123.253

-23%

131.119

98.339

4,57

3,14

-31%

-

-

1.986

2.608

31%

-

-
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- Indicadors d'avaluació de l'estat d'execució de les accions. Aquests indicadors avaluaran els
resultats de les accions, si estan complertes, si estan en curs, o bé si no s’han executat, i
indicaran si s’ha assolit el resultat que s’havia previst. En aquest cas els indicadors seran:
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7 SEGUIMENT

499.635

450.153

-7%

399.708

299.781

5.995

10.657

78%

-

-

Sense
dades

150,015

-

-

-

Seguiment de les accions d’adaptació

7.2



5 indicadors quantitatius de resultats d’adaptació al canvi climàtic a Vilafranca del
Penedès, que permeten el seguiment dels perills i riscos al municipi. Aquest indicadors
s’hauran d’actualitzar periòdicament.



Qüestionari d’autoavaluació del grau d’implementació del programa, per fer seguiment
del grau de desenvolupament dels 10 blocs d’accions proposats; de forma qualitativa
i quantitativa. Aquesta avaluació, també, s’haurà de realitzar periòdicament.

POBLACIÓ
EN RISC
IMPACTES
RESPOSTA

5

UNITAT

Població vulnerable. Gent gran i nens

% (>65 i <25 anys) respecte
població total

Població en àrees de risc (masses forestals)

% respecte població total

Nombre de població afectada per episodis climàtics
extrems vinculats al canvi climàtic (incendis, ones de
calor, incidències sanitàries...)

Persones anualment

Nombre d'interrupcions en el subministrament de
serveis bàsics (energia, aigua, recollida de residus,
sanitat, mobilitat)

Dies anuals

Avaluació de la capacitat de resposta de les
administracions i serveis d'emergència en episodis
extrems

Òptima, Bona, Millorable,
Dèficits evidents
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4

3

2

1

INDICADOR

CSV: 11777074020352066126

Taula 18: Indicadors de seguiment
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Pel seguiment de les accions d’adaptació es proposa:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Consum final d’energia del municipi
(MWh/any)
Consum final d’energia de
l’Ajuntament (MWh/any)
Producció local d’energies
renovables (MWh/any)
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19: Valoració qualitativa del grau d’implementació del Pla d’Adaptació
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VALORACIÓ QUALITATIVA
Bloc d'accions

Accions
Adopció de criteris d’adaptació en el nou planejament

Planificació urbanística

Edificis i equipaments

Aigua
Residus
Energia
Agricultura i sector forestal

Execució de projectes vinculats al cicle de l'aigua (aigües regenerades, reg per degoteig, doble xarxa...)

Adaptació al canvi de patrons en l'ús de aigua (% conversió del reg per aspersió al reg per degoteig)
Adaptació al canvi de patrons de reciclatge (% recollida fracció orgànica del municipi en relació als objectius Pla de Resid
Catalunya i UE)

Execució de projectes vinculats a l'energia (producció local d'energia neta, biomassa, instal·lació de solars, embornals de C
Recolzament i assessorament als agricultors

Gestió de l'arbrat als espais públics municipals (llum i ombres, consum d'aigua, reducció d'espècies al·lergògenes...)
Grau de manteniment dels espais naturals (zones forestals, espais verds)
Desenvolupament o actualització dels protocols i estructura de resposta a emergències

Salut

Impuls de mesures preventives (plagues, espècies invasores)
Mecanismes per l’anàlisi de la resposta sanitària local

Altres

Desenvolupament i foment del coneixement de la població i tècnics municipals en relació al canvi climàtic
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Medi ambient i biodiversitat

Impulsar l’ús de la bicicleta pels desplaçaments pel nucli urbà dels treballadors municipals

CSV: 11777074020352066126

Transport

Promoció d’una major permeabilització del sòl
Inclusió de criteris d'adaptació en el disseny de l'espai públic (confortabilitat dels carrers i espais oberts, sistemes d'hidra
refrigeració...)
Inclusió de criteris d’adaptació en els edificis i equipaments municipals amb població vulnerable (incorporació d’ele
d’arquitectura bioclimàtica)
Protocols condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (sistemes de refrigeració,
nebulitzadors), plagues, al·lèrgies (manteniment de l’arbrat, control del pol·len...)
Impuls de vehicles nets i eficients energèticament (vehicles municipals, autobusos, vehicles de neteja...)
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20: Valoració quantitativa del grau d’implementació del Programa d’Adaptació

Bloc d'accions

Planificació urbanística

Obres d'infraestructures realitzades per a l’adaptació d’edificis i equipaments municipals
Edificis (públics, residencials i terciaris) i infraestructures adaptades per ser més resilients
Nous traçats de carrils bici i carrers pacificats

Transport

Aigua
Residus

Salut
Agricultura i sector forestal
Medi ambient i biodiversitat
Altres

Consum d'aigua regenerada per a usos municipals
Nombre de sistemes de millora del clavegueram i serveis urbans
Nivells de recollida selectiva dels residus en la fracció orgànica

Nombre d’actuacions

% d’increment/decreixement
% de despesa respecte
d’actuacions

% nova superfície permeabilit
Nombre d'obres
% respecte el total d'edificis p
residencials i terciaris
% de nous carrils bici i pacific
% de vehicles municipals de
emissions
% d’aigua regenerada
Nombre d’actuacions
% recollida selectiva en la
orgànica

Producció local d'energia per a usos municipals

% de producció local

Emissions de GEH associades
Nombres d'actuacions realitzades a càrrec dels serveis municipals

kt CO2 eq
Nombre d’actuacions

Maquinària i personal municipal per donar resposta a esdeveniments climàtics extrems

Nombre de maquinària i perso

Episodis en els que s’ha utilitzat els sistemes d’alerta a la població

Nombre d'episodis
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Energia

Nombre de vehicles municipals de baixes emissions (híbrids, elèctrics)

Unitat
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Edificis i equipaments

Indicadors
Nombre d’actuacions per la millora de l’espai públic (incorporació de pèrgoles o tendals, i/o
creació de nous sistemes d’hidratació i refrigeració, i/o, nous espais arbrats)
Nombre i extensió d’espais arbrats
Inversió/despesa en actuacions municipals sobre millora i adaptació d’infraestructures locals
canvi climàtic
Nombre de nova superfície de sòl permeabilitzat

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

VALORACIÓ QUANTITATIVA

Mecanismes de protecció de les collites
Nombre d'actuacions
Actuacions de vigilància sobre plagues i espècies exòtiques en espais púbics i sobre la
Nombre d’actuacions
vegetació
Accions d’educació ambiental a les escoles i amb els tècnics municipals
Nombre d’accions anuals
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Taules resum de les accions de mitigació

A continuació es presenten diferents taules resum del pla referents a les accions de
mitigació:
Taula 21: Taula resum de les accions de mitigació segons àrea d’intervenció, estalvis energètics i reducció de
CO2
Producció
de
renovables
(MWh/any)

Reducció
de CO2
(tCO2/any)

Cost
d'implementació
estimat (€)
36.000

7

2.561.479

0

1.807

2

12.775.000

0

8.855

80.000

03. Edificis residencials

5

35.003.064

0

13.843

160.000

04. Enllumenat públic

2

1.101.781

0

2.027

77.000

05. Indústria

0

0

0

0

0

06. Flota municipal

2

45.730

0

141

0

07. Transport públic

1

0

0

38

17.000

08. Transport privat

4

6.588.717

0

8.416

0

09. Producció local d'energia

3

0

0

16

0

10. Producció local de calor/fred

2

0

0

0

0

11. Altres

1

0

0

0

0

Total

29

58.075.770

0

35.143

370.000
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01. Edificis municipals
02. Edificis del sector terciari
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Nombre

Estalvis
energètics
(MWh/any)
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8 TAULES RESUM DE LES ACTUACIONS
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a
nció
Nom de l'acció

Àrea
d'intervenció
Envolvent
edifici

is
ls

Instal·lació de sistemes d’eficiència energètica en els sistemes
d’il·luminació dels edificis i equipaments municipals

is
ls

Incorporació de sistemes de telemesura i/o telegestió en els equipaments i
edificis municipals

Eficiència
energètica en
il·luminació
Tecnologies
de la
informació i
comunicació
(TIC)

is
ls

Incorporació d’elements d’arquitectura bioclimàtica en les noves
ordenances municipals

is
als

Subvenció al sector residencial per aplicar mesures d’eficiència energètica
en façana opaca, finestres i balconeres i aïllaments de coberta

is
als

Impulsar l’assessorament energètic a la ciutadania

is
ls

Impulsar la figura del gestor energètic en el sector terciari

is
als

Foment de l'estalvi energètic i l'eficiència energètica de les llars.
Generalització d'hàbits d'eficiència i estalvi

is
r

nat

is
ls

nat

Estalvis
energètics
(MWh/any)

Reducció
de CO2
(tCO2/any)

Cost
inversió
(€)
Mig
18.000 50.000€
Mig
18.000 50.000€

Administrac
ió local (Aj.)

2018

2030

1.252.132,6
2

NA

NA

Administrac
ió local (Aj.)

2018

2029

242.984,84

NA

1.285,63

Administrac
ió local (Aj.)

2020

2025

13.541,10

NA

32,57

Baix <
18.000

Envolvent
edifici

Administrac
ió local (Aj.)

2018

2020

NQ

NQ

NQ

Baix <
18.000

Envolvent
edifici

Administrac
ió local (Aj.)

2014

2016

140.000,00

NA

42,00

80.000

80.000

Administrac
ió local (Aj.)

2018

2030

NQ

NQ

NQ

Baix <
18.000

NQ

Administrac
ió local (Aj.)

2014

2022

962.294,00

NA

462,70

NQ

NQ

Administrac
ió local (Aj.)

2005

2030

34.106.000,
20

NA

10.302,79

40.000

40.000

Foment de l'estalvi energètic i l'eficiència energètica entre el sector terciari.
Administrac
Canvi d'hàbits
Generalització d'hàbits d'eficiència i estalvi
ió local (Aj.)

2005

2030

12.775.000,
00

NA

5.416,50

40.000

40.000

Aplicació de tecnologia de baix consum en el conjunt de l’enllumenat
públic

Eficiència
energètica

Administrac
ió local (Aj.)

2018

2022

1.041.363,6
0

NA

2.003,58

Mig
18.000 50.000€

NQ

Automatització del sistema de control d’encesa de l’enllumenat públic dels
34 quadres pendents

Eficiència
energètica en
il·luminació

Administrac
ió local (Aj.)

2012

2021

3.905,93

NA

1,88

20.000

20.000

Substitució de les òptiques dels semàfors faltants per tecnologia LED

Eficiència
energètica

Administrac
ió local (Aj.)

2005

2019

60.417,00

NA

23,56

77.000

77.000

Acció
integrada
(totes les
anteriors)
Acció
integrada
(totes les
anteriors)
Canvi d'hàbits
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Millora dels aïllaments d’edificis i equipaments municipals

Inici Final
acció acció

Cost
d'implem
entació
estimat
(€)
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is
ls

Origen de
l'acció

Producció
de
renovables
(MWh/any)
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sport

sport

sport

l

Substitució progressiva dels vehicles municipals per altres més eficients
(híbrids, elèctrics)

Vehicles
nets/eficients

Administrac
ió local (Aj.)

2020

2030

45.729,91

NA

122,10

Mig
18.000 50.000€

Creació de nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics

Vehicles
elèctrics
(inclòs
infraestructur
es)

Administrac
ió local (Aj.)

2020

2026

2.046,80

NA

NA

Mig
18.000 50.000€

Creació d’incentius per fomentar l’adquisició per part de la ciutadania de
vehicles més eficients

Vehicles
nets/eficients

Administrac
ió local (Aj.)

2019

2030

741.965,55

NA

1.526,22

Baix <
18.000

Foment de la mobilitat no motoritzada

Canvi modal
a bicicleta i
anar a peu

Administrac
ió local (Aj.)

2018

2020

4.678.731,5
6

NA

6.578,30

Mig
18.000 50.000€

Millorar la infraestructura de busos urbans

Canvi modal
cap al
transport
públic

Altres
(Administra
cions
Nacional,
Regional)

2011

2025

NQ

NA

37,55

17.000

17.000

Habilitació d'aparcaments dissuassoris

Canvi modal
a bicicleta i
anar a peu

Administrac
ió local (Aj.)

2011

2030

1.165.973,1
0

NA

311,66

NQ

NQ

Incorporar clàusules en els plecs de prescripcions tècniques per assegurar
l'ús de biodièsel de la flota de vehicles externalitzats

Vehicles
nets/eficients

Administrac
ió local (Aj.)

2011

2020

NQ

NA

19,01

NQ

Impuls d’instal·lacions fotovoltaiques en l’àmbit residencial

Energia
fotovoltaica

Administrac
ió local (Aj.)

2019

2027

NQ

NQ

NQ

Mig
18.000 50.000€

Incorporació de noves plaques fotovoltaiques en equipaments i edificis
municipals

Energia
fotovoltaica

Administrac
ió local (Aj.)

2020

2026

NA

NQ

15,80

Elevat >
50.000€

Estudi del potencial energètic en fotovoltaica a Vilafranca del Penedès

Energia
fotovoltaica

Administrac
ió local (Aj.)

