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AVALUACIÓ
7. Indicadors i prospectiva

L’estudi de l’estat actual permet tenir una imatge fixa de la situació energètica
de la ciutat de Girona. Cal situar-la, però, en diversos contextos per valorar-ne
realment l’impacte sobre les polítiques de sostenibilitat que es vulguin
aplicar.Una eina útil és determinar indicadors que es puguin actualitzar
periòdicament i donin informació de la tendència en el temps del concepte que
descriuen. Aquests indicadors mostren l’evolució amb el temps i el nivell
comparatiu amb altres municipis o àrees geogràfiques.
7.1 Comparació dels paràmetres energètics
Un primer context necessari és el temporal. Conèixer l’evolució del consum
d’energia en els darrers anys (5 o millor 10) en termes relatius i absoluts, en
relació a la generació i el consum, etc., ofereix una perspectiva temporal i
tendencial imprescindible per valorar cap a on es va i quin és l’impuls inercial
predominant en el període anterior.
Un altre comparatiu seria amb altres poblacions o la mitjana de Catalunya.
Per fer més comprensible i comparables els valors obtinguts caldria establir els
valors en relació als habitants
7.2 Escenaris prospectius
El treball comparatiu en un context temporal fa possible fer un estudi
tendencial. La tendència inercial manifestada en els darrers anys, amb un
increment anual positiu aboca a un escenari de creixement exponencial que es
pot manifestar insostenible en el marc d’una política de sostenibilitat, de
contenció en el consum de les primeres matèries energètiques o de les
emissions contaminants.
Escenari tendencial
En relació a aquest escenari tendencial (el que ens trobaríem d’aquí a uns anys
si segueix la tendència actual) s’haurien de contraposar altres escenaris
possibles, però en la línia de reconduir el consum energètic en el marc de
l’aplicació de les recomanacions de l’Agenda 21, per exemple. Aquests
escenaris es podrien reduir a dos: un escenari de contenció i un altre de
reducció.
Escenari de contenció

És el resultat de l’aplicació de mesures que puguin produir un efecte
quantificable en reduir la intensitat energètica de les activitats econòmiques,
residencials, socials, comercials, de mobilitat, etc., millora de la eficiència, i
finalment la substitució progressiva de fonts energètiques més contaminants i
fòssils, per altres de menys brutes o renovables. Amb aquestes mesures
l’objectiu és estabilitzar la demanda d’energia i les emissions contaminants
associades.
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Escenari de reducció

L’aplicació intensiva de mesures en àmbits de la gestió de la demanda i un
impuls decidit en la introducció de fonts d’energies renovables, podria situar la
ciutat en un escenari on el consum d’energia fòssil no solament no augmentés,
sinó que disminuís.
Un dels objectius de l’Agenda 21 hauria de ser establir un conjunt de mesures
que permeti encetar una via cap a aquests escenaris, primer de contenció, però
amb la voluntat ja inicial de passar a un escenari de reducció.
7.3 Indicadors
El seguiment de l’aplicació de mesures proposades al Pla d’Ació de l’A21 s’ha
de fer en base a uns indicadors que posin de manifest l’evolució dels
paràmetres indicadors de quina tendència s’està aconseguint. Una de les parts
necessàries de la proposta de metodologia de seguiment és establir aquests
paràmetres indicadors i preveure la forma de com mesurar o aconseguir la
dada quantitativa corresponent. A la taula de la pàgina següent hi ha una
proposta d’indicadors àmplia, que s’agrupen en funció dels factors que
descriuen:
- consum global d’energia
- fonts de consum
- eficiència
- qualitat del servei
- tendències (consum d’energia i visió prospectiva 2010)
- dades generals de Girona
A continuació es descriuen alguns dels paràmetres bàsics.
- consum global d’energia: descriu l’avaluació de l’energia primària (suma de
tots els consums finals d’energia més el valor de l’electricitat consumida
multiplicada pel coeficient mitjà d’eficiència del sistema elèctric)
- demanda global d’energia: és l’energia final consumida o facturada, anual o
mitjana diària
- demanda màxima global d’energia: si es disposés de l’energia consumida
per mes, seria la del mes més consumidor
- consum elèctric: electricitat facturada
- energia generada al municipi: suma de totes les produccions locals
d’energia (hidroelèctric, biogàs, cogeneració, solar...)
- participació de les energies renovables en el consum global: energies
renovables que aporten energia final a consums mesurables respecte el
consum total d’energia
- participació de cada vector energètic
- intensitat energètica: consum d’energia en relació a l’activitat econòmica
- qualitat del servei elèctric
- creixement de paràmetres energètics en els darrers anys
- indicadors prospectius
Els

