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1. RESUM EXECUTIU 

L’any 2005 Manlleu va tenir un consum d’energia de 277.379 MWh, que representava un 
consum per habitant de 14,23 MWh/hab. El sector transport va representar el 57% del consum 
l’any 2005, seguit dels sectors domèstic i terciari  que van suposar el 29% i el 14% 
respectivament. 
 
Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, aquestes van ser de 86.305 tCO2 al 2005, 
que representava unes emissions per habitant de 4,43 tCO2/hab. El sector transport va 
representar el 48% de les emissions totals l’any 2005, els sectors domèstic i terciari el 28% i 18% 
respectivament, i finalment, el sector residus i el sector del cicle de l’aigua el 5% i 1% restant, 
respectivament. 
 
Les tres fonts energètiques més utilitzades a Manlleu són els combustibles líquids (gasolina i 
gasoil) per a transport, gas natural per a usos tèrmics i electricitat. Això implica que al 2018 el 
99% de l’energia prové de fonts no locals d’energia amb una dependència energètica exterior 
elevada igual que la dependència del carboni, que també és elevada, d'un 90% el mateix any. 
 
La redacció del present Pla de Transició Energètica (PTE), amb horitzó 2030, forma part del Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima i s’ajusta al "Pacte d'alcaldes i alcaldesses per al clima 
i l’energia" de la UE i segueix la metodologia establerta des de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic 
i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
El PTE 2021-2030 de Manlleu consta de 36 accions, estructurades en 7 eixos estratègics. 
 
Donat que les emissions de l'àmbit de compromís del PTE al 2005 són de 814.168 tCO2 es 
proposen 7 eixos d’acció que han de permetre la reducció de 26.921 tCO2, permetent la reducció 
total del 55,3% d'emissions respecte el 2005. La implementació de les 36 accions suposarà una 
reducció de consum energètic de 77.027 MWh i una producció energètica renovable de 14.007 
MWh. El cost total de l’aplicació del Pla és de 13.131.865 €. 
 
Pel que fa a les accions del PTE, 8 corresponen al sector d’edificis municipals, 2 al sector terciari, 
4 al sector residencial, 1 a l’enllumenat públic, 2 a la flota municipal, 1 al transport públic, 6 al 
transport privat, 5 a la producció local d’energia i 7 al sector residus i altres. 
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2. INTRODUCCIÓ 

El canvi climàtic és un dels majors reptes als quals ens enfrontem. Les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle associades a l’ús de combustibles fòssils en són la causa principal. Les 
conseqüències que tot just comencem a percebre ens afecten en tots els àmbits i és urgent 
actuar, tant per reduir les emissions i evitar augments de temperatura superiors a 1,5ºC com 
per adaptar-nos als impactes que ja hi ha i als que es preveuen. 
 
Bona part d’aquestes emissions estan associades a l’ús de l’energia i és per això que per reduir 
les emissions cal actuar i transformar el sistema energètic. Per això parlem de fer una transició 
energètica, que no és només un canvi en les fonts energètiques, per passar de fonts 
contaminants a fonts renovables de menor impacte, sinó que també representa un canvi de 
model, amb la implicació i acció directa de tothom. Els consumidors han d’esdevenir una part 
central de la transició energètica, i els governs locals hi juguen un paper rellevant.  
 
L’ajuntament de Manlleu té la voluntat d’implicar-se activament en aquest canvi de model i per 
això s’ha adherit a la iniciativa europea del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. 
Aquesta iniciativa europea que ara ha esdevingut mundial (el Pacte Global) comporta 
l’assumpció dels compromisos següents: 

- Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle més d’un 40% per a l’any 2030 i assolir 
les emissions zero al 2050. L’Acord Verd europeu (2019) i la Llei europea de Canvi 
Climàtic ja plantegen objectius més ambiciosos, que seran els que s’acabaran assumint. 
Una reducció de més del 55% de les emissions per a l’any 2030 i la neutralitat en 
emissions al 2050.  

- Enfortir la capacitat per adaptar el municipi als impactes inevitables del canvi climàtic i 
esdevenir més resilient. 

- Garantir l’accés a una energia segura i sostenible a tota la ciutadania.  
 
La transició energètica és clau per a l’assoliment de dos dels tres compromisos a més de 
permetre l’avenç cap a un municipi més resilient, atès que la transició energètica redueix la 
dependència energètica exterior i  permet l’aprofitament de recursos locals, com la biomassa 
forestal.  
 
Tant la Generalitat de Catalunya com el Govern d’Espanya també han assumit el repte de lluita 
contra el canvi climàtic mitjançant la planificació estratègica i el desenvolupament normatiu. La 
Generalitat ha estat pionera a l’estat amb la Llei de Canvi climàtic. El Govern espanyol disposa 
d’un Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) ambiciós. El Pla de Transició energètica, cap 
a un 2050 amb zero emissions (PTE), s’ha d’alinear amb aquestes planificacions i normatives. 
 
Manlleu ja es va adherir al Pacte dels Alcaldes l’any 2008 on assumia el compromís de reduir 
emissions en més d’un 20% l’any 2020. La situació d’emergència climàtica actual i la necessitat 
de ser més ambiciosos han fet que Manlleu renovi el seu compromís amb el Pacte dels Alcaldes 
i assumeixi reptes més ambiciosos. El Pla de Transició Energètica conjuntament amb el Pla 
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d’adaptació conformen el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima que dona resposta en 
aquest compromís. 
 
Manlleu, a més ha declarat l’emergència climàtica (Novembre de 2019) i per tant aquest Pla de 
Transició energètica i el pla d’adaptació al canvi climàtic supramunicipal per la comarca d’Osona, 
que es deriven de l’adhesió al Pacte dels Alcaldes, han de servir per identificar les accions més 
immediates que han de impulsar la resposta envers la situació d’emergència climàtica. 
 
La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i 
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ambiental i l'enorme canvi de model 
necessari per frenar l'emergència. Davant d'aquesta emergència, l'Ajuntament es compromet a 
iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena consecució una sèrie 
d’objectius generals, a partir dels principis de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i 
estructurat en els diferents plans estratègics sectorials dels que disposa l’ens municipal.  
 
En la moció d’emergència climàtica, l’Ajuntament acorda: 
 
- Treballar de manera transversal per implantar els ODS i a fer de la transició energètica i 
ecològica una prioritat, a enfortir les aliances amb la resta d’administracions públiques i amb la 
societat civil per avançar en l’acció climàtica. I, en aquest marc de col·laboració institucional, 
instem els governs a desenvolupar els compromisos sobre clima i energia i manifestem la 
necessitat d‘aprovar una Llei de canvi climàtic.  
 
- Reforçar els programes i les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic amb accions 
adreçades a la substitució dels combustibles fòssils, l’impuls a l’energia 100% renovable, 
l’eficiència energètica, l’autoconsum elèctric, la mobilitat sostenible, la política de residu zero, i 
a crear espais d’educació i informació a la població. 
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3. ELS OBJECTIUS 

El Pla de Transició energètica, cap a un 2050 amb zero emissions, té com a visió assolir la 
neutralitat en carboni l’any 2050, és a dir, tenir un balanç net de zero emissions. 
 
Per assolir aquesta fita es planteja l’objectiu de reduir les emissions en més d’un 55% l’any 2030, 
d’acord amb els objectius que estableix l’Acord Verd (Green Deal) de la Unió Europea i la 
normativa que se’n deriva. El Pacte dels Alcaldes té la voluntat, des del seu naixement, d’anar 
més enllà de l’establert a la normativa, amb la intenció que el món local, el més proper a la 
ciutadania, sigui un dels motors del canvi. 
 
Taula 1 Objectius establerts per diferents regulacions a 2030 

 Estalvi d’emissions Energies renovables Estalvi i eficiència 

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

d’energia 
>32,5% de millora en 
eficiència energètica 

Acord verd (Green deal) 
55% 

Zero emissions al 2050 
  

PNIEC 23% 

42% sobre consum final 
d’energia 

74% sobre la generació 
elèctrica 

39,5% de millora en 
eficiència energètica 

Llei catalana de Canvi 
climàtic i Pacte nacional 
de Transició energètica 

40% 

32% sobre consum final 
d’energia 

50% sobre la generació 
elèctrica 

32,5% de millora en 
eficiència energètica 

Pla de transició 
energètica 

>55%  >35%  >35%  
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4. EL MUNICIPI: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

4.1 Estructura territorial 

El municipi de Manlleu està situat al centre de la comarca d’Osona, de la qual la ciutat de Vic 
n'és la capital. A nivell municipal, limita al nord amb Torelló, al sud amb Gurb, a l’est amb 
l’Esquirol i les Masies de Roda i a l’oest amb les Masies de Voltregà. 
 
Manlleu es situa al sector més deprimit de la Plana de Vic, on ell relleu que l’envolta està format 
en direcció nord per les serres de Bellmunt, i les de Vinyoles cap a l’oest, que són els primers 
anticlinals prepirinencs. El municipi és conegut popularment com a “capital del Ter”, ja que el 
riu ha definit els límits del terme, així com el seu desenvolupament urbà. Manlleu s’ubica a una 
altitud de 461 metres sobre el nivell del mar. 
 

Manlleu ha tingut sempre una estreta relació amb el riu Ter. Inicialment l’aigua i la força del Ter 
es va utilitzar com a principal font d’energia, que posteriorment va passar a ser un motor de vida 
i impulsor de l’avenç social viscut a les vores del riu, on la vida quotidiana avança enmig 
d’antigues fàbriques urbanes i de riu, canals i turbines que s’ubiquen encara al llarg d’aquesta 
emblemàtica façana fluvial de 4 km: entre elles, la Colònia Rusiñol amb el Cau Faluga, l’antiga 
residència de tendències modernistes de la família Rusiñol o l’antiga fàbrica de riu de Can 
Sanglas, avui convertida en el Museu del Ter. Aquest passat industrial sorgit de l’aprofitament 
del Ter és, doncs, el principal fet característic de la identitat urbanística del municipi. 
 

 
Figura 1 Mapa de Manlleu. Ortofoto 1:25.000 
Font: Elaboració pròpia 
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4.2 Evolució i estructura de la població 

L’any 2019 Manlleu tenia una població de 20.573 habitants, un 50,13% homes i un 49,87% 
dones, sent el segon municipi més poblat de la comarca d’Osona, només per darrere de la 
capital, Vic. 
 
Taula 2 Densitat poblacional de Manlleu, i comparativa amb Vic, Osona i Barcelona. 

Municipi Manlleu Vic Osona Barcelona 

Densitat (hab./km2) 1.194 1.511 129,2 16.150 

Font: Idescat 
 

Com s’observa a la taula anterior, la densitat de població de Manlleu és més baixa comparada 
amb el municipi de Vic, però molt superior a la mitjana de la comarca d’Osona, que presenta 
una densitat molt baixa (129,2 hab./km2). Tot i això, si es compara amb la capital de la província, 
Barcelona,  la seva densitat és molt inferior.  
 
La densitat del municipi no es manté igual en tot el territori. De fet, la principal concentració de 
població de Manlleu es concentra en el barri del Puig Teuleria (entre l’Avinguda de Roma i la 
Carretera d’Olot) i barri de l’Erm, (entre el Carrer Mossèn Aulet i l’Avinguda de Roma). 
 
La dinàmica poblacional del municipi mostra com hi va haver un creixement important de la 
població entre el 1998 i el 2009, on el municipi va passar de 17.172 habitants a tenir-ne 20.647. 
A partir d’aleshores, la dinàmica es va estabilitzar, amb una tendència lleugerament negativa 
fins a l’any 2017, on es va reduir la població en 640 habitants. Des d’aleshores fins a l’any 2019, 
la tendència s’ha revertit i torna a créixer la població fins a tornar a les majors xifres en relació 
a població de la història del municipi.  
 

 
 
Figura 2 Evolució de la població de Manlleu 
Font: Elaboració pròpia 
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Dins l'àmbit comarcal, Manlleu té un pes poblacional del 12,79%. La piràmide de població mostra 
una estructura madura, amb una edat mitjana de 41,1 anys, 1 punt per sota de la mitjana 
comarcal (42,1) i 0,6 punts per sota del conjunt de Catalunya (41,7). 
 

 
Figura 3 Piràmide de població Manlleu 2019 
Font: Idescat 
 

La comparació amb els altres àmbits permet observar que el municipi de Manlleu presenta en 
general una estructura molt similar a la del conjunt de la comarca, exceptuant un aprimament 
de la piràmide en les franges d'edat madures d'entre 55 i 59 anys i una major concentració 
d’homes joves d’entre 20 i 24 anys en comparació amb la mitjana comarcal. 
 
La piràmide d’edats no mostra gaires diferències significatives per gèneres, tots dos segueixen 
tendències similars: en tots dos grups s’observa un augment de la població fins arribar al pic en 
el segment d’edat comprès entre els 5-9 anys, a partir del qual es produeix una petita disminució 
de població fins que en el segment 35-39 anys la població tant d’homes com dones augmenta 
progressivament fins al segment 60-64 anys tant per homes com per dones, després de la qual 
la piràmide disminueix, més progressivament en homes que en dones. La població de dones i 
homes és similar durant tots els anys tot i haver períodes de gran diferència com el cas dels 20 
a 24, on hi ha bastants més homes que dones, o a partir de les edats de més de 80 anys, on 
predominen molt més les dones. 
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4.3 Sectors econòmics 

El sector econòmic històric predominant del municipi ha estat el sector industrial. Manlleu es va 
industrialitzar precoçment a conseqüència de l’establiment de la indústria tèxtil al costat de les 
conques dels rius. Juntament amb el sector serveis constitueixen la principal base econòmica 
del terme. La industrialització del municipi va comportar un important desenvolupament 
urbanístic al segle XIX, sobretot de la mà de les fabriques tèxtils, mogudes amb la força de les 
hidràuliques, l’any 1829. A partir d’aquell moment, les fàbriques es van multiplicar i el municipi 
va créixer fins arribar al model urbà que es coneix actualment. Les noves indústries s’instal·laren 
prop del Ter, així com les grans naus industrials i les cases residencials. 
 
El tèxtil és el sector amb més tradició al municipi, i encara avui dia el més important. Tot i així, 
degut a la crisi de principis de la dècada de 1990, moltes de les empreses del sector van haver 
de tancar. 
 
El metal·lúrgic és actualment el sector més dinàmic del municipi. Des de l’any 1913 es va 
instal·lar l’empresa coneguda com Can Serra, una de les empreses actuals més importants del 
sector de la construcció de maquinària per a la indústria tèxtil. 
 
Els altres sectors industrials amb pes actualment al municipi són el químic, basat principalment 
en empreses transformadores del plàstic i en les empreses farmacèutiques, i l’alimentari. En el 
sector alimentari destaca l’empresa La Piara, primera empresa de fabricació de patés de l’estat, 
amb una important projecció internacional i diferents subseus a altres països, com ara Mèxic o 
França. 
 
Segons la informació disponible a l’IDESCAT, el 64% de les afiliacions de treballadors a la 

Seguretat Social l’any 2019 es concentren en el sector serveis (veure la taula següent). L’activitat 

industrial presenta el 29% de les afiliacions. La construcció amb una valor de 4,7% té un pes 

rellevant i l’1,9% restant correspondria a l’agricultura. 

Taula 3 Afiliacions a la Seguretat Social a Manlleu per sector d'activitat, any 2019. 

Sector Nombre d’afiliats Percentatge (%) 

Agricultura 69 1,9% 

Industria 1.056 29% 

Construcció 172 4,7% 

Serveis 2.348 64% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT.  
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Per altra banda, destacar les dades de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona1, que reflecteixen l’increment 

de persones demandants d’ocupació a Manlleu a partir d’abril del 2020, i derivat de l’estat d’alarma per 

la pandèmia de la Covid-19, passant de 1.776 demandants a 2.463 en un sol mes. El gruix principal dels 

demandants d’ocupació correspon a la població afectada per un expedient de regulació temporal 

d’ocupació (ERTO). El nombre més alt d’assalariats afectats per un ERTO a Manlleu pertany al sector 

comerç (292 treb.), el següent sector que agrupa més treballadors afectats són les activitats sanitàries i 

socials (237 treb.), i el tercer la indústria (226 treb.). La resta de treballadors afectats (365 treb.) es 

reparteixen entre els altres sectors. 

A banda de la informació que ens donen les dades dels ERTOs per sectors, és interessant analitzar la 

variació de l’afiliació a la seguretat social per determinar l’impacte de la pandèmia pel Covid-19 en 

l’activitat econòmica. L’afiliació a la seguretat social a les empreses de Manlleu s’ha reduït  un -4,2% 

durant el primer semestre del 2020. En valors absoluts, això correspon a -224 afiliacions menys que les 

que hi havia al desembre del 2019. El nombre d’afiliacions va caure principalment durant el primer 

semestre (-183), essent força menor durant el segon (-41). 

Per sectors, durant el primer semestre a Manlleu els serveis socials i de salut van perdre -62 afiliacions, el 

comerç -39, els serveis a l’activitat econòmica -28, i l’hosteleria i turisme -27. En general, han estat els 

serveis no intensius en coneixement els que concentren més pèrdua d’afiliacions. En canvi, destaca la 

creació d’ocupació malgrat la pandèmia, del sector de l’art, esport i lleure( +15) i la indústria de mitjana i 

alta tecnologia amb +7 afiliacions més durant aquest primer semestre. 

4.4 Mobilitat 

L’ajuntament de Manlleu disposa d’una diagnosi de mobilitat en el seu POUM2, on es realitzen 
estudis de la mobilitat generada per tal de dissenyar i gestionar les xarxes viaries del municipi, 
enfocades cap a la sostenibilitat, accessibilitat i la distribució eficient dels vehicles al municipi. 
 
Destacar, novament, el canvi produït en la mobilitat  degut a la pandèmia per la Covid-19. L’any 
2019 sortien de mitjana cada dia 4.244 persones de Manlleu i n’entraven 2.686. A partir del 
confinament la mobilitat de la població va disminuir dràsticament, arribant al mínim la quinzena 
del 28 de març al 13 d’abril, coincidint amb el moment més crític de la pandèmia, on es va 
produir el confinament total de la població. 