2019

2021

NQ

NQ

NQ

Baix <
18.000

Penetració del consum d'energies netes entre la població resident local

Canvi d'hàbits

Administrac
ió local (Aj.)

2005

2030

0,00

NA

3.498,29

Alt

40.000

Penetració del consum d'energies netes entre el sector terciari local

Canvi d'hàbits

Administrac
ió local (Aj.)

2005

2030

0,00

NA

3.438,49

Alt

40.000

Ampliació/implantació de la xarxa de calor amb biomassa

Xarxes de
calor/fred
(noves,
reurbanitzaci
ons,
expansions)

Administrac
ió local (Aj.)

2019

2025

NA

NA

NQ

Mig
18.000 50.000€

NQ

ucció

ucció

is
als

is
r

ucció

d
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ucció

Ampliació de la xarxa d’agricultors locals vinculats al projecte
“vinyesxcalor”

Altres

Administrac
ió local (Aj.)

2018

2022

NQ

NQ

NQ

Baix <
18.000

is
als

Campanyes informatives a la població (per la reducció del consum d’aigua
potable)

Altres

Administrac
ió local (Aj.)

2018

2030

757.063,43

NA

NQ

Baix <
18.000

is
ls

Promoure un sistema de bones pràctiques ambientals entre els tècnics
municipals

Canvi d'hàbits

Administrac
ió local (Aj.)

2014

2030

86.620,20

NA

24,16

0

16.000

s

Incorporació de clàusules ambientals en el servei municipals i
externalitzats

Altres

Administrac
ió local (Aj.)

2018

2020

NQ

NQ

NQ

Baix <
18.000

NQ

d

NQ

NQ

CSV: 11777074020352066126
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8.2

Taules resum de les accions d’adaptació

A continuació es presenten les taules resum referents a les accions d’adaptació:

Taula 23: Taula resum de les accions d’adaptació segons impacte climàtic i cost

Risc/Impacte climàtic Nombre d'accions

Cost d'inversió (€)

Cost total (€)

332.000

348.000

Fred extrem

0

0

0

Precipitació extrema

2

75.000

75.000

Inundacions

0

0

0

Augment del nivell del mar

0

0

0

Sequeres

2

78.000

78.000

Tempestes

0

0

0

Esllavissades

0

0

0

Incendis forestals

0

0

0

Altres (especificar)

0

0

0

CSV: 11777074020352066126
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Cost total (€)

Inici
acció

Final
acció

Ajuntament
(directa)

30.000

30.000

2018

2030

No iniciada

Edificis

Ajuntament
(directa)

50.000

50.000

2018

2030

No iniciada

Edificis

Ajuntament
(directa)

de prevenció)

430

2018

2030

No iniciada

Transport

Ajuntament
(directa)

150.000

150.000

2019

2030

No iniciada

Energia

Ajuntament
(directa)

60.000

60.000

2020

2030

No iniciada

Aigua

Ajuntament
(directa)

50.000

50.000

2019

2022

No iniciada

Aigua

Ajuntament
(directa)

40.000

40.000

2019

2030

No iniciada

Aigua

Ajuntament
(directa)

30.000

30.000

2022

2024

No iniciada

2021

2030

No iniciada

2019

2030

No iniciada

Sector

Tipus d'acció

ació de sistemes de climatització en edificis
amb població vulnerable

Edificis

ció de criteris d'estalvi i eficiència energètica
cis públics

manteniment d’instal·lacions i sistemes de
ació municipals susceptibles a problemes
onel·losi

i increment de la producció local d’energia

de l'eficiència del reg urbà

iment i actuacions de millora del
eram i serveis urbans relacionats amb

8.000€ (per

ment de recursos hídrics alternatius per a
unicipals amb l'implementació de sistemes
nció d'aigües en edificis públics o privats
ració d’aigües grises, aprofitament d’aigües
a)

Aigua

Ajuntament
(directa)

instal·lació d'un
sistema de retenció
convencional;
depòsit o
depuradora)

ció del servei de recollida de residus i neteja
marc canviant del canvi climàtic

Residus

Ajuntament
(directa)

120.000

120.000

Copia electrònica autèntica de document a paper

de nous punts d’aigua i fonts públiques per
els sistemes d’hidratació i refrigeració dels
públics

430€ (per actuació

Estat
d'implementac

CSV: 11777074020352066126

Cost d'inversió
(€)

e l'acció

es de mobilitat sostenible
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Planificació
urbanística

Ajuntament
(directa)

20.000

20.000

2018

2026

No iniciada

ure una major permeabilització del sòl i
la infiltració

Planificació
urbanística

Ajuntament
(directa)

35.000

35.000

2018

2030

No iniciada

Agricultura i
sector forestal

Ajuntament
(directa)

18.000

18.000

2019

2030

No iniciada

Medi ambient i
biodiversitat

Ajuntament
(directa)

6.000 (en
concepte d'un
catàleg de verd
urbà)

6.000

2019

2030

No iniciada

Medi ambient i
biodiversitat

Ajuntament
(directa)

10.000€/any

10.000

2018

2030

No iniciada

Salut

Ajuntament
(directa)

0

0

2019

2021

No iniciada

Protecció civil
i emergències

Ajuntament
(directa)

0

0

2019

2022

No iniciada

de l’evolució de la resposta sanitària en
ocal

Salut

Ajuntament
(directa)

0

0

2019

2030

No iniciada

cia i establiment de mesures preventives
lagues i espècies invasores (vegetals i
)

Salut

Ajuntament
(directa)

10.000€/any

10.000

2019

2030

No iniciada

Altres

Ajuntament
(directa)

15.000€/any

15.000

2018

2030

No iniciada

Altres

Ajuntament
(directa)

12.000

12.000

2019

2030

No iniciada

ament i assessorament als agricultors per
les produccions a condicions
ògiques adverses

zar els al·lergògens per mitjà de la selecció
egetació en espais públics

iment de l'arbrat municipal i de les zones
s i agrícoles

ment d’un sistema d’avís a la població amb
ció epidemiològica i al·lergògens

ment de protocols d’actuació i creació de
s d’alerta contra episodis de risc

de l’educació ambiental entre la ciutadania

Copia electrònica autèntica de document a paper

ació de sessions de formació interna per als
municipals en relació a l’aplicació i
atge de les mesures proposades en el

CSV: 11777074020352066126

a la confortabilitat dels carrers i espais
amb la incorporació de pèrgoles o tendals, i
d’espais arbrats
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DOCUMENTS
Agència Catalana de l’aigua (2009). Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes
previstos a Catalunya
Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l'Alt Penedès

Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Estadístiques anuals de bombers
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2007). Cambio Climático
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2012). Managing the risks of
extreme events and disasters to advance climate change adaptation
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)

Pla de protecció civil de Vilafranca del Penedès (2013). Manual d’actuació per a
inundacions
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010-2026)

PLANEJAMENT
Ajuntament de Vilafranca del Penedès:

WEBS
ADF Penedes/Garraf : http://www.adfpg.org/
Agència Catalana de l'Aigua (ACA): https://acaweb.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
Agència de Residus de Catalunya: http://residus.gencat.cat/es/
Aigües de Vilafranca: https://www.aiguesdevilafranca.cat/ca-es/
Ajuntament de Vilafranca del Penedès: http://www.vilafranca.cat/
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL): http://www.creal.cat/
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Servei Meteorològic de Catalunya (2011). Primer informe sobre la generació d’escenaris
climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI. A. Barrera-Escoda i J.
Cunillera.
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Millora dels aïllaments d’edificis i equipaments municipals
A11-B112/1
Mecanisme d’acció

Envolvent edifici

Altres

Descripció
Establir i mantenir de manera continuada en el temps les mesures pertinents per l’eficient gestió energètica
dels equipaments i edificis de l’àmbit municipal a través. L’aïllament tèrmic és clau per reduir l’ús de la
calefacció a l’hivern i la refrigeració a l’estiu.

Es proposa executar mesures actives i passives com instal·lar doble vidre i fusta amb trencament de pont
tèrmic als edificis i equipaments més antics i en aquells que puguin tenir majors consum energètics;
instal·lació de doble porta al edificis amb més afluència d’usuaris: disposició de films de protecció solar que
deixen passar la llum del sol però eviten l'escalfament de l'aire de l'interior de la sala, vidres baix
emissius...entre d’altres, totes elles mesures per disminuir els consums de refrigeració a l'estiu i calor a
l’hivern, que repercutiran en una millora del confort dels usuaris.

Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)
2020

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

2030

2020

2030

NQ

-

1.252.133

NQ

Període d’implementació
Inici
Final
2019
2030
Cost (no inversió €/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

2030
NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)
Mig 18.000€ - 50.000€

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)
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Els avantatges que s’obtenen de la millora dels aïllaments són molt considerables: per exemple, un
increment d’un cm d’aïllament pot comportar una disminució del 15% de la despesa de calefacció.
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És important, doncs, fer un seguiment dels consums d’electricitat o gas natural dels edificis municipals per
tal de poder detectar aquells que presentin consums excessius. En aquells edificis amb consums excessius,
dur a terme millores d’aïllament en portes i finestres per tal de reduir pèrdues de calor o climatització. Gran
part d’aquestes pèrdues són resultat de l’existència de vidres senzills, marcs antics o tancaments en mal
estat. En aquesta línia, canviar els vidres, marcs de finestres i tancaments, finals dels forjats, i tots els
elements constructius que comuniquin directament els espais d’interior amb l’exterior sense cap aïllament
al mig, per altres que compleixin criteris d’eficiència energètica. La instal·lació de doble finestra o doble vidre
genera un estalvi de fins al 30% del consum energètic.
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Improvement of the insulation of building
Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals
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Indicadors de seguiment:
Consum final d’energia de l’Ajuntament (MWh/any)
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Eficiència energètica en il·luminació

Gestió energètica

Descripció

Entre els sistemes d’eficiència energètica es proposa la instal·lació de fotocèl·lules, les quals incorporen un
sensor que detecta el nivell d'il·luminació i les llums només s’encenen quan es detecta la necessitat. Alhora
es recomana utilitzar equips eficients d’il·luminació, preferentment fluorescents amb reactància electrònica,
fluorescents compactes amb reactància electrònica, bombetes de vapor de sodi d’alta pressió i llums LEDs.
Cal evitar l’ús de bombetes convencionals, halògenes i de vapor de mercuri.

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

2020

2030

2020

2030

2020

2030

NQ

1.286

NQ

242.985

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2019
2029

Font d’energia renovable

Cost (no inversió €/any)

Responsable a l’Ajuntament
Serveis Urbanístics

Cost d’inversió (€)

Cost total acció (€)

Mig 18.000€ - 50.000€
Indicadors de seguiment:
Consum final elèctric dels
(MWh/any)

NQ
equipaments

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

municipals
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* Guía técnica de eficiencia energética en iluminación: oficinas
* Guía técnica de eficiencia energética en iluminación: centros docente
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Instal·lar la lluminositat necessària per cada ús. IDAE publica dues guies que permeten establir la lluminositat
que es necessita per diferents usos. La imatge posterior mostra un exemple d'us de lluminositat per una
biblioteca o sala d'actes.
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Incorporar sistemes d'il·luminació interior que permeten estalvis d'energia a través de detectors de presència
o temporitzadors, en llocs de pas discontinu i on la presència de personal és puntual i en un curt període de
temps.
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Instal·lació de sistemes d’eficiència energètica en els
sistemes d’il·luminació dels edificis i equipaments
A14-B12/2
municipals
Installation of energy efficiency systems in the lighting systems of municipal buildings and facilities
Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals
Mecanisme d’acció

Incorporation of remote metering and / or remote managing systems in municipal facilities and buildings
Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals
Mecanisme d’acció
Tecnologies de la informació i comunicació (TIC)

Gestió energètica

Descripció

Es pot anar un pas més enllà i apostar per la telegestió, la qual cosa implica conèixer el consum instantani,
a més a més de poder executar accions a distància. Permet realitzar les tasques de:
• Programació d’encesa i apagada mitjançant SMS o GPRS.
• Mesura en temps reals de tensió i intensitat en cadascuna de les fases.
• Control i programació mitjançant relé dels sistemes de regulació de flux.
• Anàlisi de l’estat del quatre a través de l’enviament diari d’informes i alarmes.
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Costos aproximats:
Monitorització: entre 500-3.500€/edifici

2020

2030

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)
2020

2030

32,57

13.541

Període d’implementació
Inici
Final
2020
2025
Cost (no inversió €/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

2030

NA

NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Serveis Urbanístics

Cost d’inversió (€)
Baix < 18.000

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Consum final d’energia de l’Ajuntament (MWh/any)
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)
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En aquells equipaments on es detectin majors consums (escoles, equipaments esportius amb ús intensiu,
ateneus), a part de la comptabilitat energètica, es proposa la instal·lació d'aparells que permetin un
telecontrol dels consums per detectar mals usos.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Incorporació de sistemes de telemesura i/o telegestió en els
equipaments i edificis municipals
A17-B12/3

Incorporation of elements of bioclimatic architecture in the new municipal ordinances
Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals
Mecanisme d’acció
Envolvent edifici

Estàndards en edificació

Descripció

La incorporació d’elements en la nova normativa municipal ha de permetre la millora de l'eficiència
energètica dels edificis a través d’elements passius i actius: incorporació de para-sòls o pèrgoles a les
finestres dels edificis més exposats al sol per la millora de la climatització interior o per la generació d’ombres
a la via pública, implantació de façanes verdes, instal·lació de sistemes de recollida d’aigües pluvials i/o
aprofitament d’aigües grises...

