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1. INTRODUCCIÓ
El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa europea nascuda com a instrument clau per implicar
els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic, els quals es comprometen voluntàriament a
superar l'objectiu de la Unió Europea de reduir les emissions de CO2 en un 20% per al 2020 respecte als
nivells de 1990. L’octubre de 2015 es va acordar assumir un objectiu de reducció més ambiciós, del
40%, per al 2030, al mateix temps que es va fusionar amb la iniciativa Mayors adapt, llançada l’any
anterior amb la intenció de prendre mesures per anticipar-se als efectes inevitables del canvi climàtic ja
en marxa.
Els signants del nou Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia es comprometen a presentar, en el termini
de 2 anys des de la seva adhesió oficial, un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
Partint de l’Inventari de Referència d’Emissions, aquest document proposa un Pla d’acció que concreta
l’objectiu de reducció d’emissions de Maó i les mesures a adoptar per tal d’assolir-lo.

2. DIAGNOSI
2.1. Resum de l’inventari d’emissions
A continuació es presenta un resum de les emissions de Maó, en l’àmbit PAESC i l’àmbit Ajuntament,
comparant les variacions entre els anys 2010 (any de referència) i 2014 (any més recent del que s’han
obtingut dades). Els valors i anàlisis més detallats es troben al document de l’Inventari de Referència
d’Emissions.
Taula 1. Emissions de GEH a l’àmbit PAESC (t CO2-eq)
Emissions per vector energètic
Electricitat
GLP
Combustibles petrolífers líquids
Tractament de residus1
Emissions per sector
Domèstic
Serveis
Transport
Tractament de residus
Cicle de l’aigua
TOTAL EMISSIONS PAESC

1

2010

2014

133.661
6.060
50.375
30.916

115.074
4.887
42.065
26.200

63.018
80.167
44.940
30.916
1.970
221.011

56.894
67.093
36.032
26.200
2.006
188.226

S’inclou el tractament de residus com a vector energètic per tal que el total d’emissions concordi tant per vectors energètics
com per sectors.
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Gràfica 1. Emissions de GEH a l’àmbit PAESC, per vectors energètics
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Gràfica 2. Emissions de GEH a l’àmbit PAESC, per sectors
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Taula 2. Emissions de GEH a l’àmbit Ajuntament (t CO2-eq)
Emissions per vector energètic
Electricitat
GLP
Combustibles petrolífers líquids
Emissions per sector
Equipaments municipals
Enllumenat públic
Vehicles municipals i externalitzats
Transport públic i escolar
Cicle de l'aigua (indirecte)
TOTAL EMISSIONS AJUNTAMENT

3

2010

2014

5.116
136
1.018

4.147
193
940

3.407
3.108
1.553
915
47
6.271

3.401
2.212
1.623
721
79
5.279

PAESC de Maó
Gràfica 3. Emissions de GEH a l’àmbit Ajuntament, per vectors energètics
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Gràfica 4. Emissions de GEH a l’àmbit Ajuntament, per sectors
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2.2. Aspectes a destacar
De 2010 a 2014 les emissions de GEH han baixat un 15% a l’àmbit PAESC, descens que ha estat
generalitzat en tots els sectors amb l’excepció del cicle de l’aigua. A l’àmbit Ajuntament la variació ha
estat similar, amb una disminució de les emissions del 16%, i s’ha produït bàsicament en enllumenat
públic (29% de reducció).
L’electricitat és el principal vector energètic generador d’emissions de GEH, amb marcada diferència: el
2014 representa el 61% de les de l’àmbit PAESC i el 78% de l’àmbit Ajuntament. Açò es deu a la baixa
eficiència de la generació elèctrica a partir de derivats del petroli.
Les emissions de l’àmbit PAESC deriven en bona part dels sectors serveis (36%) i domèstic (30%), pel
seu consum eminentment elèctric (més d’un 90%), però les del transport (19%) i els residus (14%)
tampoc són menyspreables.
Les emissions de l’àmbit Ajuntament representen un 2,8% del total de l’àmbit PAESC, i el 85% d’elles es
reparteix a parts gairebé iguals entre els equipaments municipals (amb un 82% de les emissions lligades
a consum elèctric) i l’enllumenat públic.
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3. PLA D’ACCIÓ
3.1. Objectiu del pla i escenari de referència
L’objectiu que estableix el Pacte de Batles és el d’assolir una reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle per l’any 2030 de com a mínim el 40% respecte l’any pres de referència (2010). D’acord a
l’inventari de referència d’emissions de Maó, això suposa una reducció mínima de 88.405 t CO2-eq en
vistes a 2030. O el que és el mateix, el nivell d’emissions de l’àmbit PAESC a l’any 2030 no ha de superar
les 132.606 t CO2-eq.
Donada la dificultat i controvèrsia en les projeccions de futur, el present pla no suposa variacions
significatives en les emissions de gasos d’efecte hivernacle de Maó entre 2014 (darrer any estudiat) i
2030. Açò vol dir que es considera que en cas de no dur-se a terme aquest pla (alternativa zero), les
emissions de 2030 serien equivalents a les de 2014. D’aquesta hipòtesi se’n poden fer diferents
lectures. Una d’elles seria pensar que el probable augment d’emissions lligades a una major activitat
econòmica durant els primers anys del període, es veu compensada posteriorment per una caiguda en
les emissions derivades del progressiu encariment i/o problemes de subministrament dels combustibles
fòssils. Suposar que els canvis en el model energètic produïts sense l’impuls d’aquest pla compensen
aquests potencials increments d’emissions, o que directament s’aconsegueixen estabilitzar les mateixes
amb un consum més moderat, serien altres explicacions possibles.
D’aquesta manera, i donat que les emissions calculades per 2014 ja són un 14,8% inferiors a les de
2010, el present pla ha d’assolir el 25,2% restant fins a l’objectiu del 40%. La mínima reducció
d’emissions a assolir al 2030 és de 55.695 t CO2-eq.

3.2. Àmbits d’actuació
El pla es classificarà d’acord als següents àmbits d’actuació, lligats a la plantilla del PAESC:
Taula 3. Àmbits d’actuació del pla
Àmbit general
1. Edificis i equipaments

Àmbit d’actuació
1.1. Edificis municipals
1.2. Edificis residencials
1.3. Edificis del sector terciari
2.0. Enllumenat públic
4.1. Flota municipal
4.2. Transport
5.0. Producció local d’energia
6.0. Producció local de calor/fred
7.0. Altres

2. Enllumenat públic
4. Transport
5. Producció local d’energia
6. Producció local de calor/fred
7. Altres

3.3. Línies d’acció i objectius de reducció
La proposta de pla d’acció de Maó defineix una sèrie de línies d’acció amb uns objectius de reducció
d’emissions per cadascuna d’elles, que han de conduir al compliment de l’objectiu de reducció global.
Posteriorment es descriuen un seguit d’accions concretes que els hi donen contingut i precisen les vies
per assolir dits objectius.
Les diferents línies d’acció definides per cada àmbit, així com els objectius d’estalvi energètic, producció
d’energia renovable i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle previstos es recullen a la taula
que segueix:
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Taula 4. Línies d’acció i objectius de reducció d’emissions
Estalvi energètic

Producció renovable

Reducció d'emissions

MWh/any

MWh/any

t CO2eq/any

Edificis municipals

962

NA

1.603

1.1.A

Gestió i optimització energètica
d'edificis municipals

408

NA

277

1.1.B

Contractació d’energia verda als
equipaments municipals

NA

NA

887

1.1.C

Rehabilitació energètica en
equipaments municipals

408

NA

277

1.1.D

Termosolar per ACS en
equipaments municipals

146

NA

41

1.1.E

Implantació de biomassa en
equipaments municipals

NA

NA

122

NA

NA

NA

15.618

NA

10.096

Codi

Àmbit/Línia

1.1.

1.1.F
1.2.

Incorporar criteris ambientals en
l'adquisició de béns i serveis
municipals
Edificis residencials

1.2.A

Informació i assessorament
energètic en sector residencial

2.853

NA

2.276

1.2.B

Rehabilitació energètica en edificis
residencials

10.855

NA

5.557

1.2.C

Termosolar per ACS en edificis
residencials

1.911

NA

1.570

1.2.D

Implantació de biomassa al sector
residencial

NA

NA

693

1.3.

Edificis del sector terciari

27.828

NA

17.216

1.3.A

Informació i assessorament
energètic en sector terciari

3.143

NA

2.585

1.3.B

Rehabilitació energètica en edificis
del sector terciari

10.174

NA

5.735

1.3.C

Termosolar per ACS en edificis del
sector terciari

1.925

NA

1.497

1.3.D

Implantació de biomassa al sector
terciari

NA

NA

652

1.3.E

Implantació de bomba de calor al
sector terciari

12.586

NA

6.748

2.0.

Enllumenat públic

1.009

NA

2.125

2.0.A

Gestió i optimització energètica de
l'enllumenat públic

1.009

NA

995

2.0.B

Contractació d’energia verda a
l'enllumenat públic

NA

NA

1.130

4.1.

Flota municipal

43

NA

6

4.1.A

Vehicles elèctrics per serveis
municipals

43

NA

6
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Estalvi energètic

Producció renovable

Reducció d'emissions

MWh/any

MWh/any

t CO2eq/any

Transport

38.472

NA

10.087

4.2.A

Reducció del transport motoritzat

27.700

NA

8.476

4.2.B

Implantació de vehicle elèctric amb
fotolinera associada

10.772

NA

1.611

5.0.

Producció local d'energia

NA

13.963

12.937

5.0.A

Implantació d’instal·lacions solars
fotovoltaiques en equipaments
municipals per autoconsum

NA

201

186

5.0.B

Implantació d’instal·lacions solars
fotovoltaiques en edificis del
sector residencial per autoconsum

NA

1.178

1.092

5.0.C

Implantació d’instal·lacions solars
fotovoltaiques en edificis del
sector terciari per autoconsum

NA

3.250

3.011

5.0.D

Implantació d’instal·lacions
d'energies renovables per
abocament a xarxa

NA

9.334

8.648

6.0.

Producció local de calor / fred

168

NA

43

6.0.A

Xarxa de calor amb biomassa per
barriada

168

NA

43

7.0.

Altres

94

NA

5.837

7.0.A

Reducció en la generació de
residus

NA

NA

879

7.0.B

Recollida selectiva i/o compostatge
de la fracció orgànica (FORM)

NA

NA

1.166

7.0.C

Millora de la recollida selectiva de
les fraccions no orgàniques

NA

NA

3.700

7.0.D

Foment del consum de productes
de proximitat, producció ecològica,
vegetarians, etc

NA

NA

NA

7.0.E

Reducció de consum d'aigua
municipal

16

NA

15

7.0.F

Reducció de consum d'aigua d'usos
no municipals

78

NA

77

7.0.G

Accions transversals de
potenciació d'altres

NA

NA

NA

84.193

13.963

59.952

Codi

Àmbit/Línia

4.2.

TOTAL
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3.4. Accions del pla
En aquest apartat es descriuen en forma de fitxes les diferents accions concretes que es proposa
incloure en el Pla d’acció del PAESC de Maó.
3.4.1. Contingut de les fitxes
Seguidament es detallen les informacions que conté cadascuna de les fitxes:
Codi
Codi de l’acció segons l’àmbit
d’actuació de l’acció i en base
a la classificació de la taula 3
Títol

Àmbit d’actuació
Identifica l’àmbit en què incideix l’acció proposada, d’entre els
definits a la taula 3

Nom que identifica l’acció proposada
Línies d’acció afectades
Detalla en quines línies d’acció de les definides al punt anterior s’espera incidir amb aquesta acció
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Segons classificació establerta per l’oficina del
Segons classificació establerta per l’oficina del
Pacte dels Alcaldes
Pacte dels Alcaldes
Descripció
Resum de l’acció proposada, inclosos alguns suggeriments i recomanacions per a la seva implantació
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
Any que es preveu
Any que es preveu
Fa referència a si l’acció està:
iniciar l’acció
finalitzar l’acció
En marxa / Completada / Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Identifica de quin organisme polític depèn l’acció, Departament, àrea, càrrec tècnic o agent extern
encara que la rebi un tercer, si de l’autoritat local que ha de liderar l’execució de l’acció
(Ajuntament) o d’un altre
Relació amb altres accions
Especifica si té relació amb altres accions del PAESC o d’altres plans
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
Cost d’inversió estimat, amb impostos inclosos. Fa Cost periòdic estimat, amb impostos inclosos. Fa
referència exclusivament a la inversió que ha de
referència a despeses d’implementació de
fer l’Ajuntament per desenvolupar l’acció. En els
programes i altres mesures a mantenir durant
casos que sigui difícil de quantificar (NQ), es
diversos anys, exclusivament en la part a sufragar
classifica en baix, mig o alt
per part de l’Ajuntament. En els casos que sigui
difícil de quantificar (NQ), es classifica en baix,
mig o alt
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
Estalvis econòmics aproximats, amb impostos
Temps previst per recuperar la inversió
inclosos, que pot generar l’acció per l’Ajuntament. econòmica a nivell de l’Ajuntament
Es prenen les tarifes de 2014 com a preus de
referència
Indicador de seguiment
Adaptació
Identifica indicadors per fer el seguiment de
Especifica si l’acció té efectes positius en
l’estat d’implementació de l’acció i l’efecte de la
l’adaptació al canvi climàtic
mateixa
NA: No aplica
NQ: No quantificat / Difícilment quantificable
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3.4.2. Fitxes d’accions
Codi
1.1.01 / 2.0.01
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals / Enllumenat públic