4.4.1 Xarxa viària 

La via més importat de la xarxa viària interurbana és l’autovia C‐17 (també coneguda com 
autovia de l’Ametlla) que uneix el municipi de Ripoll amb la ciutat de Barcelona. Aquesta via és 
l’accés principal al municipi, que un cop dins el municipi es desdobla amb la carretera C-37, que 

 
1 Observatori Socioeconòmic d’Osona: 

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=conjuntura_manlleu  
2 Diagnosi de mobilitat de Manlleu: http://www.poummanlleu.com/docs/Estudi_mobilitat.pdf  

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=conjuntura_manlleu
http://www.poummanlleu.com/docs/Estudi_mobilitat.pdf
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connecta amb la comarca de la Garrotxa. La resta de vies d’accés al municipi tenen una afluència 
menor i són les següents: 
 

- Carretera B-522, procedent de Vic i que connecta directament amb Manlleu. 
- Carretera BV-4608, connecta el municipi amb Sant Hipòlit de Voltregà. 
- Carretera BV-5224, connecta el municipi amb Torelló. 
- Carretera BV-5222, connecta el municipi amb les Masies de Roda. 
 

Respecte a l’estructura viària interna del municipi, la principal via amb més intensitat és 
l’Avinguda de Roma, que pràcticament travessa tot el municipi d’oest a est.  
 
A partir d’aquesta vialitat s’estructura la xarxa viària interna del municipi. Aquesta vialitat es 
jerarquitza en una:  
 

- Xarxa principal o primària, que està formada pels eixos principals que creuen el municipi 
i que el connecten amb la xarxa externa.  
 

- Xarxa secundària: està formada d’aquells carrers que canalitzen el trànsit d’accés al 
centre del municipi i les principals comunicacions entre barris.  
 

- Xarxa veïnal: està formada per aquells carrers que connecten la xarxa primària i 
secundària amb la resta del municipi i que no tenen altre funció que l’accés als 
habitatges o d’altres usos en origen/destí. 

 
 
 
 

4.4.2 Xarxa per a bicicletes 

A Manlleu la xarxa d’itineraris per a bicicletes disposa d’una mínima infraestructura dins dels 
nucli urbà. La principal oferta d’itineraris ciclable és la següent:  
 

- Itinerari ciclable del passeig del Ter: Aquest recorregut (no asfaltat), té una longitud de 
més de 2 km i connecta tota la façana sud del nucli urbà que confronta amb el riu Ter i 
presenta un bon nivell de ciclabilitat. Si bé compta amb alguna mancança, aquest 
recorregut continua cap a la zona industrial travessant el parc de l’Arborètum.  
 

- El carril bici sobre vorera ubicat al tram nord del carrer Vilamirosa: Aquest itinerari 
connecta l’escola Quatre Vents amb el barri de Vilamirosa.  
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- Les diferents zones de prioritat invertida en els diferents punts del municipi: Aquests 
principalment corresponen al centre de la ciutat (Dalt i Baix Vila), així com diferents vials 
de plataforma única repartits per diferents punts del nucli urbà. 
 

 
Figura 4 Vials de plataforma única i vials ciclables existents 
Font: Ajuntament de Manlleu 

 
Pel que fa a les condicions de ciclabilitat del nucli urbà, l’orografia presenta unes condicions 
força favorables per als desplaçaments en bicicleta, ja que la major part dels vials compten amb 
pendents inferiors al 5%.  
 
Els resultats generals de l’anàlisi de pendent de tot el municipi permeten afirmar que el tant per 
cent de carrers que presenten un pendent alt o molt alt és de l’ordre del 4,92% que indica que 
hi ha carrers que han de salvar un desnivell important degut a l’orografia del terreny. El tant per 
cent de carrers que presenten un pendent mig és de l’ordre del 3,29%, mentre que la majoria 
dels carrers presenten un pendent baix, o mig-baix es proper al 91,79%. 
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Figura 5 Vials urbans amb pendent superior al 5% 
Font: Ajuntament de Manlleu 

 
En relació a la infraestructura d’aparcament per a bicicletes, actualment hi ha 25 punts amb 
aparcaments per a bicicletes repartits dins del nucli urbà (amb més de 150 places), 3.913m de 
via ciclista (av. Diputació), 328m de carril bici sobre la vorera, 507m de carril bici en calçada i 
3.897m de carrers de plataforma única. 
 

4.4.3 Transport públic 

Manlleu es troba inclòs dins l’àmbit de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’Àrea de 
Barcelona (concretament dins la zona 6Z) i, per tant, disposa d’un sistema tarifari integrat. 
Aquesta actuació ha suposat una millora evident als usuaris, tant per preu com pel foment de la 
intermodalitat entre els diferents modes de transport públic. Manlleu es connecta a la xarxa 
ferroviària i disposa d’una estació de la línia de rodalies R3 (Barcelona – Puigcerdà).  
 
Pel que fa al transport públic per carretera, el bus interurbà està operat per les empreses Sagalés 
i Autocars Rovira. La taula següent resumeix l’oferta actual.  
 
Taula 4 Oferta de transport públic interurbà de Manlleu 

Línia Freqüència Parades 

460 Vic - Roda de Ter - Manlleu 

(Feiners) 

6+10 

(feiners) 

Parades sentit Vic: Pg. St. Joan 211 – Girona, Pg. St. Joan 

147 - Av. de Roma i pl. Sanglas Alsina Parades sentit 

Manlleu: Pg. St. Joan, 192 - Mn. Aulet 

461 Vic - Roda de Ter - Manlleu 

(dissabtes) 

3+8 

(dissabtes) 

Parades sentit Vic: Pg. St. Joan 211 – Girona, Pg. St. Joan 

147 - Av. de Roma i pl. Sanglas Alsina Parades sentit 

Manlleu: Pg. St. Joan, 192 - Mn. Aulet 
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Línia Freqüència Parades 

449 Vic - Roda de Ter - Manlleu - 

Sant Pere de Torelló (Festius) 

6+7 (festius) Parades sentit Vic: Pg. St. Joan 211 – Girona, Pg. St. Joan 

147 - Av. de Roma Parades sentit Torelló: Pg. Sant Joan, 

140 - Av. de Roma, Pg. Sant Joan, 192 - Mossèn Aulet 

455 Vic - Sant Pere de Torelló 

(Feiners) 

24+22 

(feiners) 

Parades sentit Vic: Pg. St. Joan 211 – Girona, Pg. St. Joan 

147 - Av. de Roma Parades sentit Torelló: Pg. Sant Joan, 

140 - Av. de Roma, Pg. Sant Joan, 192 - Mossèn Aulet 

459 Vic - Sant Pere de Torelló 

(dissabte) 

16+14 

(dissabtes) 

7+7 (festius) 

Parades sentit Vic: Pg. St. Joan 211 – Girona, Pg. St. Joan 

147 - Av. de Roma Parades sentit Torelló: Pg. Sant Joan, 

140 - Av. de Roma, Pg. Sant Joan, 192 - Mossèn Aulet 

458/ 463 Vic - Manlleu - Sant Martí 

Sescorts - Rupit (Feiners) 

3+1 (feiners) 

1+1 

(dissabtes) 

Parades sentit Vic: Pl. Sanglas Alsina i Pg. Sant Joan, 147 

Parades sentit Rupit: pl. Sanglas Alsina i Pg. Sant Joan 140 

457/ 464 Vic - Manlleu - Roda de 

Ter - Rupit (Feiners) 

1+1 (feiners) 

1+1 

(dissabtes) 

1+1 (festius) 

Parades sentit Vic: Pl. Sanglas Alsina i Pg. Sant Joan, 14 7 

Parades sentit Rupit: pl. Sanglas Alsina i Pg. Sant Joan 140 

Sant Hipòlit – la Gleva – El Despujol 

i Manlleu 

2+2 (feiners) Parades: pl. Àngela Roca i estació de Renfe 

Font: Sagalés i autocars Rovira 

 
L’oferta de transport públic per carretera presenta una cobertura correcta a la part central del 
municipi (eix passeig de Sant Joan) i inferior o dolenta als extrems est i que en el cas del sector 
oest, queda parcialment coberta per la cobertura a l’estació de tren. 
 
Taula 5 Valoració de l’oferta actual de transport col·lectiu  

Municipi Interrelació Valoració oferta actual 

Vic Molt elevada Millorable 

Torelló Elevada Acceptable 

Barcelona Elevada Millorable 

Roda de Ter Rellevant Deficient 

Les Masies de Roda Rellevant Millorable 

Sant Hipòlit de Voltregà Rellevant Irrellevant 

Les Masies de Voltregà Rellevant Irrellevant 

Sant Pere de Torelló Rellevant Molt bona 

Sant Vicenç de Torelló Rellevant Bona 

Font: POUM Manlleu 
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4.4.4 Transport urbà 

Manlleu no té bus urbà i únicament disposa d’un servei de transport adaptat per a les persones 
que han d’accedir als serveis socials d'atenció especialitzada o a d’altres serveis dins el municipi 
(CAP, Centre de dia o Hospital de dia). Aquest servei es presta per mitjà d’un microbús amb 
capacitat per a 9 places. 
 

4.5 Clima 

A Manlleu els estius són curts, calents, secs i majorment clars; els hiverns són llargs, freds i 
parcialment ennuvolats. Durant el transcurs de l'any, la temperatura mitja generalment varia de 
0 ° C a 25 ° C i durant l’hivern pot baixar a menys de -4 ° C o a l’estiu arribar als 33° C. 
 
 

  
Figura 6  Clima anual a Manlleu 
Font Meteoblue 

 

4.5.1 Temperatura  

La temporada calorosa dura quasi 3 mesos, del 14 de juny al 9 de setembre, i la temperatura 
màxima mitjana diària és més de 26°C. El dia més calorós de l'any és el 29 de juliol, amb una 
temperatura màxima mitjana de 30°C i una temperatura mínima mitjana de 16°C. 
 
La temporada freda dura quasi 4  mesos, del 15 de novembre al 7 de març, i la temperatura 
màxima mitjana diària és menys de 15°C. El dia més fred de l'any és el 10 de gener, amb una 
temperatura mínima mitjana de 0°C i màxima mitjana d’11°C. 

4.5.2 Precipitació  

La temporada més plujosa dura uns vuit  mesos, del 17 de març al 24 de novembre, amb una 
probabilitat de més del 16% de probabilitat de pluges. La probabilitat màxima d'un dia plujós és 
del 22% el 4 de maig. 
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La temporada més seca dura quasi 4  mesos, del 24 de novembre al 17 de març. La probabilitat 
mínima d'un dia mullat és de l’11% el 25 de desembre. 
 

4.6 Fiscalitat climàtica 

Per tal de donar suport al foment i implantació de les energies renovables, l’Ajuntament compta 
amb bonificacions fiscals en quatre eines fiscals; l’Impost de Bens Immobles (IBI), l’Impost 
d’Obres, Construccions i Instal·lacions (ICIO) i l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. A més 
l'ajuntament de Manlleu disposa d'una ordenança per a la promoció de les instal·lacions 
d’energia fotovoltaica. 
 
El nombre d'instal·lacions renovables a Manlleu ha crescut ens els últims anys, tant en el sector 
públic com en el privat, gràcies a ajudes promogudes per part de l'Ajuntament o per altres 
entitats públiques.  
 
A continuació, es descriu cada tipus de fiscalitat climàtica: 
 

4.6.1 l’Impost de Bens Immobles (IBI) 

Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústega, que tinguin instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de 
l’impost sobre béns immobles. 
 
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre 
la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats. 
 

4.6.2 l’Impost d’Obres, Construccions i Instal·lacions (ICIO) 

Es concedirà una bonificació a favor de les construccions, instal·lacions o obres en els que 
s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o fotovoltaic de l’energia solar quan el cost de 
la instal·lació de la xarxa de captació, transformació i distribució representi el 100% del cost del 
projecte. Per atorgar la bonificació se seguiran els següents barems:  
 

a) Per instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques aïllades s’aplicarà una bonificació 
del 95% de la quota de l’impost.  

b) Per instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica, s’aplicarà una 
bonificació del 50% en la quota de l’impost.  

 
Es concedirà una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres en 
les quals s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar mitjançant 
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fotovoltaica d’autoconsum. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència 
instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum. 
 

4.6.3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica:  

S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que 
per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte 
ambiental. A aquests efectes, s’entendrà que produeixen menor impacte ambiental aquells 
turismes que produeixen emissions de CO2 inferiors a 92 gr./km. 
 
S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 
elèctrics purs (no híbrids), atès que es considera que produeixen menor impacte ambiental. 
 

4.6.4 Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’energia fotovoltaica en el 
municipi de Manlleu 

L’objecte de la present ordenança és recollir i actualitzar el règim d’intervenció municipal sobre 
les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics que 
s’executen en béns immobles, regulat per la legislació urbanística, es destinin a l’autoconsum o 
no, i establir mesures tributàries que permetin la incentivació de les instal·lacions 
d’autoconsum.  
 
En quant a la integració paisatgística modifica l’anterior ordenança reguladora d’instal·lacions 
solar fotovoltaiques, ampliant la possibilitat d’instal·lació dels captadors solars.  
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5. INVENTARI DE CONSUMS I D’EMISSIONS 

5.1 Abast 

L’abast de l’inventari d’emissions és l’àmbit municipal sense considerar el sector primari ni el 
sector industrial (d’acord amb la metodologia de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes), tal i com es 
mostra a la figura següent: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 Àmbits d’actuació i sectors. 
Font: Metodologia del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (Diputació de Barcelona). 

 
L’any base de l’inventari de consums i d’emissions és el 2005 i es mostren les dades des del 2005 
fins el 2018. 
 
En els apartats següents es mostren els consums energètics del municipi de Manlleu (apartat 
5.2) i les  emissions del municipi (apartat 5.3), per font i sector. 
 

5.2 Consums energètics de Manlleu. 

A continuació es mostren els consums energètics del municipi de Manlleu. Les fonts 
energètiques utilitzades al municipi són els combustibles líquids, associats al transport, el gas 
natural per a consum tèrmic i l’electricitat, a més de gas liquat del petroli (GLP), Gasoil C, i 
energies renovables (biomassa, hidroelèctrica i fotovoltaica). 

Municipi 
Sector primari 
Sector secundari 

 
 

Pacte dels alcaldes 
 
 
 
 
 
 
 
Sector residencial 
Sector terciari 
Transport 
Energies renovables 
 

Ajuntament 
Equipaments i edificis 
municipals 
Enllumenat públic 
Flota 
Producció energies renovables 
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5.2.1 Dependència energètica de Manlleu. 

Com es pot veure al gràfic a continuació, les tres fonts energètiques més utilitzades a Manlleu 
són:  
 

- Combustibles líquids: gasolina i gasoil per a transport 
- Electricitat sobretot en el sector terciari 
- Gas natural per a usos tèrmics 

 

 
Figura 8 Evolució del consum d'energia del municipi de Manlleu de l'any 2005 al 2018 per font energètica 
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
 
Això implica que al 2018 el 96,3% de l’energia prové de fonts no locals3 d’energia amb una 
dependència energètica exterior elevada igual que la dependència del carboni, que és molt alta 
ja que el percentatge d’energia d’origen renovable és del 9,6%, molt baix. 

5.2.1.1 Dependència energètica de fonts no locals 
 
La producció local d’energia a Manlleu l’any 2018 és de 3.425.212 kWh i representa un 1,5% del 
consum total. L’any 2005 aquesta producció renovable era menor, de 3.152.795 kWh. 
 

 
3 Es considera que l’energia local és: energia produïda i autoconsumida i la producció d’energia elèctrica al municipi 
en instal·lacions inferiors a 20MW. 
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Figura 9 Evolució de la producció energètica local de Manlleu 
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
 
Els gràfics a continuació detallen la distribució de consums de cada font energètica l’any 2005 i 
2018, on s’observa una majoria de consum de combustibles líquids i electricitat, un 83,6% del 
total d’energia consumida. 
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Figura 10 Comparativa de la distribució en el consum d'energia per fonts de l'any 2005 i 2018 
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona  

 
Energia associada al transport:  
 
Actualment, la pràctica totalitat de l'energia consumida al sector transport prové de fonts no 
locals i no renovables. La situació respecte l'any 2005 és pràcticament invariable, encara que 
s'observa un canvi en el consum de combustibles fòssils: el consum de gasoil ha augmentat d'un 
78% a un 84% i s'ha reduït el consum de gasolina d'un 21% a un 15% del 2005 al 2018. Es destaca 
l'aparició de vehicles elèctrics i un augment molt gran en el consum de biodièsel, d'un 460%. 
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En relació a la mobilitat elèctrica hi ha molt poca informació disponible, no es disposa de dades 
de consums elèctrics associats a la mobilitat, excepte la dels vehicles municipals i tampoc si 
l’electricitat que s’hagi pogut consumir és de producció local o no. 
 
Es pot dir que el grau de dependència energètica exterior de la mobilitat és pràcticament 
absolut, d’un 100% d’energia d’origen no local. 
 
Energia per a usos tèrmics: 
 
A Manlleu l’energia tèrmica (aigua calenta sanitària i calefacció principalment) prové 
majoritàriament del gas natural, d’origen fòssil.  
 
Les dades d’energia solar tèrmica, geotèrmia i biomassa són incompletes. Malgrat la baixa 
disponibilitat de dades es pot concloure que la dependència energètica exterior és alta, ja que 
el percentatge d’energia no local per a usos tèrmics es situa al voltant del 96,39%.  
 
La situació respecte de 2005 ha variat a l’alça, i la dependència energètica exterior s’ha reduït 
en un 2,7%. 
 

 
Figura 11 Dependència energètica local i no local per usos tèrmics a Manlleu, els anys 2005 i 2018.   
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona 
 
Energia elèctrica 
 
La principal distribuïdora a Manlleu és Endesa però no es tenen dades de les comercialitzadores 
principals. La producció local d’energia elèctrica del municipi, d’acord amb les dades disponibles, 
és de 3.425.212 kWh (2018). La producció elèctrica local té com a font principal l’energia 
hidràulica i la fotovoltaica.  
 