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

2020

2030

2020

2030

2020

2030

NQ

NQ

NQ

NQ

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2018
2020
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Serveis Urbanístics

Cost d’inversió (€)
Baix < 18.000€

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Consum final d’energia del municipi (MWh/any)
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

CSV: 11777074020352066126

Alguns dels elements a incorporar en les noves ordenances municipals serien:
 Forma dels edificis i equipaments: la forma rectangular és tèrmicament més òptima
 Orientació: orientar una de les façanes principals a sud...
 Aïllaments tèrmics: aïllament per la cara exterior del mur; les finestres amb marcs metàl·lics hauran
de tenir trencament de pont tèrmic...
 Obertures i proteccions: les obertures envidriades hauran de tenir proteccions solars exteriors, fixes
o mòbils que garanteixin un factor d'ombra...
 Il·luminació natural: il·luminació zenital com una manera d'aconseguir una distribució més
homogènia de llum natural en espais sota coberta...
 Ventilació: els edificis haurien de tenir alguna de les façanes exteriors oposades o disposades amb
un angle de 90º, amb la finalitat de permetre la ventilació creuada...

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

En les noves ordenances municipals introduir elements per facilitar la regulació i incorporació d’elements
propis de l’arquitectura bioclimàtica en l’àmbit privat. Es tracta de que la normativa municipal permeti el
disseny bioclimàtic en les noves edificacions i l’aprofitament de les energies renovables, garanteixi unes
bones condicions tèrmiques de confort climàtic, baixos consums d’energia i/o aigua, tant en edificacions de
nova construcció com en aquelles obres de rehabilitació.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Incorporació d’elements d’arquitectura bioclimàtica en les
Adaptació
noves ordenances municipals
A11-B19/4

Envolvent edifici

Ajuts i subvencions

Creació d’una partida d’ajuts destinada a la posada en marxa d’accions per la millora energètica en l’àmbit
residencial, a través de programes de subvencions per la seva rehabilitació, englobades en diferents àmbits
de treball i aplicació.
Mesures passives i arquitectòniques: incorporació i/o millora dels materials aïllants tèrmics a les
façanes; substitució de finestres; substitució de fusteries; instal·lació de tendals en finestres;
proteccions solars amb persianes o cortines, millores d’estanquitat de l’edifici.



Mesures actives i instal·lacions: renovació de calderes; renovació de les bombes de calor;
instal·lació d’airejadors i reductors de cabal d’aigua en aixetes; instal·lacions solars tèrmiques;
canvis de les lluminàries convencionals per lluminàries LED; canvi d’electrodomèstics amb millor
qualificació energètica, instal·lació de termòstats en zones representatives i allunyats de fonts de
calor o fred.

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

2020

2030

2020

2030

2020

2030

NQ

NQ

NQ

NQ

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2022
2026
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Serveis Urbanístics i Medi Ambient

Cost d’inversió (€)
Baix < 18.000

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Consum final d’energia del municipi (MWh/any)
Pressupost destinat a subvencionar les millores/mesures
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

CSV: 11777074020352066126
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Descripció

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Subvenció al sector residencial per aplicar mesures
d’eficiència energètica en façana opaca, finestres i
A11-B16/5
balconeres i aïllaments de coberta
Subsidize the residential sector to apply measures of energy efficiency in opaque facades, windows and
balconies and roof insulation
Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals
Mecanisme d’acció

Boosting energy advice to citizens
Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals

Mecanisme d’acció

Acció integrada (totes les anteriors)

Altres

Descripció

El servei estaria també adreçat a l’atenció dels comerços locals. En aquest cas es donaria assessorament
sobre residus per exemple o sobre reducció de consums d’aigua en els establiments terciaris.
Els recursos que el servei pot oferir són:

Per tal de que el servei arribi al màxim de ciutadans possible, la difusió d’aquest servei serà especialment
important, i preveure un espai virtual del servei a la web municipal es considera prioritari.

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

2020

2030

2020

2030

2020

2030

NQ

NQ

NQ

NQ

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2018
2030
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Medi Ambient

Cost d’inversió (€)
Baix < 18.000

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Consum final d’energia al municipi (MWh/any)
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)
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- Informació i assessoria sobre eficiència energètica i energies renovables, en l’àmbit de la il·luminació; la
calefacció i climatització; electrodomèstics i aparells electrònics; sistemes d’estalvi passius; beneficis de les
energies renovables i promoció la contractació del subministrament elèctric a comercialitzadores
d’electricitat verda entre els particulars i serveis del municipi.
- Organització de xerrades, conferències, tallers, seminaris, exposicions, etc. sobre l’ús de l’energia i el
canvi climàtic (mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic).
- Cessió d’aparells de mesura dels consums energètics domèstics.
- Difusió d’ajuts i subvencions en matèria d’eficiència energètica des d’altres administracions
supramunicipals.
- Creació d’un fons de documentació i recursos informatius.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Establiment d’una oficina d’informació i assessorament energètic, entès com “agència de l’energia”, on la
ciutadania pugui adreçar-se per rebre informació, atenció i intervenció, en el cas que fos necessari, en vers
actuacions de millora dels sistemes energètics en els habitatges del sector residencial.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Impulsar l’assessorament energètic a la ciutadania
A16-B112/6

Boost the figure of the energy manager in the tertiary sector
Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals
Mecanisme d’acció
Acció integrada (totes les anteriors)

Gestió energètica

Descripció

Es proposa que la tasca principal a desenvolupar sigui la preparació de material divulgatiu adreçat al sector
terciari en matèria de sostenibilitat energètica.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Es proposa la creació de la figura del gestor/a energètic en l’equip tècnic municipal amb l’objectiu
d’assessorar i facilitar una veritable transició energètica del sector terciari, acció que suposa un reducció de
les emissions de CO2, així com un estalvi econòmic.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Impulsar la figura del gestor energètic en el sector terciari
A16-B12/7

CSV: 11777074020352066126

2020
NQ

2030

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)
2020

2030

3-6% del consum
energètic per cada font
Període d’implementació
Inici
Final
2018
2022
NQ

Cost (no inversió €/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

2030

NA

NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Promoció Econòmica i Medi Ambient

Cost d’inversió (€)

Cost total acció (€)

Mig 18.000 - 50.000€

NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Existència de la figura del gestor energètic
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Promotion of energy savings in the domestic sector. Generation of efficiency and savings habits
Àrea d’Intervenció: 03. Edificis residencials
Mecanisme d’acció
Canvi d’hàbits

Sensibilització/Formació

Descripció

Primerament, i tenint en compte les mancances de la població pel que fa a coneixements del mercat
energètic, la facturació elèctrica i del gas i conceptes referents a l’energia en general, la elaboració i posterior
distribució de guies seria una eina útil de cara a difondre consells i bones pràctiques. També serien útils per
a donar a conèixer els diferents organismes i les diferents eines a disposició dels ciutadans en matèria
d’energia.

El paper de l’Ajuntament es difondre entre la ciutadania informació sobre aquells hàbits domèstics que
contribueixin a l’estalvi i eficiència energètica a través de:

La creació d’un servei d’assessorament energètic ha d’ajudar al desenvolupament de dita estratègia, al
oferir a la ciutadania un seguit d’eines de manera permanent per la millora de l’eficiència energètica en les
seves llars.
Expectativa de reducció
Expectativa d’estalvi
Expectativa de producció energètica
de CO2eq (t/any)
energètic (kWh/any)
local (kWh/any)
2020

2030

2020

2030

2020

2030

-

10.303

-

34.106.000

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2005
2030
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
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- difusió de les subvencions pel canvi de finestres, electrodomèstics, bombetes...
- punts d’informació sobre l’aplicació de millores sobre el consum amb els canvis de finestres, substitució
d’electrodomèstics i/o bombetes...
- creació de material informatiu i difusió continua a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials
(web municipal, compte de twitter, butlletí informatiu municipal...)
- organització de conferències, seminaris, intercanvis d’experiències, tallers, exposicions...que
aprofundeixen en el canvi d’hàbits i les millores que permeten assolir
- informar en campanyes puntuals de manera més intensa durant, per exemple, la Setmana Europea de
l’Energia Sostenible
- informar sobre accions i mesures que afecten directament als ciutadans (exemples com el Pla Renove
d’electrodomèstics...)
- cessió d’aparells de mesura dels consums energètics domèstics.

CSV: 11777074020352066126

Igualment, des de l’ajuntament es pot afavorir la sensibilització ciutadana cap a l’estalvi energètic, i per tant,
fomentar la compra d’habitatges d’alta qualificació energètica, electrodomèstics classe A, etc... Es tracta de
generar consciència entre la ciutadania per fer canviar els seus hàbits de compra i consums energètics cap
a un model més sostenible. A la vegada, establir criteris de benchmarking en el sector domèstic i divulgar
experiències positives entre els mateixos ciutadans també pot afavorir l’estalvi energètic. Són diverses les
mesures que es poden prendre a nivell individual dins d’una llar i l’increment global d’eficiència i estalvi
energètic pot ser notable.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Es proposa desenvolupar una estratègica municipal que afavoreixi l’estalvi i eficiència energètica, i que
aglutini totes les accions relatives a la millora energètica en l’àmbit domèstic local.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Foment de l’estalvi energètic en el sector domèstic.
Generalització d’hàbits d’eficiència i estalvi energètic
A18-B11/8

Cost d’inversió (€)

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Consum final d’energia total del sector domèstic (MWh)

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37
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Promotion of energy savings and energy efficiency between the tertiary sector. Generation of efficiency and
savings habits
Àrea d’Intervenció: 02. Edificis del sector terciari
Mecanisme d’acció
Canvi d’hàbits

Sensibilització/Formació

Es proposa desenvolupar una estratègica per tal de fomentar l’estalvi energètic en l’àmbit terciari. Des de
l’ajuntament es pot incentivar un conjunt d’accions per incorporar bons hàbits als comerços i negocis privats,
per contribuir a la seva eficiència i estalvi energètic. L’acció consisteix a realitzar campanyes periòdiques i
execució d’accions concretes per informar i fomentar, entre els botiguers de Vilafranca, l’adopció de bones
pràctiques en l’ús de l’energia als seus comerços locals.
L’acció es desenvoluparia a través de:

Els comerços podrien adherir-se a les campanyes d’eficiència energètica impulsades per l’Ajuntament i
comprometre’s a reduir el seu consum energètic en períodes de temps concrets, que els suposin beneficis
fiscals, per exemple. L’adhesió a aquestes campanyes podria donar lloc, inclús, a la creació d’un segell de
responsabilitat ambiental en l’àmbit local, a més de fomentar l’adhesió a la Xarxa de Comerços
Respectuosos amb el Medi Ambient, òrgan que aglutina totes les experiències de xarxa de comerços i
comerç verd de Catalunya.

2020

2030

2020

5.416

2030

2020

2030

12.775.000

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2005
2030
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Consum final d’energia total del sector terciari (MWh)

132

Copia electrònica autèntica de document a paper

L’acció es pot complementar amb auditories a les activitats econòmiques locals que inclourien visites a les
seves instal·lacions, incorporació de comptadors d’energia (smart metres) i anàlisi de la informació. Amb
això es pretén incidir en la gran reducció de costos i l’augment de la competitivitat que representa l’aplicació
dels principis d’estalvi i eficiència energètica, ja que aquests establiments tenen un potencial de reducció
del consum energètic important.
Expectativa de reducció
Expectativa d’estalvi
Expectativa de producció energètica
de CO2eq (t/any)
energètic (kWh/any)
local (kWh/any)

CSV: 11777074020352066126

- creació de material divulgatiu per repartir entre els comerços locals
- xerrades adreçades als comerciants centrades en l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables
- punts d’informació i exposicions sobre bones pràctiques en l’ús energètic
- informació periòdica als mitjans de comunicació i xarxes socials locals (web de l’Ajuntament, twitter, butlletí
informatiu municipal...)

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Descripció

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Foment de l’estalvi energètic i l’eficiència energètica entre el
sector terciari. Generalització d’hàbits d’eficiència i estalvi
A18-B11/9

Application of low-power technology in the public lighting system
Àrea d’Intervenció: 04. Enllumenat públic
Mecanisme d’acció
Eficiència energètica

Gestió energètica

L'enllumenat públic representa una part important del consum energètic de l'Ajuntament. Per tal de disminuir
aquest consum, cal adaptar i canviar la totalitat de les làmpades del municipi a tecnologies més eficients
energèticament, a més també de controlar de l'encesa i apagada d'aquestes.
Amb la finalitat d'aconseguir el màxim estalvi energètic possible, es proposa la substitució progressiva de
l'enllumenat públic amb la nova tecnologia LED, tecnologia d’una gran eficiència energètica. Així doncs,
permeten un gran estalvi, pot arribar a suposar una reducció del 80% del consum d’energia i una important
reducció de les emissions de CO2. A més a més, permet una millor lluminositat i presenta una vida útil
superior.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Descripció

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Aplicació de tecnologia de baix consum en el conjunt de
l’enllumenat públic
A21-B21/10

CSV: 11777074020352066126

2020

2030

NQ

NQ

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)
2020

2030

80% del consum d’energia

Període d’implementació
Inici
Final
2018
2022
Cost (no inversió €/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

2030

NA

NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Serveis urbanístics

Cost d’inversió (€)
Mig 18.000 - 50.000€

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Consum final d’energia de l’Ajuntament (MWh/any)
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Automation of the lighting control system of the public lighting of the 34 pending tables to automate
Àrea d’Intervenció: 04. Enllumenat públic
Mecanisme d’acció
Eficiència energètica

Gestió energètica

Descripció

Aquesta mesura permet controlar l’horari d’encesa i apagada de l’enllumenat públic i disminuir el consum
elèctric. Els horaris de funcionament d’aquestes instal·lacions han d’estar adaptats al cicle d’il·luminació
natural per tal que no hi hagi períodes de penombra i no estigui connectat l’enllumenat artificial o que es
disposi d’una il·luminació natural suficient i les instal·lacions estiguin enceses. Els rellotges astronòmics
tenen un baix cost de manteniment i són molt fàcils de programar.