valors

dels

indicadors

per

al

2001

es

troben

a

l’annex.
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8. Conclusions: punts forts i febles energètics de la ciutat de Girona
A manca que la comissió de seguiment de l’Agenda 21 revisi i faci les seves
pròpies conclusions de l’apartat d’energia, avancem alguns dels punts que es
poden desprendre de l’estudi en forma de resaltar els punts forts i els punts
febles detectats.
8.1 Punts forts
-

-

-

-

-

Dins del terme municipal Girona disposa d’instal·lacions de generació
d’energia elèctrica i tèrmica que aprofiten fonts renovables locals (salts
hidràulics) o bé residus (biogàs dels fangs de depuradora i RSU a la
incineradora), o bé en forma de cogeneració utilitzant fonts energètiques
fòssils. Aquestes instal·lacions aporten en electricitat el 2% de l’energia final
consumida i en forma combinada electricitat i calor útil el 7%.
Indústries locals i edificis de serveis disposen de sistema de cogeneració
que permet un millor aprofitament de l’energia primària i redueix la càrrega
sobre les línies elèctriques que abasteixen la ciutat. L’energia elèctrica que
generen suposa entorn del 10% de l’electricitat que es consumeix a la ciutat
La major part (66%) de les línies de mitjana tensió presents al municipi
estan soterrades
L’activitat industrial de Girona és proporcionalment més baixa que la mitjana
de Catalunya, la qual cosa millora certs indicadors, com el consum
energètic per càpita, les emissions de CO2 per càpita i el de la intensitat
energètica.
L’elevat grau de penetració del gas natural a la ha paliat l’adopció
d’instal·lacions “tot elèctric” en comparació a altres municipis, la qual cosa
millora l’eficàcia energètica global, així com una millora en emissions al
substituir altres combustibles més bruts
L’eficiència en l’enllumenat públic ha millorat en els darrers anys. Per altra
banda l’eliminació progressiva de les lluminàries de vapor de mercuri, les ha
reduït al 20% de la potència instal·lada.
8.2 Punts febles