Implantació software comptabilitat energètica municipal
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
2.0.A - Gestió i optimització energètica de l'enllumenat públic
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Gestió de l’energia
Descripció
Implantació d’un programa informàtic d’importació i anàlisi de facturació energètica, que permet
revisar paràmetres de seguiment, establir alarmes, realitzar estudis d’optimització tarifària,
representar gràfiques de consum, etc.
Més enllà de la implantació inicial, s’ha de mantenir al dia al llarg dels anys.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2030
En marxa
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.03/2.0.02 Revisió i reducció de potències contractades i altres condicions de contractació
1.1.04/2.0.03 Instal·lació de bateries de compensació d'energia reactiva
1.1.05 Protocol de seguiment, comunicació i difusió dels resultats de les mesures realitzades
1.1.06 Protocol de seguiment i reinversió d'estalvis econòmics lligats a una millor gestió energètica
1.1.09/2.0.04 Gestor energètic municipal
1.1.13 Nomenar responsables dels principals equipaments municipals, que vetllin per un ús racional de
l'energia
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
6.000
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis indirectes)
NA (estalvis indirectes)
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Codi
1.1.02
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Agent dinamitzador
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
1.1.B - Contractació d’energia verda als equipaments municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi d’hàbits
Gestió de l’energia
Descripció
Contractació externa d'agent dinamitzador del procés de gestió energètica municipal amb participació
ciutadana. Les seves funcions principals són orientar en les primeres passes i establir una metodologia
de treball que pugui integrar-se entre el personal propi de l’Ajuntament, al mateix temps que fer a la
ciutadania partícip del canvi de model, de forma que ajudi a generar major cultura energètica entre la
població.
Podria contractar-se de manera mancomunada amb altres ajuntaments a través del Consell Insular.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2018
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.05 Protocol de seguiment, comunicació i difusió dels resultats de les mesures realitzades
1.1.06 Protocol de seguiment i reinversió d'estalvis econòmics lligats a una millor gestió energètica
1.1.07 Monitorització del consum dels principals equipaments
1.1.08 Projecte 50/50
1.1.10 Campanyes puntuals o periòdiques d'educació energètica en equipaments municipals
1.1.13 Nomenar responsables dels principals equipaments municipals, que vetllin per un ús racional de
l'energia
1.1.14 Formació en matèria d'energia als treballadors municipals
1.1.15 Contractació d’energia verda als subministraments elèctrics municipals
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
6.000 (mancomunat)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis indirectes)
NA (estalvis indirectes)
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Codi
1.1.03 / 2.0.02
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals / Enllumenat públic

Revisió i reducció de potències contractades i altres condicions de contractació
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
2.0.A - Gestió i optimització energètica de l'enllumenat públic
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Gestió de l’energia
Descripció
Ajustar potències contractades i canviar condicions de contractació per aconseguir estalvis econòmics
ràpids que permetin disposar de majors recursos per altres accions.
Les condicions de contractació actuals suposen importants sobrecostos, especialment per potències
contractades superiors a les necessàries (que implica pagar un terme fix mes a mes més elevat del que
seria necessari) i per recàrrecs del 20% de la factura per contractes d’envergadura que no tenen
contractat al mercat lliure.
Es suposa un cost de 500 € en concepte de tràmits i un estalvi anual de 50.000 € basat en estudi previ
fet a partir de programa de gestió energètica.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2017
En marxa
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.01/2.0.01 Implantació software comptabilitat energètica municipal
1.1.06 Protocol de seguiment i reinversió d'estalvis econòmics lligats a una millor gestió energètica
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
500
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
50.000
0,01
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Codi
1.1.04 / 2.0.03
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals / Enllumenat públic

Instal·lació de bateries de compensació d'energia reactiva
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
2.0.A - Gestió i optimització energètica de l'enllumenat públic
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Eficiència energètica d'aparells elèctrics
Gestió de l’energia
Descripció
Instal·lar bateries de condensadors per compensar energia reactiva en edificis municipals i enllumenat
públic i evitar recàrrecs en la factura elèctrica.
Es suposa compensació als 10 punts de consum amb major recàrrec per energia reactiva del darrer
any, que sumen més de 10.000 €, amb un cost per cadascun de 1.300 €.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2019
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.01/2.0.01 Implantació software comptabilitat energètica municipal
1.1.06 Protocol de seguiment i reinversió d'estalvis econòmics lligats a una millor gestió energètica
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
13.000
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
10.000
1,3
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.05
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Protocol de seguiment, comunicació i difusió dels resultats de les mesures
realitzades
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi d'hàbits
Sensibilització / Formació
Descripció
Es tracta d’integrar en el dia a dia de l’administració el seguiment detallat dels resultats de les mesures
que es van implantant, així com establir vies per comunicar aquests avanços a la ciutadania de manera
periòdica.
Es considera una passa fonamental per a aconseguir vertaderes reduccions i per a generar confiança
en la població perquè es sumi al canvi.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.01 Implantació software comptabilitat energètica municipal
1.1.02 Agent dinamitzador
1.1.08 Projecte 50/50
1.1.09 Gestor energètic municipal
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.06
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Protocol de seguiment i reinversió d'estalvis econòmics lligats a una millor gestió
energètica
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Gestió de l’energia
Descripció
El seguiment exhaustiu dels consums energètics i una correcta metodologia de priorització d’accions,
permet convertir els estalvis aconseguits amb l’aplicació d’unes mesures en font de finançament per
implantar-ne unes altres, de tal manera que es generi un cercle virtuós que possibiliti dur endavant un
vertader pla de millora energètica a l’Ajuntament. Partint d’un elevat nivell de detall en l’històric de
consums, es tracta de portar un control mensualitzat dels mateixos que permeti comparar-los amb la
previsió de tancament anual, que es basa precisament en l’històric dels anys anteriors. Els estalvis que
es van mesurant respecte a aquesta previsió es canvien de partida (ja no es necessitaran per pagar
factures energètiques) per utilitzar-los per emprendre més inversions d’eficiència energètica.
Aquesta acció es considera fonamental per a tenir uns mínims recursos per la millora contínua, alhora
que per aconseguir un elevat grau d’acceptació per part de la ciutadania, que veurà com els bons
resultats permeten noves millores sense necessitat d’incrementar la recaptació municipal.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.01 Implantació software comptabilitat energètica municipal
1.1.02 Agent dinamitzador
1.1.03 Revisió i reducció de potències contractades i altres condicions de contractació
1.1.04 Instal·lació de bateries de compensació d'energia reactiva en edificis municipals
1.1.09 Gestor energètic municipal
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis indirectes)
NA (estalvis indirectes)
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.07
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Monitorització del consum dels principals equipaments
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Gestió de l’energia
Descripció
Es tracta d’implantar sistema per tenir un control detallat en temps real dels consums, que permet
detectar problemes tècnics, pèrdues i fugues, consums “fantasma” (standby) i altres despeses
innecessàries, així com entendre millor com es consumeix l’energia, la qual cosa facilita molt la millora
de l’eficiència energètica.
A anar implementant als equipaments amb consum més elevat o aquells en què es tengui especial
interès pel seu efecte demostratiu o per altres raons. Es suposa aplicació a 5 edificis, amb un cost de
3.000 € per edifici.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.02 Agent dinamitzador
1.1.08 Projecte 50/50
1.1.09 Gestor energètic municipal
1.1.10 Campanyes puntuals o periòdiques d'educació energètica en equipaments municipals
1.1.13 Nomenar responsables dels principals equipaments municipals, que vetllin per un ús racional de
l'energia
1.1.16 Certificació energètica d'edificis municipals amb major consum
1.1.17 Rehabilitació energètica en equipaments municipals
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
15.000
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis indirectes)
NA (estalvis indirectes)
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.08
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Projecte 50/50
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi d'hàbits
Sensibilització / Formació
Descripció
Creació d’equips energètics amb representants dels col·lectius que habiten i usen els equipaments
municipals, que amb l’assessorament d’un tècnic analitzen i controlen els consums energètics i d’aigua,
aplicant canvis en els seus hàbits per tal de reduir aquests consums. Es pacta que el 50% dels estalvis
que s’aconsegueixin es retornaran en subvenció directa perquè el grup decideixi a què els volen
dedicar, i el 50% restant s’invertirà en millores d’eficiència energètica al propi centre.
Projecte especialment pensat per les escoles, però que es pot aplicar a qualsevol altre tipus de centre,
com ara centres esportius o culturals.
Amb aquest projecte s’aconsegueixen estalvis significatius a baix cost, s’obtenen recursos per aplicar
més millores i es motiva i educa la comunitat involucrada.
Estalvis i costos aproximats calculats suposant aplicació a 8 escoles de primària (Mare de Déu del
Carme, Mare de Déu de Gràcia, Mateu Fontirroig, Maria Lluïsa Serra, Antoni Joan, Graduada, Sant
Climent i Tramontana), 4 escoletes (Cap de Creus, Es Passerells, Fort de l'Eau i Es Busquerets) i 3
centres esportius (Alcázar, Sporting i Menorca), amb un cost de 2.500 € per equipament i uns estalvis
nets per l’Ajuntament del 10% (comptant que un altre 10% s’haurà retornat als centres en forma de
subvenció directa).
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2024
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.02 Agent dinamitzador
1.1.05 Protocol de seguiment, comunicació i difusió dels resultats de les mesures realitzades
1.1.07 Monitorització del consum dels principals equipaments
1.1.09 Gestor energètic municipal
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
37.500
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
20.828
1,8
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.09 / 2.0.04
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals / Enllumenat públic

Gestor energètic municipal
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
1.1.C - Rehabilitació energètica en equipaments municipals
1.1.D - Termosolar per ACS en equipaments municipals
1.1.E - Implantació de biomassa en equipaments municipals
2.0.A - Gestió i optimització energètica de l'enllumenat públic
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Gestió de l’energia
eficiència)
Descripció
Creació de la figura del gestor/a energètic en l’equip tècnic municipal, amb les tasques principals:
 Gestió centralitzada i contínua dels consums energètics municipals i importació de dades al
software de comptabilitat energètica.
 Gestió preventiva i detecció de disfuncions de les instal·lacions energètiques municipals i
d’enllumenat públic.
 Planificar les mesures d’estalvi, eficiència energètica i d’implantació d’instal·lacions d’energies
renovables a prendre en els equipaments municipals.
 Assessorament i formació en energia als responsables dels equipaments municipals.
 Seguiment i avaluació del procés d’execució del PAESC.
 Preparació de material divulgatiu i comunicatiu adreçat a la ciutadania sobre les mesures aplicades
per l’ajuntament en matèria energètica.
 Vetllar pel compliment de les ordenances en matèria d’energia i aigua.
També es pot valorar ampliar-ne les funcions per realitzar feines d’assessorament a la ciutadania i a les
activitats econòmiques.
Cost estimat suposant contractació de personal expressa per desenvolupar aquesta funció, a raó de
2.000 €/mes. Estalvis suposant que la creació d’aquesta figura permetrà obtenir un 3% d’estalvi sobre
facturació energètica d’equipaments i enllumenat públic.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
(acció transversal als àmbits 1.1. Edificis municipals i 2.0. Enllumenat públic)
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
24.000
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
27.759
0,86
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.10
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Campanyes puntuals o periòdiques d'educació energètica en equipaments
municipals
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Sensibilització / Formació
Descripció
Celebració de campanyes centrades en algun centre municipal, on s’assessora i forma a treballadors,
usuaris i ciutadans que hi estiguin interessats en la incidència del seu comportament sobre el consum
del centre, a partir del seguiment en temps real del consum energètic del mateix.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.02 Agent dinamitzador
1.1.07 Monitorització del consum dels principals equipaments
1.1.09 Gestor energètic municipal
1.1.11 Adequació de temperatures de consigna als equipaments municipals
1.1.14 Formació en matèria d'energia als treballadors municipals
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix/mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.11
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Adequació de temperatures de consigna als equipaments municipals
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Eficiència en climatització i aigua calenta
Gestió de l’energia
Descripció
Regulació de les temperatures de consigna com a mínim d'acord al RITE. Cada grau d’increment en els
requeriments de climatització suposa un 8% més de consum.
En general, amb HR≈50%:
 Calefacció: màxim 22ºC
 Refrigeració: mínim 24ºC
En cas d'edificis i locals d'ús administratiu, comercial o de pública concurrència, que utilitzin energia
convencional per climatitzar, el RITE estableix uns límits per HR entre el 30 i el 70% de:
 Calefacció: màxim 21ºC
 Refrigeració: mínim 26ºC
Estalvis suposats del 8% sobre el consum de combustibles i del 0,4% d’electricitat, dels equipaments
municipals.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2020
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.10 Campanyes puntuals o periòdiques d'educació energètica en equipaments municipals
1.1.13 Nomenar responsables dels principals equipaments municipals, que vetllin per un ús racional de
l'energia
1.1.14 Formació en matèria d'energia als treballadors municipals
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
0
0
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
14.699
0
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.12
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Mesures diverses d'eficiència energètica en equipaments municipals
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Gestió de l’energia
eficiència)
Descripció
Reducció de standbys i altres consums absurds, millores d'aïllament, modificació de l'enllumenat,
canvis d'equips, instal·lació d'una manta tèrmica a la piscina...
Implantació de bomba de calor en equipaments amb consum significatiu d'aire condicionat i consum
de calefacció, especialment si aquesta és elèctrica.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.09 Gestor energètic municipal
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix/mig/alt)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.13
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Nomenar responsables dels principals equipaments municipals, que vetllin per
un ús racional de l'energia
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi d'hàbits
Gestió de l’energia
Descripció
La funció principal seria dur el control dels consums de l'equipament, comprovant desviacions
significatives de l'històric i resultats d'actuacions realitzades.
També es podria encarregar de revisar temperatures de consigna, aprofitament de llum solar, ús de
proteccions solars, obertura i tancament de portes i finestres, estat de l'aïllament...
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.01 Implantació software comptabilitat energètica municipal
1.1.02 Agent dinamitzador
1.1.07 Monitorització del consum dels principals equipaments
1.1.11 Adequació de temperatures de consigna als equipaments municipals
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis indirectes)
NA (estalvis indirectes)
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.14
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Formació en matèria d'energia als treballadors municipals
Línies d’acció afectades
1.1.A - Gestió i optimització energètica d’edificis municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Sensibilització / Formació
eficiència)
Descripció
Formacions específiques dirigides a:
 Tècnics municipals que realitzin inspeccions als equipaments privats, amb l'objectiu que puguin
proposar mesures bàsiques per a l'estalvi energètic
 Encarregats del manteniment de les instal·lacions municipals, per aplicar criteris d’estalvi i
eficiència a les seves tasques
 Altres treballadors municipals, proporcionant la formació bàsica perquè puguin col·laborar en les
accions que es plantegin
Supòsit de contractació de 3 cursos, a realitzar cada 4 anys.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2027
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.02 Agent dinamitzador
1.1.09 Gestor energètic municipal
1.1.10 Campanyes puntuals o periòdiques d'educació energètica en equipaments municipals
1.1.11 Adequació de temperatures de consigna als equipaments municipals
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
3.000
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis indirectes)
NA (estalvis indirectes)
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.15 / 2.0.11
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals / Enllumenat públic