Pel que fa a l’energia fotovoltaica, aquesta ha crescut exponencialment, passant d’una 
producció de 8.213 kWh l’any 2005 a produir 952.979 kWh l’any 2018. 
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Figura 12 Evolució de la producció d'energia renovable fotovoltaica del 2005 al 2018 a Manlleu (KWh) 
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona 
 

En relació a la producció d’energia hidràulica, aquesta ha disminuït en un 21% del 2005 al 2018. 
La producció va augmentar del 2005 al 2012, i després va disminuir fins al 2018, assolint una 
producció hidroelèctrica total de 2.472.233 kWh al 2018.  
 

 
Figura 13 Evolució de la producció d'energia renovable hidroelèctrica del 2005 al 2018 a Manlleu (KWh) 
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona 
 

El 7,46% de l’energia elèctrica prové de fonts locals (2018), però segueix essent molt baix i lluny 
dels objectius a assolir (veure apartat 3). 
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5.2.1.2 Dependència energètica del carboni 
 
Un altre aspecte a tenir en compte és la dependència energètica del carboni, diferent a la 
dependència energètica de fonts no locals ja que indica l’ús d’energies renovables. 
 
El consum d’energia de fonts renovables del municipi és del 9,6% respecte del consum total i 
per tant la dependència energètica del carboni és molt elevada. 
 
Energia associada al transport 
Pel què fa a l’energia associada a la mobilitat l’ús de biodièsel és poc significatiu i tampoc és 
100% d’origen renovable. Pel què fa a l’ús de l’electricitat en mobilitat les dades disponibles són 
escasses., malgrat que des de l’any 2010 la tendència va en augment. 
 
Només es disposa de les dades de consum de la flota municipal. L’Ajuntament de Manlleu 
adquireix electricitat verda certificada des de 2015, i per tant en aquest sentit l’ús d’electricitat 
per part dels vehicles elèctrics de què disposa redueix la seva dependència del carboni.  
 
Energia associada als usos tèrmics 
Les dades d’aquest apartat són coincidents amb l’explicació que ja s’ha fet de la dependència 
energètica exterior, atès que la producció d’energia tèrmica renovable és local. 
 
Energia elèctrica 
No es disposa de dades del consum d’energia verda certificada a Manlleu, més enllà de 
l’adquirida pel propi ajuntament.  
 
El consum d’energia verda certificada a l’ajuntament de Manlleu per l’any 2019 ha estat de 
3.684.922 kWh. Tot i que no hi ha un programa específic de compra verda, s'inclou energia 
"verda" en el contracte de subministrament elèctric municipal. 
 
Per al càlcul del percentatge d’energia consumida procedent de fonts renovables en el cas de 
l’electricitat s’ha utilitzat el mix elèctric estatal com a dada de partida4.  
 
D’acord, doncs, amb la informació disponible el percentatge d’energia elèctrica consumida que 
prové de fonts renovables representa un 1,5% del consum total (2018).  

 
4 El mix elèctric local s’utilitza per al càlcul d’emissions tal i com indica la metodologia de l’Oficina del Pacte dels 
Alcaldes, però no s’aplica en aquest apartat. 
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5.2.1.3 Taula resum de la dependència energètica de Manlleu 
 

% respecte 
total 

consumit 

ENERGIA NO LOCAL ENERGIA LOCAL 

FÒSSIL NO FÒSSIL NO FÒSSIL 

  2005 2018   2005 2018   2005 2018 

Mobilitat 

Gasoil 

56,6% 
 

 

 

  

60,5% 

Biodièsel 

0,02% 0,13% 

Electricitat 

0,0%  0,0% 

Gasolina Electricitat xarxa 

Biodièsel   

Electricitat xarxa   

Gas natural/GLP   

Usos tèrmics 

Gas natural 

22,3% 20,5%       

Biomassa 

0,2% 0,8% Gasoil C Solar tèrmica 

GLP Geotèrmia 

Usos elèctrics 

Electricitat xarxa 

16,3% 9,3% 

Electricitat xarxa 

3,86% 5,77% 

Fotovoltaica 

1,1% 1,5% Hidràulica 

Eòlica, etc. 

TOTAL   95,1% 90,4%   3,89% 5,91%   1,3% 2,2% 

          

    2005 2018 variació      

Dependència exterior 99,0% 96,3% -2,7%      

Dependència del carboni 95,1% 90,4% -4,7%      

Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
 
Els valors no sumen sempre el 100% per l’arrossegament de decimals. 
 
S’observa que la dependència exterior, és a dir, la producció local d’energia (sigui elèctrica o tèrmica) és encara clarament 
insuficient i a més pràcticament no millora respecte de la situació de 2005. 
La dependència del carboni, si bé es redueix, encara ho fa de forma molt lleu i està molt associada a les variacions del mix 
elèctric estatal
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5.2.2 Consums energètics per sectors 

En aquest apartat es recull el consum energètic de Manlleu diferenciat per sectors: 

• El sector terciari, que inclou el sector serveis (restauració, comerç, etc.) i el consum de 
l’àmbit municipal (dependències, equipaments, enllumenat, etc.). 

• El sector domèstic, que inclou tota aquella energia consumida a les llars. 

• El sector transport, que inclou el vehicle privat, el transport públic i el consum de les 
flotes de l'Ajuntament, tant la pròpia com l'externa (concessions de residus, etc.). 

 
L’any 2005 Manlleu va tenir un consum d’energia de 277.379.227 kWh, que representa un 
consum per habitant de 14.233 kwh/hab. El sector transports va representar el 57% del consum, 
seguit dels sectors domèstic i terciari, que suposen el 29% i el 14% respectivament. 
 
En el període 2005-2018 el consum d’energia va anar disminuint, amb una diferència del 15% 
del consum en valors absoluts, on ha passat de 277.379 MWh l’any 2005 a 235.632 MWh l’any 
2018. En relació al valor relatiu per habitant, ha passat de 14.233 kWh/habitant a 11.651 
kWh/habitant l’any 2018.   
 

      
 

 

Figura 14 Evolució del consum energètic total per sectors en l’àmbit del PTE (MWh) i distribució de consums de 
l’any 2005.  
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 

 
Els sectors domèstic, terciari i transport han patit una disminució de consums en aquest període, 
sent el sector terciari el que ha reduït el seu consum de manera més significativa, amb una 
reducció del 28%. El sector domèstic ha reduït el consum en un 20% i el transports en un 9% en 
el mateix període. 
 
L’evolució dels consums a Manlleu per sectors es mostra a la taula següent: 
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Taula 6 Consum d’energia en l’àmbit del Pla de Transició Energètica de Manlleu (MWh i kWh/hab). 

 
  MWh    kWh/hab   

 Terciari Domèstic Transport TOTAL Terciari Domèstic Transport TOTAL 

2005 39.725 80.707 156.947 277.379 2.038 4.141 8.054 14.233 

2006 35.433 72.953 165.808 274.195 1.774 3.651 8.299 13.724 

2007 38.121 79.747 168.857 286.725 1.897 3.969 8.405 14.271 

2008 35.588 78.218 157.981 271.786 1.736 3.815 7.705 13.255 

2009 36.295 61.505 157.257 255.058 1.758 2.979 7.616 12.353 

2010 36.205 73.538 154.382 264.125 1.770 3.596 7.549 12.916 

2011 34.156 64.972 148.562 247.689 1.671 3.178 7.266 12.115 

2012 33.550 73.534 134.675 241.760 1.643 3.602 6.597 11.842 

2013 32.965 63.333 127.117 223.416 1.613 3.099 6.221 10.933 

2014 28.745 56.936 128.807 214.488 1.417 2.808 6.352 10.577 

2015 30.154 58.136 134.526 222.815 1.491 2.874 6.650 11.015 

2016 29.383 56.453 138.421 224.257 1.462 2.808 6.885 11.155 

2017 28.984 59.629 136.134 224.746 1.449 2.980 6.804 11.233 

2018 28.573 64.062 142.998 235.634 1.415 3.172 7.081 11.669 

Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona a partir de dades d’ ICAEN i CORES. 

 
 
La diferència de consum energètic total entre l’any 2005 i 2018 va ser del -15%. 
 

 
Figura 15 Evolució del consum per habitant (kWh/habitant). 
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona a partir de dades d’ICAEN i CORES. 
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5.2.2.1 Sector residencial 
 
La majoria dels habitatges del municipi es van construir entre els anys 1990 i 2009 (41%) o són 
edificis d’abans de l’any 1980 (38%), quan les normatives no eren tan exigents en matèria 
d'aïllaments. Tenint en compte que els hiverns al municipi són llargs i freds, es projecta un major 
consum associat amb l’escalfament de la llar, amb percentatges elevats de gas natural  i 
d’electricitat. 
 
Manlleu disposa de 4.488 edificis, segons el cens del 2011, dels quals, com podem observar en 
la figura següent, el 74% són d’un únic immoble, un 10% per dos immobles, així com un 10% per 
més de 5 immobles, un 4% de tres immobles i un 2% de 4 immobles. 
 
 

 
 
Figura 16 Antiguitat del parc construït (2015) i tipologia d’edificis (2011) 
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona. 
 
El sector domèstic va representar el 29% del consum total de l’àmbit PAESC l’any 2005, mentre 
que l’any 2018 va baixar a un 27%. En el període 2005-2018 el sector domèstic ha patit una 
reducció del consum del 20,6%. En relació a les fonts energètiques consumides, la font més 
consumida és el gas natural, tant al 2005 com al 2018 (37% i 54% respectivament), seguida de 
l’electricitat, amb un 33% i 36% respectivament.   
 
Per altra banda, tal i com mostren els resultats, el consum de gasoil C per calefacció representa 
el 27,5% l’any 2005 i 10,4% al 2018, mentre que el consum de GLP és molt baix (3% al 2005 i 
0,1% al 2018) al sector domèstic. Cal tenir en compte que les dades parteixen d’una estimació a 
partir dels consums provincials i de la tipologia de municipi (zona climàtica i existència o no de 
xarxa de gas natural). Esmentar que no hi ha dades fiables dels consum de biomassa per aquest 
sector i menys a escala municipal. Donada la presència de la xarxa de gas natural el consum de 
biomassa en aquest sector és, molt probablement, residual i molt poc significativa. Es mostren 
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dades que provenen d’estimacions fetes a partir de consums de tot Catalunya i en base a la 
potència instal·lada a la província de Barcelona. 
 

  
 
Figura 17 Distribució del consum d'energia al sector domèstic per font el 2005 i 2018  
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
 

 
Figura 18 Evolució del consum d'energia al sector domèstic per font el 2005 i 2018  
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
 
Com s’ha comentat, la tendència del consum al sector és a la baixa, ja que es pot observar com 
l’any 2005 hi havia un consum de 80.707 MWh, mentre que l’any 2018 va ser de 64.062 MWh. 
Malgrat que la disminució és bastant significativa, cal tenir en consideració que des de l’any 2014 
la tendència positiva, és a dir, hi ha un augment del consum domèstic. 
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5.2.2.2 Sector terciari 
 
El sector terciari representa el 14% i 12% del consum total de l’àmbit PAESC l’any 2005 i 2018 
respectivament. El consum del sector terciari ha disminuït un 28% de l’any 2005 al 2018.  
 
A diferència del sector domèstic, la principal font d'energia és l'electricitat, que representa el 
73% i el 68% del consum total del sector l’any 2005 i 2018 respectivament. També es destaca el 
consum de gas natural, que ha passat de representar un 15% del consum total l’any 2005 a 
representar-ne un 22% l’any 2018. Les dades inclouen els consums de l’ajuntament, que 
posteriorment s’analitzen amb més detall. 
 

 
Figura 19 Distribució del consum d'energia al sector terciari per font del 2005 al 2018  
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
 

 
Figura 20 Evolució del consum d'energia al sector terciari per font del 2005 al 2018  
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
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Tal i com mostren els resultats, el consum de gasoil C per calefacció i de gasos liquats del petroli 
(GLP; propà i butà) al sector terciari és molt baix. Cal tenir en compte que les dades parteixen 
d’una estimació a partir dels consums provincials i de la tipologia de municipi (zona climàtica i 
existència o no de xarxa de gas natural). Cal esmentar l’augment progressiu del consum de 
biomassa per aquest sector, que passa de representar un 1,3% dels consums l’any 2005 a 
representar un 5,6% del total l’any 2018. 
 
Tot i la disminució total del consum energètic del sector del 28% cal tenir en compte que els 
consums des de l’any 2014 s’han estabilitzat. 

5.2.2.3 Sector transport 
 
Primer de tot cal incidir en l’obtenció de les dades corresponents al transport. No hi ha dades 
anuals a escala municipal del consum associat a la mobilitat. Les dades de les quals es parteix 
són els consums provincials de gasolina, gasoil i biodièsel i del parc de vehicles censat al 
municipis (dades de la Dirección General de Tráfico DGT). Aquest fet limita la interpretació dels 
resultats.   
 
Un altre aspecte rellevant és que tampoc hi ha dades disponibles dels consums elèctrics 
associats al parc mòbil. Ara com ara no es diferencia aquest consum. Malgrat que sigui incipient 
es preveu que en els propers anys experimentarà un creixement important i cada cop serà més 
necessari d’obtenir aquesta informació o poder-la extrapolar. Per a la transició energètica és un 
fet rellevant, atès que l’electrificació del parc mòbil canviarà pautes del consum elèctric i 
afectarà a la planificació de la generació distribuïda. 
 
A Manlleu es comptabilitzen 5.912 vehicles de gasolina, 6.744 de gasoil i 6 vehicles elèctrics, pel 
que el percentatge de vehicles elèctrics al municipi és de 0,05%. 
 
La mobilitat representa el consum energètic més elevat, 57,0% de tot el consum a l’any 2005 i 
un 60,7% l’any 2018.  
 
El consum energètic al sector transport disminueix en un 8,9% del 2005 al 2018, tot i que cal 
destacar que des de l’any 2013 l’evolució del consum tendeix a augmentar lleugerament de nou. 
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Figura 21 Distribució del consum d'energia al sector transport per font del 2005 al 2018  
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
 

 
Figura 22 Evolució del consum d'energia al sector transport per font del 2005 al 2018  
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
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5.3 Emissions de gasos d’efecte hivernacle per sectors 

El càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2) s’ha fet a partir dels consums 
energètics del municipi i a més s’han inclòs les emissions associades al cicle de l’aigua (consums 
energètics associats al seu tractament, encara que es faci fora del municipi) i a la gestió dels 
residus (encara que es tractin fora del municipi). Així doncs pel què fa a les emissions s’han 
considerat els sectors següents: 

- Residencial 
- Terciari (inclou les emissions dels serveis prestats per l’Ajuntament) 
- Transport  
- Cicle de l’aigua (consums energètics del seu tractament) 
- Gestió dels residus (associades al tractament final) 

 
Les emissions de GEH en l’àmbit del Pacte dels Alcaldes van ser de 86.305 tCO2 al 2005.  
 
En el període 2005-2018 les emissions totals de GEH van disminuir en un 24% com a 
conseqüència de la important reducció de les emissions del sector terciari, amb una reducció 
del 47%, la reducció del sector residus, amb una reducció del 42% i la reducció del sector 
domèstic, amb una reducció del 33% de les emissions totals de GEH. 

 
Figura 23 Evolució de les emissions de CO2 per sector del 2005 a al 2018  
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 

 
Pel que fa a la proporció d’emissions segons el sector, destaca el sector transports amb el 58% 
de les emissions totals l’any 2018. Els sectors domèstic i terciari van generar el 25% i el 12% de 
les emissions respectivament el mateix any. Finalment, el sector residus representa el 4% de les 
emissions i el cicle de l’aigua el 0,4% restant. 
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Figura 24 Distribució de les emissions de GEH per sectors en l’àmbit PAESC   
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
 

Pel que fa a les emissions per font energètica, s’observa que els combustibles líquids són la font 
més emissora, seguida de l’electricitat i el gas natural. 
 

 
Figura 2526 Distribució de les emissions de GEH per font en l’àmbit PAESC  
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
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Figura 27 Evolució de les emissions de CO2 per font del 2005 a al 2018  
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona 

 
Les emissions per habitant de Manlleu l’any 2005 van ser de 4,43 tCO2/hab., valor inferior a la 
mitjana de Vic que va ser de 5,39 tCO2/hab. L’any 2019, les emissions per habitant dels dos 
municipis han disminuït i tenen valors més similars: 3,24 tCO2/hab per Manlleu i 3,97 tCO2/hab 
per Vic. Des del 2005 fins al 2018 les emissions per habitant han disminuït un 27%. 
 
Taula 7 Comparativa d’emissions de GEH per habitant de l’any 2005 en l’àmbit del Pacte dels Alcaldes amb els 
municipis de la província de mida similar. 

Comparativa municipis àmbit PAESC 
tCO2/hab 

2005 2018 

Vic 5,39 3,97 
Manlleu 4,43 3,24 

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

La taula a continuació mostra una comparativa de les emissions per habitant i per sector a 
Manlleu amb la mitjana de la província de Barcelona. 
 
Taula 8 Comparativa d’emissions de GEH per habitant de l’any 2005 de l’àmbit del Pacte dels Alcaldes per sectors 
amb els municipis similars. 

Comparativa  

Mitjana sector 
DOMÈSTIC 
(tCO2eq./hab.) 
2005 

Mitjana sector 
SERVEIS 
(tCO2eq./hab.) 
2005 

Mitjana sector 
TRANSPORT 
(tCO2eq./hab.) 
2005 

Mitjana sector 
RESIDUS 
(tCO2eq./hab.) 
2005 

Mitjana província Barcelona 1,18 1,12 1,67 0,29 

Manlleu 1,26 0,79 2,12 0,24 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades Diputació de Barcelona. 
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L’evolució de les emissions a Manlleu es mostra a la taula i gràfiques següents: 
 
Taula 9 Emissions de GEH per sectors en l’àmbit PAESC (tCO2). 

tCO2 Terciari Domèstic Transport Residus Aigua TOTAL 

2005 15.482 24.520 41.280 4.674 350 86.305 

2006 12.625 21.300 43.646 3.119 334 81.024 

2007 13.866 23.439 44.251 2.452 342 84.351 

2008 11.242 21.215 41.469 2.812 330 77.068 

2009 10.070 15.062 41.388 2.577 326 69.424 

2010 8.522 16.838 40.608 2.638 326 68.931 

2011 9.416 16.108 39.164 2.573 324 67.584 

2012 9.050 18.138 35.505 2.761 331 65.785 

2013 7.667 14.474 33.501 2.895 278 58.813 

2014 6.525 12.853 33.952 2.452 265 56.046 

2015 6.803 13.109 35.475 2.514 273 58.174 

2016 7.713 13.958 36.505 2.496 274 60.946 

2017 8.798 15.986 35.898 2.488 280 63.448 

2018 8.234 16.555 37.707 2.716 276 65.489 

Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona. 