-

El consum elèctric ha pujat entorn a un 16% en els darrers 9 anys
El combustibles líquids, majoritàriament destinats a l’automoció, suposen el
43% del consum final d’energia, un 11% superior a la mitjana de Catalunya
La comptabilitat energètica de l’Ajuntament no existeix com a tal
L’enllumenat públic suposa el 70% del consum elèctric de l’Ajuntament i
gairebé el 4% del consum elèctric del municipi.
Les energies renovables generades al municipi només suposen el 0,06%
del consum final d’energia
La presència de sistemes d’aprofitament d’energies renovables és mínim,
amb un parc d’instal·lacions solars tèrmiques que s’ha estimat en uns 350
m2 i d’instal·lacions fotovoltaiques de només 2,5 kWp.
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9. Propostes
9.1 Comptabilitat energètica municipal
La millora de la comptabilitat energètica municipal és essencial per avaluar el
consum d’energia real a les dependències i serveis de l’ajuntament i per tal que
pugui ser una eina per a marcar estratègies de reducció del consum d’energia i
de despesa econòmica.
Aquesta millora passaria per:
- centralitzar la comptabilitat energètica de totes les activitats energètics a un
únic servei de l’ajuntament
- establir la metodologia de subministrament de dades des dels serveis
consumidors al responsable de la comptabilitat
- utilitzar un programa informàtic de comptabilitat energètica per a municipis
(Wincem, proveït per l’ICAEN)
9.2 Manteniment dels indicadors
Els indicadors relacionats, o una selecció d’ells, s’han d’anar calculant cada any
per tal de conèixer-ne l’evolució. Cada un d’ells té una tendència desitjable (per
exemple augmentar la producció d’energia renovable al municipi) i d’altres
podrien tenir fins i tot uns objectius numèrics (com limitar les emissions de CO2
per habitant en una proporció similar a l’acordada per Espanya). Per fer-ho
possible cal disposar de les dades de base per al càlcul i la metodologia, les
quals s’expliquen en l’apartat anterior.
9.3 Dinamització d’iniciatives en l’àmbit de l’energia
Qualsevol millora en la tendència dels indicadors energètics passa per una
decidida acció que impulsi canvis en l’estructura del consum de l’energia a la
ciutat. A més de les accions que pugui portar endavant l’Ajuntament per tal de
reduir el consum d’energia en les seves dependències, la incidència sobre la
resta dels sectors ciutadans passa per una acció difusa i a escales molt
properes als ciutadans. Algunes d’aquestes iniciatives podrien ser les següents:
- redactar un pla municipal d’estalvi d’energia i promoció d’energies
renovables que marqui les estratègies i actuacions en aquest àmbit en els
propers anys
- creació d’una agència local d’energia comptant amb els sectors socials més
implicats: aquesta agència seria un dinamitzador nat de les activitats
vinculades a l’energia, divulgació, assessorament, promotora de
campanyes, etc.
- establir ordenances que obliguin o incentivin les actuacions en matèria
d’estalvi d’energia: com a mínim caldria establir-ne per fer obligatori la
incorporació de captadors solars tèrmics als nous edificis. La resta serien
per afavorir l’adopció de criteris bioclimàtics a les noves construccions i als
nous plans urbanístics, ...
- auditories energètiques: pla sistemàtic d’auditories energètiques en tots els
serveis i dependències de l’Ajuntament que estableixin un pla de millores
energètiques. S’ha de fomentar que aquest pla s’extengui a la resta de
sectors d’activitat, entitats esportives, culturals, educatives, comercials, de
serveis, ecnòmiques, etc., incentivant-les i difonent la seva utilitat i els
avantatges econòmics que suposa. Finalment cal dissenyar una estratègia
per tal de multiplicar les auditories o autoauditories a les llars.
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-

destinar els ingressos de les taxes que les companyies energètiques
paguen al municipi a accions per a l’estalvi d’energia
establir incentius econòmics o fiscals per a les actuacions privades en
l’àmbit de l’energia
potenciar un pla de mobilitat destinat a reduir la utilització dels vehicles
privats dins de la ciutat
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INDICADORS ENERGÈTICS- GIRONA (dades 2001)
AVALUACIÓ DE L'ESTAT ANUAL

1Consums globals

Valors de referència

Indicadors de referència

Unitat

1.1

Consum global d'energia

Consum d'energia primària

Tep/any

292.567

1.2

Demanda final d'energia

Energia facturada

Tep/any

172.108

1.3

Demanda diària mitjana d'energia

Energia facturada

Tep/dia mitjà

1.4

Consum elèctric

Electricitat facturada

Tep/any

1.5

Fonts de
2 subministrament

Energia generada al municipi

Producció local d'energia

Producció d'electricitat local

Tep/any

1.6

Electricitat generada al municipi

1.7

Energia generada al municipi amb energies Energia generada al municipi amb energies
renovables
renovables
Tep/any

MWh/any

Valor actual (2001)

472

Tendència
desitjable Dades necessàries
Gas nat+GLP+comb líquids+electricitat
consumits (+mix elèctric català) (1)
Gas nat+GLP+comb líquids+electricitat
consumits
idem

24.000

elecricitat facturada per cies elèctr +
generadors

805

generació elèctrica a centrals hidro +
incineradora+fonts renovables
descentralitzades(2)

8.114

generació elèctrica a centrals hidro +
incineradora+fonts renovables
descentralitzades (3)

175

generació elèctrica a centrals hidro +
renovables descentralitzades (4)

3.127

generació elèctrica a centrals hidro +
renovables descentralitzades / + %
renovable del mix català (5)