Contractació d’energia verda als subministraments elèctrics municipals
Línies d’acció afectades
1.1.B - Contractació d’energia verda als equipaments municipals
2.0.B - Contractació d’energia verda a l'enllumenat públic
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Compra pública
Descripció
Clàusula en els plecs tècnic administratius de licitació de l’energia elèctrica, establint un barem
d’augment progressiu de la puntuació de les empreses participants a la subhasta en funció del 100%
certificat d’energia d’origen renovable. Es poden copiar plecs d’altres regions.
Té com efecte principal demostrar el compromís municipal cap a un model basat en energies
renovables. En aquest sentit, és molt important visibilitzar la contractació.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2030
En marxa
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.02 Agent dinamitzador
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.16
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Certificació energètica d'edificis municipals amb major consum
Línies d’acció afectades
1.1.C - Rehabilitació energètica en equipaments municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Envolupant edifici
Certificació energètica edificis
Descripció
La certificació energètica d’edificis amb alt consum en climatització ha de facilitar l’adopció de mesures
concretes per tal de reduir aquesta demanda, en especial pel que fa a l’envolupant edificatòria.
Addicionalment, hauria de servir per donar exemple a la ciutadania.
Cost calculat suposant la realització de 4 certificacions amb un preu de 2.400 € cadascuna.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2020
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.07 Monitorització del consum dels principals equipaments
1.1.17 Rehabilitació energètica en equipaments municipals
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
9.600
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis indirectes)
NA (estalvis indirectes)
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.17
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Rehabilitació energètica en equipaments municipals
Línies d’acció afectades
1.1.C - Rehabilitació energètica en equipaments municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Envolupant edifici
Certificació energètica edificis
Descripció
La rehabilitació energètica consisteix bàsicament en millorar l’aïllament i estanqueïtat dels edificis, a
partir de la reforma de l’envolupant i els tancaments. Permet reduir significativament la demanda de
calefacció i refrigeració, en aconseguir menors intercanvis de calor amb l’exterior. És especialment
important l’aïllament de la coberta i els tancaments (finestres de doble vidre).
A implementar en equipaments amb elevat consum per climatització, previ estudi detallat de cada cas,
per exemple amb càmera termogràfica. Alguns edificis que inicialment es podrien estudiar són la
Residència geriàtrica, poliesportius i escoles amb consum especialment elevat.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2023
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.07 Monitorització del consum dels principals equipaments
1.1.16 Certificació energètica d'edificis municipals amb major consum
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (mig/alt)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
Suavitza variacions de temperatures i permet
mantenir confort en condicions extremes amb
menor consum energètic
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PAESC de Maó
Codi
1.1.18
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Termosolar per ACS en equipaments municipals
Línies d’acció afectades
1.1.D - Termosolar per ACS en equipaments municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Renovables per a climatització i aigua calenta
Altres
Descripció
Instal·lació de panells solars tèrmics a les cobertes d’edificis municipals per a escalfar l’aigua.
Com tota instal·lació d’obtenció d’energia, a fi d’evitar sobredimensionar-la convé haver analitzat
adequadament la demanda a cobrir i aplicat totes les mesures possibles d’eficiència i canvi d’hàbits per
a reduir-la, cosa que es podrà assolir per mitjà de vàries de les accions proposades als edificis
municipals. En cas contrari molt probablement s’incrementaria innecessàriament la inversió a realitzar,
fent-la més difícil d’amortitzar, pel fet d’escalfar aigua a una temperatura superior a la necessària, per
usos que no requereixen aigua calenta, o per perdre’n una part important per fuites tèrmiques o
d’aigua, per posar alguns exemples possibles.
Els mateixos anàlisis de demanda per aplicació de mesures d’eficiència prèvies que es recomanen,
serviran per realitzar els estudis previs necessaris per al dimensionament de les instal·lacions, així com
per determinar els equipaments on serà adequada la seva implantació.
S’ha de tenir en compte que part de la instal·lació pot ser subvencionada o finançada amb programes
d’organismes com l’IDAE.
Càlcul de cost i estalvi econòmic estimats d’acord a objectiu de línia d'acció 1.1.D, amb preus de
referència aproximats de 1.200 €/m2 d’instal·lació solar tèrmica, 87,5 €/MWh per gasoil i 131,9
€/MWh per GLP. En els càlculs no s’han considerat possibles ajuts econòmics supramunicipals, ni
probables increments de preu dels combustibles.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2023
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.09 Gestor energètic municipal
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
226.528
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
16.020
14,14
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-

26

PAESC de Maó
Codi
1.1.19
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Implantació de biomassa en equipaments municipals
Línies d’acció afectades
1.1.E - Implantació de biomassa en equipaments municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Renovables per a climatització i aigua calenta
Altres
Descripció
Instal·lació de calderes de biomassa per calefacció d’alguns edificis municipals.
Com tota instal·lació d’obtenció d’energia, a fi d’evitar sobredimensionar-la convé haver analitzat
adequadament la demanda a cobrir i aplicat totes les mesures possibles d’eficiència i canvi d’hàbits per
a reduir-la, cosa que es podrà assolir per mitjà de vàries de les accions proposades als edificis
municipals. En cas contrari molt probablement s’incrementaria innecessàriament la inversió a realitzar,
fent-la més difícil d’amortitzar, per exemple degut a baix grau d’aïllament, temperatures de consigna
innecessàriament elevades, o mala sectorització de la instal·lació.
Els mateixos anàlisis de demanda per aplicació de mesures d’eficiència prèvies que es recomanen,
serviran per realitzar els estudis previs necessaris per al dimensionament de les instal·lacions, així com
per determinar els equipaments on serà adequada la seva implantació.
S’ha de tenir en compte que part de la instal·lació pot ser subvencionada o finançada amb programes
d’organismes com l’IDAE.
Càlcul de cost i estalvi econòmic estimats d’acord a objectiu de línia d'acció 1.1.E, suposant 2
instal·lacions amb preus de referència aproximats de 110.000 € per instal·lació, 0,029 €/kWh per
l’estella, 87,5 €/MWh per gasoil i 131,9 €/MWh per GLP. Es tracta d’estimacions de molt poc detall que
únicament serveixen per tenir una idea de les quanties involucrades. En els càlculs no s’han considerat
possibles ajuts econòmics supramunicipals, ni probables increments de preu dels combustibles.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2021
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.1.09 Gestor energètic municipal
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
220.000
12.938
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
58.122
4,87
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.1.20
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis municipals

Incorporar criteris ambientals en l'adquisició de béns i serveis municipals
Línies d’acció afectades
1.1.F - Incorporar criteris ambientals en l'adquisició de béns i serveis municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Compra pública
Descripció
Definir criteris de compra i consum responsable, així com requisits ambientals en plecs de condicions
tècniques. Es tracta d’una acció que cerca reduir els impactes derivats del cicle de fabricació, transport
i gestió final dels productes, a més de servir de paper exemplaritzant de l’administració cap als
ciutadans.
Per obtenir més informació:
 Eines per a la compra verda municipal. Fitxes per a la compra verda. Base de dades d’ecoproductes
municipals (Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat)
http://www.diba.es/Xarxasost/cat/compra_verda.pdf
 Guia de Compres Públiques Ambientalment Correctes (Departament de Medi Ambient i Habitatge)
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/guia_cpac.pdf
 Manual Procura+ (ICLEI – Sustainable Procurement Campaign)
http://www.procuraplus.org/index.php?id=4927
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
1.000
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.2.01
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis residencials

Campanya contra la pobresa energètica
Línies d’acció afectades
1.2.A - Informació i assessorament energètic en sector residencial
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Altres
eficiència)
Descripció
Campanya de visites d'assessorament i implantació de mesures senzilles per millorar l'eficiència
energètica i reduir la despesa de les llars amb pobresa energètica, amb un mínim seguiment
d'actuacions i resultats.
Una alternativa a dedicar-hi personal propi seria en col·laboració amb estudiants de formació
professional, o també coordinant professionals i entitats financeres amb programes socials, potser
amb suport d'alguna ONG.
No es comptabilitzen estalvis econòmics per l’Ajuntament, per bé que en pot suposar si es consideren
possibles pagaments per evitar talls de llum, per exemple. S’aplica un cost anual hipotètic de 2.000 €
en concepte de gestions i petites inversions.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2022
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.2.02 Creació d'un servei d'assessorament dinamitzador del canvi de model energètic, o instar que
se'n creï un a escala supramunicipal
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
2.000
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.2.02 / 1.3.01
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis residencials / Edificis del sector terciari

Creació d'un servei d'assessorament dinamitzador del canvi de model energètic,
o instar que se'n creï un a escala supramunicipal
Línies d’acció afectades
1.2.A - Informació i assessorament energètic en sector residencial
1.2.B - Rehabilitació energètica en edificis residencials
1.2.C - Termosolar per ACS en edificis residencials
1.2.D - Implantació de biomassa al sector residencial
1.3.A - Informació i assessorament energètic en sector terciari
1.3.B - Rehabilitació energètica en edificis del sector terciari
1.3.C - Termosolar per ACS en edificis del sector terciari
1.3.D - Implantació de biomassa al sector terciari
1.3.E - Implantació de bomba de calor al sector terciari
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Sensibilització / Formació
eficiència)
Descripció
Es tracta de crear un agent que dinamitzi la implantació de mesures al municipi realitzant campanyes
d'assessorament, tallers de formació i informació, estudis previs sobre potencials d'actuacions
concretes, gestió de finançament, seguiment, etc. En totes les mesures, la qüestió fonamental seria
implicar la ciutadania en la implantació, de manera que es pugui educar en matèria energètica,
generar confiança i promoure canvis d'hàbits.
Podria encarregar-se d'impulsar les diferents campanyes i projectes proposats.
En col·laboració amb col·legis professionals i d'altres actors que es considerin. Es podria instar al
Consell Insular a coordinar-ho amb visió insular.
Cost calculat suposant una aportació de 500 €/mes en servei insular.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
(Acció transversal als àmbits 1.2. Edificis residencials i 1.3 Edificis del sector terciari)
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
6.000
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.2.03
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis residencials

Programes d'assessorament per al canvi d'hàbits
Línies d’acció afectades
1.2.A - Informació i assessorament energètic en sector residencial
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi d'hàbits
Sensibilització / Formació
Descripció
Programa en què la ciutadania adopta de forma voluntària uns compromisos de reducció de consum
energètic, a assolir principalment a partir de canvis d'hàbits gràcies a l'assessorament que se'ls hi
ofereix.
A grans trets:
 Visites personalitzades
 Taller i breu manual de canvis d'hàbits i petites inversions per a la reducció del consum energètic
 Kit d'eficiència o eines a l'abast per a millorar l'eficiència i/o facilitar el seguiment
 Reunions periòdiques de seguiment i posada en comú amb altres participants i l'agent
dinamitzador del programa
 Seguiment i difusió dels resultats
En la línia del programa "Hogares Verdes" o similar:
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.2.02 Creació d'un servei d'assessorament dinamitzador del canvi de model energètic, o instar que
se'n creï un a escala supramunicipal
1.2.04 Campanyes de difusió de bones pràctiques de la ciutadania
1.2.06 Programa de retribució addicional de kWh estalviats
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.2.04 / 1.3.02
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis residencials / Edificis del sector terciari

Campanyes de difusió de bones pràctiques de la ciutadania
Línies d’acció afectades
1.2.A - Informació i assessorament energètic en sector residencial
1.2.B - Rehabilitació energètica en edificis residencials
1.2.C - Termosolar per ACS en edificis residencials
1.2.D - Implantació de biomassa al sector residencial
1.3.A - Informació i assessorament energètic en sector terciari
1.3.B - Rehabilitació energètica en edificis del sector terciari
1.3.C - Termosolar per ACS en edificis del sector terciari
1.3.D - Implantació de biomassa al sector terciari
1.3.E - Implantació de bomba de calor al sector terciari
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Sensibilització / Formació
Descripció
Paral·lelament a altres accions d'assessorament i seguiment, establir espais per compartir experiències
del propi municipi a mode demostratiu i motivador, de forma periòdica. Es tracta de mostrar casos
d’èxit reals, concrets i amb el protagonisme dels propis ciutadans, buscant “efecte contagi” per
transmissió “boca a boca”.
El principal repte és detectar els canals adequats per transmetre les experiències, que potser haurien
de ser a escala de barri a més de mitjans més transversals com premsa, radio o altres.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.2.02/1.3.01 Creació d'un servei d'assessorament dinamitzador del canvi de model energètic, o instar
que se'n creï un a escala supramunicipal
1.2.03 Programes d'assessorament per al canvi d'hàbits
1.2.07/1.3.05 Ajudes condicionades per a la inversió en rehabilitació energètica i solar tèrmica per ACS
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.2.05 / 1.3.03
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis residencials / Edificis del sector terciari

Punt d'informació sobre recursos disponibles
Línies d’acció afectades
1.2.A - Informació i assessorament energètic en sector residencial
1.2.B - Rehabilitació energètica en edificis residencials
1.2.C - Termosolar per ACS en edificis residencials
1.2.D - Implantació de biomassa al sector residencial
1.3.A - Informació i assessorament energètic en sector terciari
1.3.B - Rehabilitació energètica en edificis del sector terciari
1.3.C - Termosolar per ACS en edificis del sector terciari
1.3.D - Implantació de biomassa al sector terciari
1.3.E - Implantació de bomba de calor al sector terciari
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Altres
Descripció
Informació variada sobre recursos disponibles:
 Principals mesures: es podria plantejar en forma d'arbre de decisions o qüestionari genèric que
ajudi a identificar possibles accions
 Cost i impacte en forma d'estalvis que es poden aconseguir
 Professionals qualificats
 Tràmits a realitzar, procurant facilitar-los en la mesura que es pugui
 Materials adequats en l'àmbit local
 Subvencions i ajudes, canalitzant ajudes supramunicipals i ajudant en el procés de tramitació
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
1.2.02/1.3.01 Creació d'un servei d'assessorament dinamitzador del canvi de model energètic, o instar
que se'n creï un a escala supramunicipal
1.2.06 Programa de retribució addicional de kWh estalviats
1.2.07/1.3.05 Ajudes condicionades per a la inversió en rehabilitació energètica i solar tèrmica per ACS
1.2.08/1.3.06 Bonificacions fiscals per a la rehabilitació energètica dels habitatges o locals
1.2.09/1.3.07 Creació d'un fons de crèdit específic per finançament de mesures d'eficiència energètica
i energies renovables
1.3.04 Campanyes d'adopció de compromís de reducció de consum o emissions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix-mig)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.2.06
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis residencials