2020

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

2030

2020

1,88

2030

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

3.906

Període d’implementació
Inici
Final
2012
2021
Cost (no inversió €/any)

2030
NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Serveis urbanístics

Cost d’inversió (€)

Cost total acció (€)

Origen de l’acció

Mig 18.000 - 50.000€

NQ

Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Consum final d'energia de l’Ajuntament (MWh/any)
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

CSV: 11777074020352066126

Costos unitaris:
Entre 200 – 450€/ rellotge astronòmic

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Instal·lació a 34 quadres d’enllumenat públic, d’un sistema de control que permeti adaptar la il·luminació de
l'espai públic al major nombre d’usos possibles, ajustant la potència lumínica a la necessitat lumínica.
Aquest sistema es concreta amb la instal·lació d’equips d’encesa i apagada automàtica (rellotges
astronòmics) per a la il·luminació exterior.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Automatització del sistema de control d’encesa de
l’enllumenat públic dels 34 quadres pendents d’automatitzar
A21-B21/11

Replace light traffic lights optics for LED technology
Àrea d’Intervenció: 04. Enllumenat públic

Mecanisme d’acció

Eficiència energètica

Compra pública

Aquesta mesura permet un estalvi energètic considerable, així com una gran reducció de les emissions de
GEH associats. L’objectiu és que el 100% dels semàfors funcionin amb tecnologia LED.

Costos unitaris:
- 200 €/làmpada LED

2020

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

2030

2020

23,56

2030

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

60.417

Període d’implementació
Inici
Final
2005
2019
Cost (no inversió €/any)

2030
NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)

Cost total acció (€)

Origen de l’acció

Baix < 18.000

NQ

Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Nombre de semàfors amb òptiques amb tecnologia LED
Consum final d’energia de l’Ajuntament (MWh/any)
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

CSV: 11777074020352066126

Els principals avantatges de les làmpades de tecnologia LED es que:
- la llum que ofereixen té un contrast més alt
- té una vida útil molt més llarga
- impliquen un menor cost de manteniment, ja que es fonen de manera gradual
- no contenen metalls pesants
- major seguretat viària donat que són més visibles
- presenten immunitat a les oscil·lacions de tensió.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Descripció
Substitució progressiva de totes les làmpades dels semàfors per làmpades de tecnologia LED. La mesura
afecta als 3 semàfors que resten pendents de substituir del PAES de Vilafranca del Penedès.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Substitució de les òptiques dels semàfors faltants per
tecnologia LED
A21-B24/12

Progressive replacement of municipal vehicles for more efficient ones (hybrids, electric)
Àrea d’Intervenció: 06. Flota municipal
Mecanisme d’acció
Vehicles nets/eficients

Compra pública

Descripció

L’adquisició de vehicles de baixes emissions per part del consistori promou la seva compra per part de la
població, sobretot si es difon correctament aquesta bona pràctica. En el moment d’adquirir-los s’haurà de
considerar l’eficiència i la tecnologia que més s’adapti al servei que haurà d’oferir.

2020

2030

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)
2020

2030

122,10

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

45.730

Període d’implementació
Inici
Final
2020
2030
Cost (no inversió €/any)

2030
NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Compres, Policia Local, Territori,
Serveis Urbans i Medi Ambient

Cost d’inversió (€)
Mig 18.000 - 50.000€

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Emissions de GEH de l’àmbit de l’Ajuntament (tCO2eq/any)
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

CSV: 11777074020352066126

Costos unitaris:
- 25.000 € per vehicle (preu mig vehicle baixes emissions). Si es tracta de substituir els vehicles en
acabar la vida útil, el cost és el del sobrecost que pugui tenir el més eficient vers el que ho és menys;
entre 3.000- 5.000€/vehicle.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Es proposa la renovació progressiva de la flota de vehicles municipals per vehicles híbrids o elèctrics, pel
desenvolupament dels serveis municipals en substitució dels vehicles més contaminants de la flota
municipal (introducció / major presència d'autobusos i vehicles elèctrics a la flota municipal).

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Substitució progressiva dels vehicles municipals per altres
més eficients (híbrids, elèctrics)
A41-B47/13

Electric recharge points for cars
Àrea d’Intervenció: 08. Transport privat

Mecanisme d’acció

Vehicles elèctrics (inclòs infraestructures)

Altres

Descripció

Els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics es poden situar principalment als pàrquings públics
municipals i a les vies principals del municipi.
En aquest cas, la inversió principal d’execució de l’acció pot recaure sobre l’ICAEN, l’IDAE i/o el Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme, entre altres; administracions que promouen subvencions per a la instal·lació
de punts de recàrrega elèctrica de vehicles.

2020

2030

NQ

NQ

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)
2020

2030

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

2.046,8015

Període d’implementació
Inici
Final
2020
2026
Cost (no inversió €/any)

2030
NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)
Mig 18.000 - 50.000€

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Nombre de punts de càrrega
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

CSV: 11777074020352066126

El vehicle elèctric al llarg de la seva vida pot estalviar entre 10 i 40 tones de CO 2 en funció del recurs i de
les tecnologies emprades en la generació de l’electricitat.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Es proposa l’ampliació de la xarxa de punts de recàrrega elèctrica distribuïts a la ciutat. Amb aquesta mesura
es pretén promoure l’adquisició progressiva d’aquest tipus de vehicles entre la població, reduint així les
emissions de CO2 associades al transport privat municipal.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Creació de nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics
A42-B410/14

Creation of incentives to encourage the acquisition by citizens of more efficient vehicles
Àrea d’Intervenció: 08. Transport privat
Mecanisme d’acció
Vehicles nets/eficients

Sensibilització/Formació

Descripció

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Seguin les propostes del Pla de mobilitat elèctrica del municipi i segons la nova classificació dels vehicles
de la DGT, establiment d’incentius entre la ciutadania per a l’adquisició de vehicles més eficients
energèticament a través de bonificacions de la taxa de circulació i/o estacionament a la via pública per a tot
tipus de vehicles elèctrics i de baixes emissions.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Creació d’incentius per fomentar l’adquisició per part de la
ciutadania de vehicles més eficients
A41-B41/15

CSV: 11777074020352066126

2020

2030

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)
2020

1.526

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

2030

2020

2030

741.966

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2019
2030
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)
Baix < 18.000

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Emissions de GEH de l’àmbit PAES per habitant (tCO2
eq/hab·any)
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Canvi modal a bicicleta i anar a peu

Sensibilització/Formació

Descripció

Vilafranca del Penedès compta amb una xarxa de carrils bici, zones 30 i un nucli urbà peatonalitzat. Per
tant la promoció de l’ús de la bicicleta es pot estendre mitjançant la seva utilització per part pels tècnics i de
la policia municipal. Així, doncs, es proposa la implantació progressiva d’una flota de bicicletes per
incentivar-ne l’ús entre els treballadors del consistori en els seus desplaçaments laborals diaris. La Diputació
de Barcelona té un programa específic de cessió de bicicletes per a tècnics i policies locals.
S’estima que amb l’aplicació d’aquestes mesures es pot reduir un 2% el tràfic de vehicles privats al municipi.

Expectativa de reducció
Expectativa d’estalvi
de CO2eq (t/any)
energètic (kWh/any)
2020
2030
2020
2030
6.578
4.678.732
Període d’implementació
Inici
Final
2018
2020
Cost (no inversió €/any)

Cost d’inversió (€)
Mig 18.000 - 50.000€

Cost total acció (€)
NQ

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020
2030
NA
Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient
Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Metres lineals de carrils bici
Percentatge de voreres segures i accessibles
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Costos unitaris:
Condicionament de vies de vianants: 40-50 €/m²
Senyalització itinerari vianants, elements físics de protecció, etc.: 80 €/m

CSV: 11777074020352066126

També es poden introduir mesures per reduir el volum de trànsit al voltant d’aquests centres com ara reduir
la velocitat, senyalitzacions d’avís, etc. Per altre banda, es proposa promocionar l’ús de la bicicleta.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Es proposa implantar mesures de “mobilitat suau” amb l’objectiu de potenciar els desplaçaments a peu en
detriment del transport motoritzat privat i augmentar la qualitat de vida de les persones. Aquestes mesures
es poden concretar en:
- Itineraris segurs i accessibles entre punts rellevants, a través de senyals, semàfors o zones per a vianants
- Més enllà dels itineraris escolars, definir àrees lliures de trànsit motoritzat a l’entorn dels centres educatius
per facilitar la mobilitat activa en l’accés a l’escola, evitant donar facilitats per accedir amb vehicle privat a
les immediacions dels centres educatius, especialment a les hores d’entrada i sortida
- Augment de les zones per vianants al municipi, a través de noves classificacions d’espais pròxims a zones
comercials i/o cèntriques, i al voltant dels grans centres d’atracció de desplaçament
- Garantir una circulació segura i continua per tots els carrers dels municipis. (voreres, elements de protecció
pel vianant...)

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Foment de la mobilitat no motoritzada
A44-B41/16
Promotion of non-motorized mobility
Àrea d’Intervenció: 08. Transport privat
Mecanisme d’acció

Improve the infrastructure of urban buses
Àrea d’Intervenció: 07. Transport públic

Mecanisme d’acció

Canvi modal cap al transport públic

Altres

Descripció

La finalitat és obtenir un sistema de busos urbans eficient, evitant la circulació de combois sense usuaris o
amb un nombre d’usuaris deficitari. La solució pot passar per la creació de busos a demanda (si és
necessari) o la modificació del recorregut de les línies per tal de poder servir al màxim de població, i així
que esdevingui un mitjà essencial per a la mobilitat urbana a Vilafranca del Penedès; en detriment del
transport privat.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Per tal de garantir un transport públic eficient i alhora respectuós amb el medi ambient, es proposa l’anàlisi
de les línies actuals d’autobús per tal de poder-ne millorar la seva infraestructura.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Millorar la infraestructura de busos urbans
A43-B410/17

CSV: 11777074020352066126

2020

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

2030

2020

2030

2020

2030

37,55

NQ

NQ

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2011
2025
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Serveis Urbans i Mobilitat

Cost d’inversió (€)

Cost total acció (€)

Origen de l’acció

Mig 18.000 - 50.000€

NQ

Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Percentatge d’usuaris de l’autobús urbà
Consum final d’energia, en transport públic, del municipi
(MWh/any)
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Enabling and / or urbanization of dissuasive car parks
Àrea d’Intervenció: 08. Transport privat

Mecanisme d’acció

Altres

Regulació/planificació de transport/mobilitat

Descripció

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Es proposa la localització de nous espais destinats a aparcament dissuassoris a les entrades de la ciutat
per limitar els accessos amb vehicle privat al centre de la ciutat, a través de la disponibilitat d’accés directe
a un mode de transport públic col·lectiu. Aquesta mesura permet un esponjament del transport rodat alhora
que potencia els desplaçaments no motoritzats o amb transport públic. D'aquesta manera es treballa per
disminuir els nivells de contaminació actuals, vinculats als vehicles.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Habilitació i/o urbanització d’aparcaments dissuassoris
A411-B46/18

CSV: 11777074020352066126

2020

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

2030

2020

312

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

2030

2020

2030

1.165.973

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2011
2030
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori i Serveis Urbans i Mobilitat

Cost d’inversió (€)

Cost total acció (€)

Origen de l’acció

Baix < 18.000

NQ

Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Número de places o superfície d’aparcaments dissuassoris
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Vehicles nets/eficients

Regulació/planificació de transport/mobilitat

Incorporar en els plecs de condicions dels contractes de serveis municipals externalitzats amb flota de
vehicles, criteris per la incorporació i ús de vehicles elèctrics en el desenvolupament del seu servei.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Descripció

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Incorporar clàusules en els plecs de prescripcions tècniques
per assegurar l’ús de vehicles nets de la flota de vehicles
A41-B46/19
externalitzats
Incorporate clauses in the specifications of technical specifications to ensure the use of clean vehicles in
100% of the fleet of outsourced vehicles
Àrea d’Intervenció: 06. Flota municipal
Mecanisme d’acció

CSV: 11777074020352066126

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

2020

2030

2020

2030

2020

2030

NQ

19,01

NQ

NQ

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2011
2020
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)
Baix < 18.000