1.8

Energia renovable consumida total

energia renovable de qualsevol origen
consumida

1.9

Emissions contaminants

Emissions de CO2 per consum d'energia

tonaCO2/any

2.1

Electricitat

Participació en el consum

% energia final

13,9

electricitat facturada /respecte el total
energia consumida

2.2

Combustibles líquids

Participació en el consum

% energia final

43,3

combust líquids facturats /respecte el tota
energia consumida

2.3

Gas (GN +GLP)

Participació en el consum

% energia final

42,7

gas natural+glp facturats /respecte el tota
energia consumida

2.4

Energia generada al municipi

Producció local d'energia

% energia final

0,5

Energia renovable local o no consumida
Participació de les ER en el consum global respecte consum total

Tep/any

%

529.190

1,817

vegeu annex

energia local respecte energia facturada
generació elèctrica a centrals hidro +
renovables descentralitzades / + %
renovable del mix català (5)/ respecte el
punt 1.1
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3Eficiència

4Qualitat servei

3.1

Consum global d'energia per càpita

Consum d'energia primària per habitant

Tep/any habitant

3,9

1.1 respecte habitants

3.2

Demanda final d'energia per càpita

Energia facturada per habitant

Tep/any habitant

2,3

1.2 respecte habitants

3.3

Consum d'electricitat per cápita

Electricitat facturada per habitant

kWh/any habitant

3.705,75

3.4

I ntensitat energètica

energia consumida en relació al PIB

tep/Mpta

3.5

Emissions per càpita

emissions de CO2 per capita

tones CO2/hab

3.6

Pèrdues conversió energia

relació energia primària/ energia final

%

3.7

Motorització

turismes per 100 habitants

4.1

Garantia de subministrament elèctric

Dies amb tall de subministrament

dies/any

Creixement mitjà del consum global

Mitjana creixement consum d'energia
primària (5 anys)

%

dades dels cinc darrers anys

5.2

Creixement mitjà del consum final

Mitjana creixement consum d'energia final
(5 anys)

%

dades dels cinc darrers anys

5.3

Creixement mitjà del consum elèctric

Mitjana creixement consum elèctric (5 anys) %

dades dels cinc darrers anys

6.1

Consum d'energia primària 2010

Tep

extrapolació amb el % de creix mitjà
darrers 5 anys

6.2

Consum final d'energia 2010

Tep

extrapolació amb el % de creix mitjà
darrers 5 anys

6.3

Consum d'electricitat 2010

MWh

extrapolació amb el % de creix mitjà
darrers 5 anys

0,91

consum energia final i PIB de la ciutat

7,03

emissions CO2 / habitants

41,25

100- Efinal x 100/Eprimària

49,82
2

per determinar

AVALUACIÓ DE TENDÈNCIES
5Consum d'energia 5.1

6Prospectiu 2010

7Altres

7.1

Població

Nombre d'habitants censats

habitants

75.256

7.2

Parc vehicles

Nombre de vehicles censats

vehicles

37.494

7.3

PIB

Producte interior brut de Girona

Mpta

322.467

7.4

Augment de superfície edificada

llicència d'obra: m2 d'edificació

m2

175.433

turismes
dada extrapolada a partir de la de 1991 i
1996
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APORTACIONS A LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Canvis en el format dels capítols
1.- Traslladar la taula de conversió energètica en Tep a l’annex
2.- Traslladar valors de producció elèctrica local de l’apartat 2.1. a l’apartat 3
3.- Crear apartat nou de Qualitat del Servei per incloure les dades sobres talls
de corrent
Nous apartats i actualització de dades
Actualitzar apartat 2 amb dades de cogeneració aportades pel Servei
d’Analisi i Planificació Energètica (SAPE):
Plantes de cogeneració
Taula 1. Instal·lacions de cogeneració actualment en servei al municipi de Girona acollides al
règim especial (desembre 2002)
TITULAR
POTENCIA (kW)
HOSPITAL GIRONA AGRUP ENERGET HST GIRONA AIE
1.164
NESTLE
NESTLE ESPAÑA, SA
8.600
Font: Servei d’Anàlisi i Planificació Energètica (SAPE) de la Direcció General d’Energia i Mines .