 
Des de l’any 2005 les emissions totals han disminuït  en un 24% però cal destacar que des del 
2014 les emissions de gasos d’efecte hivernacle sembla que tornin a augmentar, fruit de la 
recuperació econòmica dels darrers anys. 
 
Les tres gràfiques a continuació mostren l’evolució i distribució de les emissions als sectors 
domèstic, terciari i transport. 
 

  
Figura 28 Distribució i evolució de les emissions CO2 per font al sector domèstic 
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
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Figura 29 Distribució i evolució de les emissions CO2 per font al sector serveis 
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 

 

  
Figura 30 Distribució i evolució de les emissions CO2 per font al sector transport 
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 

 
La següent gràfica mostra l’evolució de les emissions de CO2 per habitant a Manlleu en relació 
amb els principals sectors econòmics. 
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Figura 31 Distribució de les emissions per habitant i per sectors dels anys 2005 i 2018 (tCO2/hab). 
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona. 
 

 

5.3.1 El cicle de l’aigua 

Per al càlcul s’ha utilitzat el consum d’aigua, dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, i valors 
estandarditzats de consums energètics per a cada metre cúbic consumit. A partir d’aquests 
consums s’han aplicat els factors d’emissió. Són dades que indiquen sobretot una tendència i el 
pes que té aquest sector. 
 
El pes relatiu és baix i representa només un 0,4% de totes les emissions del municipi. La 
tendència de les emissions d’aquest sector és disminuir i la variació respecte del 2005 és de -
21% respecte el 2018. 

  
 
Figura 32 Evolució del consum d’energia (m3) i de les emissions (tCO2) associades al cicle de l'aigua del 2005 al 
2018  
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
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Per altra banda, s’indiquen a continuació els consums d’aigua de l’ajuntament de Manlleu. La 
taula següent mostra els consums per equipament / instal·lació municipal entre els anys 2015 i 
2019. 
 
Taula 10 Consum d’aigua (m3) en els equipaments i instal·lacions municipals de l’ajuntament de Manlleu 

EQUIPAMENTS / INSTAL.LACIONS 2015 2016 2017 2018 2019 

Biblioteca 100 108 29 32 51 

Deixalleria 2.207 278 112 20 180 

Tripijoc 46 51 54 59 56 

Piscines 5.367 4.556 3.522 3.469 6.327 

Escola taller 0 5 35 6 7 

Poliesportiu 1.413 1.546 1.993 4.207 4.858 

Embarcador 72 92 65 55 56 

Cementiri 51 113 30 16 21 

Ope 136 135 133 203 159 

Llar jubilats 685 474 429 549 476 

Casa de la vila 383 363 397 421 427 

Escola gracia 935 999 874 733 846 

Can puget 441 457 485 953 2.488 

Agropecuaria el serrallo, sl 0 0 3.769 1.861 2.463 

Vivendes 544 658 741 728 1.878 

Colom, scp 2.071 2.023 2.300 1.799 2.163 

Tubau Latorre, Jaume 136 81 94 89 90 

Can Patalarga 0 0 0 0 0 

Fundicio hospital St .Jaume 346 383 344 396 365 

Col.legi Pompeu Fabra 1.091 1.364 1.298 1.253 1.746 

Llar d'infants 315 397 312 317 262 

Escola quatre vents 708 208 76 231 891 

Fonts 4.303 8.034 4.140 4.801 8.582 

Boques de reg 6.816 7.925 10.583 8.148 13.787 

Camp de futbol 3.595 3.452 1.629 2.998 2.713 

Vivers 0 0 0 35 28 

Embarcador 423 315 504 250 402 

Tres fabriques 3 0 0 0 0 

Zona el moli 1.185 749 1.687 191 1.322 

Col.puig.agut 663 791 892 645 887 

Piscina coberta 8.156 8.223 10.433 6.243 6.664 

Tanatori 6 20 64 31 29 

Contraincendis 1 2 0 1 0 
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EQUIPAMENTS / INSTAL.LACIONS 2015 2016 2017 2018 2019 

Consorci hospitalari de Vic 11.305 12.078 12.167 12.344 9.168 

Escola 4 vents 1.098 1.210 1.372 1.405 1.492 

Cuina - mercat municipal 30 28 28 36 32 

Associació v - mercat municipal 0 0 0 0 0 

W.c. públics 165 3.492 1.370 1.864 934 

Antigues naus Maydisa 7 9 30 16 13 

Horts municipals 1.402 2.290 1.766 4.636 7.191 

Museu 168 179 177 227 210 

Ermita st. Jaume / local i font 0 248 432 59 39 

Teatre centre 0 0 0 79 58 

Comptador hidrant 0 0 0 0 167 

Comptador solidari  0 0 0 0 207 

Festes barri 0 0 0 13 0 

Jordi Macià 1.496 2.379 0 0 0 

Benestar social 47 0 0 0 0 

Total 57.953 65.768 64.366 61.406 79.735 

Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu. 
 
 

 
 
Figura 33 Evolució dels consums d’aigua en les instal·lacions i equipaments de l’ajuntament de Manlleu (tCO2) 
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona 
 

En la gràfica de l’evolució dels consums d’aigua en les instal·lacions i equipaments de 
l’ajuntament de Manlleu s’observa una tendència a l’increment del consum, sobretot el darrer 
any 2019, on els consums arriben a 79.735m3. Això representa un augment del consum del 
27,3% entre els anys 2015 i 2019. Aquest increment es deu sobretot a l’augment en els consums 
dels horts municipals, el poliesportiu, les piscines municipals i les boques de reg. En termes 
generals, els principals equipaments que consumeixen més aigua són el consorci hospitalari de 
Vic, els horts municipals, les boques de reg i les fonts, les piscines i el poliesportiu. 
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5.3.2 La gestió dels residus 

El municipi de Manlleu des de fa uns anys està realitzant accions amb l’objectiu de prevenir la 
generació de residus, alhora que millorar-ne la gestió municipal. Amb la redacció del Pla Local 
de Prevenció de Residus municipals de Manlleu el municipi aposta per planificar i aplicar una 
estratègia que permeti aconseguir arribar als objectius de reducció dels residus municipals 
generats amb la participació i sensibilització dels diferents agents econòmics i les entitats de 
Manlleu, i amb la incorporació de valors, nous hàbits i actituds de consum que facin factible l’èxit 
del Pla. 
 

El servei actual de recollida de residus domiciliaris i comercials es va implantar l’any 2016 i es 
presta mitjançant el sistema de recollida amb contenidors de carrer, excepte la recollida 
comercial del paper i cartró que es fa mitjançant el porta a porta. La recollida de residus urbans 
de Manlleu la porta a terme el Consell Comarcal d'Osona, a través de l'empresa Recollida de 
Residus d'Osona, S.L. 
 
Manlleu disposa d’una deixalleria fixa municipal en el polígon industrial del Verdaguer. Aquesta 
instal·lació permet recollir aquelles fraccions de residus municipals que no es poden dipositar 
als contenidors de la via pública. Aquesta recull i gestiona correctament els residus municipals 
especials (fluorescents i llums de vapor de mercuri, pneumàtics, bateries, dissolvents, pintures i 
vernissos, piles, frigorífics i electrodomèstics amb CFC i olis minerals de particular), els residus 
municipals voluminosos (electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses i mobles) i 
altres residus (fustes, restes de jardí, ...), així com altres fraccions que es poden recollir 
selectivament i aprofitar. 
 
Les emissions de gasos d’efecte hivernacle que es comptabilitzen són les associades al destí dels 
residus i s’utilitzen els factors d’emissió proporcionats per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic. 
Les dades de generació de residus i destinació són de l’Agència de Residus de Catalunya. L’any 
2012 va haver un canvi en la forma de lliurar les dades i això afecta a la comptabilitat de les 
emissions. 
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Figura 3435 Evolució de la generació de residus (en tones) de l'any 2005 al 2018  
Font: Dades facilitades per la Diputació de Barcelona 
 

La gràfica anterior permet observar l’evolució de la producció de residus des de l’any 2005. 
S’observa com la deposició controlada tendeix a baixar fins a nivells residuals l’any 2018. Per 
contra, la matèria orgànica obté un fort creixement l’any 2008 i es manté al llarg dels anys.  
 
L’any 2015 apareix el sistema de tractament mecànic biològic, que consisteix en una instal·lació 
mecànic-biològica per al tractament del residu urbà que selecciona i prepara els diversos 
materials segons la seva destinació final, utilitzant tecnologies de selecció mecànica i processos 
biològics. Aquest sistema tendeix a créixer i, per contra, el paper i cartró baixa. 
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Figura 36 Evolució de les emissions associades als residus a Manlleu (tCO2) 
Font: Dades facilitades per Diputació de Barcelona 

 
Aquesta gràfica permet analitzar com fins a l’any 2011 la principal font d’emissions derivada de 
la gestió dels residus a Manlleu és la deposició controlada, on va suposar el 83,19% de les 
emissions l’any 2011. A partir de l’any següent, amb el canvi en la comptabilitat de les emissions, 
s’observa que la predominança passa a ser en la gestió de la resta, que suposa un 63,61% de les 
emissions l’any 2018. La resta de materials a gestionar suposen uns percentatges molt reduïts 
d’emissions, on se’n poden destacar les emissions derivades de la gestió de la matèria orgànica, 
que suposa un 29,89% del total d’emissions l’any 2018.  
 
S’observa que a una major proporció de recollida selectiva, menys emissions. Òbviament la clau 
està en dos aspectes la reducció en la generació i el percentatge de reciclatge, especialment de 
la matèria orgànica. 
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5.4 Consums i emissions de l’Ajuntament 

En aquest apartat ens centrarem en els consums energètics i les emissions associades a l’activitat 
del propi ajuntament. Això inclou els consums dels equipaments i edificis municipals o dels que 
l’Ajuntament en paga els subministraments energètics, infraestructures com bombaments, 
enllumenat públic i semàfors, flota pròpia i la flota dels serveis municipals concessionats. 

5.4.1 Gestió energètica municipal 

La gestió energètica del municipi és clau per controlar els consums energètics dels equipaments 
i punts de consum municipals, i poder detectar així desviacions en els consums i propostes de 
millora. 
 
L’ajuntament de Manlleu disposa de personal dedicat a la gestió energètica global, encarregat 
d'analitzar els consums del municipi així com de redactar plans i projectes. D’aquesta gestió 
global se n’encarrega l’enginyer municipal i l’ALEO, concretament, de la telegestió total de 
l’enllumenat i d’alguns equipaments i del contracte de manteniment elèctric i tèrmic. Els 
equipaments que actualment tenen telegestió són: escoles Pompeu Fabra i Quatre Vents, 
biblioteca municipal BBVA, Teatre Centre, Pavelló (només calefacció), piscina coberta. 
 
El personal dedicat a la gestió energètica global realitza la comptabilitat energètica i fa informe 
sobre els consums i detecció d’alarmes (ALEO) així com la validació de factures i identificació de 
mesures (enginyer municipal / ALEO). 
 
Es disposa d’un programari de comptabilitat energètica (GEMWEB) i des d’ALEO es realitzen 
informes personalitzats i periòdics pel global d’equipaments i enllumenat, per equipaments i 
quadres de llum, i per tipologia d’equipament. 
 
Pel que fa als equipaments en règim de concessió (EB Els Picarols, mercat municipal, embarcador 
del Ter, llar de jubilats (ASVAT), UEC Tris-Tras, Rocòdrom i camp de futbol), s’apliquen criteris 
d’energia sostenible en la concessió, tot i que el seguiment de l’aplicació de mesures d’energia 
sostenible en general no esta inclòs a les concessions i es desconeixen els consums energètics 
d’aquests. Aquests consums no s’inclouen a la comptabilitat energètica. 
 
Hi ha una partida anual pel manteniment preventiu i correctiu: l'import per l'any 2020 és de 
234.392€, dels quals 21.267€ són d'enllumenat públic i la resta d'edificis. Hi ha també una 
partida anual per a inversions en eficiència, tot i que varia molt depenent dels anys, ja que en 
bona part sol pressupostar-se amb romanents dels anys anteriors. Aquest 2020 gràcies a ajut 
FEDER i altres l'import total d'inversió supera els 350.000€ (352.253,64€). 
 
Pel que fa a la flota pròpia, cada àrea gestiona els seus consums propis i redacta la licitació i 
encàrrec de renovació de flota, tot i que no existeixen criteris de vehicles amb baixes o nul·les 
emissions. 
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Pel que fa a la flota externalitzada, es coneixen els consums associats als serveis prestats al 
municipi a traves de la redacció de nous plecs i sol·licitud de dades pe enquestes als cercles de 
la DIBA (serveis de recollida de residus i neteja viària). S’inclouen criteris en la licitació de la 
concessió: obligació d’informar dels consums, vehicles de baixes o nul·les emissions i es fa 
seguiment del compliment de criteris. 
 
Per altra banda, gràcies al Pla d’acció d’eficiència energètica i sostenibilitat de Manlleu, s’ha 
designat un responsable tècnic del Pla d’Acció a l’Ajuntament com a responsable del càlcul dels 
indicadors establerts amb una periodicitat anual. Per al càlcul de l’indicador paramètric del grau 
d’execució del Pla, aquest responsable tècnic s’ha de reunir amb els agents responsables i 
implicats en cadascuna de les accions per tal d’identificar les accions dutes a terme de cada acció 
i valorar el grau d’implantació d’aquestes. 
 
L’òrgan de seguiment del Pla d’Acció es proposa que sigui la mateixa comissió transversal creada 
per a l’elaboració del Pla ampliada amb representants de l’Àrea de Promoció Social i Personal, 
Salut Pública i Consum, que és responsable també d’algunes accions del Pla, així com d’aquells 
altres representants que es consideri oportú des de l’Ajuntament. 
 
Finalment, el responsable tècnic del Pla d’Acció presenta el resultat del càlcul dels indicadors de 
seguiment i es fa una valoració conjunta dels problemes o mancances identificades per a la 
implantació del Pla o per a l’obtenció dels resultats esperats, així com es dona compte d’altres 
accions realitzades no incloses al Pla d’Acció però que tenen objectius coincidents i que han 
permès millorar la situació de Manlleu en l’àmbit de l’eficiència i la sostenibilitat energètica, en 
la creació d’ocupació i activitat econòmica i en la millora de la competitivitat de les empreses 
vinculada a aquest àmbit. 
 

5.4.2 Consum d’energia i emissions de GEH totals  

El consum a l’àmbit ajuntament va ser de 8.056 MWh l’any 2005 i de 7.545 MWh l’any 2019, 
disminuint en un 6,3% en el període 2005-2019. Aquest consum de l’àmbit ajuntament 
representa el 3% del consum total del municipi de Manlleu l’any 2005 i també el 2019. 
 
Es destaca la reducció del 74% del consum de gasoil A en l’àmbit de la flota de vehicles, així com 
la reducció de consum de l’enllumenat públic i semàfors, on el consum d’electricitat ha disminuït 
en un 11% el mateix període. Per altra banda, el consum de gas natural ha incrementat un 36% 
del 2005 al 2019 en els equipaments i instal·lacions municipals.  
 
Les fonts de consum majoritàries a l’àmbit ajuntament són els combustibles líquids, l’electricitat 
i el gas natural, i en menor grau el GLP i les energies renovables, com s’observa  a la figura 
següent: 
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Figura 37 Evolució del consum final d'energia per font a l’àmbit Ajuntament (kWh)  
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 
 

La dinàmica dels consums de l’ajuntament de Manlleu tendeix a disminuir. Pel que fa al consum 
segons els serveis, s’observa que el servei amb major consum és el d’equipaments i instal·lacions 
municipals, seguit per l’enllumenat i semàfors i la flota de vehicles. 
 

 
Figura 38 Evolució del consum final d'energia per sectors en l’àmbit Ajuntament (kWh)  
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 

 
En relació a l’evolució de les emissions totals en l’àmbit de l’ajuntament, s’observa com les 
emissions tendeixen a disminuir, tot i que a partir de l’any 2014 la tendència es reverteix i torna 
a augmentar. L’any 2005, les emissions van ser de 2.679 tones de CO2, mentre que l’any 2018 
van ser de 2.001 tones de CO2. Aquestes emissions totals de l’àmbit ajuntament representen el 
3% de les emissions totals del municipi de Manlleu l’any 2005 i també el 2018. 
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Pel que fa a les emissions per font energètica, l’electricitat és la font que més emissions 
produeix, seguida pel gas natural i els combustibles líquids.  
 

 
Figura 39 Evolució de les emissions per font a l’àmbit Ajuntament (tCO2)  
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 

 
L’anàlisi de la tendència de les emissions per sectors determina que el principal sector que més 
emissions genera és el sector d’equipaments i instal·lacions municipals, seguit pel sector de 
l’enllumenat i semàfors. En relació al sector equipaments i instal·lacions municipals, les 
emissions de l’any 2018 es mantenen bastant similars als valors de l’any 2005, mentre que si 
que es veu una disminució significativa de les emissions en el sector de l’enllumenat i semàfors 
de l’any 2018 en comparació amb les emissions de l’any 2005. També cal tenir en compte la 
reducció de les emissions de la flota de vehicles des del 2005.  
 

 
Figura 40 Evolució de les emissions per servei a l’àmbit Ajuntament (tCO2)  
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 
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La taula a continuació mostra el consum d’energia a l’àmbit ajuntament per servei, del 2005 al 
2019. 
 