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Emissions de GEH en transport de l’àmbit de l’Ajuntament
(tCO2eq/any)
Número de vehicles nets
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Impulse of photovoltaic and thermal installations in the residential area
Àrea d’Intervenció: 09. Producció local d'energia
Mecanisme d’acció
Energia fotovoltaica

Altres

Descripció

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Impuls a les instal·lacions de sistemes d’energia fotovoltaica en edificis de l’àmbit privat, a través d’incentius
fiscals (per exemple, bonificacions de l’IBI) o amb l’establiment de requeriments d’ús de fonts d’energia neta
a les llicències d’obres i activitats de nous sectors de desenvolupament urbà.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Impuls d’instal·lacions fotovoltaiques en l’àmbit residencial
A53-B59/20

CSV: 11777074020352066126

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

2020

2030

2020

2030

2020

2030

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

Període d’implementació
Inici
Final
2019
2027
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)
Mig 18.000 - 50.000€

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Producció local d’energies renovables (MWh/any)
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Incorporation of new photovoltaic panels into facilities and municipal buildings
Àrea d’Intervenció: 09. Producció local d'energia
Mecanisme d’acció
Energia fotovoltaica

Altres

Descripció

Altres factors que condicionaran les instal·lacions són l’orientació i inclinació de la coberta, així com la
tipologia del material.
També hi ha la possibilitat d’involucrar la població en els projectes municipals de generació d’electricitat
mitjançant els mòduls solars fotovoltaics. La participació ciutadana consistiria en la realització d’una inversió
mínima, a determinar en funció del projecte, que es recuperarà amb la venda de l’electricitat generada.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Per tal d’incrementar la producció d’energies renovables al municipi es proposa aprofitar les cobertes i
teulades de titularitat municipal per instal·lar plaques fotovoltaiques. Per tal de dur a terme aquesta acció
cal fer estudis de viabilitat preliminars on es determinin els sostres amb potencial, a més de la viabilitat
econòmica i tècnica de la proposta. El principal requeriment és la disponibilitat d’espai per a la correcta
ubicació dels mòduls.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Incorporació de noves plaques fotovoltaiques en
equipaments i edificis municipals
A53-B59/21

CSV: 11777074020352066126

2020

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

2030

2020

16

2030

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2020
2026
Cost (no inversió €/any)

2030
NQ

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)

Cost total acció (€)

Origen de l’acció

Elevat > 50.000€

NQ

Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Producció local d'energies renovables (MWh/any)
Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte
consum total d'energia
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Study of the energy potential in photovoltaics in Vilafranca del Penedès
Àrea d’Intervenció: 09. Producció local d'energia
Mecanisme d’acció
Energia fotovoltaica

Altres

Descripció

Amb aquest estudi es pretén determinar l’escenari de potencial de màxims de l’energia fotovoltaica dins del
municipi. L’estudi ha de servir per a visualitzar la irradiació solar total i l’adequació de les instal·lacions
fotovoltaiques.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Elaboració d'un estudi energètic per avaluar el potencial energètic que té el municipi de Vilafranca del
Penedès en termes d'energia fotovoltaica.
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Estudi del potencial energètic en fotovoltaica a Vilafranca del
Penedès
A53-B59/22

CSV: 11777074020352066126

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

2020

2030

2020

2030

NA

NA

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2019
2021
Cost (no inversió €/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

2030
NQ

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)

Cost total acció (€)

Origen de l’acció

Baix < 18.000

NQ

Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Grau d’elaboració de l’estudi
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Promotion and introduction of the consumption of clean energy between the domestic sector
Àrea d’Intervenció: 03. Edificis residencials
Mecanisme d’acció
Canvi d’hàbits

Sensibilització/Formació

Descripció

2020

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)
2020

2030

3.498

NQ

NQ

Període d’implementació
Inici
Final
2005
2030
Cost (no inversió €/any)

2020

2030
NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)
Mig 18.000€ - 50.000€

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Producció local d’energies renovables (MWh/any)
Grau d’abastament amb energies renovables respecte el
consum total d’energia del sector domèstic
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2030

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

CSV: 11777074020352066126

Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Es pretén fomentar i incentivar la introducció de les energies renovables en el sector domèstic a través de
la creació d’incentius, i la seva difusió, i establir una estratègia comunicativa sobre els avantatges de les
energies netes en l’àmbit residencial per tal d’augmentar el percentatge de llars de Vilafranca que
s’abasteixen energèticament amb fonts d’energia neta.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Foment i introducció del consum d’energies netes entre el
sector domèstic
A18-B11/23

Àrea d’Intervenció: 02. Edificis del sector terciari

Mecanisme d’acció

Canvi d’hàbits

Sensibilització/Formació

Descripció

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

2030

2020

2030

NQ

3.438

NQ

NQ

Període d’implementació
Inici
Final
2005
2030
Cost (no inversió €/any)

2020

2030
NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)
Mig 18.000€ - 50.000€

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Producció local d’energies renovables (MWh/any)
Grau d’abastament amb energies renovables respecte el
consum total d’energia del sector terciari
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2020

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

CSV: 11777074020352066126

Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Es pretén fomentar i incentivar la introducció de les energies renovables en el sector terciari a través de la
creació d’incentius, i la seva difusió, i establir una estratègia comunicativa sobre els avantatges de les
energies netes en l’àmbit terciari per tal d’augmentar el percentatge de comerços i activitats econòmiques
locals que s’abasteixen energèticament de fonts d’energia neta.
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Foment i introducció del consum d’energies netes entre el
sector terciari local
A18-B11/24

Extension / implantation of the heat network with biomass
Àrea d’Intervenció: 10. Producció local de calor/fred Mecanisme d’acció
Xarxes de calor/fred (noves, reurbanitzacions,
Altres
expansions)
Descripció

Les calderes de biomassa poden generar calor mitjançant la combustió de la poda de la vinya (passant de
residu a recurs aquesta biomassa agrícola Km0 tal i com s’ha demostrat en el projecte ‘Vinyes per Calor’),
per aplicar-la a la calefacció i a l’ACS, essent una font d’energia renovable local, de fàcil obtenció i
transformació. Aquesta tipologia de calderes requereixen de major manteniment i vigilància que les
convencionals.

L’ús de biomassa forestal propera redueix la combustibilitat dels boscos i en redueix el risc d’incendi alhora
que redueix la dependència energètica i la necessitat de grans infraestructures.
Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)
2020

2030

2020

NQ

2030

NQ

Període d’implementació
Inici
Final
2019
2025

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

2030

Expectativa producció energia (1.500 hores
de funcionament/any):
100 Kw  150.000 kWh/any
300 kW  450.000 kWh/any
500 kW  750.000 kWh/any
Font d’energia renovable

Cost (no inversió €/any)
Costos manteniment anuals d’una caldera de biomassa
(estella)
100 kW : 1.500 €
300 kW : 2.000 €
500 kW :1.500 €
Cost d’inversió (€)
Cost total acció (€)

Responsable a l’Ajuntament

Mig 18.000€ - 50.000€

Administració local (Aj.)

NQ

Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient
Origen de l’acció

Indicadors de seguiment:
Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte
consum total d'energia
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NQ

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

CSV: 11777074020352066126

En comparació amb el funcionament d’una caldera de gasoil d’1MW de potència amb una caldera de
biomassa de la mateixa potència i basant-se en una producció energètica de 1.500 MWh/any, la utilització
de biomassa comporta un estalvi anual d’unes 145 tep (1.667.500 kWh/any). El cost de la biomassa és
clarament inferior al del gasoil o el GLP i només lleugerament inferior al gas natural. Això fa que la viabilitat
sigui més clara en substituir gasoil i GLP que no pas amb gas natural.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

L’acció consisteix en ampliar/implantar calderes de biomassa per a cobrir les necessitats tèrmiques de l’ACS
(Agua Calenta Sanitària) i climatització dels edificis i equipaments municipals.
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Ampliació/implantació de la xarxa de calor amb biomassa
A63-B68/25

Extension of the network of local farmers linked to the "vinyesxcalor" project
Àrea d’Intervenció: 10. Producció local de calor/fred Mecanisme d’acció
Altres

Altres

El projecte valoritza els residus de la poda de la vinya com a biomassa en calderes, aprofitant un residu
agrícola que es genera anualment i que fins ara es perdia.
L’increment de la xarxa d’agricultors vol dir que hi ha més calderes implantades que es poden alimentar
amb aquest tipus de combustible neutre en emissions.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Descripció
Campanya per a incrementar la xarxa d'agricultors locals vinculats al projecte "vinyesxcalor". El seu objectiu
és aplicar i implementar un cercle virtuós de les vinyes com estratègia local per mitigar el canvi climàtic i
contribuir alhora a assolir els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta acció aprofita la
poda de les vinyes per a generar calor i fred per als cellers locals.
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Ampliació de la xarxa d’agricultors locals vinculats al
projecte “vinyesxcalor”
A64-B68/26

CSV: 11777074020352066126

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

2020

2030

2020

2030

2020

2030

NQ

NQ

NA

NA

NQ

NQ

Període d’implementació
Inici
Final
2018
2022
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)
Baix < 18.000

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Producció local d'energies renovables (MWh/any)
Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte
consum total d'energia
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Altres

Sensibilització/Formació

Realitzar campanyes informatives periòdiques per informar la població sobre les bones pràctiques en l’ús
de l’energia aplicables a les seves llars o comerços, per tal d’afavorir la reducció dels consums d’aigua
potable i consums energètics i per una menor generació de residus.

2020
NQ

2030

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)
2020

2030

0,5% del consum energètic
dels sectors domèstic i
terciari
Període d’implementació
Inici
Final
2018
2030
NQ

Cost (no inversió €/any)

Cost d’inversió (€)
Baix < 18.000

Cost total acció (€)
NQ

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

2030
NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient
Comunicació
Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Consum final d’energia del municipi (MWh/any)
Emissions de GEH totals de l’àmbit PAES (tCO2 eq/any)
Subscriptors del Newsletter electrònic de Medi Ambient
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

CSV: 11777074020352066126

Es proposta:
- Punts d’informació, accions, activitats i exposicions sobre les bones pràctiques en l’ús energètic.
- Utilització dels mitjans de comunicació i a través dels mitjans 2.0 (Newsletter, web municipal, twitter,
facebook, etc.).
- Instal·lació de panells informatius en centres municipals per donar a conèixer la despesa energètica i/o
econòmica que genera l’edifici.
- Informar sobre accions i mesures que afecten directament als ciutadans com el Pla renove
d’electrodomèstics, el Pla de renovació de vehicles, etc.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Descripció
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Campanyes informatives a la població (per la reducció del
consum d’aigua potable, del consum energètic i dels
A75-B71/27
residus)
Information campaigns for the population (reduction of drinking water consumption, energy consumption and
waste)
Àrea d’Intervenció: 11. Altres
Mecanisme d’acció

Promote a system of good environmental practices among municipal technicians
Àrea d’Intervenció: 01. Edificis municipals
Mecanisme d’acció
Canvi d'hàbits

Sensibilització/Formació

Descripció

Una de les vies de sensibilització és mitjançant la realització d’estimacions sobre la despesa energètica que
comporten les diferents tasques a la feina. Es poden realitzar formacions específiques dirigides d’una
banda, als tècnics municipals que realitzin inspeccions als equipaments privats amb l'objectiu que puguin
proposar mesures bàsiques per a l'estalvi energètic i d’altra banda, als encarregats del manteniment de les
instal·lacions municipals per aplicar criteris d’estalvi i eficiència a les seves tasques. La formació es pot
acompanyar amb la monitorització dels consums energètics.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Sensibilització dels treballadors municipals sobre l’eficiència i l’estalvi energètic tot incorporant pautes per
a un consum correcte de l’energia en les seves tasques diàries mitjançant sessions informatives i formatives
i la disposició de cartells informatius per fomentar la correcta utilització d’aquest recurs.
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Promoure un sistema de bones pràctiques ambientals entre
els tècnics municipals
A75-B71/28

CSV: 11777074020352066126

2020

2030

NQ

NQ

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)
2020

2030

5% del consum

Període d’implementació
Inici
Final
2018
2030
Cost (no inversió €/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)
2020

2030

NA

NA

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)
Baix < 18.000

Cost total acció (€)
NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

Indicadors de seguiment:
Consum final d'energia de l’Ajuntament (MWh/any)
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Incorporation of municipal and outsourced environmental clauses
Àrea d’Intervenció: 11. Altres
Mecanisme d’acció
Altres

Altres

Descripció

Per exemple, 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 CO 2. Es
proposa que a l’hora de redactar el plec de contractació externa d’un servei que requereixi l’ús d’una flota
de vehicles s’exigeixi:
1) que tots els vehicles que funcionin amb motor dièsel siguin aptes per a l’ús de biodièsel;
2) que tots els vehicles de la flota compleixin com a mínim la norma EURO V i EURO VI;
3) que la flota incorpori vehicles que funcionin amb gas natural comprimit
4) que els vehicles nous que s’adquireixen siguin híbrids o elèctrics.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

La incorporació de criteris ambientals en els serveis municipals i els externalitats permet aplicar mesures
que ajudin a disminuir els elements contaminants i a gestionar els residus que es produeixen. Aquestes
clàusules ambientals poden girar entorn als residus, al transport, a materials utilitzats,....)
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ACCIONS DE MITIGACIÓ
Codi
Incorporació de clàusules ambientals en el servei municipals
i externalitzats
A75-B74/29

CSV: 11777074020352066126

Expectativa d’estalvi
energètic (kWh/any)

Expectativa de producció energètica
local (kWh/any)

2020

2030

2020

2030

2020

2030

NQ

NQ

NQ

NQ

NA

NA

Període d’implementació
Inici
Final
2018
2020
Cost (no inversió €/any)

Font d’energia renovable

Responsable a l’Ajuntament
Àrea de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient

Cost d’inversió (€)

Cost total acció (€)

Baix < 18.000
Indicadors de seguiment:
Consum final d'energia en el sector
l’ajuntament (MWh/any)

NQ

Origen de l’acció
Administració local (Aj.)

transport de
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Expectativa de reducció
de CO2eq (t/any)

Adaptació d’aquells equipaments municipals amb població més vulnerable
(geriàtrics, residències, escoles, casals de gent gran, centres cívics i biblioteques)
en termes energètics, mitjançant la integració de sistemes de climatització per
millorar el confort climàtic en obres de rehabilitació d’equipaments i/o construcció
de nous, donat un possible increment dels episodis de calor extrema.
Una altra acció complementaria a desenvolupar és l’obertura de centres refrigerats
per posar-los a disposició d’aquells grups de població més vulnerables durant els
episodis de calor extrema. Caldria, però, tenir en compte que l’electricitat que es
fes servir en aquests espais provingués d’energia verda. El més interessant seria
que aquests equipaments tinguessin, per exemple, fotovoltaiques instal·lades per
a la climatització de l’equipament en qüestió.