Cogeneradors
Les dades conjuntes de generació elèctrica bruta (una part es consumeix al mateix
emplaçament i la resta s’envia a la xarxa elèctrica) dels darrers anys de què es
disposa de dades, es mostra a la taula 4.
Taula 4. Producció bruta d’energia elèctrica originada per cogeneració al terme municipal de
Girona. La producció d'aquests anys correspon a dues instal·lacions acollides al règim especial
i a una instal·lació aïllada.
1991

1992

PRODUCCIÓ BRUTA
1993
1994

1995

1996

kWhe
26.132.535
25.338.740
26.875.256
28.001.638
27.280.897
27.507.245
kWht*
52.265.070
50.677.480
53.750.512
56.003.276
54.561.794
55.014.490
*estimació Font: Trama Tecnoambiental a partir de dades del Servei d’Anàlisi i Planificació Energètica
(Direcció General d’Energia i Mines).

A la producció elèctrica caldria sumar-hi l’energia tèrmica cogenerada, la qual, en el
supòsit que tota ella es destini a finalitats útils, seria aproximadament el doble de
l’energia elèctrica, que es veu representada a la segona fila de la taula 4.

Actualitzar les dades de consum d’energia a Catalunya amb:
El consum d’energia primària i final en el context de Catalunya
Des d’una perspectiva més global, per tal de situar les dades de Girona en el context
del seu entorn immediat, cal tenir present els consums a nivell de Catalunya.
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Al conjunt de Catalunya, a l’any 2000, es van consumir 22.756 kTep d’energia
primària, a partir de les fonts que es mostren a la taula 5. D’aquesta energia primària,
13.386 kTep (el 59%) van correspondre a consum final d’energia, mentre que la resta
es va consumir en els processos de generació i transport d’energia.
Taula 5. Consum d’energia primària a Catalunya segons tipus de font. Any 2000.
Font
%
Petroli
50,92
Nuclear
26,34
Gas natural
17,03
Hidroelèctrica
1,71
Carbó
1,18
Altres renovables
0,55
Residus i intercanvis
2,3
Font: Pla de l’Energia a Catalunya. Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme. 2002

Pel que fa al consum final d’energia, la distribució percentual per font d’energia es
mostra a la taula següent.
Taula 6. Consum d’energia final a Catalunya segons tipus de font. Any 2000.
Font
%
Petroli
55,85
Carbó
0,63
Gas natural
19,28
Electricitat
23,13
Residus industrials
0,3
Solar tèrmica
0,01
Biomassa
0,8
Font: Pla de l’Energia a Catalunya. Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme. 2002

El consum d’energia per càpita a Catalunya va ser l’any 2000 de 2,17 Tep/any per
persona, si tenim en compte només el consum final d’energia, o de 3,69 Tep/any per
persona, si tenim considerem el consum d’energia primària.
Electricitat
El consum d’energia elèctrica al conjunt de Catalunya va ser de 35.972 GWh (3.095,7
kTep) a l’any 2000, i va representar poc menys de la quarta part de l’energia
consumida final. L’energia elèctrica consumida prové majoritàriament de la producció
nuclear (taula 7)
El consum mitjà per càpita anual (any 2000) és de 5.833,2 kWh/habitant (0,502
Tep/habitant)
Taula 7. Origen de l’energia elèctrica produïda a Catalunya. Any 2000.
Origen
%
Nuclear
62,27
Cogeneració
17,67
Hidroelèctrica
10,05
Fuel-gas
4,43
Carbó
2,02
Renovables*
2,23
RSU
1,32
*exclosa gran hidràulica
Font:.Pla de l’Energia a Catalunya. Dept.
d’Indústria, Comerç i Turisme. 2002
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Gas Natural
El consum de gas natural a Catalunya ha estat el 2000 de 2.580,6 kTep, la qual cosa
representa un consum per càpita de 0,418 tep/habitant
GLP
El consum de GLP a Catalunya és majoritàriament domèstic (62%), representa un
valor global (any 2000) de 357,4 kTep anuals i un consum per càpita de 0,058
tep/habitant.