Programa de retribució addicional de kWh estalviats
Línies d’acció afectades
1.2.A - Informació i assessorament energètic en sector residencial
1.2.B - Rehabilitació energètica en edificis residencials
1.2.C - Termosolar per ACS en edificis residencials
1.2.D - Implantació de biomassa al sector residencial
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Altres
eficiència)
Descripció
Pensat per promoure el seguiment i avaluació dels resultats aconseguits i evitar l'efecte rebot (que fa
que els estalvis es converteixin en major consum, en alliberar recursos econòmics per fer-ho, podent
fer “més per menys”).
Ofert específicament a qui participi en algun programa de reducció de consum energètic, realitzi una
rehabilitació energètica o una instal·lació renovable d'autoconsum (solar tèrmica o fotovoltaica,
biomassa, minieòlica). També hauria d'admetre inscripció voluntària per aquells ciutadans que vulguin
assumir compromís de reducció per ells mateixos.
Justificació d'estalvis aconseguits en base a facturació mitjana dels 2-3 anys anteriors.
Es proposa retribució indirecta amb descomptes, serveis municipals, períodes de prova, participació en
sorteigs... durant el primer any posterior a la instal·lació/rehabilitació, prorrogable 1 o 2 anys més si
s'acompleixen certs objectius. Al mateix temps que es dóna un incentiu per reduir i dur un seguiment
del consum, afavoriria altres iniciatives que s'intentin implantar.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2022
2027
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.2.02 Creació d'un servei d'assessorament dinamitzador del canvi de model energètic, o instar que
se'n creï un a escala supramunicipal
1.2.03 Programes d'assessorament per al canvi d'hàbits
1.2.05 Punt d'informació sobre recursos disponibles
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix/mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.2.07 / 1.3.05
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis residencials / Edificis del sector terciari

Ajudes condicionades per a la inversió en rehabilitació energètica i solar tèrmica
per ACS
Línies d’acció afectades
1.2.B - Rehabilitació energètica en edificis residencials
1.2.C - Termosolar per ACS en edificis residencials
1.3.B - Rehabilitació energètica en edificis del sector terciari
1.3.C - Termosolar per ACS en edificis del sector terciari
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Ajuts i subvencions
eficiència)
Descripció
Subvencions per actuacions de rehabilitació energètica i instal·lació de solar tèrmica sota vàries
condicions (poden ser condicions per prioritzar assignació de subvencions):
 Estalvi energètic i/o d'aigua aconseguit en els darrers 2 anys, en base a històric de factures (premia
qui s'ha acollit a programes d'assessorament i compromís de reducció de consum, o ho ha fet pel
seu compte).
 Compromís de seguiment dels resultats de les inversions aconseguides (proporcionant eines per
tal fi) i disposició a compartir els resultats amb la ciutadania.
 Compromís d'un mínim estalvi energètic i/o d'aigua en proper any a l'obra (la subvenció podria
donar-se com un préstec sense interès, a retornar després d'un any en cas de no complir els
objectius).
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.2.02/1.3.01 Creació d'un servei d'assessorament dinamitzador del canvi de model energètic, o instar
que se'n creï un a escala supramunicipal
1.2.04/1.3.02 Campanyes de difusió de bones pràctiques de la ciutadania
1.2.05/1.3.03 Punt d'informació sobre recursos disponibles
1.2.09/1.3.07 Creació d'un fons de crèdit específic per finançament de mesures d'eficiència energètica
i energies renovables
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (mig/alt)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.2.08 / 1.3.06
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis residencials / Edificis del sector terciari

Bonificacions fiscals per a la rehabilitació energètica dels habitatges o locals
Línies d’acció afectades
1.2.B - Rehabilitació energètica en edificis residencials
1.2.C - Termosolar per ACS en edificis residencials
1.2.D - Implantació de biomassa al sector residencial
1.3.B - Rehabilitació energètica en edificis del sector terciari
1.3.C - Termosolar per ACS en edificis del sector terciari
1.3.D - Implantació de biomassa al sector terciari
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Ajuts i subvencions
eficiència)
Descripció
Es podrien establir dos tipus de bonificacions per a aquelles rehabilitacions que millorin
significativament l’aïllament de l’edifici i/o implantin energies renovables que no siguin d’obligat
compliment:
 En la llicència d'obres (ICIO). Es proposa atorgar una bonificació substancial en els edificis més
antics.
 En l'impost sobre edificis (IBI) o activitats econòmiques (IAE). S'hauria d'establir un període de
durada de la bonificació, que podria ser prorrogable segons objectius.
Seria convenient establir criteris que permetin la justificació i defineixin diferents nivells de bonificació,
mitjançant la certificació d'eficiència energètica o sistema alternatiu, com ara la presentació d’un
certificat de revisió tècnica de les instal·lacions de producció d’energia o de l’aïllament i estanqueïtat
de l’edifici.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.2.05/1.3.03 Punt d'informació sobre recursos disponibles
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix/mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-

36

PAESC de Maó
Codi
1.2.09 / 1.3.07
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis residencials / Edificis del sector terciari

Creació d'un fons de crèdit específic per finançament de mesures d'eficiència
energètica i energies renovables
Línies d’acció afectades
1.2.A - Informació i assessorament energètic en sector residencial
1.2.B - Rehabilitació energètica en edificis residencials
1.2.C - Termosolar per ACS en edificis residencials
1.3.A - Informació i assessorament energètic en sector terciari
1.3.B - Rehabilitació energètica en edificis del sector terciari
1.3.C - Termosolar per ACS en edificis del sector terciari
1.3.E - Implantació de bomba de calor al sector terciari
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Finançament per tercers. Associacions públiceficiència)
privades
Descripció
Amb la intenció d'impulsar projectes d'eficiència energètica i energies renovables (molt especialment
per rehabilitació energètica i solar tèrmica per aigua calenta) i concedir crèdits en condicions molt
favorables (interès molt baix o nul, ampli període de préstec) per a inversions amb aquest fi. Hauria de
ser totalment transparent, informant en tot moment dels crèdits concedits i els fons gestionats, amb
una correcta avaluació econòmica dels diferents projectes. Convindria coordinar-ho a nivell insular.
Els fons podrien tenir diferents procedències:
 Estalvis aconseguits per via d'aquest o altres projectes, en els quals s'estableixi que una fracció dels
estalvis aconseguits es depositi en aquest fons per continuar incrementant la capacitat de
finançament
 Ciutadans amb voluntat de contribuir al canvi de model (que depositin part dels seus estalvis)
 La pròpia administració
 Entitats diverses
 Entitats de finances ètiques
Una opció alternativa seria la de negociar directament la creació d'aquesta figura amb una entitat de
finances ètiques.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
1.2.02/1.3.01 Creació d'un servei d'assessorament dinamitzador del canvi de model energètic, o instar
que se'n creï un a escala supramunicipal
1.2.05/1.3.03 Punt d'informació sobre recursos disponibles
1.2.07/1.3.05 Ajudes condicionades per a la inversió en rehabilitació energètica i solar tèrmica per ACS
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (mig)
NQ (mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.2.10 / 1.3.08
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis residencials / Edificis del sector terciari

Impuls a la creació d'un codi de responsabilitat i qualitat entre els professionals
del sector
Línies d’acció afectades
1.2.B - Rehabilitació energètica en edificis residencials
1.2.C - Termosolar per ACS en edificis residencials
1.3.B - Rehabilitació energètica en edificis del sector terciari
1.3.C - Termosolar per ACS en edificis del sector terciari
1.3.E - Implantació de bomba de calor al sector terciari
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Altres
eficiència)
Descripció
Per tal de garantir la qualitat dels treballs i la seva adequada retribució, i generar confiança en les
inversions d'eficiència energètica, es proposa impulsar un acord entre els professionals del sector que
fixi un percentatge de la retribució en funció de la consecució d'uns objectius de correcte
funcionament de la instal·lació o obra. Per exemple, una part dels honoraris per la realització d'un
projecte de rehabilitació energètica no es cobraria fins que no s'hagi comprovat el manteniment d'un
determinat nivell de confort tèrmic amb una despesa energètica inferior a la de referència.
Amb l’objecte de garantir el compliment d'ambdues parts, el client podria depositar la part
corresponent d'honoraris al fons de crèdit per finançament en matèria energètica (si finalment es
crea), durant el termini necessari per comprovar la correcta efectivitat de les mesures preses.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
1.2.11 / 1.3.09
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis residencials / Edificis del sector terciari

Ordenança de construcció sostenible
Línies d’acció afectades
1.2.B - Rehabilitació energètica en edificis residencials
1.2.C - Termosolar per ACS en edificis residencials
1.3.B - Rehabilitació energètica en edificis del sector terciari
1.3.C - Termosolar per ACS en edificis del sector terciari
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Estàndards en edificació
eficiència)
Descripció
Amb l’objectiu de superar les exigències del Codi tècnic de l’Edificació i garantir el seu compliment,
incorporant criteris d'acord als materials, sistemes de construcció, climatologia i particularitats locals.
Hauria de ser el més clar i senzill d'aplicar possible.
L’ordenança també inclouria l’obligatorietat de la instal·lació d’energia solar sempre que sigui viable.
Es pot estudiar adaptar el “Model d’ordenança reguladora de sistemes de captació d’energia solar per
la producció d’ACS en edificis i construccions” redactat pel Grup de treball sobre Energia i Canvi
Climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Aquest model supedita l’obtenció de la
llicència de primera ocupació d’un certificat final de posada en funcionament de la instal·lació solar,
subscrit per l’instal·lador i el tècnic director de la instal·lació, així com un contracte de manteniment
per un mínim de 3 anys. Aquest control es mantindria d’ofici i de forma regular per part dels serveis
tècnics municipals, i l’ordenança en detallaria el règim sancionador.
També es proposa que l’ajuntament bonifiqui a través d’aquesta ordenança l’adopció voluntària de les
mesures que s’hi contemplen per part dels propietaris dels edificis ja existents.
En col·laboració amb col·legis professionals i d'altres actors que es considerin. Es podria instar al
Consell Insular a coordinar-ho amb visió insular.
Especialment restrictiu per noves edificacions.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2021
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix/mig)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
Promou edificacions amb major capacitat per
mantenir confort davant condicions climàtiques
més severes
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Codi
1.3.04
Títol

Àmbit d’actuació
Edificis del sector terciari

Campanyes d'adopció de compromís de reducció de consum o emissions
Línies d’acció afectades
1.3.A - Informació i assessorament energètic en sector terciari
1.3.B - Rehabilitació energètica en edificis del sector terciari
1.3.C - Termosolar per ACS en edificis del sector terciari
1.3.D - Implantació de biomassa al sector terciari
1.3.E - Implantació de bomba de calor al sector terciari
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Acció integrada (envolupant, renovables,
Altres
eficiència)
Descripció
Campanya perquè les entitats/negocis agafin compromís de reducció de consum i/o emissions, a canvi
d’assessorament i retribució indirecta per part de l’Ajuntament. Algunes mesures a estudiar per la
retribució:
 Segell de responsabilitat ambiental i/o xarxa de negocis responsables
 Publicitat "Negoci del mes"
 Beneficis fiscals
 Promoció de productes/serveis que ofereix l’empresa a partir del sorteig de vals de descompte o
similars per part de l'Ajuntament, amb informació sobre les mesures adoptades pel negoci. Es
podria sortejar entre usuaris de servei d'assessorament energètic, deixalleria, assistents a xerrades
i actes participatius, etc.
Es podria plantejar en una línia similar a l'acció 1.2.06 "Programa de retribució addicional de kWh
estalviats" per edificis del sector residencial.
Justificació d'estalvis aconseguits en base a facturació mitjana dels 2-3 anys anteriors.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2023
2027
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
1.3.01 Creació d'un servei d'assessorament dinamitzador del canvi de model energètic, o instar que
se'n creï un a escala supramunicipal
1.3.03 Punt d'informació sobre recursos disponibles
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix/mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Codi
2.0.05
Títol

Àmbit d’actuació
Enllumenat públic

Ajustar nivells d'il·luminació en zones sobreil·luminades
Línies d’acció afectades
2.0.A - Gestió i optimització energètica de l'enllumenat públic
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Eficiència energètica
Gestió de l’energia
Descripció
La primera passa per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic hauria de consistir en
valorar els nivells d’il·luminació existents i reduir-los al màxim. Això es pot fer amb l’encesa parcial dels
fanals existents o ajustant la distribució de punts de llum (interdistàncies) en el moment de realitzar un
projecte de millora.
Cal revisar els criteris in situ; es proposa fer anàlisi progressiu començant pels quadres que presentin
un major consum per punt de llum instal·lat. En la mateixa acció s’haurien de revisar i corregir aquelles
instal·lacions que contribueixin a la contaminació lumínica, per la seva emissió de llum cap al cel, en
línia amb el projecte “Menorca, destinació turística Starlight”.
El cost d’inversió (difícilment quantificable) seria el derivat dels estudis de revisió dels nivells
d’il·luminació i de l’eventual canvi de distribució dels fanals.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2019
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
2.0.04 Gestor energètic municipal
2.0.06 Substitució de làmpades de l’enllumenat per d’altres més eficients (VSAP, LED,...)
2.0.07 Incorporació de reguladors de flux en capçalera, doble nivell o altres
“Menorca, destinació turística Starlight”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
2.0.06
Títol

Àmbit d’actuació
Enllumenat públic

Substitució de làmpades de l’enllumenat per d’altres més eficients (VSAP, LED,...)
Línies d’acció afectades
2.0.A - Gestió i optimització energètica de l'enllumenat públic
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Eficiència energètica
Gestió de l’energia
Descripció
Prèvia adequació dels nivells d’il·luminació (veure acció 2.0.05), es planteja la substitució progressiva
de les làmpades de l’enllumenat públic instal·lant tecnologies més eficients, especialment LED. Val a
dir que el canvi de tecnologia té especial sentit en aquelles zones amb més hores d’ús, de manera que
aquest hauria de ser un dels principals criteris de priorització. En aquesta mateixa línia també convé
recordar que un canvi a una tecnologia més eficient no sempre resulta més sostenible, ja que el procés
de fabricació també té un cost energètic i de materials; per aquesta raó, en aquelles instal·lacions
d’enllumenat que funcionen un nombre reduït d’hores a l’any (o funcionen molt de temps de manera
parcial) pot ser preferible no realitzar substitucions massives, especialment si es troben en bon estat,
lluny del final de la seva vida útil.
Amb mires a afavorir la contemplació del cel (especialment si prospera el projecte per a la declaració
de Menorca com a “destinació turística Starlight”), les noves instal·lacions han de tenir en compte la
temperatura de color, a més de limitar el flux hemisfèric superior (llum cap al cel).
La quantificació econòmica de les inversions a realitzar, així com dels estalvis potencials, resulta
difícilment quantificable sense un estudi seriós de les instal·lacions existents.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2025
En marxa
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
2.0.04 Gestor energètic municipal
2.0.05 Ajustar nivells d'il·luminació en zones sobreil·luminades
2.0.07 Incorporació de reguladors de flux en capçalera, doble nivell o altres
“Menorca, destinació turística Starlight”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (alt)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
2.0.07
Títol