Cobeneficis

Cost

Copia electrònica autèntica de document a paper

Relació amb
d’altres plans

Millora del confort climàtic; millora de la qualitat de vida de la població
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
30.000

Mig

Total en el període d’actuació (€)
30.000
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2018

CSV: 11777074020352066126

Descripció

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Instal·lació de sistemes de climatització en edificis públics amb població
l’actuació
vulnerable
(en
Installation of air conditioning systems in buildings with vulnerable population
anglès)
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
1
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Edificis
Onades de calor
afectats
Canvis
en
els
Estat de l’acció
Augment
de
la
Augment de
Impacte/s
patrons
de
mortalitat/morbilitat
l'efecte illa
evitat/s
demanda
No iniciada
associada a la calor
de calor
energètica

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

11 ANNEX I. FITXES ACCIONS D’ADAPTACIÓ

2030

Serveis Tècnics
Protecció Civil
Medi Ambient

A17-B12/3

153

Descripció

La millora energètica d’edificis i equipaments es pot donar a través de l’arquitectura
bioclimàtica amb la integració de mecanismes passius com tendals o para-sòls en
finistres més exposades al sòl o la implantació de façanes verdes, per generar així
espais més frescos i amb un millor confort climàtic.

Es tracta d’una acció complementaria a les mesures de mitigació proposades.

Cobeneficis

Cost

Reducció del consum energètic; reducció de les emissions de CO2; reducció
despeses corrents; millora del comfort climàtic
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
50.000

Mig

Total en el període d’actuació (€)
50.000
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2018

2030

Serveis Tècnics

A17-B12/3; A11-B19/4; A11-B16/5
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Relació amb
d’altres plans

CSV: 11777074020352066126

L’acció ha d’anar acompanyada de la realització d’auditories energètiques en
edificis existents amb l’objectiu de detectar punts de millora i promoure’n l’aplicació
de mesures d’estalvi. També és interessant la promoció d’auditories energètiques
en el petit comerç i en la indústria per tal d’implantar bones pràctiques i reduir el
seu consum energètic.

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Donat un augment progressiu de les temperatures i la prolongació dels episodis de
calor extrema, el que pot suposar un augment dels períodes i intensitat de
climatització d’edificis i equipaments, es proposen actuacions de millora de la
gestió i control eficient dels consums energètics:
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de
Integració de criteris d'estalvi i eficiència energètica en edificis públics
l’actuació
(en
Integration of environmental design criteria
anglès)
Acció de
Acci
Núm.
Tipus
Ajuntament
mitigació
ó X
2
X
acció
d’acció
(directa)
?
clau?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Edificis
Calor extrema
afectats
Canvis
en
els
Estat de l’acció
Impacte/s
Augment de l'efecte
patrons de demanda
evitat/s
illa de calor
No iniciada
energètica

CSV: 11777074020352066126

Relació amb
d’altres
plans
Cobeneficis

Cost

Augment de la seguretat ciutadana
Inversió(€)
Periòdic (€/any) Nivell de cost
430€
(per
actuació de
prevenció)
Total en el període d’actuació (€)
2018
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Període
actuació
Àrea o dep.
responsable
a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Descripció

Control del manteniment en les instal·lacions municipals i privades dels sistemes
de refrigeració, així com punts d’aigua públics. En cas de ser necessari la
rehabilitació i adequació d'aquests, per tal de poder controlar, gestionar i eradicar
possibles problemes de salut relacionats.
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ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Neteja i manteniment d’instal·lacions i sistemes de refrigeració municipals
l’actuació
susceptibles a problemes de legionel·losi
(en Cleaning and maintenance of municipal refrigeration facilities and systems
anglès) susceptible to legionella problems
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
3
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Edificis
afectats
Estat de l’acció
Impacte/s
Aparició de noves
evitat/s
malaties
No iniciada

2030

Edificis municipals
Servei de salut pública

155

Complementariament, promocionar iniciatives per a un major ús del cotxe elèctric, ja
sigui per residents I/O per turistes a través del lloguer per hores de vehicles elèctrics
al municipi, o iniciatives semblants.
Promoció del vehicle elèctric mitjançant l'establiment de nous punts de recàrrega
elèctrica al municipi, d'ús públic per a tota la ciutadania, així com la substitució de
combustibles de la flota municipal (en qualsevol de les possibles tipologies: compra,
lísing o rènting). Cal per això, planificar i invertir en infraestructura elèctrica
necessària per fer créixer la ciutat davant la potenciació del transport elèctric.Tenir
en compte garantir l’ús d’energia verda en aquesta nova infraestructra.
A partir de la xarxa bàsica de mobilitat amb bicicleta, estudiar la viabilitat de donar
una solució adequada (segura i eficient) per al progressiu trànsit de bicicletes a tots
els carrers de la ciutat, i aprofitar totes les reformes de carrers per incorporar un
disseny que faciliti el trànsit de bicicletes. Impulsar un programa de promoció d’ús de
la bicicleta a l’escola que contingui: formació en mobilitat amb bicicleta que permeti
l’adquisició de les habilitats i coneixements necessaris perquè quan els alumnes
arriben a l’ESO puguin i sàpiguen circular de forma segura per la ciutat i tenir
autonomia en la gestió de la seva bicicleta; l’organització de Bici-bus per facilitar
l’accés amb bicicleta de l’alumnat dels darrers cursos d’Educació Infantil i primers
cursos d’Educació Secundària; l’habilitació d’espais d’aparcament segur a tots els
centres educatius per possibilitar el desplaçament amb bicicleta.
Promoure l’ús de la bicicleta com a vehicle pels desplaçaments pel nucli urbà dels
treballadors municipals.
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Descripció
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A la vegada, es proposa l’establiment d’incentius als vehicles nets, a través de:
- bonificacions de la taxa de circulació per a tot tipus de vehicles elèctrics i de baixes
emissions,
- la promoció, entre les empreses de transport i de comercialització de productes,
dels sistemes de Distribució Urbana de Mercaderies amb Bicicleta (DUMB), i
l’establiment de plataformes de microdistribució de mercaderies per minimitzar el
trànsit de vehicles pesants motoritzats dins el nucli urbà.
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Es tracta de fomentar els modes de mobilitat pacificats i nets (a peu, bicicleta,
transport públic) al municipi, en línia amb les disposicions del PAES i del PMU.
Actualment s’està en procés d’elaboració del nou PMU, el qual contempla millores en
la regulació de l’accés del vehicle privat al centre urbà, i potenciació de l’ús del
transport públic i la bicicleta. Bàsicament es proposa: la jerarquització viària amb
l’objectiu de reduir el percentatge de viatges en vehicles en transport privat a motor
pel nucli urbà; la segregació de vies; la definició d’espais intermedis, entre les vies
jerarquitzades, on s’implanti la reducció de la velocitat i de l’espai útil viari per a
vehicles a motor; i la possibilitat de la creació de camins escolars.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de
Polítiques de mobilitat sostenible
l’actuació
(en
Sustainable mobility policies
anglès)
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
4
X
X
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Transport
Calor extrema
afectats
Canvis
en
els
Estat de l’acció
Impacte/s
Augment de l'efecte
patrons de demanda Qualitat aire
evitat/s
illa de calor
No iniciada
energètica

Cobeneficis

Cost

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Relació amb
d’altres
plans

Pla de Mobilitat Urbana
Pla Director de la Bicicleta de Vilafranca del Penedès
Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica Municipal
Millora de la qualitat de l'aire: millora de la qualitat de vida
Inversió(€)
Periòdic (€/any) Nivell de cost
150.000

Alt

Període
actuació
Àrea o dep.
responsable
a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2019

2030

Mobilitat
Serveis Tècnics
Empresa Hispano Igualadina

A41-B47/13; A42-B410/14; A41-B41/15; A44-B41/16; A43-B410/17; A411B46/18; A41-B46/19
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Total en el període d’actuació (€)
150.000

CSV: 11777074020352066126
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Definir i aplicar incentius fiscals per a la promoció de l’energia neta orientades a
l’autoconsum, per part de ciutadans, empreses i organitzacions de Vilafranca del
Pendès.
Implicar a tots els agents relacionats amb la producció, distribució i comercialització
d’energia a nivell local en la promoció i implantació d’aquestes iniciatives.

•
•

•

Relació amb
d’altres plans

Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia
solar per a usos tèrmics en les edificacions de Vilafranca del Penedès
Pla d’accions del projecte CLINOMICS

Cobeneficis

Cost

Reducció dels consums energètics; reducció de les emissions de CO2
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
60.000

Alt

Total en el període d’actuació (€)
60.000
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats

2020

2030

Serveis Tècnics
Medi Ambient
EMAVSA
ICAEN
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•
•

Realitzar un inventari complet de demanda i consum per tal d’identificar els
grans consumidors d’energia.
Continuar aplicant incentius a l’aplicació de sistemes d’autogeneració
d’energia a partir del foment d’iniciatives per l’autoconsum (tot i les
limitacions legals existents actualment), implantant bonificacions als
ciutadans que optin per aquestes tecnologies.
Buscar fonts de finançament per la producció local d’energia.
Difusió dels sistemes de comercialització d’energia a partir de cooperatives
de consumidors existents, que garanteixen que l’origen de l’energia prové
de fonts renovables, per mitjà d’acords pel subministrament a partir
d’aquests serveis dels equipaments municipals.
Realitzar campanyes de difusió i pedagogia a la població.
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Descripció

Per axió cal dur a terme, un anàlisi de la informació energètica disponible per poder
desenvolupar les accions que es proposen a continuació:
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Continuar desenvolupant iniciatives i projectes municipals que permetin la
producció local d’energia, amb la instal·lació de nous punts de biomassa, i plaques
fotovoltaiques en edificis i equipaments municipals.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de
Foment i increment de la producció local d’energia
l’actuació
(en
Promotion and increase the local energy production
anglès)
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
5
X
X
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Energia
Sequeres
afectats
Canvis
en
els
Estat de l’acció
Impacte/s
patrons de demanda
evitat/s
No iniciada
energètica

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

A53-B59/20; A53-B59/21
Relació d’accions amb el projecte CLINOMICS
Relació
d’accions
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Descripció
Per altre banda, cal la implementació d’un sistema de control, el qual permet
controlar informàticament el reg a partir de les necessitats hídriques específiques
de cada moment en funció de les condicions meteorològiques (regula la quantitat i
la freqüència del reg). Cal recalcar la importància de disposar d’un programa de
manteniment per minimitzar les fuites.
Les bones pràctiques en el reg també són molt importants:

•

Regar al capvespre o a primera hora del matí per reduir les pèrdues per
evaporació (sobretot a l’estiu)
Seleccionar varietats de plantes autòctones, que són les més adaptades a
les característiques climàtiques i edàfiques de la zona.

Relació amb
d’altres plans
Cobeneficis

Cost

Reducció del consum d'aigua municipal; reducció despeses corrents; millora
de la gestió del verd urbà
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
50.000

Mig

Total en el període d’actuació (€)
50.000
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats

2019

2022

Serveis Urbans i Mobilitat
Urbanisme
EMAVSA
Ajuntament
EMAVSA

160
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•
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A l’hora d’escollir el sistema de reg cal tenir en compte les característiques del
terreny (extensió, les espècies plantades, tipologia de sòl, etc.) i aplicar el sistema
més eficient per a cada cas, com ara: reg manual, reg per aspersió (de baix consum)
o per degoteig. Seguint aquesta línia, es proposa estudiar les necessitats de reg
per a cada parc i jardí de la ciutat i adoptar-ne sistemes de reg que s’adeqüin a la
nova situació climàtica i que maximitzin l’eficiència en l’ús de l’aigua.
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Els canvis en les condicions climàtiques (temperatura, pluviometria) comportaran
canvis en les necessitats de reg de les zones verdes urbanes. Un sistema de reg
adequat a les noves necessitats climàtiques té com a objectiu optimitzar el sistema
de reg i minimitzar el consum energètic municipal. A més, ajuda a mantenir la
vegetació en bon estat, generant alhora un estalvi d’aigua associat.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de
Millora de l'eficiència del reg urbà
l’actuació
(en
Improved the efficiency of urban irrigation
anglès)
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
6
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Aigua
Sequera/disminució recurs hídric
afectats
Canvis
en
els
Estat de l’acció
Impacte/s
Augment del risc
patrons de demanda
evitat/s
d'inundacions
No iniciada
energètica

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Relació
d’accions
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Així mateix, caldrà fer una reposició de la xarxa en aquells trams que presenti força
antiguitat.