Obtenir les dades del consum elèctric a Girona a través del SAPE, i
actualitzar amb:
Energia elèctrica
Es desconeix el nombre de companyies que subministren actualment energia elèctrica
de Girona, tot i que la principal és ENDESA DISTRIBUCIONES ELECTRICAS
(FECSA-ENDESA). Tanmateix, la totalitat de l’energia distribuïda dins del terme
municipal l’any 2000 va ser d’un total de 278.000 MWh (24.000 Tep). L’evolució del
consum d’energia elèctrica al municipi mostra un increment acumulat en els darrers 10
anys d’entorn del 16% (taula 8).
Taula 8. Energia elèctrica distribuïda (kWk) al terme municipal de Girona. Les dades referents
als anys 1999 i 2000 s’han extrapolat estimant un creixement anual del 3%.
ANY
kWh
increment anual(%)
1992
240.354.298
1993
235.082.6592,2
1994
240.635.442
2,4
1995
239.504.0130,5
1996
251.769.886
5,1
1997
249.351.0781,0
1998
262.113.192
5,1
1999
269.976.588
3,0
estimació
2000
278.075.885
3,0
estimació
(Font: Trama Tecnoambiental a partir de dades del Servei d'Anàlisi i Planificació Energètica)

Aquestes dades no reflecteixen la quantitat d’energia elèctrica autoconsumida pels
autogeneradors elèctrics, ja que no es disposa d’aquesta dada . La cogeneració dins
del municipi suposa entorn del 10% de l’electricitat consumida.
Amb aquestes dades s’observa que el consum elèctric per càpita a Girona és
substancialment més baix que el de la mitjana de Catalunya (0,33 tep/hab sobre 0,5
tep/habitant). El motius podrien ser:
- poc pes de l’activitat industrial en relació a la d’altres sectors dins del municipi
- bona part de l’activitat industrial es troba als municipis del voltant de la ciutat
- l’activitat industrial més important dins del municipi (Nestlé) disposa d’una planta
de cogeneració
- el gas natural té una penetració molt important en tots els sectors i de forma molt
especial en l’industrial
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Incloure al final de l’apartat de Gas natural del capítol 3.1.
En resum el consum global per càpita a la ciutat de Girona és l’any 2000 de 0,83
tep/habitant, un 98,6% superior a la mitjana de Catalunya.

Incloure al final de Gasos liquats del petroli (GLP) del capítol 3.1.
El consum per capita l’any 2001 és de 0,022 Tep/habitant, que representa només el
38% de la mitjana del consum català l’any 2000.
Incloure Taula amb l’evolució dels darrers anys del nombre de vehicles
registrats a al capítol 3.1
Taula 9 Evolució del nombre de vehicles registrats a l'Ajuntament de Girona (a data de 1 de gener de l'any
corresponent) i increment (%) en els darrers 5 anys.
1995
TURISME
29.202
MOTOCICLETA
4.760
CAMIO
3.059
AUTOBUS
65
REMOLC
219
SEMIRREMOLC
3
TRACTOR
178
VEHIC. ESPECIAL
57
CICLOMOTOR
3.093
VEHIC. SERVEIS
423
TOTAL
41.059
Font. Ajuntament de Girona

1996 1997
1998
1999 2000
31.898 34.714 33.517 35.092 36.679
4.983 5.205 4.911 4.978 5.111
3.371 3.641 3.532 3.744 3.843
79
86
94
85
86
243
266
266
281
282
5
8
24
37
62
198
218
242
276
283
63
69
85
87
99
3.758 4.400 4.788 5.333 5.819
475
512
566
702
782
45.073 49.119 48.025 50.615 53.046

2001
2002 %
37.494 38.557
5.177 5.284
3.794 3.815
93
90
286
284
72
78
282
269
122
133
6.346 6.679
832
886
54.498 56.075

15,04
7,60
8,01
4,26
6,77
225,00
11,16
56,47
39,49
56,54
16,76

Incloure el següent text al consum total d’energia del municipi
Aproximació al consum total d’energia del municipi
Els valors descrits als punts anteriors ofereixen unes xifres contrastades o estimatives
dels consums finals de les fonts d’energia més utilitzades al municipi
A la taula següent es mostren els valors energètics obtinguts per a la ciutat de Girona,
contrastats amb els de Catalunya.
Taula 10. Consum d’energia a la ciutat de Girona per font d’energia, i comparativa amb els
consums a Catalunya (any 2000)
Any 2000
GIRONA
%
Energia consumida (kTep)
Electricitat*
24
Gas Natural
61,12
GLP
1,62
Combust. Automoció
73,15
Altres
0,11
Consum energia final (kTep)
160
Consum energia primària (kTep)
272