Àmbit d’actuació
Enllumenat públic

Incorporació de reguladors de flux en capçalera, doble nivell o altres
Línies d’acció afectades
2.0.A - Gestió i optimització energètica de l'enllumenat públic
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Eficiència energètica
Gestió de l’energia
Descripció
Es tracta d’instal·lar sistemes que permetin ajustar els nivells d’il·luminació dels punts d’enllumenat
segons horaris o altres criteris.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
2.0.05 Ajustar nivells d'il·luminació en zones sobreil·luminades
2.0.06 Substitució de làmpades de l’enllumenat per d’altres més eficients (VSAP, LED,...)
“Menorca, destinació turística Starlight”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (mig/alt)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
2.0.08
Títol

Àmbit d’actuació
Enllumenat públic

Instal·lació de rellotges astronòmics
Línies d’acció afectades
2.0.A - Gestió i optimització energètica de l'enllumenat públic
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Eficiència energètica
Gestió de l’energia
Descripció
El rellotge astronòmic calcula de forma automàtica l’hora de sortida i de posta del sol de forma que
l’enllumenat del municipi s’encén i s’apaga a l’hora precisa i de manera sincronitzada (reduint el
període d’encesa/apagada en uns 45 minuts diaris respecte les cèl·lules fotoelèctriques, que generen
l’ordre segons la lluminositat ambiental). A més de la seva precisió, els rellotges astronòmics tenen un
baix cost de manteniment i són molt fàcils de programar.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
2.0.09 Implantar sistemes de telegestió (telemesura i/o telecontrol) de l’enllumenat
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (mig)
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
2.0.09
Títol

Àmbit d’actuació
Enllumenat públic

Implantar sistemes de telegestió (telemesura i/o telecontrol) de l’enllumenat
Línies d’acció afectades
2.0.A - Gestió i optimització energètica de l'enllumenat públic
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Gestió de l’energia
Descripció
Es tracta de sistemes per tenir un control en temps real del funcionament i consum d’alguns quadres
d’enllumenat, que podria incloure capacitat d’ajustar-lo a distància.
Únicament pot tenir sentit en els principals quadres consumidors. Estudiar disponibilitat de dades de
comptadors intel·ligents.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2021
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
2.0.04 Gestor energètic municipal
2.0.08 Instal·lació de rellotges astronòmics
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (mig)
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis indirectes)
NA (estalvis indirectes)
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
2.0.10
Títol

Àmbit d’actuació
Enllumenat públic

Substitució de l'enllumenat de Nadal per ornaments sense llum o amb LEDs
Línies d’acció afectades
2.0.A - Gestió i optimització energètica de l'enllumenat públic
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Eficiència energètica
Altres
Descripció
Considerar utilitzar ornaments que reflecteixin la llum emesa pel propi enllumenat públic, i utilitzar
materials reciclats per a decoració.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix-mig)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.1.01
Títol

Àmbit d’actuació
Flota municipal

Vehicles elèctrics per serveis municipals
Línies d’acció afectades
4.1.A - Vehicles elèctrics per serveis municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Vehicles elèctrics (inclòs infraestructures)
Compra pública
Descripció
Adquisició de vehicles elèctrics per substituir aquells vehicles que més s’utilitzin i que siguin prou vells
(no té sentit substituir vehicles d’ús ocasional si no estan al final de la seva vida útil, ja que les
emissions i impacte del procés de fabricació del vehicle i de les bateries seran superiors a les que
potencialment es puguin estalviar). Els vehicles haurien de tenir associat un punt de recàrrega amb
producció fotovoltaica, per tal de garantir que l’electricitat consumida té origen renovable. Convé
estudiar especialment la possibilitat de reduir la mida del vehicle segons els usos que se li hagi de
donar, per si és adequada una motocicleta o un vehicle més lleuger als tradicionals.
De manera prèvia a la implantació de tota la infraestructura necessària es pot estudiar la substitució
d’alguns vehicles per bicicletes elèctriques, especialment eficients per recorreguts curts i que no
requereixen transport de càrrega.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2023
2026
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.19 Implantació de vehicle elèctric amb fotolinera associada
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (alt)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.01
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Enquestes i tallers ciutadans per definir model de transport
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Altres
Descripció
Es proposa obrir un debat ciutadà intens amb diferents sessions al llarg de varis mesos o un any, que
partint de la necessitat de reduir el transport privat a la ciutat, plantegi diferents opcions per definir les
que la població considera més idònies, avaluant avantatges i inconvenients de cadascuna. Es recomana
assegurar-se de centrar el debat, deixant clar que l’objectiu és reduir el transport privat al mateix
temps que treballar amb possibilitats concretes (evitant, per exemple, conclusions com “s’ha de
potenciar el transport públic”, sense especificar amb quines mesures s’ha de fer). A les següents
accions s’hi troben diverses possibles propostes.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2018
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.02 Ordenació de vies del municipi
4.2.04 Enquesta de demanda de plataforma de vehicles compartits
4.2.07 Impulsar borsa local per a compartir cotxe
4.2.09 Impulsar la creació d'un sistema de bicis de lloguer
4.2.11 Taxis en mode transport públic per residents
4.2.15 Potenciar la implantació de plataformes de vehicles compartits
“Pla de mobilitat urbana”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix-mig)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.02
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Ordenació de vies del municipi
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Optimització de la xarxa viària
Reglament planificació mobilitat
Descripció
Definir uns usos a les vies del municipi, establint restriccions o prioritats d'ús, de manera que es faciliti
l'ús fluid amb cada mode de transport:
 Vies per als vianants
 Vies ciclistes (amb restricció de trànsit motoritzat)
 Vies restringides al transport públic o compartit
 Vies per vehicles privats o compartits
La idea és establir vies amb vertadera prioritat per a les alternatives al transport privat, de manera que
resultin àgils, tranquil·les i segures, al mateix temps que recuperar progressivament l’espai públic
ocupat pels vehicles motoritzats. Permetria evitar problemes com les vies ciclistes incorporades dins
les voreres, que no proporcionen agilitat a les bicicletes i generen situacions de perill per als vianants.
Addicionalment s'haurien de definir permisos per veïns i transports de comerços.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2025
En marxa
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.01 Enquestes i tallers ciutadans per definir model de transport
4.2.03 Creació d'aparcaments segurs per a bicicletes
4.0.06 Adequació de carrers i de senyalització per facilitar l'ús de la bicicleta
4.2.14 Implantació de mesures de “mobilitat suau”
4.2.15 Potenciar la implantació de plataformes de vehicles compartits
“Pla de mobilitat urbana”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (mig/alt)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.03
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Creació d'aparcaments segurs per a bicicletes
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi modal a bicicleta i anar a peu
Reglament planificació mobilitat
Descripció
Es proposen diverses opcions. De més a menys segures:
 Aparcaments tancats sota clau. Opció que va guanyant pes a diversos llocs.
 Aparcaments lligats a edificis o espais públics, o fins i tot en col·laboració amb comerços, on pugui
haver-hi un mínim de vigilància.
 Aparcaments tradicionals a l’aire lliure. En aquests casos s’han de tenir presents els criteris bàsics
per a una localització segura: zones ben il·luminades, visibles i situats a prop de zones de gran
afluència de gent.
És especialment important la seva ubicació a prop dels principals eixos de transport públic, per facilitar
la combinació.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2022
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.02 Ordenació de vies del municipi
4.0.06 Adequació de carrers i de senyalització per facilitar l'ús de la bicicleta
“Pla de mobilitat urbana”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix/mig)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.04
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Enquesta de demanda de plataforma de vehicles compartits
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Vehicles compartits
Altres
Descripció
Llistat per reunir persones interessades en la creació d'una plataforma de vehicles compartits. Es tracta
d'avaluar l'existència d'una massa crítica que permeti llançar un projecte endavant.
L'enquesta també hauria de demanar si s'estaria disposat a abandonar el vehicle privat. També podria
arribar a plantejar un crowdfunding a mig termini, que periòdicament hauria d'anar confirmant que
aquells que estaven disposats a posar diners segueixen interessats.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2020
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.01 Enquestes i tallers ciutadans per definir model de transport
4.2.15 Potenciar la implantació de plataformes de vehicles compartits
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.05
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Celebració del "Dia sense cotxes"
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi modal a bicicleta i anar a peu
Sensibilització / Formació
Descripció
Celebració anual d’un diumenge sencer sense cotxes al centre de la ciutat (ni en circulació ni
estacionats), amb un ampli programa d’actes al mig del carrer, de manera que la ciutadania pugui
gaudir de la disponibilitat d’espai i absència de renou de motors.
S’hauria de fer en col·laboració amb associacions de veïns, altres entitats, comerciants... per tal que
participin en l’organització d’actes i ajudin a lluir els carrers.
Es tracta d’una proposta perquè la ciutadania experimenti l’absència de vehicles, augmentant la
receptivitat de polítiques de pacificació del trànsit.
Es pot fer coincidir amb la celebració internacional del “Dia mundial sense cotxes”, que és el 22 de
setembre.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2020
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix-mig)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.06
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Adequació de carrers i de senyalització per facilitar l'ús de la bicicleta
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi modal a bicicleta i anar a peu
Reglament planificació mobilitat
Descripció
Es proposen tres línies d’acció:
 Ampliació i construcció de vies ciclistes, a ser possible segregades del trànsit i dels vianants (en
favor d'una major fluïdesa dels ciclistes i major seguretat dels vianants)
 Senyalització vertical i horitzontal establint prioritat per ciclistes en alguns carrers de la ciutat
 Senyalització d’aparcaments segurs per a bicicletes
En conjunt s’hauria de cercar garantir diversitat d’itineraris amb preferència ciclista, de manera que
moure’s en bicicleta sigui alhora segur i àgil.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2022
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.02 Ordenació de vies del municipi
4.2.03 Creació d'aparcaments segurs per a bicicletes
“Pla de mobilitat urbana”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (mig/alt)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.07
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Impulsar borsa local per a compartir cotxe
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Vehicles compartits
Altres
Descripció
Facilitar la trobada de persones interessades en compartir vehicle privat, com a primera passa per
reduir el nombre de vehicles dins la ciutat i afavorir la reducció de vehicles en propietat.
Per ordenar-ho podria ser interessant establir un registre gratuït de conductors, concedint un permís
condicionat a un mínim d’anys de conducció i de punts al carnet, per tal d’oferir certa confiança als
usuaris.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2022
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.01 Enquestes i tallers ciutadans per definir model de transport
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.08
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Maximitzar les possibilitats de transport en mode mixt
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Reglament planificació mobilitat
Descripció
Establir mesures per facilitar l’ús combinat de diversos sistemes de transport: bicicleta, vehicle
privat/de lloguer/compartit i transport públic. Algunes possibles mesures:
 Aparcaments per bicicletes segurs i suficients, propers als principals nodes de connexió de
transport públic
 Tarifes integrades de bus, aparcament, lloguer de vehicle, enllaç entre rutes...
 Facilitat per transportar la bicicleta amb el bus
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2022
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
“Pla de mobilitat urbana”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix/mig/alt)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.09
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Impulsar la creació d'un sistema de bicis de lloguer
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi modal a bicicleta i anar a peu
Altres
Descripció
Es podria impulsar amb participació de l'Ajuntament, en col·laboració amb l’empresa privada o com a
cooperativa de socis, amb suport de gestió i planificació per part de l'Ajuntament. Un percentatge de
les bicis haurien de ser elèctriques.
Si es dissenya de manera que el sistema de lloguer sigui senzill, podria tenir una important acceptació
per part del turisme actiu.
Una possible alternativa a la creació de punts de lloguer i retorn amb sistema automatitzat (que
probablement seria el sistema més fàcil, però més car), seria ubicar-los en les proximitats de comerços
i establir convenis de col·laboració amb aquests per a la seva gestió (únicament la gestió del lloguer i
retorn). En tot cas hi hauria d’haver un agent coordinador i gestor del conjunt del sistema, que
s’encarregués dels problemes, manteniment, etc.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.01 Enquestes i tallers ciutadans per definir model de transport
4.2.13 Períodes de prova i descomptes en transport públic o alternatiu per aquells que demostrin no
tenir vehicle privat motoritzat
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix/mig/alt)
NQ (baix/mig/alt)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.10
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Prima per obtenció d'una bicicleta lligat a la baixa d’un vehicle
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi modal a bicicleta i anar a peu
Ajuts i subvencions
Descripció
Subvenció per la compra d’una bicicleta convencional o elèctrica, lligada a la certificació de donada de
baixa per desguàs d’un vehicle.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2023
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.11
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Taxis en mode transport públic per residents
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi modal cap al transport públic
Acords voluntaris entre operadors de serveis
Descripció
Conveni o contracte amb el col·lectiu de taxistes per a l’establiment d’un servei de transport públic per
als residents, circumscrit al municipi o com a molt amb les poblacions veïnes. L’objectiu és oferir un
sistema de transport públic més flexible i adaptatiu a preus competitius amb el vehicle privat, que
faciliti la reducció d’aquest darrer. Es podria negociar a partir d’establir beneficis fiscals o altres
incentius, per tal d’evitar subvencions més costoses.
Establiment de sistema de parades tipus bus en les que es pugui enviar senyal de demanda de servei,
de la mateixa manera que pel mòbil, o bé amb horaris regulars.
A la llarga seria interessant poder connectar el servei amb el sistema de busos, de manera que es
puguin obtenir tarifes integrades.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.01 Enquestes i tallers ciutadans per definir model de transport
4.2.13 Períodes de prova i descomptes en transport públic o alternatiu per aquells que demostrin no
tenir vehicle privat motoritzat
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NQ (mig/alt)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.12
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Revisió i millora de l'efectivitat dels tràmits electrònics
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Altres
Descripció
Revisió de problemes existents: enquestes, bústia de suggeriments...
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2021
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.13
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Períodes de prova i descomptes en transport públic o alternatiu per aquells que
demostrin no tenir vehicle privat motoritzat
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi modal cap al transport públic
Ajuts i subvencions
Descripció
Amb el clar objectiu d’oferir facilitats a tot aquell que s’adapti a una ciutat amb menys vehicles privats.
Els descomptes haurien de ser significatius en un principi i anar disminuint amb el temps, a mesura que
es posen en funcionament més alternatives al transport privat.
Possibles ofertes de períodes de prova i/o descompte:
 Viatges transport públic
 Compra de bicicleta
 Afiliació a plataforma de cotxes o bicicletes compartits
S’haurien de concretar maneres de demostrar no tenir vehicle privat motoritzat. Una possibilitat seria
demostrar no tenir vehicle registrat al seu nom (verificant potencials registres durant el període de
vigència de l’ajuda) i acompanyar-ho de penalitzacions fiscals per tenir més d'un vehicle a nom d'un
mateix titular.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2021
2027
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.09 Impulsar la creació d'un sistema de bicis de lloguer
4.2.11 Taxis en mode transport públic per residents
4.2.15 Potenciar la implantació de plataformes de vehicles compartits
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.14
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Implantació de mesures de “mobilitat suau”
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Canvi modal a bicicleta i anar a peu
Reglament planificació mobilitat
Descripció
Continuar amb creació de carrers per a vianants, eixamplament de voreres, camins escolars, zones de
prioritat per a vianants o ciclistes, zones de velocitat reduïda, aparcaments perimetrals …
Sempre preveient permisos de pas i zones de càrrega i descàrrega per residents, amb suficient control
del temps d'estada.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2022
2030
En marxa
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.02 Ordenació de vies del municipi
“Pla de mobilitat urbana”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (mig/alt)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.15
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Potenciar la implantació de plataformes de vehicles compartits
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Vehicles compartits
Altres
Descripció
Creació d’una plataforma que ofereixi vehicles en la modalitat de “car sharing”, en la qual una empresa
o organització gestiona una flota de vehicles i els posa a disposició dels seus abonats, que els utilitzen
durant un temps determinat i els retornen a punts d’aparcament específicament establerts, on altres
abonats els poden tornar agafar.
Mesures per facilitar la seva expansió i bon funcionament:
 Infraestructures d'aparcament, considerant la possibilitat d'establir zones restringides
 Possibilitat de combinació amb rutes de bus a preu reduït
 Promoció i informació
 Bonificacions fiscals
 Períodes de prova
Qüestions importants perquè la plataforma sigui atractiva:
 Quota d'inscripció baixa
 Bona introducció de com funciona
 Possibilitat d'acollir-se a diferents tipus de tarifes, segons l'ús que se'n vulgui fer
 Facilitat d'accés als vehicles, inclosos trajectes llargs
 Proximitat als habitatges
 Bon servei i assistència 24h
 Diferents mides de vehicle disponibles
 Vehicles de baixes emissions
El cost d’implantació serà molt diferent segons quina forma prengui.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2022
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
4.2.01 Enquestes i tallers ciutadans per definir model de transport
4.2.02 Ordenació de vies del municipi
4.2.04 Enquesta de demanda de plataforma de vehicles compartits
4.2.13 Períodes de prova i descomptes en transport públic o alternatiu per aquells que demostrin no
tenir vehicle privat motoritzat
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix/mig/alt)
NQ (baix/mig/alt)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.16
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Planificació urbanística per minimitzar requeriments de desplaçament
motoritzat
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Contenció de l'expansió urbanística
Planificació urbanística
Descripció
Ubicació de comerços, serveis i zones residencials per reduir distàncies a recórrer, minimitzant
necessitat de transport motoritzat.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2023
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix-mig)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.17
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Increment de tarifes d'estacionament
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Peatges
Descripció
Augment significatiu de les tarifes d’estacionament dins la ciutat, especialment per vehicles privats. Es
pot eximir determinats vehicles.
No s'hauria d'implementar fins donar prou solucions operatives alternatives per la mobilitat dins la
ciutat.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2024
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.18
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Taxa de congestió
Línies d’acció afectades
4.2.A - Reducció del transport motoritzat
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Peatges
Descripció
Aplicació d’una taxa per circular amb vehicle motoritzat dins la ciutat (o en zona seleccionada),
especialment per vehicles privats. Es pot eximir determinats vehicles.
No s'hauria d'implementar fins donar prou solucions operatives alternatives per la mobilitat dins la
ciutat.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2026
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
4.2.19
Títol