Cobeneficis

Cost

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Millora de la prevenció de problemes relacionats; infraestructures de
sanejament amb millor funcionament
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
40.000

Mig

Total en el període d’actuació (€)
40.000
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2019

2030

EMAVSA
Ajuntament
EMAVSA

162
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Relació amb
d’altres plans
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Descripció

Abans es considera necessari realitzar un estudi específic per tal de valorar i
quantificar les possibles problemàtiques derivades de la impossibilitat de drenatge
de les aigües pluvials i les àrees municipals que presentin major afectacions.
Caldrà implementar mesures per reduir el cabal d’entrada a la xarxa de
clavegueram, especialment en les èpoques de major pluja i augmentar la xarxa
separativa i implementació dels sistemes urbans de drenatges sostenible. La neteja
i el manteniment de la infraestructura de clavegueram i serveis urbans relacionats
amb l’aigua, sobretot dels sifons (en mal estat per sequera i antiguitat) ha de
permetre el manteniment de la xarxa municipal en cas de fortes tempestes i
inundacions. També en el cas de la neteja i control dels col•lectors de les rieres. La
creació i disposició d’infraestructures d’emmagatzematge d’aigua facilita el
drenatge en episodis d’avingudes d’aigua, podent ser posteriorment utilitzades per
al reg.
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Davant els possibles impactes per inundació, establir un programa i pressupost
anual d’actuació per dimensionar, fer funcionar i mantenir la xarxa municipal de
clavegueram en condicions òptimes, sense que aquesta es vegi sobrepassada en
èpoques de fortes pluges.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Manteniment i actuacions de millora del clavegueram i serveis urbans
l’actuació
relacionats amb l’aigua
(en Maintenance and improvement actions of sewers and urban services related to
anglès) water
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
7
X
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Aigua
Precipitació extrema
afectats
Augment del Estat de l’acció
Impacte/s
Efectes
en Aparició de noves
risc
evitat/s
infraestructures
malaties
No iniciada
d'inundacions

Cost

Copia electrònica autèntica de document a paper

Cobeneficis

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Millora de la qualitat urbana; millora de la qualitat de vida de la població
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
30.000

Mig

Total en el període d’actuació (€)
30.000
Període
actuació

2022

Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament

Serveis Urbans i Mobilitat
Urbanisme
Medi Ambient
EMAVSA

CSV: 11777074020352066126

Relació amb
d’altres plans
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Descripció

Amb l’increment dels episodis de calor extrema, cal garantir un bon sistema
d'hidratació públic mantenint en bon funcionament les fonts públiques (pel consum),
i ajudar a millorar el confort climàtic mitjançant la implementació de sistemes de
refrigeració de l'espai públic exterior amb la creació de nous punts de jocs d'aigua
als parcs o la nebulització.
Prèviament, caldrà una avaluació de la disponibilitat de recursos hídrics al municipi
pel desenvoluopament dels nous punts d’aigua.
Aquesta mesura caldrà que vagi acompanyada d’accions de control i prevenció de
legionel·losi.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Creació de nous punts d’aigua i fonts públiques per ampliar els sistemes
l’actuació
d’hidratació i refrigeració dels espais públics
(en
Hydration systems and cooling outdoor public space
anglès)
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
8
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Aigua
Onades calor
afectats
Augment de les
Estat de l’acció
Impacte/s
Augment de l'efecte sequeres (durada,
evitat/s
illa de calor
freqüència
i
No iniciada
intensitat)

2024

Agents
implicats
Relació
d’accions

163

Descripció
Adaptar i adequar els edificis municipals amb elements passius i actius en relació a
la implementació de sistemes per la recollida d’aigües pluvials o aprofitament
d’aigües grises.

Cobeneficis

Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

Reducció del consum d'aigua; reducció despeses
d'abastament
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
8.000€ (per
instal·lació
d'un sistema
de
retenció
Baix
convencional;
depòsit
o
depuradora)
Total en el període d’actuació (€)
2021

corrents; garantia

Copia electrònica autèntica de document a paper

Cost

Pla d’accions del CLINOMICS
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Relació amb
d’altres plans
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Es proposa la cerca i aplicació de mesures per l’aprofitament de nous recursos
hídrics alternatius per a usos municipals (aigua regenerada per a reg, neteja viària,
naturalització d’ambients aquàtics, etc.).

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Aprofitament de recursos hídrics alternatius per a usos municipals amb
Nom
de
l'implementació de sistemes de retenció d'aigües en edificis públics i/o
l’actuació
privats (recuperació d’aigües grises, aprofitament d’aigües de pluja)
(en
Take advantage of alternative water resources for municipal uses
anglès)
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
9
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Aigua
Sequera/disminució recurs
afectats
Canvis en els patrons
Estat de l’acció
Impacte/s
de
demanda
evitat/s
No iniciada
energètica

2030

Serveis Urbans i Mobilitat
Urbanisme
EMAVSA

164

Per altre banda, cal un sistema eficaç de manteniment dels carrers nets i
desenvolupar campanyes per fomentar la reducció de la generació de residus i la
neteja de la via pública.

Relació amb
d’altres plans

Cobeneficis

Cost

Pla Especial Urbanístic per la implantació d’una planta de reciclatge i valorització
de residus
Millora de la qualitat urbana; reducció de les despeses associades a la gestió;
millora de la seguretat de la població
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
120.000

Alt

Total en el període d’actuació (€)

165
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És interessant que les actuacions s’incorporin als plecs de condicions dels nous
contractes de recollida de residus urbans.
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Descripció

Algunes de les accions que es poden desenvolupar són:
• Incrementar l'actual freqüència de recollida de les fraccions orgànic, vidre i
envasos, i l'horari de pas, per evitar l’acumulació d’escombraries en franges
horàries de molta calor amb l’aparició de males olors i/o plagues.
• Incrementar l'actual freqüència de neteja de contenidors de la via pública.
• Continuar amb l'ús d'aigua de pou o regenerada en el funcionament de les
escombradores de la via pública per evitar l'aixecament de pols i l'emissió
de partícules sòlides.
• Instal·lar una segona minideixalleria mòbil per a la recollida de residus
municipals per als quals no hi ha contenidors específics al carrer (olis per
reciclar, equips elèctrics i electrònics, etc.) a llocs estratègics de la ciutat.
• Estudiar la viabilitat d’implantar la recollida porta a porta en determinades
zones de la ciutat per incrementar el percentatge de reciclatge.
• Llençar campanyes informatives específiques per millorar els hàbits dels
usuaris, orientada a reduir la generació de residus.
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Pel bon funcionament i manteniment del sistema de recollida de residus municipals,
es proposar desenvolupar un sistema de neteja de contenidors de la via pública
més freqüent, així com la recollida de la fracció orgànica, vidre i envasos.
En el marc del contracte en licitació es proposen un seguit de mesures
tecnològiques per optimitzar el servei: buscar alternatives eficaces per optimitzar i
millorar la qualitat del servei, com la incorporació de sistemes de monitoreig de la
recollida i tractament d'escombraries, la utilització de contenidors intel•ligents i el
seguiment de les flotes; i l'adopció de les clàusules ambientals de l'Ajuntament en
els vehicles utilitzats, amb l'objectiu d'incrementar l'estalvi econòmic i de consum
de combustibles i minimitzar els impactes sobre la qualitat de l’aire i la salut de la
ciutadania.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Adaptació del servei de recollida de residus i neteja viària al marc canviant
l’actuació
del canvi climàtic
(en Adaptation of the waste collection and road cleaning service to the changing climate
anglès) change framework
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
10
X
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Residus
Calor extrema
afectats
Estat de l’acció
Impacte/s
Augment de plagues: Aparició de noves
evitat/s
algues, meduses...
malaties
No iniciada

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

120.000
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2019

2030

Serveis Urbans i Mobilitat
Planificació, Innovació i Acció Territorial
Mancomunitat Penedès Garraf
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• Definir eixos arbrats i crear ombres artificials (parades d’autobús cobertes, zones
de descans amb sostre als parcs, carrers pels vianants i comercials amb pèrgoles
o tendals que generin ombres, etc.)
• Introduir criteris arquitectònics pels edificis que permetin generar obres al carrer
(porxos, pèrgoles...)
En les noves urbanitzacions caldrà preveure espais estratègics per a la plantació
d’arbrat i la progressiva vegetalització dels espais públics, impulsant dissenys
constructius verds en les cobertes dels edificis, i la creació o manteniment de nous
jardins i horts urbans. Per desenvolupar aquesta acció caldrà prèviament identificar
les zones amb més potencial per tal de valoritzar el verd com a element de millora
del confort dels carrers i espais públics, i buscar l’aplicabilitat en aquells espais més
adients, per facilitats d’implementació o per la intensificació de les conseqüències
positives sobre els grups de població (ex. espais amb major afluència de població
gran).

Copia electrònica autèntica de document a paper

Relació amb
d’altres plans
Cobeneficis

Cost

Millora de la qualitat urbana; millora de la qualitat de vida
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
20.000

Mig

Total en el període d’actuació (€)
20.000
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2018
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Descripció
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La incorporació de mesures d’adaptació al canvi climàtic en la via pública i espais
oberts milloren el confort tèrmic dels carrers, reduint l’efecte illa de calor, i per això,
cal:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Impuls a la confortabilitat dels carrers i espais oberts amb la incorporació de
l’actuació
pèrgoles o tendals, i creació d’espais arbrats
(en Boost the comfort of the streets and open spaces with the addition of pergolas or
anglès) awnings, and creation of wooded areas
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
11
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Planificació
Sector
Onades calor
afectats
urbanística
Augment de les
Estat de l’acció
Augment
de
la
Augment de
Impacte/s
sequeres (durada,
mortalitat/morbilitat
l'efecte illa
evitat/s
freqüència
i
No iniciada
associada a la calor
de calor
intensitat)

2026

Serveis Tècnics
Parcs i Jardins

167

Cobeneficis

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Millora de la prevenció; menors despeses per fer front a impactes
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
35.000

Mig

Copia electrònica autèntica de document a paper

Cost

CSV: 11777074020352066126

Relació amb
d’altres plans

Total en el període d’actuació (€)
35.000
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2018

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Descripció

Es proposa integrar criteris per limitar les superfícies dures, introduir paviments més
permeables, i crear canalitzacions vegetals a les obres i projectes de millora urbana
i de l’espai públic. És important establir requisits/criteris per a la seva construcció,
sobretot en futurs sectors a desenvolupar.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de
Promoure una major permeabilització del sòl i afavorir la infiltració
l’actuació
(en
Permeable soil and promote infiltration and retain river water and rainwater
anglès)
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
12
X
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Planificació
Sector
Precipitació extrema
afectats
urbanística
Augment del Estat de l’acció
Impacte/s
Efectes
en Augment del risc
risc
de
evitat/s
infraestructures
d'inundacions
No iniciada
riuades

2030

Serveis Tècnics
EMAVSA

168

Descripció

Es podrien organitzar jornades informatives i activitats adreçades als agricultors
enfocant-los a l’adaptació dels cultius i de les pràctiques agràries al canvi climàtic,
com per exemple l’adaptació de les necessitats de reg i adob, els cultius i varietats
millor adaptades a les condicions climàtiques, noves tecnologies disponibles, etc.

Cobeneficis

Pla d’accions del projecte Clinomics

Seguretat alimentària
Inversió(€)
Periòdic (€/any)

Nivell de cost

18.000

Baix

Copia electrònica autèntica de document a paper

Cost

CSV: 11777074020352066126

Relació amb
d’altres plans

Total en el període d’actuació (€)
18.000
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats

2019

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

L’adaptació al canvi climàtic del sector agrari requerirà, entre altres mesures, la
formació dels agricultors i ramaders per adaptar la producció a les noves condicions
climàtiques.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Recolzament i assessorament als agricultors per adaptar les produccions a
l’actuació
condicions climatològiques adverses
(en
Support and advice to farmers to adapt productions to adverse climatic conditions
anglès)
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
13
X
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Agricultura
i
Sector
Sequeres
afectats
sector forestal
Vulnerabilitat dels
Estat de l’acció
Impacte/s
Canvis en les zones
cultius a malalties i
evitat/s
cultivables
No iniciada
plagues

2030

Territori, Serveis Urbans i Medi Ambient
Consell Comarcal
INCAVI
Departament d’Agricultura i Ramaderia. Generalitat de Catalunya

Relació
d’accions

169

Descripció

S’hauran d’identificar les zones de la ciutat on es registra una major concentració
de contaminants, especialment al voltant de les principals vies de comunicació, i si
és el cas la disposició dels embornals corresponents.