CATALUNYA %
15,00
38,20
1,01
45,72
0,07

3.095,70
2.580,60
357,4
6.107,30
1.245,10
13.386,10
22.756,00

23,2
19,3
2,7
38,9
15,9
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Consum final per capita (Tep)
Electricitat
Gas Natural
GLP
Combust. Automoció*
altres
Consum energia final (Tep)
Consum energia primària (Tep)

0,326
0,830
0,022
0,993
0,001
2,173
3,694

0,502
0,418
0,058
0,990
0,202
2,171
3,690

* estimació segons es detalla en la secció corresponent de l’apartat 3.3. Font: Elaboració
Trama TecnoAmbiental a partir de fonts diverses.

El consum d’energia primària a Girona per habitant arriba a uns 3,7 tep/habitant,
equivalent al consum mitjà per habitant de Catalunya. En conjunt, els habitants de
Girona assumirien la responsabilitat del consum d’uns 272.000 Tep a l’any d’energia
primària.
Si ens atenem als consums finals registrats a Girona es van consumir a l’any 2000
aproximadament unes 160.000 Tep (taula 10), i que representaria un consum de
2,17Tep/any per habitant. El consum d’energia per capita a Girona, doncs, seria també
equivalent al de la mitjana catalana.
Del conjunt d’energia final consumida, prop del 43% correspon als combustibles líquids
d’origen fòssil destinats a l’automoció, en comparació, el transport és responsable del
39% del consum energètic a Catalunya. Aquest i la resta de sectors de consum final a
Catalunya estan a la taula 11 . Aquesta distribució no es pot fer per a la ciutat de
Girona per manca de dades estadístiques.
Taula 11. Consum final d’energia per sectors. Catalunya. Any 2000.
Sector
%
Serveis
10,0
Transport
39,3
Indústria
33,3
Primari
4,1
Domèstic
13,2
Font: Servei d’anàlisi i planificació energètica (SAPE) de la Direcció General d’Energia i Mines i
Institut Català d’Estadística de Catalunya (www.icaen.es).

Afegir el següent apartat, 3.5.
3.5 Emissions contaminants lligades al consum d’energia
La ciutat de Girona, a partir de les dades de consum d’energia detallades al punt
anterior, genera unes emissions (any 2001) de 529.190 tones de CO2, o unes 7,3
tones/habitant, segons es recull a la taula 12.
Taula 12. Emissions de CO2 associades als consums energètics a Girona.
Font d’energia
Gas Natural (total)

Consum total (Tep)
71.874

Tones CO2
168.247,76

Electricitat

24.000

129.400,32

GLP (Butà)
Combustibles líquids automoció

1.623
74.500

3.799,23
227.742,88

171.997

529.190,20

TOTAL
Font: Trama TecnoAmbiental
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Utilitzant la mateixa metodologia (vegeu annex), les emissions per càpita a Catalunya
són de 7,99 tones/habitant i any (2000). Per tant, les dels gironins serien un 12 %
inferiors.

Afegir l’apartat 3.7:
3.7 Eficiència energètica
Per valorar l’eficiència energètica del conjunt de la ciutat de Girona s’utilitza el
paràmetre de la intensitat energètica que és la relació entre el consum energètic en
forma d’energia primària i el PIB, com a indicador económic de l’activitat productiva. A
la taula següent es presenta la comparació entre Catalunya i Girona de la intensitat
energètica.
2001 GIRONA
Intensitat energètica (Tep/Mpta)*
Font: Trama Tecnoambiental

CATALUNYA
0,907

1,895

* Aquestes dades són extrapolacions de les dades següents:
PIB de Girona (es disposa de dades fins a 1996, s’ha extrapolat a 2001 mantenint la tendència
dels darrers 4 anys) (font INDESCAT)
Intensitat energètica de Catalunya (es disposa de dades fins a 1997, s’extrapola fins a 2001
mantenint la tendència dels darrers 4 anys. Es manté la unitat amb pta) (font INDESCAT)
Energia primària de Girona: dades a partir de diverses fonts per aquest any, excepte electricitat
que és extrapolació del consum de 1996 (última dada disponible) a 2001.