Àmbit d’actuació
Transport

Implantació de vehicle elèctric amb fotolinera associada
Línies d’acció afectades
4.2.B - Implantació de vehicle elèctric amb fotolinera associada
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Vehicles elèctrics (inclòs infraestructures)
Altres
Descripció
Marquesines de generació fotovoltaica associades a punts de recàrrega de vehicle elèctric. Per millor
aprofitament, convé associar-les al consum d'un edifici, de manera que els excedents de producció
fotovoltaica puguin ser absorbits pel mateix.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
4.1.01 Vehicles elèctrics per serveis municipals
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (alt)
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
5.0.01
Títol

Àmbit d’actuació
Producció local d'energia

Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis municipals per
autoconsum
Línies d’acció afectades
5.0.A - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en equipaments municipals per autoconsum
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Energia fotovoltaica
Altres
Descripció
Instal·lacions fotovoltaiques ubicades als sostres d’equipaments municipals per a la producció
d’electricitat a consumir en el propi edifici.
Cal fer estudis de viabilitat preliminars on es determinin els sostres amb potencial, la disponibilitat
d’espai per a la correcta ubicació dels mòduls, l’orientació i inclinació de la coberta, el material de la
mateixa, l'adequació de la corba de demanda per realitzar autoconsum...
Com ja s’ha dit per altres instal·lacions d’obtenció d’energia, a fi d’evitar sobredimensionar-les convé
haver analitzat adequadament la demanda a cobrir i aplicat totes les mesures possibles d’eficiència i
canvi d’hàbits per a reduir-la, cosa que es podrà assolir per mitjà de vàries de les accions proposades
als edificis municipals. En cas contrari molt probablement s’incrementaria innecessàriament la inversió
a realitzar, fent-la més difícil d’amortitzar i augmentant amb ella el cost energètic i l’impacte associat
als processos de fabricació.
Els mateixos anàlisis de demanda per aplicació de mesures d’eficiència prèvies que es recomanen,
serviran per realitzar els estudis previs necessaris per al dimensionament de les instal·lacions, així com
per determinar els equipaments on serà adequada la seva implantació.
Càlcul de cost i estalvi econòmic estimats d’acord a objectiu de línia d'acció 5.0.A, amb preus de
referència aproximats de 0,14 €/kWh d’electricitat estalviada i 2,5 €/Wp instal·lat, suposant una
producció mitjana de 1600 hores solars pic anuals i un aprofitament del 70% de l'electricitat generada.
En els càlculs no s’han considerat possibles ajuts econòmics supramunicipals, ni probables increments
de preu dels combustibles.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
5.0.02 Sistema de finançament ciutadà de plantes fotovoltaiques en edificis o espais públics
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
179.446
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
28.137
6,38
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Títol

Àmbit d’actuació
Producció local d'energia

Sistema de finançament ciutadà de plantes fotovoltaiques en edificis o espais
públics
Línies d’acció afectades
5.0.A - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en equipaments municipals per autoconsum
5.0.D - Implantació d’instal·lacions d'energies renovables per abocament a xarxa
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Energia fotovoltaica
Finançament per tercers. Associacions públicprivades
Descripció
Obrir la possibilitat als ciutadans de ser cotitulars d'instal·lacions fotovoltaiques municipals, involucrant
la població en els projectes municipals de generació d’electricitat. Els ciutadans que participin en el
cofinançament obtindran un retorn per l'electricitat generada, fent-los partícips dels èxits col·lectius.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
5.0.01 Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis municipals per autoconsum
5.0.10 Cessió pública i cerca de convenis amb altres agents per implantació d'instal·lacions de
producció d'energia renovable
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis en inversions)
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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5.0.03
Títol

Àmbit d’actuació
Producció local d'energia

Cursos i tallers de formació en matèria d'energies renovable
Línies d’acció afectades
5.0.A - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en equipaments municipals per autoconsum
5.0.B - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector residencial per
autoconsum
5.0.C - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector terciari per autoconsum
5.0.D - Implantació d’instal·lacions d'energies renovables per abocament a xarxa
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Sensibilització / Formació
Descripció
Des dels col·legis professionals s'organitzen periòdicament cursos en energies renovables. L'acció
podria centrar-se en:
 Difondre la realització d'aquests cursos
 Contractar el curs per a alguns tècnics municipals
 Negociar preus beneficiosos per la contractació en grup (podria coordinar-se des del Consell
Insular, convidant tècnics d'altres ajuntaments)
 Co-coordinar, amb els col·legis o altres entitats, cursos pràctics de reparació i manteniment
d'instal·lacions d'energia solar, on els alumnes treballen sobre les instal·lacions municipals
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2021
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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5.0.04
Títol

Àmbit d’actuació
Producció local d'energia

Simplificació de tràmits administratius en instal·lacions fotovoltaiques
Línies d’acció afectades
5.0.A - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en equipaments municipals per autoconsum
5.0.B - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector residencial per
autoconsum
5.0.C - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector terciari per autoconsum
5.0.D - Implantació d’instal·lacions d'energies renovables per abocament a xarxa
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Energia fotovoltaica
Altres
Descripció
Conjuntament amb Consell Insular i Govern Balear, estudiar fórmules de simplificació administrativa
en la tramitació de projectes d’energia fotovoltaica.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2021
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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5.0.05
Títol

Àmbit d’actuació
Producció local d'energia

Bonificacions fiscals per a la implantació i ús d’instal·lacions fotovoltaiques
Línies d’acció afectades
5.0.B - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector residencial per
autoconsum
5.0.C - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector terciari per autoconsum
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Energia fotovoltaica
Ajuts i subvencions
Descripció
Es podrien establir dos tipus de bonificacions per a la implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques
en teulades i altres espais propis, quan aquestes no venguin obligades per reglamentació:
 En la llicència d'obres (ICIO). Es proposa atorgar una bonificació major en edificis que prèviament
han realitzat obres de millora de l’envolupant tèrmica.
 En l'impost sobre edificis (IBI) o activitats econòmiques (IAE). S'hauria d'establir un període de
durada de la bonificació, que podria ser prorrogable segons objectius.
Sempre lligar bonificacions a un mínim control de l'efectiu funcionament de la instal·lació, no
únicament a la instal·lació. Això podria fer-se demanant justificació de producció mínima passat un o
dos anys de la instal·lació.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2022
2028
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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5.0.06
Títol

Àmbit d’actuació
Producció local d'energia

Ordenança municipal d’instal·lacions fotovoltaiques
Línies d’acció afectades
5.0.B - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector residencial per
autoconsum
5.0.C - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector terciari per autoconsum
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Energia fotovoltaica
Estàndards en edificació
Descripció
Establiria l’obligatorietat i els criteris de la instal·lació d’energia solar fotovoltaica sempre que sigui
viable, especialment en edificis de nova construcció.
També es proposa que l’ajuntament bonifiqui a través d’aquesta ordenança l’adopció voluntària de les
mesures que s’hi contemplen per part dels propietaris dels edificis ja existents.
En col·laboració amb col·legis professionals i d'altres actors que es considerin. Es podria instar al
Consell Insular a coordinar-ho amb visió insular.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2023
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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5.0.07
Títol

Àmbit d’actuació
Producció local d'energia

Registre d'instal·lacions fotovoltaiques del municipi
Línies d’acció afectades
5.0.A - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en equipaments municipals per autoconsum
5.0.B - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector residencial per
autoconsum
5.0.C - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector terciari per autoconsum
5.0.D - Implantació d’instal·lacions d'energies renovables per abocament a xarxa
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Energia fotovoltaica
Altres
Descripció
Portar un registre de les instal·lacions fotovoltaiques instal·lades al municipi, que faciliti el seguiment i
possibiliti la difusió dels increments de producció. Seria interessant si es troba manera d'enregistrar
també la producció d'energia de cada instal·lació.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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5.0.08
Títol

Àmbit d’actuació
Producció local d'energia

Realització d'estudis previs d'instal·lació solar FV en terrats
Línies d’acció afectades
5.0.B - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector residencial per
autoconsum
5.0.C - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector terciari per autoconsum
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Energia fotovoltaica
Ajuts i subvencions
Descripció
Realització d'estudis de potencial d'aprofitament solar a partir de dades que faciliti el particular o
empresa (ubicació, superfície i dades de coberta, consums, etc.), utilitzant un full de càlcul. L'estudi
hauria de fer una aproximació del cost de la instal·lació i avaluar-ne el retorn sota diferents escenaris
de preus, acabant amb una relació dels professionals projectistes qualificats (als que es demanaria
apuntar-se a aquesta llista de contactes, verificant-ne la capacitació).
Aquesta acció es podria conduir a través del servei d'assessorament energètic, si finalment es crea.
Per triar a qui es realitza l'estudi podria fer-se per diferents vies:
 Sorteig entre aquells que s'inscriguin expressament com a interessats
 Retribució als participants de campanyes d'estalvi i altres
 Sorteig entre participants i assistents en activitats sobre energia i medi ambient, usuaris de serveis
que es vulgui potenciar, etc.
 Concursos periòdics
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2023
2027
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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5.0.09
Títol

Àmbit d’actuació
Producció local d'energia

Criteris urbanístics per facilitar captació solar en terrats
Línies d’acció afectades
5.0.B - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector residencial per
autoconsum
5.0.C - Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis del sector terciari per autoconsum
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Estàndards en edificació
Descripció
Propiciar disseny de cobertes per maximitzar potencial futur de captació solar.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2024
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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5.0.10
Títol

Àmbit d’actuació
Producció local d'energia

Cessió pública i cerca de convenis amb altres agents per implantació
d'instal·lacions de producció d'energia renovable
Línies d’acció afectades
5.0.D - Implantació d’instal·lacions d'energies renovables per abocament a xarxa
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Altres
Descripció
Impulsar la implantació de plantes de producció renovable de certa envergadura cedint espais públics
o fent d'intermediari amb altres agents, públics o privats, per la firma de convenis de cessió o lloguer
d'espais. Posteriorment es podria realitzar un primer estudi de potencial i oferir-lo a qui vulgui realitzar
el projecte i invertir en el mateix.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2021
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
5.0.02 Sistema de finançament ciutadà de plantes fotovoltaiques en edificis o espais públics
5.0.11 Sistema d'inversió col·lectiva ciutadana en plantes de producció renovable per injecció a xarxa
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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5.0.11
Títol