Taula 11 Consum total de l’àmbit Ajuntament per serveis (MWh), anys 2005 a 2019. 

Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu. 
 

 

5.4.3 Dependència energètica de l’Ajuntament 

L’Ajuntament de Manlleu té com a fonts energètiques principals (2019): 
 

- Electricitat tant per als equipaments i edificis com per a l’enllumenat (incloent energia 
fotovoltaica d’autoconsum). 

- Gas natural per a usos tèrmics dels edificis i equipaments. 
- Gasoil C per a usos tèrmics dels equipaments. 
- Gasoil i benzina per a la flota que presta serveis municipals. 

 
L’Ajuntament  de Manlleu compra electricitat verda certificada i està adherida a l'Acord Marc de 
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (ACM). Aquest fet suposa que la dependència energètica del 
carboni s’ha reduït significativament, però no ha estat així amb la dependència energètica 
exterior. 
 

MWh Edificis i equipaments 
Enllumenat públic i 

semàfors 
Flota municipal TOTAL 

2005 3.679 2.240 2.137 8.056 

2006 3.933 2.281 2.034 6.214 

2007 5.272 2.222 1.932 9.426 

2008 4.961 2.348 1.676 7.309 

2009 4.439 2.098 1.676 6.537 

2010 5.456 2.046 1.676 7.502 

2011 4.808 2.170 1.676 6.978 

2012 4.606 2.076 1.421 8.104 

2013 4.727 2.059 870 7.656 

2014 4.494 2.154 865 7.513 

2015 4.907 2.029 824 7.761 

2016 4.875 1.904 837 7.618 

2017 4.881 1.897 804 7.582 

2018 4.751 1.839 805 7.396 

2019 4.751 1.987 808 7.546 
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Taula 12 Dependència energètica de l’Ajuntament 

 
% respecte 

total 
consumit 

Ajuntament 

ENERGIA NO LOCAL ENERGIA LOCAL 

FÒSSIL NO FÒSSIL NO FÒSSIL 

  2005 2018   2005 2018   2005 2018 

Mobilitat 

Gasoil 

25,6% 9,6% 

Biodièsel 

0,9% 1,3% 

Electricitat 

0,0 0,0  

Gasolina Electricitat xarxa 

Biodièsel   

Electricitat xarxa   

Gas natural/GLP   

Usos tèrmics 

Gas natural 

29,5% 37,2%       

Biomassa 

0% 3,4% Gasoil C Solar tèrmica 

GLP Geotèrmia 

Usos elèctrics 

Electricitat xarxa 

35,5% 0,0% 

Electricitat xarxa 

8,4% 48,5% 

Fotovoltaica 

0,1% 3,4% Hidràulica 

Eòlica, etc. 

TOTAL   90,6% 46,9%   9,3% 49,8%   0,2% 6,8% 
          

    2005 2018 variació      

Dependència exterior 99,9% 96,6% -3,2%      

Dependència del carboni 90,6% 46,9% -43,7%      
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5.4.4 Consum d’energia i emissions per serveis 

5.4.4.1 Edificis i equipaments 
 
L’ajuntament de Manlleu compta amb 23 equipaments i dependències municipals que són 
susceptibles d’incorporar mesures d’estalvi i eficiència energètica i aprofitament d’energies 
renovables. L’enginyer municipal és la persona responsable de la gestió dels equipaments, així 
com de la comunicació, traspàs d'informació i coordinació amb el gestor energètic global. 
 
Des de l’aprovació del PAES s’han dut a terme nombroses actuacions per a millorar l’eficiència i 
reduir el consum energètic en els edificis municipals, on s’han dut a terme actuacions com 
l’adhesió de les escoles Quatre Vents i Pompeu Fabra, de l’escola bressol Colors i de l’Institut 
Antoni Pous i Argila al Projecte “Desendolla’t” de l'Agència de l'Energia (ALEO) i el Servei 
d'Educació del Consell Comarcal d'Osona (projecte que té per objectiu promoure un consum 
energètic responsable mitjançant la telemesura i la telegestió i l’educació). 
 
L’evolució dels consums energètics en els equipaments municipals de l’ajuntament de Manlleu 
tendeix a augmentar en el període 2005-2019. Es pot observar en la taula següent com el 
consum total ha augmentat un 29% des de l’any 2005, ja que en aquell any es van consumir un 
total de 3.679 MWh en equipaments municipals, mentre que l’any 2019 el consum va augmentar 
fins a 4.751 MWh. 
 
Taula 13 Consums per font energètica als edificis i equipaments municipals de Manlleu, anys 2015-2019. 

Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 

MWh Electricitat Gas Natural Gasoil C Fotovoltaica TOTAL 

2005 1.296 1.788 589 6,2 3.679 

2006 1.327 1.959 641 6,2 3.933 

2007 1.710 2.694 861 6,2 5.271 

2008 1.796 2.390 768 6,2 4.960 

2009 1.597 2.126 710 6,2 4.438 

2010 2.064 2.722 663 6,2 5.455 

2011 2.072 2.129 601 6,2 4.808 

2012 1.756 2.146 699 6,2 4.606 

2013 1.521 2.174 782 250 4.829 

2014 1.675 1.844 724 250 4.494 

2015 1.776 2.274 608 250 4.907 

2016 1.824 2.269 532 250 4.875 

2017 1.695 2.403 532 250 4.881 

2018 1.748 2.329 17 250 4.344 

2019 1.698 2.435 368 250 4.751 
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Figura 41 Evolució del consum (kWh) dels equipaments i edificis 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 

 
En aquesta gràfica es pot observar l’evolució dels consums energètics dels equipaments i edificis 
de Manlleu des de l’any 2005 en relació al tipus de font energètica consumida. Destaquen dues 
principals fonts en els consums majoritaris: el gas natural i l’electricitat. Els equipaments amb 
consums més elevats són els esportius, dels quals el pavelló i piscines estan telegestionats 
(consum elèctric i tèrmic). 
 
El gràfic següent mostra l’evolució de les emissions derivades dels equipaments i edificis 
municipals. S’observa com els principals emissors són l’electricitat i el gas natural en major 
mesura, i en menor mesura el gasoil C, que va reduint les emissions fins a l’any 2018, on són 
residuals. 

 
Figura 42 Evolució de les emissions (tCO2) dels equipaments i instal·lacions municipals 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 
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5.4.4.2 Enllumenat públic i semàfors 
 
L’enllumenat públic de Manlleu disposa de 4.097 punts de llum i 68 quadres a l’enllumenat 
públic i 296 punts de llum i 8 quadres de llum en els semàfors. Com veiem a la figura següent, 
l'evolució del consum i emissions de l'enllumenat mostra una tendència decreixent del 2005 al 
2019, on el consum i emissions s’han reduït en un 15% i 37% respectivament. S’observa com el 
consum i emissions disminueixen del 2005 al 2015, per després augmentar lleugerament fins al 
2019. Tot i això, ha estat un dels serveis de l'ajuntament que ha presentat una reducció de 
consum major, passant de 2.240 MWh al 2005 a 1.895 MWh el 2019.  
 
Aquesta reducció de consums a l’enllumenat es deu al Pla d’acció d’eficiència energètica i 
sostenibilitat de Manlleu, on s’ha elaborat un Pla Director de l'enllumenat públic municipal i 
s’han aplicat criteris als projectes de nous enllumenats, així com la substitució de làmpades de 
vapor de mercuri o vapor de sodi a LED, la implantació de tecnologia LED a alguns semàfors del 
municipi i la implantació de sistemes de telegestió i rellotges astronòmics, entre d’altres 
mesures especificades en el Pla d’acció. 
 
El 70% de semàfors de Manlleu tenen LED instal·lat i el consum elèctric dels semàfors ha 
disminuït un 86% des de l’any 2005 i un 59% des de l’any 2015. 
 
Taula 14 Quadre resum de les dades bàsiques de l’enllumenat i semàfors, any 2005 i 2019.                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 
 
 

 2005 2019 

Núm. de quadres 62 68 

Núm. de punts de llum - 4.393 

Làmpada majoritària Vapor de sodi Vapor de sodi 

Potència instal·lada (kW) - 497.998 

Consum total (kWh) 2.240.174 1.987.186 

Cost (€) 203.748  289.879 

Emissions (tCO2) 1.017 648 (any 2018) 
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Figura 43 Evolució del consum (kWh) i evolució de les emissions de CO2 de l’enllumenat públic 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 

 
En relació a les emissions generades, hi ha una reducció significativa al llarg dels anys. L’any 2005 
es van generar 1.017 tCO2, mentre que el 2019 se’n van generar 647,7, un 37% menys. En aquest 
aspecte, cal tenir en compte la influència de la substitució progressiva de punts de llum per LED, 
que és més eficient i redueix les emissions. 
 
Taula 15 Quadre resum de les dades bàsiques de l’enllumenat, any 2005 i 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 

 
5 PTI: Potència Total Insta·lada, és la potència instal·lada de làmpades (PIL) multiplicat per 1,2 per considerar en un 20% la potència 

dels equips auxiliars. 
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Cost enllumenat (€)

 2005 2019 

Habitants  19.488 20.573 

Núm. Punts de Llum - 4.393 

Potència Total Instal·lada (W)5 - 497.998 

Potència instal·lada / hab (W/hab) - 24,2 

Punts de llum per hab. (ut/hab) - 0,21 

Consum per punt de llum (kWh/punt) - 452,35 

Consum per habitant (kWh/hab) 114,95 96,6 

Import per Punt de llum (€/punt) - 65,9 
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5.4.4.3 Flota municipal de vehicles i flota externa de vehicles 
 
La flota de vehicles inclou el consum de la flota municipal i el transport públic. La flota municipal 
està constituïda l’any 2019 per 31 vehicles entre motocicletes, ciclomotors, turismes, 
furgonetes, tot terrenys, camions i vehicles industrials. S’observa que hi ha 7 tipologies diferents 
de vehicles en la flota municipal de Manlleu. El tipus de vehicle predominant en la flota és la 
furgoneta, que representa un 46% del total, seguit pels turismes (17%) i les motocicletes (10%). 
La resta de vehicles de la flota està formada per camions, excavadores, vehicles industrials i 
remolcs. 
 

 
Figura 44 Proporció del tipus de vehicles de la flota municipal l’any 2019.  
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu. 
 

El consum de la flota de vehicles pròpia ha disminuït un 64% del 2005 al 2018, passant de 2.137 
MWh al 2005 a 773 MWh al 2019. Tot i això, des de l’any 2013 els consums s’han estabilitzat. En 
relació a les emissions, aquestes han disminuït un 62% passant de 556 tones de CO2 al 2005 a 
181 tones de CO2 al 2018. 

  
Figura 45 Evolució del consum (kWh) i evolució de les emissions de CO2 de la flota municipal 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 
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Pel que fa al tipus de combustible, cal tenir en compte que la majoria de vehicles, un 86%, 
utilitzen el dièsel com a combustible. La resta de vehicles utilitzen com a font de combustible la 
gasolina (10%) i l’energia elèctrica (4%), corresponent a una motocicleta elèctrica del cos policial 
municipal. 

 
Figura 46 Proporció del tipus de vehicles segons combustible l’any 2019. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu. 
 

Pel que fa a l’antiguitat de la flota,  el major percentatge (32%) correspon als vehicles d’entre 15 
i 20 anys, seguit dels vehicles d’entre 5 i 10 anys (23%) i els vehicles de menys de 5 anys (22%). 
El percentatge més baix és el dels vehicles més antics, de més de 20 anys, amb un 10% sobre el 
total. 

 
Figura 47 Antiguitat dels vehicles de la flota municipal l’any 2019. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu. 

 
Manlleu no té bus urbà i únicament disposa d’un servei de transport adaptat per a les persones 
que han d’accedir als serveis socials d'atenció especialitzada o a d’altres serveis dins el municipi 
(CAP, Centre de dia o Hospital de dia). Aquest servei es presta per mitjà d’un microbús amb 
capacitat per a 9 places.  
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Pel que fa al transport públic municipal, aquest servei està gestionat a través de les empreses 
Sagalés i Autocars Rovira.  
 
El consum del transport públic municipal ha augmentat en un 30% des de la seva instal·lació el 
2013 fins al 2019, passant de 24 MWh al 2013 a 31 MWh al 2019. Pel que fa a les emissions, 
aquestes van augmentar de 6,42 tones de CO2 al 2013 a 8,34 tones de CO2 al 2018.  
 

  
Figura 48 Evolució del consum (kWh) i evolució de les emissions de CO2 del transport públic 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 
 
Taula 16 Evolució de les emissions de la flota de vehicles (2005-2019). 

Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Manlleu 
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tCO2 Municipals Externalitzats Transport públic TOTAL 

2005 555,9 - 0,0 555,9 

2006 529,1 - 0,0 529,1 

2007 502,2 - 0,0 502,2 

2008 418,5 - 0,0 418,5 

2009 418,5 - 0,0 418,5 

2010 418,5 - 0,0 418,5 

2011 418,5 - 0,0 418,5 

2012 334,8 - 0,0 334,8 

2013 198,1 - 6,4 204,5 

2014 196,3 - 7,5 203,8 

2015 188,6 - 6,3 194,9 

2016 190,2 - 7,9 198,1 

2017 180,9 - 8,3 189,2 

2018 180,9 - 8,3 189,2 

2019 180,9 - 8,3 189,2 
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5.5 Taules resum 

Les taules resum que es mostren a continuació són un breu resum de les dades obtingudes a 
l’inventari d’emissions, reflecteixen la situació actual i serveixen de punt de partida de la 
diagnosi. 
 
La reducció total d’emissions al municipi de Manlleu del 2018 respecte el 2005 és del 24% en 
termes absoluts. 
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Taula 17 Consums energètics pels àmbits d’estudi any 2005. 
Població any 2005, Manlleu: 19.488 habitants. 

Categoria 

2005 CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh] 

Electricitat 
Calefacció/ 

Refrige- 
ració 

Combustibles fòssils   

Total 
Gas natural GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 

Altres combus- 
tibles fòssils 

Biocom- 
bustible  

Biomassa 
Energia 

solar 
tèrmica 

Energia 
geotèrmica 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS   

Edificis i equipaments 
municipals 

1.296 0 1.788 0 589 0 0 0 0 0 0 0 3.678 

Sector serveis (exclòs 
Ajuntament) 

25.684 0 4.074 1.922 1.627 0 0 0 0 506 0 0 33.812 

Sector domèstic 26.681 0 29.446 2.342 22.176 0 0 0 0 63 0 0 80.707 

Enllumenat públic i 
semàfors 

2.240 0  0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 2.240 

Subtotal edificis, 
equipaments i serveis 

55.901 0 35.308 4.263 24.392 0 0 0 0 569 0 0 120.432 

TRANSPORT 

Flota municipal 0 0 0 0 0 1.700 328 0 110 0 0 0 2.137 

Transport públic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport privat i 
comercial   

0 0 0 0 0 121.324 33.365 0 121 0 0 0 154.810 

Subtotal transport 0 0 0 0 0 123.024 33.693 0 230 0 0 0 156.947 

Total 55.901 0 35.308 4.263 24.392 123.024 33.693 0 230 0 0 0 277.379 

Adquisició municipal 
d’electricitat “verda" 
certificada [MWh]: 

0 
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Taula 18 Consums energètics pels àmbits d’estudi any 2018. 
Població any 2018 Manlleu 20.194 habitants. 

Categoria 

2018 CONSUM FINAL D'ENERGIA [MWh] 

Electricitat 
Calefacció/ 
Refrigeració 

Combustibles fòssils   Total 

Gas natural GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 
Altres 

combustibles 
fòssils 

Biocombustible  Biomassa 
Energia 

solar 
tèrmica 

Energia 
geotèrmica 

 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS   

Edificis i equipaments 
municipals 

1.748 0 2.329 0 424 0 0 0 0 0 0 0 4.501 

Sector serveis (exclòs 
Ajuntament) 

15.877 0 3.836 895 21 0 0 0 0 1.601 0 0 22.231 

Sector domèstic 22.990 0 34.193 44 6.625 0 0 0 0 211 0 0 64.062 

Enllumenat públic i 
semàfors 

1.839 0  0 0   0 0 0 0 0 0  0 0 1.839 

Subtotal edificis, 
equipaments i serveis 

42.454 0 40.358 939 7.071 0 0 0 0 1.812 0 0 92.634 

TRANSPORT 

Flota municipal 2 0 0 0 0 437 64 0 303 0 0 0 806 

Transport públic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport privat i 
comercial   

10 0 0 0 0 119.858 21.567 0 757 0 0 0 142.192 

Subtotal transport 12 0 0 0 0 120.295 21.631 0 1.060 0 0 0 142.998 

Total 42.466 0 40.358 939 7.071 120.295 21.631 0 1.060 1.812 0 0 235.632 

Adquisició municipal 
d’electricitat “verda" 
certificada [MWh]: 

 3.644             
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Taula 19 Emissions de gasos d’efecte hivernacle pels àmbits d’estudi any 2005. 
Població any 2005 Manlleu 19.488 habitants. 

Categoria 

2005 EMISSIONS DE CO2 (t) 

Electricitat 
Calefacció/ 
Refrigeració 

Combustibles fòssils   Total 

Gas natural GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 
Altres 

combustibles 
fòssils 

Biocombustible  Biomassa 
Energia solar 

tèrmica 
Energia 

geotèrmica 
 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS   

Edificis I equipaments 
municipals 

588 0 361 0 157 0 0 0 0 0 0 0 1.107 

Sector serveis (exclòs 
Ajuntament) 

11.657 0 823 444 434 0 0 0 0 0 0 0 13.358 

Sector domèstic 12.110 0 5.948 541 5.921 0 0 0 0 0 0 0 24.520 

Enllumenat públic i 
semàfors 

1.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.017 

Subtotal edificis, 
equipaments i serveis 

25.372 0 7.132 985 6.513 0 0 0 0 0 0 0 40.001 

TRANSPORT 

Flota municipal 0 0 0 0 0 454 82 0 21 0 0 0 556 

Transport públic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport privat i 
comercial   

0 0 0 0 0 32.394 8.308 0 23 0 0 0 40.724 

Subtotal transport 0 0 0 0 0 32.847 8.389 0 43 0 0 0 41.280 

RESIDUS I AIGUA 

Gestió de residus 
(tractament) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.674 

Cicle de l’aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

Subtotal altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.023 

Total 25.372 0 7.132 985 6.513 32.847 8.389 0 43 0 0 0 86.305 
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Taula 20 Emissions de gasos d’efecte hivernacle pels àmbits d’estudi any 2018. 
Població any 2018, Manlleu: 20.194 habitants. 