Cobeneficis

Cost

Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

Pla Director dels Espais Verds a Vilafranca del Penedès

Copia electrònica autèntica de document a paper

Relació amb
d’altres plans

Millora de la salut de les persones amb problemes d'alèrgia
Menor vulnerabilitat del verd urbà
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
6.000
(en
concept d'un
Baix
catàleg
de
verd urbà)
Total en el període d’actuació (€)
2019

CSV: 11777074020352066126

Per altre banda, cal la introducció de la vegetació menys susceptible a generar
al·lèrgies, i si és necessari substituir la vegetació existent més problemàtica. Alhora
de seleccionar la vegetació menys al•lergògena, cal també contemplar que sigui
espècies autòctones, per tal d’adaptar-se bé al clima i no generar una despesa
major de recursos.
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Per tal de millorar la qualitat de l’aire, es proposa la potenciació dels embornals de
CO2 a les zones agrícoles i forestals del municipi, promocionant conreus i sòls
capaços d’extreure i emmagatzemar CO2 de l’atmosfera. És tracta de compensar
les emissions provocades de l'activitat municipal mitjançant la reducció de les
emissions de CO2 de l’atmosfera.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Minimitzar els al·lergògens per mitjà de la selecció de la vegetació en espais
l’actuació
públics
(en
Minimize allergens through the selection of vegetation in public spaces
anglès)
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
14
X
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Medi ambient i
Sector
Calor extrema
afectats
biodiversitat
Canvis
en
els Augment de Estat de l’acció
Impacte/s
Augment de les
patrons
de l'efecte illa de
evitat/s
al·lèrgies
No iniciada
pol·linització
calor

2030

Parcs i Jardins

170

Manteniment de la massa forestal i agrícola del municipi, ja sigui a través de mitjans
propis, plans d’ocupació o a partir de col·laboració públicprivada.

Cobeneficis

Pla Director dels Espais Verds a Vilafranca del Penedès

Menor vulnerabilitat del verd urbà
Inversió(€)
Periòdic (€/any)

Nivell de cost

10.000€/any

Baix

Copia electrònica autèntica de document a paper

Cost

CSV: 11777074020352066126

Relació amb
d’altres plans

Total en el període d’actuació (€)
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2018

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Descripció

Manteniment municipal de zones forestals i agrícoles i les pistes per l'accés dels
vehicles d'emergència al medi rural en d'emergències. Manteniment de l'arbrat per
plagues, branques que poden caure....

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de
Manteniment de l'arbrat municipal i de les zones forestals i agrícoles
l’actuació
(en
Maintenance of municipal trees and forest areas
anglès)
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
15
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Medi ambient i
Sector
Onades calor
afectats
biodiversitat
Canvis
en
els Major
Estat de l’acció
Impacte/s
Augment de les
patrons
de vulnerabilitat
evitat/s
al·lèrgies
No iniciada
pol·linització
del verd urbà

2030

Parcs i Jardins
Medi Ambient

171

Relació amb
d’altres plans

Millora de la salut de la població local
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
Baix

Cost
Total en el període d’actuació (€)
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats

2019

2021

Salut
Protecció civil
Medi Ambient
Comunicació

Relació
d’accions

172

Copia electrònica autèntica de document a paper

Cobeneficis

Pla Bàsic d’Emergència Municipal
DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) que està en fase
d’homologació per la Generalitat i que substituirà el Pla Bàsic

CSV: 11777074020352066126

Es proposa que el sistema d’avís utilitzat sigui diversificat (cartells, xarxes socials,
mitjançant els centres sanitàris,...), per poder arribar a totes les franges d’edat de
la població.
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Descripció

Cal informar a la població sobre els riscos per a la salut derivats de l’increment dels
nivells de pol·len per l’efecte de dispersió, sobretot entre aquelles persones amb
problemes d’al·lèrgies (rinitis i asma), a través del manteniment d'una bona
coordinació amb els serveis territorials de salut i amb la xarxa de vigilància
epidemiològica de la Generalitat, i garantir els canals d’informació i alertes cap a la
població, de forma àgil i eficient.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Establiment d’un sistema d’avís a la població amb informació epidemiològica
l’actuació
i al·lergògens
(en Establishment of a warning system for the population with epidemiological
anglès) information and allergens
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
16
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Salut
afectats
Transversal
Estat de l’acció
(comunicació
i
Canvis en els
Impacte/s
Augment de les
informació general o
patrons
de
evitat/s
al·lèrgies
No iniciada
de
fenòmens
pol·linització
meteorològics)

Relació amb
d’altres plans

Augment de la seguretat ciutadana
Inversió(€)
Periòdic (€/any)

Nivell de cost
Baix

Cost
Total en el període d’actuació (€)
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2019

2022

Comunicació
Protecció civil

173

Copia electrònica autèntica de document a paper

Cobeneficis

Pla Bàsic d’Emergència Municipal
DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) que està en fase
d’homologació per la Generalitat i que substituirà el Pla Bàsic

CSV: 11777074020352066126

El protocol d’actuació per ozó elevat i el protocol d’avís d’onada de calor ja estan
treballats.
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Descripció

Desenvolupar els protocols d’actuació en cas de la detecció d’episodis de risc, i
designar, alhora, quins són els responsables per dur a terme les actuacions de
vigilància i control i establiment de mecanismes per a la comunicació a la població.
Per assegurar un bon sistema d’informació al a població davant de qualsevol
episodi de risc, s’ha de garantir una bona coordinació amb els serveis territorials de
salut i amb la xarxa de vigilància epidemiològica de la Generalitat, i garantir els
canals d’informació i alertes cap a la població, de forma àgil i eficient.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Establiment de protocols d’actuació i creació de sistemes d’alerta contra
l’actuació
episodis de risc
(en Establishment of action protocols and creation of warning systems against
anglès) atmospheric pollution episodes
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
17
acció
d’acció
mitigació?
clau?
(directa)
Protecció
Risc o vulnerabilitat
Sector
Civil
afectats
Augment de la Estat de l’acció
Impacte/s
Aparició de noves Augment de les mortalitat/morbilitat
evitat/s
malaties
al·lèrgies
associada a la No iniciada
calor

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Nom
de
l’actuació
(en
anglès)
Núm.
acció
Sector

Analysis of the evolution of the health response at the local level
Acció de
Acció
Ajuntament
mitigació?
clau?
(directa)
Risc o vulnerabilitat
Salut
afectats
Augment de la Estat de l’acció
Aparició de noves Augment de les mortalitat/morbilitat
malaties
al·lèrgies
associada a la No iniciada
calor
18

Tipus
d’acció

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

Impacte/s
evitat/s

Anàlisi de l’evolució de la resposta sanitària en l’àmbit local

Elaborar un sistema d’avaluació per analitzar la resposta sanitària en l’àmbit local
davant de situacions de risc; com períodes de fortes al•lèrgies, períodes de fortes
onades de calor/fred, aparició de noves malalties o de legionel•losi,...
Descripció
En aquesta avaluació cal que l’ajuntament vagi en concordança amb entitats ultra
municipals com el Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona, la Generalitat, per
tal de poder fer front a possibles necessitats.

Cobeneficis

CSV: 11777074020352066126

Relació amb
d’altres plans

Pla Bàsic d’Emergència Municipal
DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) que està en fase
d’homologació per la Generalitat i que substituirà el Pla Bàsic
Nivell de cost

Copia electrònica autèntica de document a paper

Augment de la seguretat ciutadana
Inversió(€)
Periòdic (€/any)

Baix

Cost
Total en el període d’actuació (€)
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2019

2030

Serveis Urbans i Mobilitat
Protecció civil
Medi Ambient

174

Per això, és necessari dur a terme les següents actuacions:

A banda caldrà adoptar, prèviament, els protocols d’actuació en cas de detecció
d’una nova plaga, i posterior procés de seguiment. El protocol d’actuació ha de partir
d’un anàlisi ecosistèmica de la ciutat, detallant els punts crítics que han de ser
freqüentment controlats. Designar, alhora, quins són els responsables per dur a
terme les actuacions de vigilància i control i establir els mecanismes per la
comunicació a la població i a les activitats.

Cobeneficis

Cost

Pla Director dels Espais Verds a Vilafranca del Penedès
Llibre d'Arbres de Vilafranca
Pla Bàsic d’Emergència Municipal
Millora de la qualitat de vida; menor vulnerabilitat del verd urbà; augment de la
biodiversitat
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
10.000€/any

Baix

Total en el període d’actuació (€)
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2019

2030

Parcs i Jardins
Servei de salut pública
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

175

Copia electrònica autèntica de document a paper

Relació amb
d’altres plans

CSV: 11777074020352066126

Descripció

• Disposar d’un calendari d’afectació de les diferents plagues identificades al
municipi.
• Establir els mecanismes de coordinació amb la xarxa sanitària i altres
administracions competents d’àmbit supramunicipal.
• Establir els canals de comunicació efectius per difondre els riscos que se’n puguin
derivar de la identificació de noves plagues i les mesures preventives que
s’estableixen.
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Realitzar un control i seguiment de les plagues identificades, augmentant el nombre
i freqüència de les campanyes de vigilància i control de les malalties transmeses
per vectors.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Vigilància i establiment de mesures preventives sobre plagues i espècies
l’actuació
invasores (vegetals i animals)
(en
Watch over and establish preventive measures on pests and invasive species
anglès)
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
19
X
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Salut
Calor extrema
afectats
Vulnerabilitat
dels
Estat de l’acció
Impacte/s
Augment de les
cultius a malalties i
evitat/s
al·lèrgies
No iniciada
plagues

És important, alhora, dur a terme un procés de participació que impliqui cada àrea
de l’Ajuntament en responsabilitats en el desenvolupament del Pla des de la fase
inicial i en les posteriors fases de redacció del Pla i conseqüentment en el seguiment
del mateix, per la millora de l’aplicabilitat de les mesures i el seu posterior
seguiment.
En el marc del projecte CLINOMICS, es proposa ampliar la formació a tots els
sectors implicats.

Cobeneficis

Cost

Copia electrònica autèntica de document a paper

Relació amb
d’altres plans

Pla d’accions del projecte Clinomics – altres sectors

Consciènciació envers el canvi climàtic
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
15.000€/any

Baix

Total en el període d’actuació (€)
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2018

CSV: 11777074020352066126

Descripció

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

En l’execució del Pla d’Adaptació és important la implicació dels tècnics involucrats
en el desenvolupament, posada en marxa i seguiment de les mesures proposades.
És necessari que el personal de l’Ajuntament conegui les seves responsabilitats i
disposin de les eines adequades per tal que les actuacions es duguin a terme de
manera eficient i orientades a la consecució dels objectius previstos. Al mateix
temps se’ls ha de capacitar per dur a terme el monitoratge corresponent.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Nom
de Realització de sessions de formació interna per als tècnics municipals en
l’actuació
relació a l’aplicació i monitoratge de les mesures proposades en el PAESC
(en Internal training sessions for municipal technicians in relation to the application and
anglès) monitoring of the measures proposed in the PAESC
Núm.
Tipus
Acció de
Acció
Ajuntament
20
X
acció
d’acció
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Sector
Altres
afectats
Transversal
Estat de l’acció
(comunicació
i
Impacte/s
informació general o
evitat/s
No iniciada
de
fenòmens
meteorològics)

2030

Protecció Civil
Medi Ambient

176

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL PAESC DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Nom
de
l’actuació
(en
anglès)
Núm.
acció

Foment de l’educació ambiental entre la ciutadania

Sector

Altres

Impacte/s
evitat/s

Transversal
(comunicació
i
informació general o
de
fenòmens
meteorològics)

Promotion of environmental education among citizens
Tipus
d’acció

21

Acció de
Acció
Ajuntament
X
clau?
(directa) mitigació?
Risc o vulnerabilitat
Calor extrema
afectats
Estat de l’acció

2018021803 - 12/09/2018 14:50:37

No iniciada

Fer campanyes informatives, xerrades o tallers per tal de fer conèixer a tota la
població, consells i protocols que afavoreixin la reducció dels consums d’aigua
potable i consums energètics, i per una menor generació de residus.

Descripció

Continuar oferint activitats educatives als centres educatius de primària i secundària
activitats d’estalvi d’aigua, d’estalvi d’energia, de medi natural,...

CSV: 11777074020352066126

També es pot treballar amb la comunitat educativa la mitigació al canvi climàtic,
donant suport tècnic i material a iniciatives plantejades des dels centres escolars
que afavoreixin la implementació i execució d’accions de mitigació en l’àmbit de
l’escola.

Relació amb
d’altres plans

Cost

Copia electrònica autèntica de document a paper

Cobeneficis

Millora de la conscienciació envers el canvi climàtic; millora de la qualitat de vida
Inversió(€)
Periòdic (€/any)
Nivell de cost
12.000

Baix

Total en el període d’actuació (€)
12.000
Període
actuació
Àrea o dep.
responsable a
l’Ajuntament
Agents
implicats
Relació
d’accions

2019

2030

Protecció Civil
Medi Ambient
Ensenyament
Centres educatius de Vilafranca del Penedès

177