El valor de la intensitat energètica de Girona és substancialment més baix que el de la
mitjana de Catalunya (la meitat). Una raó d’aquest diferencial és comparar el pes de
l’activitat industrial de Girona amb la de la mitjana de Catalunya, com es pot veure a la
taula següent.
valor afegit brut del
sector industrial (%)
Girona
Catalunya
Font: INDESCAT

18,1
33,3

Aquesta participació és gairebé la meitat de la mitjana catalana.

Afegir taula a l’apartat 4.1.
Taula. Variació del consum elèctric (1997-2001) dels serveis i dependències de l’Ajuntament
de Girona.
Enllumenat públic
Centres Escolars
Semàfors
Centres esportius
Altres
Total Tep

1997 (%) 2001 (%) increment (%)
65
70
7,7
5
4,2 - 16,0
5
2,7 - 46,0
6
6,8
13,3
19
16,3 - 14,2
1.227
1.328
8,2

Font: Elaboració per Trama TecnoAmbiental. Ajuntament de Girona
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Ampliar l’apartat 5.2 amb:
Altres actuacions previstes
En el projecte de millores del poliesportiu de Pont Major està previst fer-hi una
instal.lació d’aigua calenta amb el suport de 18 captadors solars tèrmics (45 m2).
Per altra banda, l’Ajuntament de Girona no disposa d’informació actualitzada sobre el
nombre d’habitatges que disposen de captadors solars. En aquest estudi s’ha utilitzat
(en el càlcul de la producció d’energia primària, final i de renovables) una estimació de
350 m2 extrapolant els que es coneixen que estan instal.lats.

Afegir apartat 5.3
5.3 Producció total d’energia renovable al municipi
La producció d’energia renovable dins el municipi de Girona presenta notables
variacions en funció dels recursos hídrics disponibles i, tenint en compte la mitjana
dels darrers anys, és d’aproximadament uns 200 Tep anuals. L’any 2001, el total
d’energia renovable produïda al municipi va ser de 175 Tep (taula 23).
Aproximadament una meitat prové del biogàs i l‘altra dels aprofitaments hidroelèctrics.
La producció solar fotovoltaica (0,3 Tep anuals) representa prop del 0,1% de l’energia
renovable. En global, l’energia produïda a Girona a partir de fonts renovables
representa el 0,1% del consum energètic de la ciutat.
Taula 23. Energia renovable produïda al municipi de Girona.
energies renovables (municipi) 2001 tep
EDAR (biogàs)
77,0
H. Molí
3,8
H. Aurora
63,9
Solar tèrmica (estimació)
30,2
Fotovoltaica
0,3
Total
175,2
Font: Trama TecnoAmbiental.

Si considerem l’energia renovable present a l’electricitat consumida al municipi, com es
representa a la taula 24, el total consumit puja notablement, fins a l’ 1,8% de l’energia
final consumida.
Taula 24. Energia renovable consumida al municipi de Girona.
energies renovables
tep
EDAR (biogàs)
77,0
H. Molí
3,8
H. Aurora
63,9
Solar tèrmica (estimació)
30,2
Fotovoltaica
0,3
subtotal
175,2
Electr renov general
2.952,0
Total renovable
3.127,2
Font: Trama TecnoAmbiental.
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Afegir a Fonts Consultades
- Generalitat de Catalunya. Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme. (2002)
l’Energia a Catalunya.

Pla de

Afegir a l’Annex
- Càlcul d’emissions de CO 2
TAULA D’EQUIVALÈNCIA D’EMISSIONS DE CO2 PER GENERACIÓ ELÈCTRICA
kgCO2/GJ
Lignit
Carbó
Fuel Oil
Gas Oil
Gas Natural
Electricitat
Residus

tones CO2/Tep tones CO2/ GWh
102
91
79
73
56
117

4,27
3,82
3,29
3,06
2,34
5,39
4,90

464
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