Categoria 

2018 EMISSIONS DE CO2 (t) 

Electricitat 
Calefacció/ 
Refrigeració 

Combustibles fòssils   

Total 
Gas natural GLP Gasoil C Gasoil Gasolina 

Altres 
combustibles 

fòssils 

Biocom-
bustible  

Biomassa 
Energia solar 

tèrmica 
Energia 

geotèrmica 

EDIFICIS, EQUIPAMENTS I SERVEIS   

Edificis I equipaments 
municipals 

598 0 470 0 113 0 0 0 0 0 0 0 1.182 

Sector serveis (exclòs 
Ajuntament) 

5.435 0 775 207 6 0 0 0 0 0 0 0 6.422 

Sector domèstic 7.869 0 6.907 10 1.769 0 0 0 0 0 0 0 16.555 

Enllumenat públic i 
semàfors 

629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 

Subtotal edificis, 
equipaments i serveis 

14.532 0 8.152 217 1.888 0 0 0 0 0 0 0 24.789 

TRANSPORT 

Flota municipal 1 0 0 0 0 117 16 0 57 0 0 0 190 

Transport públic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport privat i 
comercial   

3 0 0 0 0 32.002 5.370 0 142 0 0 0 37.517 

Subtotal transport 4 0 0 0 0 32.119 5.386 0 198 0 0 0 37.707 

RESIDUS I AIGUA 

Gestió de residus 
(tractament) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 

Cicle de l’aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 

Subtotal altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.992 

Total 14.536 0 8.152 217 1.888 32.119 5.386 0 198 0 0 0 62.496 
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Taula 21 Taules resum comparatives. 
 

    2005 2018  

Total emissions 
PAESC 

86.305 65.489 
      

Total emissions 
Ajuntament tCO2:  

2.679 2.001 
 

% emissions 
Ajuntament 
respecte PAESC 

3% 3% 
 

 2005 2018 Tendència 

Emissions PAESC 
per habitant 

4,43 3,24 Reducció 

Emissions 
Ajuntament per 
habitant 

0,14 0,10 Reducció 
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6. L’EQUITAT ENERGÈTICA 

La renda familiar disponible bruta (RBFD) mesura els ingressos de què disposen els residents 
d'un territori per destinar‐los a consum o a l'estalvi, i no només depèn dels ingressos familiars 
vinculats directament als seus salaris, sinó que també està influïda per l'activitat de 
l'Administració pública mitjançant impostos i prestacions socials. La RBFD ens indica que 
Manlleu ha tingut una evolució positiva, de la mateixa manera que la resta del territori. 
 
L'evolució de la RBFD dels últims anys mostra per una banda una evolució positiva i constant, 
passant dels 14.000 €/habitant el 2010 a 14.900€/hab el darrer any 2017 al municipi de Manlleu. 
Aquesta evolució ha estat a la tendència comarcal, tot i que amb uns valors lleugerament 
inferiors. Paral·lelament a aquest increment s'ha produït un increment de la capacitat 
adquisitiva en relació a la comarca d’Osona, passant d'un índex 93,4/100 a 98,6/100. 
 

 
Figura 49 Evolució de la renda familiar disponible bruta a Manlleu, Vic, Osona i Catalunya entre els anys 2010 i 
2017. 
Font: Idescat 

 
Taula 22 Renda familiar disponible bruta a Manlleu, Vic, Osona i Catalunya de l'any 2010 a al 2018 

 Manlleu 
Índex 
(àmbit 
=100) 

Vic 
Índex 
(àmbit 
=100) 

Osona 
Índex 
(àmbit 
=100) 

Catalunya 
Índex 
(àmbit 
=100) 

2010 14.000 83,7 16.000 95,5 15.700 93,4 16.800 100 

2011 14.400 86,4 16.000 95,7 15.700 94,3 16.700 100 

2012 13.800 86,9 15.200 96,2 15.300 96,8 15.800 100 

2013 14.000 88,5 15.100 95,3 15.300 96,5 15.800 100 

2014 13.600 84,9 15.400 96,2 15.400 96,3 16.000 100 

2015 14.200 85,6 15.700 94,3 15.900 95,8 16.600 100 

2016 15.100 88,8 16.400 96,5 16.500 97 17.000 100 

2017 14.900 86,3 17.400 100,7 17.000 98,6 17.300 100 

2018 15.400 87,1 16.500 93,6 17.200 97,3 17.600 100 

Font: Idescat 

 
La RBFD de Manlleu està per sota dels nivells de la comarca, de la ciutat de Vic i de la mitja de 
Catalunya en tot el període analitzat. En aquest sentit, Manlleu tenia l’any 2018 una renda 7 
punts inferior a la de Vic i 10 punts per sota de la mitjana comarcal. 
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6.1 Programa llars vulnerables 

Amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments de la demarcació de Barcelona en les accions 
preventives contra la pobresa energètica, la Diputació de Barcelona ofereix des del març de 2017 
un programa d’auditories i intervenció a les llars en situació de vulnerabilitat. Es tracta d’una 
actuació transversal, que impulsen els àmbits de Benestar Social, Medi Ambient i Habitatge de 
la corporació. 
 
El programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica ofereix als 
ajuntaments accions per millorar l’eficiència energètica de les llars en situació de pobresa 
energètica, reduir les despeses d’aquestes llars en subministraments bàsics (electricitat, aigua i 
gas) i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat. 
 
El programa inclou dues visites a domicili -en què hi participen un tècnic especialitzat en 
eficiència energètica i un tècnic d’intervenció social- i a partir de les quals es dissenya i s’implanta 
una intervenció integral, amb la instal·lació d’aparells de monitoratge de consum, l’anàlisi de 
factures i hàbits de despesa i el recull de dades de diagnòstic social. 
 
A Manlleu s'han realitzat 43 sol·licituds des de l'any 2016 a 2019 (8 a l'any 2016 i 35 entre els 
anys 2017 i 2019) i s'han realitzat 21 auditories energètiques (13 a l'any 2016 i 8 a l'any 2017). 
Tots aquests són casos de vulnerabilitat que s'han detectat a través dels serveis socials 
municipals. 
 

  
Figura 50 Auditories energètiques sol·licitades per any i realitzades a Manlleu 
Font: Diputació de Barcelona  
 

Segons dades de “Manlleu Dades Obertes”, el banc d'aliments El Sarró, servei que mitjançant 
voluntaris i voluntàries té com a objectiu lluitar contra la pobres i la fam de la població amb pocs 
recursos, va atendre 517 famílies l’any 2020 (1.721 beneficiaris en total) i es van entregar 6.142 
lots i en total es va distribuir 186.204,26 kg d’aliments. 
 
En quan a l’índex de vulnerabilitat del municipi, Manlleu rep una puntuació de 93,5, per sobre 
de la mitjana comarcal, que és de 92,4. Aquest índex és una mesura sintètica que es realitza des 
de la Diputació de Barcelona, on es calcula el nivell de benestar de la població dels municipis de 
la demarcació de Barcelona. Reflecteix el context en què treballen els ens locals i que influeix en 
la demanda i els resultats dels serveis. És una mesura sintètica, que analitza la vulnerabilitat 
social a partir de sis indicadors relatius a tres dimensions rellevants en el benestar de les 
persones: la socioeconòmica, la demogràfica i l’educativa; avaluades mitjançant sis indicadors. 
És una mesura relativa, ja que quantifica la vulnerabilitat social respecte la mitjana de la 
demarcació (excloent-ne el municipi de Barcelona), que s’ha fixat en 100. 
 

0 5 10 15 20 25 30

Auditories sol·licitades l'any 2016

Auditories executades l'any 2016

Auditories sol·licitades l'any 2017

Auditories executades l'any 2017

Auditories sol·licitades l'any 2019

Auditories energètiques Manlleu

67%

33%

Auditories sol·licitades Auditories executades



 
 

 

 
 

Àrea d’Acció Climàtica 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 71] 

Manlleu també presenta un nombre molt alt de beneficiaris de la Renda mínima d’inserció 
(RMI). Es tracta d’un ajut econòmic temporal destinat a persones amb pocs ingressos i greus 
dificultats econòmiques i socials, per tal d’afavorir la inserció o reinserció social i laboral. 
Es complementa amb accions de suport a la integració social, a la formació d’adults i a la inserció 
laboral. Concretament ho reben 36,5 persones per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana 
comarcal és de 17. A més a més, el nombre de persones usuàries ateses als Serveis socials per 
cada 1.000 habitants és de 224 persones, mentre que la mitjana comarcal és de 145. 
 
Per altra banda, destacar la creació de l’Oficina d’estalvi energètic, la primera oficina de la 
comarca d’Osona específica en matèria energètica. Per tal d’arribar al màxim de persones, 
comerços i empreses l’oficina és itinerant, oferint el servei a diferents espais de la ciutat.  
 
Destacar algunes dades de 2020 de l’Oficina: s’han atès a 889 persones, s’han tramitat 170 bons 
socials i realitzat 27 fraccionament de factures. S’han realitzat també 350 informes per evitar el 
tall de subministrament en llars vulnerables i 78 rehabilitacions energètiques.  
 
A Catalunya, la crisi econòmica dels darrers anys ha tingut un fort impacte i propiciat noves 
situacions de vulnerabilitat econòmica  que afecten directament a les despeses bàsiques de la 
llar, com son els subministraments d’aigua, llum i gas o altres fons de calor. Per altra banda, 
l’avenç en polítiques de sostenibilitat energètica i canvi climàtic ha anat evolucionant en els 
darrers anys, desenvolupant-se l’any 2008 un Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia 
sostenible local, fonamentats a Manlleu, en un primer Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES). Aquest pla va estar actualitzat l’any 2016 en un nou Pla d’eficiència energètica i 
sostenibilitat de Manlleu, vigent en l’actualitat, i que recull diferents accions. Emmarcada dins 
aquest pla, es crea l’Oficina d’Estalvi i Eficiència Energètica que té per objectius: 
 

− Incrementar l'assessorament i la informació de la ciutadania en general. 

− Disminuir el consum energètic i l'import de les factures de les llars en situació de 
vulnerabilitat. 

− Millorar l'eficiència energètica de les llars. 

− Informar a la ciutadania sobre els seus drets, recursos disponibles i requisits per 
accedir al servei i als recursos que aquest ofereix. 

− Capacitar i apoderar a les persones en situació de vulnerabilitat energètica. 

− Establir contacte amb les companyies subministradores per tal d’afavorir la signatura 
de convenis de col·laboració que afavoreixin l’aplicació de mesures de protecció a les 
persones en situació de vulnerabilitat econòmica. 
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7. LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

Per avançar cap a la transició energètica caldrà analitzar les dades de consums energètics 
disponibles, així com del potencial de Manlleu tant en termes d’implantació de renovables, 
d’estalvi i d’eficiència com de mobilitzar la societat civil i el teixit productiu perquè siguin 
proactius  en la transformació energètica del municipi i poder avançar cap a un model de 
generació energètica distribuïda. 
 
Pel què fa a les dades obtingudes mostren un escenari actual amb molt de marge de millora atès 
que la dependència energètica exterior (no local) és molt elevada (per sobre del 90%), així com 
també ho és la dependència energètica del carboni.  
 
La dependència energètica és especialment forta en la mobilitat. Per la qual cosa caldrà que es 
plantegin solucions que integrin la producció elèctrica local i renovable amb l’electrificació del 
parc mòbil. 
 
La implicació de la societat civil i de les activitats econòmiques s’aconseguirà mitjançant la 
facilitació de l’autoconsum compartit i amb la possibilitat de crear comunitats energètiques. Per 
aconseguir aquest punt caldrà incloure mecanismes de capacitació, informació i comunicació 
eficient i eficaç amb la ciutadania i tots els agents implicats. La inclusió de noves tecnologies, 
amb dispositius específics que permetin l’encaix entre la demanda energètica i la producció local 
i que facilitin la presa de decisions a tots els actors implicats. 
 
Així doncs en aquest apartat del pla s’inclourà: 
 

- Recursos distribuïts renovables necessaris, per a la producció elèctrica com tèrmica, per 
assolir els objectius de 35% de renovables en el consum final d’energia. 

- Recursos necessaris per integrar la producció d’energia distribuïda. 
- Mecanismes per aconseguir executar les instal·lacions d’energies renovables i per a la 

millora de xarxes de distribució local de l’energia: creació de comunitats energètiques 
(requeriments mínims legals, pas a pas de constitució d’una comunitat), finançament 
participat, cofinançament amb d’altres administracions, creació de fons climàtics locals, 
etc. 

- Capacitació i comunicació a la societat civil i les activitats econòmiques per aconseguir 
la seva participació activa. 

- Estructures de gestió energètica, tant per a l’Ajuntament com per al municipi, que 
podran ser municipals o comarcals, mitjançant plataformes específiques i personal 
especialitzat. 

 
 

7.1 Els recursos energètics locals 

En aquest apartat es fa una primera anàlisi dels recursos energètics locals disponibles tant per a 
la generació d’energia tèrmica com per a la producció elèctrica a Manlleu. A partir d’aquesta 
anàlisi es determinaran les opcions a incloure en el pla. 

7.1.1 Producció local d’energia tèrmica: 

Actualment no hi ha cap instal·lació geotèrmica al municipi. Manlleu, dins de la plana de Vic, se 
situa en una àrea de gradient geotèrmic elevat, al voltant de 32 °C/KM, i té el seu origen en la 
circulació d'aigua subterrània ascendent (anomalies positives) i descendents, (anomalies 
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negatives)6. Això li confereix un caràcter com a reservori geotèrmic potencial que es podria 
explotar depenent dels "geothermal play types" definits per Moeck, I,S (2014)7 tal com es mostra 
en les figures següents: 
 
 

 

 
Sondeig d’investigació amb gradient superior a 5ºC/100m 

 
Surgència o captació sulfurosa 

 
Potencial geotèrmic d’origen profund en domini de conca sedimentària 

 
Figura 51 Mapa de potencial geotèrmic d'origen profund en domini extensional de el terme municipal de Manlleu 
Font: ICGC Geoíndex - Visor Geotèrmia profunda (2020) 

 
Figura 52 Mapa de gradient geotèrmic en °C/KM de Manlleu i el seu entorn 
Font: ICGC Geoíndex - Visor Geotèrmia profunda (2020) 

 

 
6 ICGC 2020. En: http://www1.igc.cat/bd/icgc_geoindex_v_geotermia_profunda.pdf  
7 Moeck, I.S. (2014): Catalog of geothermal play types based on geològic controls, Renewable and Sustainable Energy 

Rev. 2014;37:867-82 

http://www1.igc.cat/bd/icgc_geoindex_v_geotermia_profunda.pdf
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Per altra banda, en relació al consum de biomassa al municipi, aquest va produir-se en el sector 
domèstic i en el sector serveis. El consum s’ha incrementat molt des de l’any 2005, passant de 
569 MWha 1.812 MWh l’any 2018. Per altra banda, actualment l’ajuntament no disposa de cap 
instal·lació de biomassa. 
 
L'estudi i inventari de la demanda potencial de biomassa de la província de Barcelona en centres 
i administracions públiques recopila 8.152 equipaments amb un consum superior als 100.000 
kWh/any degut al fet que les instal·lacions de biomassa (principalment en forma d’estella 
forestal), només són aptes en centres de gran consum energètic o la unió de varis edificis amb 
consums elevats. S'estima en el conjunt de l'estudi que els equipaments amb potencial 
d'implantació de biomassa representen el 58% del consum tèrmic total, tal com es cita en 
l’estudi de 20168. A la taula següent queda recollida la demanda potencial de biomassa per tipus 
d'equipament a Manlleu. 
 
Taula 23 Demanda potencial de biomassa por tipus d’equipament a Manlleu 

Tipus d'equipament Nom de l'equipament 
Demanda potencial 
biomassa (kWh) 

Escola bressol Llar d'infants Colors 174.483 

Museu/Centre interpret. Museu industrial del ter 126.301 

Escola bressol Escola Bressol Els Picarols 118.251 

Escola bressol Llar privada Sol Solet 118.251 

Residència gent gran Residència Aura de Manlleu 135.274 

Centre assist. primària CAP Manlleu 153.970 

Escola Escola Quatre Vents 103.029 

Escola Tangram 300.313 

Escola El Carme-Vedruna 300.313 

Escola La Salle Manlleu 300.313 

Escola Casals-Gràcia 300.313 

Institut Institut Antoni Pous i Argila 295.734 

Escola Escola Puig-Agut 259.012 

Institut Sec. d'Institut La Teuleria 257.101 

Ajuntament/Casa 
consistorial 

Ajuntament de Manlleu 
245.472 

Escola Escola Pompeu Fabra 401.879 

Pavelló poliesportiu Pavelló + pistes poliesportives 380.307 

Hospital Hospital Sant Jaume de Manlleu 4.622.297 

Piscina coberta Piscines municipals 1.824.131 

Font: SITMUN. Diputació de Barcelona 

 
Finalment, tot i que actualment no es disposa d’un estudi detallat del potencial de producció 
d’energia solar tèrmica al terme municipal, sí que es compta amb un estudi realitzat per la 
Diputació de Barcelona del potencial de teulades fotovoltaiques de la comarca (veure apartat 
següent). 
 

7.1.2 Producció local d’energia elèctrica 

En relació a la generació d’energia elèctrica derivada d’instal·lacions fotovoltaiques a Manlleu, 
la seva producció ha experimentat un notable creixement des de l'any 2005 a l'any 2019, on ha 
passat de produir 8.213 KWh el 2005 a produir-ne 952.979 KWh el 2019. 
 