Àmbit d’actuació
Producció local d'energia

Sistema d'inversió col·lectiva ciutadana en plantes de producció renovable per
injecció a xarxa
Línies d’acció afectades
5.0.D - Implantació d’instal·lacions d'energies renovables per abocament a xarxa
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Finançament per tercers. Associacions públicprivades
Descripció
Impulsar i co-coordinar iniciativa que gestioni la inversió ciutadana en plantes de producció renovable
de certa envergadura per injecció a xarxa, fent-ne seguiment i difusió.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2021
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
5.0.10 Cessió pública i cerca de convenis amb altres agents per implantació d'instal·lacions de
producció d'energia renovable
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Títol

Àmbit d’actuació
Producció local de calor / fred

Xarxa de calor amb biomassa per barriada
Línies d’acció afectades
6.0.A - Xarxa de calor amb biomassa per barriada
Àrea d’intervenció específica
Xarxes de calor / fred

Mecanisme d’acció
Finançament per tercers. Associacions públicprivades

Descripció
Impuls d'un projecte pilot d'aprofitament de biomassa local, oferint-se al sector empresarial amb
suport institucional i en temes organitzatius i de contacte amb el veïnat.
Requeriria estudiar existència de consums tèrmics elevats en un radi proper, preferiblement
combinació de consumidors públics i privats.
Com en altres accions de generació d’energia, es recomana iniciar-la un cop desenvolupades accions
de reducció de demanda per així realitzar un ús més eficient de la biomassa; en aquest cas,
principalment accions de rehabilitació energètica dels edificis involucrats.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2022
2026
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix/mig/alt)
NQ (baix/mig/alt)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-

78

PAESC de Maó
Codi
7.0.01
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Campanyes d'ús de porta entrepans reutilitzables als centres escolars
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Seguir i potenciar campanyes d’ús del porta entrepans reutilitzable a les escoles, per a reduir l’ús de
paper d’alumini i altres residus per embolicar els panets.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2020
En marxa
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
7.0.03 Campanyes de reducció en la generació de residus d'envasos d'un sol ús als centres escolars
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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7.0.02
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Utilització d'utensilis reutilitzables en tots els actes organitzats des de
l'Ajuntament
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Ús de gots, plats, coberteria, embolcalls i altres utensilis reutilitzables en els actes organitzats des de
l’Ajuntament, amb l’objectiu de donar exemple i dotar ambients festius de compromís cap a la
reducció de residus.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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7.0.03
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Campanyes de reducció en la generació de residus d'envasos d'un sol ús als
centres escolars
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
En col·laboració amb els centres, consensuar maneres de reduir els envasos d'un sol ús (com gots i
tasses de cafè, per exemple).
Si s'aconsegueixen resultats satisfactoris es podria mirar d'aplicar en altres dependències municipals.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
7.0.01 Campanyes d'ús de porta entrepans reutilitzables als centres escolars
7.0.04 Substituir màquines de bòtils d'aigua per depòsits d'aigua que es puguin re-omplir
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix/mig)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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7.0.04
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Substituir màquines de bòtils d'aigua per depòsits d'aigua que es puguin reomplir
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Campanya de substitució de màquines expenedores de bòtils d’aigua per dipòsits d’aigua que es
puguin reomplir, començant pels edificis públics.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2022
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
7.0.03 Campanyes de reducció en la generació de residus d'envasos d'un sol ús als centres escolars
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (mig)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
7.0.05
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Pronunciament a favor de traspassar el cost de gestió dels residus als productors
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Pressionar a l'Estat i pronunciar-se públicament per demanar que es traspassi el cost de gestió dels
productes arribats a la fi de la seva vida útil als productors, en comptes que ho segueixi pagant la
ciutadania. Afavoriria que els productes es dissenyin per una major durabilitat.
Amb el sistema actual s'està fent competència deslleial a alternatives més sostenibles com les que
utilitzen envasos reutilitzables o minimitzen l'empaquetament.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2022
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
7.0.07 Campanya de visibilització de residus i els seus costos i impactes
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Codi
7.0.06
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Programa "cuina pel veí"
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Programa social per gent gran i aturats de llarga durada, que cuinarien pels veïns a canvi que aquests
paguin els ingredients. Permet aprofitar recursos, crear vincles socials i donar certa ocupació.
Es podria intentar impulsar en col·laboració amb associacions de veïns o altres entitats socials.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2022
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Codi
7.0.07
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Campanya de visibilització de residus i els seus costos i impactes
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Sensibilització / Formació
Descripció
Acompanyant campanya de sensibilització en la reducció de residus, fer visible al conjunt de la
ciutadania el volum de residus generats, així com els costos i impactes que representa la seva gestió.
Convindria coordinar-ho amb el Consorci de Residus.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2022
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
7.0.05 Pronunciament a favor de traspassar el cost de gestió dels residus als productors
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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7.0.08
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Incorporar-se a la xarxa de municipis "Residu Zero"
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
Àrea d’intervenció específica
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Descripció
Implica compromís amb pla de treball consensuat
resultats any a any.
http://estrategiaresiduzero.cat/
Inici previst
Final previst
2021
2030
Origen de l’acció
Ajuntament
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
NA
Indicador de seguiment
A determinar

Mecanisme d’acció
Altres
entre autoritats i societat civil, amb avaluació de

Estat d’implementació
Pendent d’inici
Responsable
A determinar

Cost periòdic (€/any)
NQ (baix-mig)
Període de retorn (anys)
NA
Adaptació
-
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7.0.09
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Implantar sistemes de depòsit, devolució i retorn d'envasos
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Que permeti recuperar diners per l'envàs retornat.
Aplicat amb èxit a més de 40 regions arreu del món. S'ha demostrat molt efectiu en l'augment de la
qualitat del reciclatge.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2022
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix-mig)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
7.0.10
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Bonificacions fiscals i preferència en llicència per activitats econòmiques que
afavoreixin reducció de residus
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Establir bonificacions fiscals i preferència en llicències d’activitats o ubicacions per activitats
econòmiques que afavoreixin la reducció de residus, com puguin ser: iniciatives de serveis compartits,
reparació, reutilització, reciclatge, venta a granel, etc.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2024
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix-mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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7.0.11
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Estudiar viabilitat d'ús de bolquers i compreses reutilitzables en geriàtric i
escoletes
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Els bolquers i les compreses són productes que generen una gran quantitat de residus pel fet de ser
d’un sol ús i a més inclouen una barreja de materials que fa impossible el seu reciclatge. S’estima que
durant els primers 2 anys de vida un nounat generarà entre 1.500 i 2.000 kg de residus en forma de
bolquers.
Aquells centres on s’hi concentra una producció significativa d’aquests residus són un bon escenari on
implantar un sistema de bolquers i/o compreses reutilitzables, acompanyat d’un bon servei de
bugaderia, com ja s’està començant a implantar en alguns llocs.
Només a la residència geriàtrica s’utilitzen anualment uns 32.000 bolquers i 108.000 compreses, que
es converteixen íntegrament en residus.
Per acabar de tancar el cicle, el servei de bugaderia podria utilitzar energia solar tèrmica per al procés
de desinfecció i neteja.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2023
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NQ (mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Codi
7.0.12
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Campanyes per la implantació del compostatge casolà o comunitari
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
7.0.B - Recollida selectiva i/o compostatge de la fracció orgànica (FORM)
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Realitzar campanyes per impulsar la realització de compostatge a nivell d’habitatges individuals o de
forma comunitària per barriada o conjunt d’habitatges. Es proposa oferir tallers pràctics sobre els
aspectes fonamentals del compostatge i la fabricació de compostadors amb materials reutilitzats.
Valorar implantar compostatge comunitari en algunes zones verdes, amb participació del Servei de
Parcs i Jardins.
Possibilitat d’establir bonificacions a la taxa d’escombraries (10 – 15%) per aquells qui optin a fer
compostatge casolà o comunitari.
Estudiar establir control de qualitat per barriada i mercat de compra-venda o compensació.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2021
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis indirectes)
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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7.0.13
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Implantació de la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM)
Línies d’acció afectades
7.0.B - Recollida selectiva i/o compostatge de la fracció orgànica (FORM)
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Tornar implantar la recollida separada de la fracció orgànica dels residus municipals, estudiant
mesures aplicades en altres regions per tal que funcioni correctament.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2022
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NQ (mig/alt)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis indirectes)
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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7.0.14
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Sistema "Last minute market"
Línies d’acció afectades
7.0.A - Reducció en la generació de residus
7.0.B - Recollida selectiva i/o compostatge de la fracció orgànica (FORM)
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Estratègia per relacionar productors i distribuïdors en possessió d'aliments no venuts a punt de ser
eliminats amb organitzacions socials que els necessiten.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2023
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Codi
7.0.15
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Campanyes específiques per incrementar el percentatge de la recollida selectiva
Línies d’acció afectades
7.0.C - Millora de la recollida selectiva de les fraccions no orgàniques
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Sensibilització / Formació
Descripció
Intensificar campanyes existents, fent incidència també en el cost de la gestió.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2022
2024
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
7.0.16 Implantació de la recollida porta a porta dels residus municipals, amb sistema de pagament per
generació
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
7.0.16
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Implantació de la recollida porta a porta dels residus municipals, amb sistema de
pagament per generació
Línies d’acció afectades
7.0.C - Millora de la recollida selectiva de les fraccions no orgàniques
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
La pràctica més estesa a Europa consisteix en la recollida de les diferents fraccions en dies diferents.
Avantatge: desapareix l'anonimat, augmentant coresponsabilitat i permetent pagament per generació,
consistent en ajustar la taxa d'escombraries segons la seva generació i tipologia de residu.
Si s'avaluen costos globals, tendeix a ser igual o més barat que sistema de contenidors, en part gràcies
a la menor necessitat de triatge posterior.
És important realitzar una campanya de comunicació adequada, donant una informació personalitzada
als ciutadans sobre el seu funcionament i la separació correcta de les diferents fraccions de residus.
Associació Catalunya: http://www.portaaporta.cat
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2022
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
7.0.15 Campanyes específiques per incrementar el percentatge de la recollida selectiva
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (alt)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
7.0.17
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Foment del consum de productes de proximitat i d'agricultura ecològica
Línies d’acció afectades
7.0.D - Foment del consum de productes de proximitat, producció ecològica, vegetarians, etc
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Agricultura i gestió forestal
Sensibilització / Formació
Descripció
Continuar amb mesures:
 Compra pública
 Fer d'interlocutor entre les escoles i els pagesos ecològics locals per introduir aliments ecològics
locals en el menú escolar
 Campanyes de sensibilització / difusió
 Mercats (AgroMaó)
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2025
En marxa
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
7.0.18 Celebració del "Dia vegetarià / del menjar ecològic"
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
7.0.18
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Celebració del "Dia vegetarià / del menjar ecològic"
Línies d’acció afectades
7.0.D - Foment del consum de productes de proximitat, producció ecològica, vegetarians, etc
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Agricultura i gestió forestal
Altres
Descripció
En cooperació amb entitats sense ànim de lucre i/o bars i restaurants, organitzar la celebració
periòdica (una vegada a la setmana o al mes) d'un dia temàtic de promoció d'una dieta més
vegetariana i ecològica:
 Menús vegetarians a les escoles
 Rutes de tapes / menús en bars i restaurants
 Tallers sobre cuina vegetariana (incloent receptes de baix pressupost)
 Banquets amb verdures sobrants
 Promoció d'aliments vegetarians entre els turistes
 Recull popular de receptes
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
7.0.17 Foment del consum de productes de proximitat i d'agricultura ecològica
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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PAESC de Maó
Codi
7.0.19
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Horts urbans
Línies d’acció afectades
7.0.D - Foment del consum de productes de proximitat, producció ecològica, vegetarians, etc
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Agricultura i gestió forestal
Altres
Descripció
Fomentar la creació d’un grup de treball ciutadà que coordini demanda i oferta d'espai urbà per
horticultura, així com tallers d'aprenentatge.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
Producció local d’aliments
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PAESC de Maó
Codi
7.0.20
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Recuperació de cisternes i aljubs per usos municipals
Línies d’acció afectades
7.0.E - Reducció de consum d'aigua municipal
Àrea d’intervenció específica
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Descripció
Continuar amb recuperació de cisternes i aljubs
diversos.
Inici previst
Final previst
2017
2030
Origen de l’acció
Ajuntament
Relació amb altres accions
“Pla d’emergència per sequera”
Cost d’inversió (€)
NQ (mig-alt)
Estalvis econòmics (€/any)
NQ
Indicador de seguiment
A determinar

Mecanisme d’acció
Altres
per aprofitament de pluvials per usos municipals
Estat d’implementació
En marxa
Responsable
A determinar