 
8 Vegeu en: http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/SEE1M/biomassa/DIBA_Resum_estudi_biomassa.pdf  

http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/SEE1M/biomassa/DIBA_Resum_estudi_biomassa.pdf


 
 

 

 
 

Àrea d’Acció Climàtica 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 75] 

 
Figura 53 Evolució de la producció d’energia fotovoltaica a Manlleu 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Barcelona. 

 
Des de l’ajuntament es destaca que hi ha disponibilitat de sostres aptes per instal·lacions 
d’energia fotovoltaica a les escoles, naus brigada, Museu del ter, entre altres. 
 
Pel que fa a la producció fotovoltaica de l’àmbit ajuntament, es va passar de produir 6 MWh 
l’any 2005 a 250 MWh l’any 2019.  
 
A continuació s’afegeix una taula amb el llistat d’instal·lacions fotovoltaiques a equipaments 
municipals de Manlleu: 
 
Taula 24 Llistat d’instal·lacions fotovoltaiques a equipaments municipals de Manlleu 

Nom equipament kWp 

Deixalleria municipal 4,8 

Pavelló poliesportiu 100 

Piscines municipals 90 
Font: SITMUN. Diputació de Barcelona 
 

Tot seguit es pot observar el mapa del potencial d’implantació fotovoltaica a Manlleu, realitzat 
per l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
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Figura 54 Mapa de potencial d'implantació i inventari d'instal·lacions fotovoltaiques 
Font: SITMUN. Diputació de Barcelona 

 
A la taula següent queda recollida la demanda potencial d’instal·lacions fotovoltaiques a 
equipaments municipals de Manlleu. Aquestes dades provenen d’un estudi realitzat per la 
Diputació de Barcelona on s’estudia el potencial d’instal·lacions fotovoltaiques al municipi en 
funció de les característiques climàtiques i la dels equipaments municipals. 
 
Taula 25 Llistat del potencial d’instal·lacions fotovoltaiques a equipaments municipals de Manlleu 

Nom equipament kW 
Pot.màx. segons sup. 

útil (kwp) 

Pot.màx. segons optimit. 

autoconsum (kwp) 

Escola Quatre vents 62.927 59,91 10,67 

Pis social 1.675 34,39 0,28 

Pis social 1.675 34,39 0,28 

Escola Pompeu Fabra 77.114 38,43 12,54 

Museu industrial del ter 113.531 48,58 18.46 

Comporta canal 1.173 2,99 0,2 

Embarcador del Ter 5.657 2,83 0,96 

Magatzem Foment 4.845 35,03 0,82 

Rocòdrom Can Tiba 3.248 25,89 0,55 

Turbines les 3 Fàbriques 1.444 1,4 0,23 

Habitatge social 3.616 3,33 0,59 

Habitatge social 3.616 3,33 0,59 

Biblioteca Mossèn Blancafort 4.866 18,04 0,79 

Llar d'infants Colors 38.167 37,57 6,47 

Escola Puig-Agut 58.797 79,26 9,97 

Font i ascensor plaça Fra. Bernardí 7.904 0,16 0,16 

Ajuntament 148.488 20,11 20,11 

Font: SITMUN. Diputació de Barcelona 
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En relació a l’energia hidroelèctrica a Manlleu, la producció ha experimentat un descens des de 
l'any 2005 a l'any 2018, on ha passat de produir 3.144.582 KWh el 2005 a produir-ne 2.472.233 
KWh el 2018. 
 
Actualment, l’ajuntament de Manlleu té tres instal·lacions de producció hidroelèctrica de la seva 
propietat, aquestes són: La turbina hidràulica de Can Sanglas, la turbina hidràulica de Can Filtex 
i la turbina hidràulica de Can Buixó. La producció renovable ha augmentat fins a 1.062.202 kWh 
l’any 2018. 
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7.2 Punts forts i punts febles 

A continuació es presenta en format de taula i de forma sintètica les principals conclusions que 
s’extreuen de l’anàlisi d’emissions de GEH dels diferents sectors de l’àmbit del Pacte dels 
Alcaldes, i de la caracterització del municipi. 
 
Taula 26 Punts forts i punts febles. 

 Punts forts Punts febles 

1. Estructura i territori - Suport d’ens supramunicipals 
- Oficina d’Estalvi i Eficiència Energètica 

 

2. Mobilitat i transport - Disminució dels consums i emissions del 
sector transport (2005-2018)  
- Bona connectivitat Infraestructura viària i 
ferroviària 
- Pla de mobilitat del municipi 
- Bonificacions fiscals del 75% pels vehicles 
elèctrics purs i del 50% pels que generin 
emissions de CO2 inferiors a 92 gr./km. 
- 2 punts de recàrrega de vehicles semiràpids 
actuals i 2 punts futurs projectats (deixalleria), 
així com 6 punts de recàrrega privats (Bon preu 
Esclat) 
 

- El transport és el responsable del 57% de les 
emissions totals a l'àmbit PAESC 
- Poca presència de vehicles de baixes 
emissions 
 

3. Residus - Reducció de les emissions del tractament de 
residus (2005-2018) 
- Reducció de la generació de residus per 
habitant (2005-2018) 

 

4. Energia (Domèstic i 
Serveis) 

- Disminució dels consums i emissions del 
sector domèstic i serveis (2005-2018) 

- Elevat percentatge d’edificis antics construïts 
abans del 1980 
- Acció municipal ha de ser “indirecta”, 
mitjançant estímuls, ajuts, promocions... 

5. Equipaments - Reducció dels consums energètics i les 
emissions dels equipaments municipals (2005-
2018) 
- Control de consums mitjançant gestor 
energètic i comptabilitat energètica 
(programari específic Gemweb) 

- No tots els equipaments municipals disposen 
de telegestió 

6. Enllumenat públic - Disminució dels consums de l’enllumenat 
(2005-2018) 
- Disponibilitat d’un Pla de l’Enllumenat 

- Majoria de làmpades de vapor de sodi (65%) 

7. Flota de vehicles - Disminució del consum i les emissions de la 
flota de vehicles pròpia (2005-2018) 
- De la flota de vehicles total hi ha 7 vehicles 
amb menys de 5 anys d’antiguitat i hi ha un 
vehicle elèctric. 

- El 42% de la flota de vehicles té entre 15 i més 
de 20 anys. 

8. Infraestructures 
municipals 

- Disponibilitat d’una gran infraestructura verda - Capacitat d’inversió limitada 

9. Energies renovables - Elevat potencial d’implantació de renovables 
al municipi (fotovoltaica, solar tèrmica, 
geotèrmica, biomassa) 
- Increment de la producció d’energia 
fotovoltaica. 
- Augment de la producció d’energia 
hidroelèctrica. 
 

- Elevada dependència energètica exterior i del 
carboni 
- Capacitat d’inversió limitada 
 

 
 
 

7.2.1 Projecció d’escenaris d’emissions de GEH fins 2030 

En aquest apartat es mostren dos escenaris de futur, un es correspon a l’alternativa zero i l’altre 
a l’alternativa Transició energètica. S’entén:  
 



 
 

 

 
 

Àrea d’Acció Climàtica 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 79] 

• Alternativa zero: tendència que seguirien les emissions de CO2eq. si no es pren cap 
mesura correctora per tal de reduir les emissions del municipi. 

• Alternativa Transició energètica: tendència que han de seguir les emissions de CO2eq. 
amb els objectius establerts al PTE de reducció de més del 55% al 2030 i zero 
emissions al 2050. 

 
El gràfic següent mostra com l’escenari Transició energètica permet assolir un estalvi 
d’emissions superior a la l’alternativa de no realitzar cap tipus d’actuació. 
 

 
Figura 55 Projecció d’escenaris d’emissió de GEH fins l’any 2030. Escenari 1: alternativa zero (emissions 
disminueixen segons la tendència a la baixa d’emissions 2005-2018) i Escenari 2: alternativa transició energètica 
(emissions disminueixen per aconseguir l’objectiu del PTE). 
Font: Elaboració pròpia 
 

Tal i com es pot observar al gràfic anterior, l’escenari de transició energètica (escenari PTE)  
permet assolir un estalvi d’emissions del 55% respecte l’any 2005 de cara al 2030, mentre que 
amb l’escenari zero o Bussiness as usual (Bau2), on no es pren cap mesura i les emissions 
segueixen la tendència del període 2005-2018,  les emissions també disminuirien, però molt més 
lentament, pel que l’any 2030 tan sols s’assoliria una reducció del 46% de les emissions respecte 
el 2005.  
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8. PLA D’ACCIÓ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

A continuació es presenta el Pla de Transició Energètica de Manlleu (PTE) 2021-2030, el qual ha 
tingut com a base la diagnosi anterior, reunions amb els tècnics de l’Ajuntament així com els 
diversos estudis i documents existents de l’Ajuntament relacionats amb la matèria.   
 
Els eixos estratègics i el Pla d’acció es mostra als següents apartats 8.1 i 8.2. 
 
Les fitxes d’accions completes es mostren a l’Annex 1. 
 

8.1 Eixos estratègics 

El PTE 2021-2030 de Manlleu consta de 36 accions, estructurades en 7 eixos estratègics.  
 
Per coherència amb altres plans de l’Ajuntament, aquests eixos estratègics corresponen als eixos 
identificats en l’Agenda 2030 de Manlleu. A la taula resum a continuació es mostren els eixos 
estratègics del PTE, el seu objectiu principal, els agents implicats i els ODS amb què es connecten 
principalment. 
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Taula 27 Resum dels eixos estratègics del PTE 2021-2030 de Manlleu 

 
EIX ESTRATÈGIC OBJECTIUS AGENTS PRINCIPALS IMPLICATS ODS VINCULATS 

1. Garantir l'eficiència energètica de 

les construccions noves i existents 

Promoure la reducció de consum i eficiència energètica dels equipaments i 

instal·lacions municipals i l’enllumenat públic així com les noves 

construccions a zero emissions 

Cap Servei Infraestructures Urbanes, 

Urbanisme 

 

 

2. Impulsar la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques i altres fonts 

renovables a tots els edificis 

municipals 

Impulsar la producció i consum renovable elèctric i tèrmic a les instal·lacions 

i equipaments municipals de Manlleu 

Cap Servei Infraestructures Urbanes, 

Urbanisme 

 

 

3. Fomentar una mobilitat 

sostenible, eficient i de baixes 

emissions al municipi 

Fomentar la transició cap a una mobilitat pública i privada baixa en 

emissions, eficient i sostenible a Manlleu 

Contractació i Compres, 

Enginyera Obra Pública i Mobilitat, 

Medi Ambient, 

Urbanisme, 

Promoció Social 

 

  

4. Lluitar contra la pobresa 

energètica 

Millorar la qualitat de l’edificació i la reducció de consums energètics a 

través de la rehabilitació energètica al sector privat i reduir la pobresa 

energètica a zero 

Oficina Estalvi i Eficiència Energètica, 

Medi Ambient, 

Agenda 2030 

 

 

5. Promoure l'educació i divulgació 

dels efectes del canvi climàtic i de les 

possibles solucions per mitigar-los 

Incrementar la sensibilització i formació de la ciutadania, sector privat i 

tècnics municipals sobre els impactes del canvi climàtic, l’eficiència 

energètica i bones pràctiques en matèria de mitigació i adaptació al canvi 

climàtic 

Medi Ambient, 

Cap Servei Infraestructures Urbanes, 

Promoció econòmica, 

Oficina Estalvi i Eficiència Energètica, 

Agenda 2030 
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EIX ESTRATÈGIC OBJECTIUS AGENTS PRINCIPALS IMPLICATS ODS VINCULATS 

6. Promoure les instal·lacions 

d'energia renovable a nivell 

domèstic i empresarial 

Incentivar la implementació d’instal·lacions renovables a nivell privat així 

com la creació de comunitats energètiques per incrementar la producció i 

consum renovable a Manlleu 

Agenda 2030, 

Medi Ambient 

Oficina Estalvi i Eficiència Energètica 
 

7. Vetllar perquè Manlleu sigui un 

municipi més resilient davant del 

canvi climàtic 

Fomentar un model de consum responsable i desenvolupament sostenible 

en sectors com els residus, l’aigua o l’agrícola 

Medi Ambient, 

OPE 
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Donat que les emissions de l'àmbit de compromís del PTE al 2005 són de 86.305 tCO2e  es 
proposen 7 eixos d’acció que han de permetre la reducció de 26.921 tCO2e, la qual cosa suposa 
un 55,3% d'emissions respecte el 2005.  
 
En termes relatius es preveu que de les 4,43 tCO2e/hab del 2005 es passi a 1,75 tCO2e/hab al 
2030. 
 
El Pla es revisarà cada dos anys per actualitzar-lo i avaluar el seu potencial per assolir la 
neutralitat de les emissions al 2050. 
 
 

8.2 Les accions 

El Pla d’Acció recull les accions que l’Ajuntament ha d’emprendre per tal d’assolir l’objectiu de 
reduir, com a mínim, el 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi. 
 
A partir de les diferents fonts d’informació de què s’ha disposat (reunions internes amb els 
tècnics de l’ajuntament, la diagnosi de l’avaluació d’emissions, l’evolució de les emissions de 
GEH del municipi i de l’Ajuntament, entre altres), han sorgit un seguit d’accions que s’hauran 
d’emprendre per tal d’arribar als objectius marcats. 
 
Aquestes es mostren a continuació estructurades segons els eixos estratègics definits en 
l’apartat anterior i indicant tots els agents responsables i implicats en cada acció, així com 
l’horitzó temporal. 
 
 

EIX 1: Garantir l'eficiència energètica de les construccions noves i existents 

TITOL ACCIÓ AGENTS IMPLICATS 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

Gestor i responsable energètic pels equipaments municipals 
més consumidors  

Cap Servei Infraestructures Urbanes 
Agència Local de l’Energia d’Osona 
(ALEO) 

2021-2022 

Telegestió a tots els equipaments municipals Cap Servei Infraestructures Urbanes 
Agència Local de l’Energia d’Osona 
(ALEO) 
 

2022-2026 

Aïllament tèrmic de tots els edificis principals Cap Servei Infraestructures Urbanes 
 

2022-2026 

Il·luminació interior 100% LED a edificis municipals  Cap Servei Infraestructures Urbanes 
 

2027-2030 

100% de les noves construccions a emissions 0 al 2030 Urbanisme 2026-2030 

Pla millora enllumenat públic: Instal·lació de LED al 100% de 
l'enllumenat públic i semàfors 

Cap Servei Infraestructures Urbanes 2022-2026 
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EIX 2: Impulsar la instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres fonts renovables a tots els edificis 
municipals 

TITOL ACCIÓ AGENT IMPLICATS 
HORITZÓ 

TEMPORAL 
Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis 
i equipaments municipals per autoconsum 

Urbanisme 2027-2030 

Eliminació de fonts fòssils tèrmiques (calderes de gasoil, gas 
natural) per fonts renovables 

Cap Servei Infraestructures 
Urbanes 

2024-2028 

 
 

EIX 3: Fomentar una mobilitat sostenible, eficient i de baixes emissions al municipi 

TITOL ACCIÓ AGENT IMPLICATS 
HORITZÓ 

TEMPORAL 
Substitució de vehicles municipals accionats amb 
combustibles fòssils per vehicles elèctrics i inclusió de 
criteris de vehicles amb baixes o nul·les emissions 

Contractació i compres 2022-2030 

Pla de mobilitat interna de l'Ajuntament i formació sobre 
mobilitat sostenible 

Enginyera Obra Pública i Mobilitat, 
Medi Ambient i Contractació 

2022-2024 

Incorporació de criteris sobre vehicles eficients en els plecs 
de contractació 

Contractació i compres 2021-2023 

Promoció de carrils bicicleta (municipal i intermunicipal) i 
d'aparcaments segurs per a bicicletes 

Urbanisme 2021-2023 

Foment de la mobilitat elèctrica Urbanisme, Medi Ambient, 
Enginyera Obra Pública i Mobilitat 
 

2021-2026 

Promoció dels camins escolars segurs Urbanisme 2024-2026 

Promoció de les iniciatives de mobilitat col·laborativa i 
cursos de mobilitat sostenible per la població 

Medi Ambient 2022-2030 

Optimització dels serveis de transport col·lectiu Enginyera Obra Pública i Mobilitat, 
Promoció Social 

2024-2026 

Pacificació de carrers Urbanisme 2024-2026 

 

 
 

EIX 4: Lluitar contra la pobresa energètica 

TITOL ACCIÓ AGENT IMPLICATS 
HORITZÓ 

TEMPORAL 
Rehabilitació del parc d'edificis més antic: bonificacions 
fiscals en matèria d'eficiència energètica i implantació 
d’energies renovables 

Oficina Estalvi i Eficiència 
Energètica; Medi Ambient 

2021-2023 

Impuls de les iniciatives arrencades des de l'Oficina d'Estalvi 
Energètic per lluitar contra la pobresa energètica  

Oficina Estalvi i Eficiència 
Energètica 

2021-2030 

Energia renovable municipal a famílies vulnerables (estudi + 
construcció d'instal·lacions) 

Agenda 2030 2026-2030 
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EIX 5: Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi climàtic i de les possibles solucions per 
mitigar-los 

TITOL ACCIÓ AGENT IMPLICATS 
HORITZÓ 

TEMPORAL 
Elaboració d'un manual de bones pràctiques ambientals en 
els equipaments municipals 

Medi Ambient 2021-2023 

Criteris ambientals en l’adquisició de béns i serveis 
municipals 

Medi Ambient 2022-2030 

Campanyes per la conscienciació dels usuaris i treballadors 
municipals 

Medi Ambient; Cap Servei 
Infraestructures Urbanes 

2021-2023 

Cursos de formació en matèria d'energia als treballadors 
municipals 

Medi Ambient 2021-2023 

Campanyes, assessorament i auditories energètiques al 
sector serveis i industrial 

Promoció econòmica / Oficina 
Estalvi i Eficiència Energètica 

2024-2030 

Campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania 
vinculades amb l’eficiència energètica, compra d’energia 
verda i energies renovables   

Oficina Estalvi i Eficiència 
Energètica 

2021-2030 

Campanyes per a reduir el consum d'aigua Medi Ambient / Oficina Estalvi i 
Eficiència Energètica 

2021-2030 

Certificació a empreses que prenen mesures per reduir els 
seus consums energètics i les seves emissions  

Agenda 2030 2021-2030 

Declaració de l'emergència climàtica Agenda 2030 2021-2022 

Assemblea o Taula ciutadana de canvi climàtic a Manlleu Medi Ambient / Agenda 2030 2021-2030 

 
 

EIX 6: Promoure les instal·lacions d'energia renovable a nivell domèstic i empresarial 

TITOL ACCIÓ AGENT IMPLICATS 
HORITZÓ 

TEMPORAL 
Creació de comunitats energètiques als polígons d'activitats 
econòmiques (PAE) 

Agenda 2030 2021-2030 

Foment de les instal·lacions renovables entre la ciutadania Medi Ambient 2021-2030 

 
 

EIX 7: Vetllar perquè Manlleu sigui un municipi més resilient davant del canvi climàtic 

TITOL ACCIÓ AGENT IMPLICATS 
HORITZÓ 

TEMPORAL 
Implantació del porta a porta i campanyes específiques per 
incrementar el percentatge de la recollida selectiva 

Medi Ambient 2021-2030 

Foment del consum de productes de proximitat i 
d'agricultura ecològica 

OPE 2021-2023 

Ordenança municipal d'aigua Medi Ambient 2027-2030 

Identificació dels embornals de carboni a Manlleu Medi Ambient 2024-2026 
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8.3 Resum del pla d’acció 

Amb l’aplicació de les 36 accions es preveu la reducció total de 26.921 tCO2e, la qual cosa suposa 
un 55,3% d'emissions respecte el 2005. El cost total de l’aplicació del Pla és de 13.131.865 €. 
 