Cost periòdic (€/any)
NA
Període de retorn (anys)
NQ
Adaptació
Obtenció de recursos hídrics i disminució de la
pressió sobre l’aqüífer
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PAESC de Maó
Codi
7.0.21
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Avaluació i millora dels punts de consum d'aigua de dependència municipal
Línies d’acció afectades
7.0.E - Reducció de consum d'aigua municipal
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Seguiment dels consums d'aigua municipals i avaluació periòdica dels principals punts de consum,
implantant millores que puguin reduir-lo.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2018
2030
En marxa
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
“Pla d’emergència per sequera”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
Millora de l’eficiència en el consum d’aigua
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Codi
7.0.22
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Mesures diverses recollides en els plans municipals específics de gestió dels
recursos hídrics
Línies d’acció afectades
7.0.E - Reducció de consum d'aigua municipal
7.0.F - Reducció de consum d'aigua d'usos no municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Posada en pràctica de diverses mesures recollides en el Pla municipal d’emergència per sequera i altres
similars.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2030
En marxa
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
“Pla d’emergència per sequera”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix/mig/alt)
NQ (baix/mig/alt)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
Millora de l’eficiència en el consum d’aigua
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PAESC de Maó
Codi
7.0.23
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Recursos hídrics alternatius per a usos que no requereixen aigua potable
Línies d’acció afectades
7.0.E - Reducció de consum d'aigua municipal
7.0.F - Reducció de consum d'aigua d'usos no municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Aprofitament de recursos hídrics de baixa o mitja qualitat per usos que no requereixen aigua potable,
com són la neteja de carrers o el reg de jardineria.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2017
2030
En marxa
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
“Pla d’emergència per sequera”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix/mig)
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NQ
NQ
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
Millora de l’eficiència en el consum d’aigua
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Codi
7.0.24
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Negociar acords vinculants amb empresa concessionària de gestió d'aigua per
pla de millora de xarxes de distribució
Línies d’acció afectades
7.0.E - Reducció de consum d'aigua municipal
7.0.F - Reducció de consum d'aigua d'usos no municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Assegurant que el cànon pagat pels usuaris és suficient, al mateix temps que es dedica al fi de la
millora de xarxes.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
“Pla d’emergència per sequera”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
Millora de l’eficiència en el consum d’aigua
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Codi
7.0.25
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Sistemes de recuperació de pluvials i aigües grises en noves edificacions o grans
rehabilitacions
Línies d’acció afectades
7.0.F - Reducció de consum d'aigua d'usos no municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Planificació urbanística
Descripció
Establir requeriments a partir d'ordenances i/o introduir bonificacions fiscals per les obres que
incorporin mecanismes de recuperació i aprofitament de pluvials i aigües grises. Amb criteris
especialment restrictius per obres de nova planta i grans rehabilitacions.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2020
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
“Pla d’emergència per sequera”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NQ (baix)
NA
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
Millora de l’eficiència en el consum d’aigua
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Codi
7.0.26
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Millores en els sistemes de reg per minimitzar el consum d'aigua
Línies d’acció afectades
7.0.E - Reducció de consum d'aigua municipal
7.0.F - Reducció de consum d'aigua d'usos no municipals
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Gestió de residus i cicle de l'aigua
Altres
Descripció
Estudiar implantar sistema d'inspecció, assessorament per la millora, seguiment i sancions
progressives en cas de no complir objectius.
Pot ser interessant la coordinació des del Consell Insular.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2021
2025
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament o Consell Insular
A determinar
Relació amb altres accions
“Pla d’emergència per sequera”
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
Millora de l’eficiència en el consum d’aigua
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Codi
7.0.27
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Conveni amb universitats i cicles formatius
Línies d’acció afectades
7.0.G - Accions transversals de potenciació d'altres
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Sensibilització / Formació
Descripció
Al mateix temps que es col·labora en la formació, s'obtenen alumnes en pràctiques.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2019
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
(acció transversal)
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA (estalvis indirectes)
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Codi
7.0.28
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Incentivar la creació d'iniciatives que afavoreixin una reducció del consum
energètic
Línies d’acció afectades
7.0.G - Accions transversals de potenciació d'altres
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Altres
Descripció
Es tractaria no només d'afavorir iniciatives que sorgeixin, sinó de fomentar la seva creació. Es podria
anar actualitzant una llista de projectes que es considerin importants, oferint assessorament, espais,
bonificacions i altres facilitats per tirar-los endavant.
Algunes iniciatives susceptibles: iniciatives de reparació / segona mà, formació i assessorament en
matèria energètica, serveis de bugaderia eficients, plataformes de compartir vehicle...
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2021
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
(acció transversal)
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-
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Codi
7.0.29
Títol

Àmbit d’actuació
Altres

Campanyes d'inspeccions en matèria d'energia i aigua, establint advertències i
sancions progressives
Línies d’acció afectades
7.0.G - Accions transversals de potenciació d'altres
Àrea d’intervenció específica
Mecanisme d’acció
Altres
Altres
Descripció
Realitzar campanyes d'inspecció del compliment de diferents ordenances i normatives referents a
eficiència energètica, contribució d'energies renovables, consum d'aigua, gestió d'aigües residuals...
Es proposa l'establiment d'un protocol d'advertències i breus sancions, amb seguiment i sancions
progressives segons compliment d'objectius. Les pròpies sancions podrien ser retornables passat un
període, després de demostrar haver resolt el problema inicial, o fins i tot ser invertibles en els
projectes d'adequació.
Inici previst
Final previst
Estat d’implementació
2025
2030
Pendent d’inici
Origen de l’acció
Responsable
Ajuntament
A determinar
Relació amb altres accions
(acció transversal)
Cost d’inversió (€)
Cost periòdic (€/any)
NA
NQ (baix-mig)
Estalvis econòmics (€/any)
Període de retorn (anys)
NA
NA
Indicador de seguiment
Adaptació
A determinar
-

107

PAESC de Maó

3.5. La visió
L’àmbit municipal es pren com a punt de partida a partir del qual vertebrar la resta del pla, cercant
crear un efecte multiplicador a partir d’ell que ajudi a connectar les diferents accions sota una mateixa
estratègia. L’enfocament no és només el de predicar amb l’exemple, sinó el d’aprofitar l’àmbit
municipal com a nucli promotor d’una nova cultura energètica en base a involucrar la ciutadania en els
canvis que es van implementant.
L’ordre en què s’ha proposat posar en marxa les diferents mesures parteix d’una premissa clara: les
primeres passes han d’anar encaminades a reduir la demanda energètica i de recursos en general, fentne un ús més assenyat i millorant l’eficiència; i posteriorment, sobre la base d’uns requeriments més
ajustats a les necessitats reals, generar l’energia a partir de fonts renovables i emprendre
transformacions tecnològiques més profundes. És per aquesta raó que bona part de les accions amb les
que es proposa començar es centren en afavorir canvis en els hàbits i en la manera d’utilitzar i entendre
l’energia, per mitjà de mesures demostratives, d’assessorament i implicació ciutadana.
Més enllà de les accions basades en el que es podria denominar “major cultura energètica”, dues grans
línies de treball es plantegen fonamentals per a reduir la demanda energètica. La primera d’elles és la
rehabilitació energètica d’edificis, centrada en millorar el comportament tèrmic dels edificis,
incrementant-ne l’aïllament i controlant els fluxos d’aire. Als edificis s’hi produeix una part important
del consum energètic i la climatització n’és la demanda clarament dominant. El transport és l’altre
àmbit que demanda una quantitat d’energia molt significativa i en ell es focalitza la segona línia d’acció
a destacar, que es podria resumir en incrementar la relació entre kg de persones o coses a transportar i
kg de vehicle. És a dir, incrementar el grau d’ocupació dels vehicles i utilitzar vehicles més lleugers (o
caminar) en la mesura que sigui possible.
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3.6. Taula resum d’accions i cronograma proposat
A continuació es presenta el llistat d’accions amb els codis assignats i el cronograma d’implementació que es proposa.
Taula 5. Taula resum d’accions i cronograma d’implementació proposat
CODI
CODI
ACCIÓ 1 ACCIÓ 2
1.1.01
2.0.01
1.1.02
1.1.03
2.0.02
1.1.04
1.1.05

2.0.03

1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10

2.0.04

1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20

2.0.11

NOM ACCIÓ
Implantació software comptabilitat energètica municipal
Agent dinamitzador
Revisió i reducció de potències contractades i altres condicions de
contractació
Instal·lació de bateries de compensació d'energia reactiva
Protocol de seguiment, comunicació i difusió dels resultats de les
mesures realitzades
Protocol de seguiment i reinversió d'estalvis econòmics lligats a una
millor gestió energètica
Monitorització del consum dels principals equipaments
Projecte 50/50
Gestor energètic municipal
Campanyes puntuals o periòdiques d'educació energètica en
equipaments municipals
Adequació de temperatures de consigna als equipaments municipals
Mesures diverses d'eficiència energètica en equipaments municipals
Nomenar responsables dels principals equipaments municipals, que
vetllin per un ús racional de l'energia
Formació en matèria d'energia als treballadors municipals
Contractació d’energia verda als subministraments elèctrics
municipals
Certificació energètica d'edificis municipals amb major consum
Rehabilitació energètica en equipaments municipals
Termosolar per ACS en equipaments municipals
Implantació de biomassa en equipaments municipals
Incorporar criteris ambientals en l'adquisició de béns i serveis
municipals

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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CODI
CODI
NOM ACCIÓ
ACCIÓ 1 ACCIÓ 2
1.2.01
Campanya contra la pobresa energètica
1.2.02
1.3.01 Creació d'un servei d'assessorament dinamitzador del canvi de model
energètic, o instar que se'n creï un a escala supramunicipal
1.2.03
Programes d'assessorament per al canvi d'hàbits
1.2.04
1.3.02 Campanyes de difusió de bones pràctiques de la ciutadania
1.2.05
1.3.03 Punt d'informació sobre recursos disponibles
1.2.06
Programa de retribució addicional de kWh estalviats
1.2.07
1.3.05 Ajudes condicionades per a la inversió en rehabilitació energètica i
solar tèrmica per ACS
1.2.08
1.3.06 Bonificacions fiscals per a la rehabilitació energètica dels habitatges o
locals
1.2.09
1.3.07 Creació d'un fons de crèdit específic per finançament de mesures
d'eficiència energètica i energies renovables
1.2.10
1.3.08 Impuls a la creació d'un codi de responsabilitat i qualitat entre els
professionals del sector
1.2.11
1.3.09 Ordenança de construcció sostenible
1.3.04
Campanyes d'adopció de compromís de reducció de consum o
emissions
2.0.05
Ajustar nivells d'il·luminació en zones sobreil·luminades
2.0.06
Substitució de làmpades de l’enllumenat per d’altres més eficients
(VSAP, LED,...)
2.0.07
Incorporació de reguladors de flux en capçalera, doble nivell o altres
2.0.08
Instal·lació de rellotges astronòmics
2.0.09
Implantar sistemes de telegestió (telemesura i/o telecontrol) de
l’enllumenat
2.0.10
Substitució de l'enllumenat de Nadal per ornaments sense llum o amb
LEDs

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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CODI
CODI
ACCIÓ 1 ACCIÓ 2
4.1.01
4.2.01
4.2.02
4.2.03
4.2.04
4.2.05
4.2.06
4.2.07
4.2.08
4.2.09
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
5.0.01
5.0.02
5.0.03
5.0.04

NOM ACCIÓ

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Vehicles elèctrics per serveis municipals
Enquestes i tallers ciutadans per definir model de transport
Ordenació de vies del municipi
Creació d'aparcaments segurs per a bicicletes
Enquesta de demanda de plataforma de vehicles compartits
Celebració del "Dia sense cotxes"
Adequació de carrers i de senyalització per facilitar l'ús de la bicicleta
Impulsar borsa local per a compartir cotxe
Maximitzar les possibilitats de transport en mode mixt
Impulsar la creació d'un sistema de bicis de lloguer
Prima per obtenció d'una bicicleta lligat a la baixa d'un vehicle
Taxis en mode transport públic per residents
Revisió i millora de l'efectivitat dels tràmits electrònics
Períodes de prova i descomptes en transport públic o alternatiu per
aquells que demostrin no tenir vehicle privat motoritzat
Implantació de mesures de “mobilitat suau”
Potenciar la implantació de plataformes de vehicles compartits
Planificació urbanística per minimitzar requeriments de desplaçament
motoritzat
Increment de tarifes d'estacionament
Taxa de congestió
Implantació de vehicle elèctric amb fotolinera associada
Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis municipals
per autoconsum
Sistema de finançament ciutadà de plantes fotovoltaiques en edificis o
espais públics
Cursos i tallers de formació en matèria d'energies renovables
Simplificació de tràmits administratius en instal·lacions fotovoltaiques

111

PAESC de Maó
CODI
CODI
NOM ACCIÓ
ACCIÓ 1 ACCIÓ 2
5.0.05
Bonificacions fiscals per a la implantació i ús d’instal·lacions
fotovoltaiques
5.0.06
Ordenança municipal d'instal·lacions fotovoltaiques
5.0.07
Registre d'instal·lacions fotovoltaiques del municipi
5.0.08
Realització d'estudis previs d'instal·lació solar FV en terrats
5.0.09
Criteris urbanístics per facilitar captació solar en terrats
5.0.10
Cessió pública i cerca de convenis amb altres agents per implantació
d'instal·lacions de producció d'energia renovable
5.0.11
Sistema d'inversió col·lectiva ciutadana en plantes de producció
renovable per injecció a xarxa
6.0.01
Xarxa de calor amb biomassa per barriada
7.0.01
Campanyes d'ús de porta entrepans reutilitzables als centres escolars
7.0.02
7.0.03
7.0.04
7.0.05
7.0.06
7.0.07
7.0.08
7.0.09
7.0.10
7.0.11
7.0.12

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Utilització d'utensilis reutilitzables en tots els actes organitzats des de
l'Ajuntament
Campanyes de reducció en la generació de residus d'envasos d'un sol
ús als centres escolars
Substituir màquines de bòtils d'aigua per depòsits d'aigua que es
puguin re-omplir
Pronunciament a favor de traspassar el cost de gestió dels residus als
productors
Programa "cuina pel veí"
Campanya de visibilització de residus i els seus costos i impactes
Incorporar-se a la xarxa de municipis "Residu Zero"
Implantar sistemes de depòsit, devolució i retorn d'envasos
Bonificacions fiscals i preferència en llicència per activitats
econòmiques que afavoreixin reducció de residus
Estudiar viabilitat d'ús de bolquers i compreses reutilitzables en
geriàtric i escoletes
Campanyes per la implantació del compostatge casolà o comunitari
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CODI
CODI
NOM ACCIÓ
ACCIÓ 1 ACCIÓ 2
7.0.13
Implantació de la recollida de la fracció orgànica dels residus
municipals (FORM)
7.0.14
Sistema "Last minute market"
7.0.15
Campanyes específiques per incrementar el percentatge de la
recollida selectiva
7.0.16
Implantació de la recollida porta a porta dels residus municipals, amb
sistema de pagament per generació
7.0.17
Foment del consum de productes de proximitat i d'agricultura
ecològica
7.0.18
Celebració del "Dia vegetarià / del menjar ecològic"
7.0.19
Horts urbans
7.0.20
Recuperació de cisternes i aljubs per usos municipals
7.0.21
Avaluació i millora dels punts de consum d'aigua de dependència
municipal
7.0.22
Mesures diverses recollides en els plans municipals específics de
gestió dels recursos hídrics
7.0.23
Recursos hídrics alternatius per a usos que no requereixen aigua
potable
7.0.24
Negociar acords vinculants amb empresa concessionària de gestió
d'aigua per pla de millora de xarxes de distribució
7.0.25
Sistemes de recuperació de pluvials i aigües grises en noves
edificacions o grans rehabilitacions
7.0.26
Millores en els sistemes de reg per minimitzar el consum d'aigua
7.0.27
Conveni amb universitats i cicles formatius
7.0.28
Incentivar la creació d'iniciatives que afavoreixin una reducció del
consum energètic
7.0.29
Campanyes d'inspeccions en matèria d'energia i aigua, establint
advertències i sancions progressives

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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