Del total d’accions, 11 estan ja en curs i 25 no iniciades, pel que en total hi ha un 31% de les 
accions iniciades. 
 

 
 
Figura 56. Estat d’execució de les accions del PTE 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 

 
 

Figura 57: Nombre d’accions, reducció d’emissions i energia, producció renovable i cost estimat del PTE segons 
sectors (%) 
Font: Elaboració pròpia. 
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Resum general del pla d’acció per eixos estratègics  
 
Taula 28: Resum general del PTE de Manlleu a 2030 per eixos estratègics.  
 

EIX ESTRATÈGIC 
NOMBRE 

D'ACCIONS 

COST 
TOTAL 

GLOBAL 
(€) 

REDUCCIONS 
D'EMISSIONS  

(t CO₂) 

ESTALVI 
ENERGÈTIC 
(kWh/any) 

PRODUCCIÓ 
ENERGÈTICA 
(kWh/any) 

Fomentar una mobilitat 
sostenible, eficient i de 
baixes emissions al municipi 

9 3.232.652 12.600 49.649.229 0 

Garantir l'eficiència 
energètica de les 
construccions noves i 
existents 

6 2.297.589 446 1.523.612 0 

Impulsar la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques i 
altres fonts renovables a 
tots els edificis municipals 

2 3.156.333 683 3.048.401 2.828.401 

Lluitar contra la pobresa 
energètica 

3 421.000 954 3.400.729 313.698 

Promoure l'educació i 
divulgació dels efectes del 
canvi climàtic i de les 
possibles solucions per 
mitigar-los 

10 1.981.850 6.698 8.571.012 1.460.711 

Promoure l'educació i 
divulgació dels efectes del 
canvi climàtic i de les 
possibles solucions per 
mitigar-los 

2 1.988.300 3.219 9.404.123 9.404.123 

Vetllar perquè Manlleu sigui 
un municipi més resilient 
davant del canvi climàtic 

4 54.140 2.320 1.429.864 0 

Total 36 13.131.865 26.921 77.026.970 14.006.933 

Font: Elaboració pròpia. 
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Resum general del pla per àrea d’intervenció 
  
Taula 29: Resum general de les accions del PTE per àrea d’intervenció. 

Eixos 

Nombre 
Estalvis 
energètics 
(MWh/any) 

Producció de 
renovables 
(MWh/any) 

Reducció de 
CO2 (tCO2/any) 

Cost 
d'implementació 
estimat (€) 

01. Edificis municipals 8 908 0 217,7 1.399.257 

02. Edificis del sector 
terciari  

2 5.350 1.461 2.084 1.784.100 

03. Edificis  residencials 4 6.083 0 5.388 121.500 

04. Enllumenat públic 1 840 0 288 911.583 

05. Indústria 0 0 0 0 0 

06. Flota municipal 1 384 0 109 327.608 

07. Transport públic 1 14.311 0 3.774 30.000 

08. Transport privat 7 34.954 0 8.717 2.875.044 

09. Producció local 
d'energia 

5 12.766 12.546 4.010 5.565.633 

10. Producció local de 
calor/fred 

0 0 0 0 0 

11. Altres 7 1.430 0 2.334 117.140 

Total 36 77.027 14.007 26.921 13.131.865 

Font: Elaboració pròpia 
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8.4 Cronograma 

Taula 30. Cronograma de les accions del PTE 

 
Nom de l'acció 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Substitució de vehicles municipals accionats amb combustibles 
fòssils per vehicles elèctrics i inclusió de criteris de vehicles amb 
baixes o nul·les emissions 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pla de mobilitat interna de l'Ajuntament i formació sobre mobilitat 
sostenible 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Incorporació de criteris sobre vehicles eficients en els plecs de 
contractació 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Promoció de carrils bicicleta (municipal i intermunicipal) i 
d'aparcaments segurs per a bicicletes 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Foment de la mobilitat elèctrica 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Promoció dels camins escolars segurs 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Promoció de es iniciatives de mobilitat col·laborativa i cursos de 
mobilitat sostenible per la població 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Optimització dels serveis de transport col·lectiu 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Pacificació de carrers 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Gestor i responsable energètic pels equipaments municipals més 
consumidors  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Telegestió a tots els equipaments municipals 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aïllament tèrmic de tots els edificis principals 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Il.luminació interior 100% LED a edificis municipals  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

100% de les noves construccions a emissions 0 al 2030 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Pla millora enllumenat públic: Instal.lació de LED al 100% de 
l'enllumenat públic i semàfors 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis i 
equipaments municipals per autoconsum 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Eliminació de fonts fòssils tèrmiques (calderes de gasoil, gas natural) 
per fonts renovables 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
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Nom de l'acció 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Rehabilitació del parc d'edificis més antic: bonificacions fiscals en 
matèria d'eficiència energètica i implantació d’energies renovables 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Impuls de les iniciatives arrencades des de l'Oficina d'Estalvi 
Energètic per lluitar contra la pobresa energètica  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Energia renovable municipal a famílies vulnerables (estudi + 
construcció d'instal·lacions) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Elaboració d'un manual de bones pràctiques ambientals en els 
equipaments municipals 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Campanyes per la conscienciació dels usuaris i treballadors 
municipals 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cursos de formació en matèria d'energia als treballadors municipals 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Criteris ambientals en l’adquisició de béns i serveis municipals 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campanyes, assessorament i auditories energètiques al sector 
serveis i industrial 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania vinculades 
amb l’eficiència energètica, compra d’energia verda i energies 
renovables   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campanyes per reduir el consum d'aigua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Certificació a empreses que prenen mesures per reduir els seus 
consums energètics i les seves emissions  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Declaració de l'emergència climàtica 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Assemblea o Taula ciutadana de canvi climàtic a Manlleu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Creació de comunitats energètiques als polígons d'activitats 
econòmiques (PAE) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Foment de les instal·lacions renovables entre la ciutadania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Implantació del porta a porta i campanyes específiques per 
incrementar el percentatge de la recollida selectiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Foment del consum de productes de proximitat i d'agricultura 
ecològica 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ordenança municipal d'aigua 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Identificació dels embornals de carboni a Manlleu 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
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8.5 Finançament potencial de les actuacions 

La taula resum a continuació pretén mostrar el cost de les accions del PTE fonts de finançament,  
segons cada eix estratègic. 
 
Taula 31 Cost de les accions del PTE fonts de finançament,  segons cada eix estratègic. 

 

EIX ESTRATÈGIC 

Fonts de finançament 

Cost Ajuntament (€) Cost extern (€) Cost Total (€) 

Fomentar una mobilitat sostenible, eficient i de 
baixes emissions al municipi 

472.752 2.759.900 3.232.652 

Garantir l'eficiència energètica de les 
construccions noves i existents 

1.277.589 1.022.000 2.297.589 

Impulsar la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques i altres fonts renovables a tots 
els edificis municipals 

1.643.333 1.513.000 3.156.333 

Lluitar contra la pobresa energètica 421.000 0 421.000 

Promoure l'educació i divulgació dels efectes 
del canvi climàtic i de les possibles solucions 
per mitigar-los 

272.750 1.709.100 1.981.850 

Promoure l'educació i divulgació dels efectes 
del canvi climàtic i de les possibles solucions 
per mitigar-los 

175.500 1.812.800 1.988.300 

Vetllar perquè Manlleu sigui un municipi més 
resilient davant del canvi climàtic 

49.500 4.460 54.140 

Total 4.312.425 8.819.440 13.131.865 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 

8.6 El cost de la transició energètica 

En aquest apartat s’inclou una primera aproximació del cost de la transició energètica. La taula 
de sota representa una primera aproximació del cost de no actuar per l’ajuntament i el municipi 
globalment. 
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Taula 32. Cost de la transició energètica. Les dues primeres files corresponen al cost de la transició energètica (TE) 
i el cost de no actuar per l’Ajuntament, mentre que les dues últimes files corresponen al cost de la transició 
energètica i el cost de no actuar pel municipi.   

 

 
 
Font: Dades de la Diputació de Barcelona i elaboració pròpia  

 
 
Des de la Diputació de Barcelona s’ha realitzat una primera aproximació al cost de no actuar 
davant el canvi climàtic.  
 
Pel que fa a la transició energètica, tenint en compte els estalvis econòmics aconseguits en 
aquesta transició, s’estima que el cost de no fer la transició energètica a Manlleu és 22 vegades 
més car que fer-la.  
  
Pel que fa al cost de no actuar per l’Ajuntament, el cost de no fer la transició és 7 vegades 
més car per l’Ajuntament que fer-la. 
  

Euros Euros/habitant

Cost TE per Ajuntament 4.312.425 214

Cost no TE (Ajuntament) 95.099.195 4.709

Cost TE municipi 13.131.865 650

Cost no TE municipi 95.099.195 4.709
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9. LA GOVERNANÇA DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

9.1 Governança interna 

L’Ajuntament de Manlleu compta amb diverses àrees i serveis que d’una manera o altra estan 
relacionats i cal que s’impliquin amb el present pla, pel que cal treballar de manera coordinada 
per poder assolir els objectius del present pla, tant a nivell de transició energètica com 
d’adaptació.  
 
Entre altres, s’inclouen les àrees i serveis de Medi Ambient, Planificació Estratègica i Agenda 
2030, Oficina Estalvi i Eficiència Energètica, Urbanisme, Cap Servei Infraestructures Urbanes, 
Contractació i Compres, Enginyera Obra Pública i Mobilitat, Promoció Social, OPE, entre altres. 
 

9.2 Governança entre administracions 

L'Ajuntament de Manlleu compta amb el suport de diversos organismes per al desenvolupament 
i implementació del present Pla, que prové d’organismes supramunicipals com la Diputació de 
Barcelona, l'ALEO, l’ICAEN, l'IDAE entre altres.  

 
La Diputació de Barcelona ofereix suport integral de tipus polític, econòmic, tècnic, jurídic i 
comunicatiu, en totes les fases i requisits que emanin del Pacte dels Alcaldes i els Alcaldesses 
pel Clima i l'Energia. 

 
L’Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO) és un departament del Consell Comarcal que té com 
a principal objectiu l’assessorament i la col·laboració en la comptabilitat energètica dels 
ajuntaments de la comarca. Treballa amb els objectius de l’eficiència i l’estalvi energètics, i la 
promoció de les energies renovables. 
 

L'ICAEN dona suport tant tècnic com financer  al desenvolupament d'Actuacions d'Eficiència 
Energètica en edificis municipals, l'enllumenat públic o la mobilitat eficient. 
 
L'IDAE, per altra banda, du a terme accions de difusió i formació, assessorament tècnic, 
desenvolupament de programes específics i finançament de projectes d'innovació tecnològica 
per a l'impuls d'actuacions i projectes d'eficiència energètica i energies renovables.  

 
A més Manlleu està adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, una plataforma 
de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus 
problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a 
terme projectes d'interès comú. 
 
L’Ajuntament de Manlleu també està adherit a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 de 
Catalunya i està compromès amb l’Aliança Catalunya 2030. 
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9.3 Governança europea 

L’any 2008 amb l’adopció del Paquet de mesures de la UE sobre clima i energia, es va iniciar el 
Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia sostenible i local (PAES), una de les iniciatives més 
destacades a nivell municipal per lluitar contra el canvi climàtic i limitar les emissions de GEH. A 
partir de l’èxit del pacte dels alcaldes, el 2014 es llença la iniciativa Mayors Adapt, pel qual es 
convidava a les ciutat a assumir els compromisos polítics i prendre mesures per anticipar-se als 
efectes inevitables del canvi climàtic. A finals del 2015, ambdues iniciatives es van fusionar amb 
el nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (PACE), amb la que es van assumir 
els objectius de la Unió Europea pel 2030 i es va adoptar un enfocament integral d’atenuació del 
canvi climàtic i d’adaptació al mateix. Aquesta iniciativa es basa en un model de governança 
multinivell únic, que involucra administracions nacionals i sub-nacionals de manera que sigui 
l’adient per a una implementació exitosa de les polítiques locals d’energia i canvi climàtic. 
 
Aquesta iniciativa ha esdevingut un corrent principal en les polítiques de la UE (per tant 
incorporat dins aquestes polítiques) que permetrà noves oportunitats de finançament als 
municipis (per ex. ELENA, creada sota l’impuls del Pacte dels alcaldes, però també H2020, LIFE…).  
 

9.4 Governança local 

Amb la finalitat de fomentar la participació activa del conjunt d'agents locals (ciutadania, entitats 
de el teixit econòmic i social, sector mediambiental ...), una de les accions plantejades al present 
PTE és la creació de la Assemblea o Taula ciutadana de canvi climàtic a Manlleu, per impulsar les 
actuacions del present PTE i incrementar la sensibilització de la ciutadania en aquest àmbit, els 
representants de la qual també formaran part del Consell Sectorial de l’Agenda 2030 Manlleu. 
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10. SEGUIMENT I MONITORATGE DEL PLA 

El seguiment del PTE es farà d’acord amb els formularis i metodologies desenvolupades per 
l’Oficina del Pacte dels Alcaldes. El seguiment es farà cada dos anys i caldrà determinar l’estat 
d’implementació de cadascuna de les 36 accions del PTE, el seu grau d’execució i del seu cost.   
 
Per facilitar aquest seguiment, a la taula continuació  es mostren les 36 accions del PTE 
organitzades segons l’agent o agents responsables de la seva implementació. 
 
Taula 33. Promotor o responsable de cada actuació del PTE 2021-2030. 

PROMOTOR TITOL ACCIÓ 

Cap Servei Infraestructures 
Urbanes 
 

Gestor i responsable energètic pels equipaments municipals més consumidors 

Telegestió a tots els equipaments municipals 

Aïllament tèrmic de tots els edificis principals 

Il·luminació interior 100% LED a edificis municipals 

Pla millora enllumenat públic: Instal.lació de LED al 100% de l'enllumenat públic i 
semàfors 
Eliminació de fonts fòssils tèrmiques (calderes de gasoil, gas natural) per fonts 
renovables 

Urbanisme 100% de les noves construccions a emissions 0 al 2030 

Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis i equipaments 
municipals per autoconsum 
Promoció de carrils bicicleta (municipal i intermunicipal) i d'aparcaments segurs 
per a bicicletes 
Promoció dels camins escolars segurs 

Pacificació de carrers 

Contractació i Compres 
 

Substitució de vehicles municipals accionats amb combustibles fòssils per vehicles 
elèctrics i inclusió de criteris de vehicles amb baixes o nul·les emissions 
Incorporació de criteris sobre vehicles eficients en els plecs de contractació 

Enginyera Obra Pública i 
Mobilitat, Medi Ambient i 
Contractació 
 

Pla de mobilitat interna de l'Ajuntament i formació sobre mobilitat sostenible 

Urbanisme, Medi Ambient, 
Enginyera Obra Pública i 
Mobilitat 
 

Foment de la mobilitat elèctrica 

Medi Ambient Promoció de les iniciatives de mobilitat col·laborativa i cursos de mobilitat 
sostenible per la població 
Elaboració d'un manual de bones pràctiques ambientals en els equipaments 
municipals 
Cursos de formació en matèria d'energia als treballadors municipals 

Criteris ambientals en l’adquisició de béns i serveis municipals 

Foment de les instal.lacions renovables entre la ciutadania 

Implantació del porta a porta i campanyes específiques per incrementar el 
percentatge de la recollida selectiva 
Ordenança municipal d'aigua 
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PROMOTOR TITOL ACCIÓ 
Identificació dels embornals de carboni a Manlleu 

Medi Ambient; Cap Servei 
Infraestructures Urbanes 

Campanyes per la conscienciació dels usuaris i treballadors municipals 

Enginyera Obra Pública i 
Mobilitat, Promoció Social 

Optimització dels serveis de transport col·lectiu 

Oficina Estalvi i Eficiència 
Energètica; Medi Ambient 

Rehabilitació del parc d'edificis més antic: bonificacions fiscals en matèria 
d'eficiència energètica i implantació d’energies renovables 
Campanyes per a reduir el consum d'aigua 

Medi Ambient; Agenda 2030 Assemblea o Taula ciutadana de canvi climàtic a Manlleu 

Oficina Estalvi i Eficiència 
energètica 

Impuls de les iniciatives arrencades des de l'Oficina d'Estalvi Energètic per lluitar 
contra la pobresa energètica 
Campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania vinculades amb l’eficiència 
energètica, compra d’energia verda i energies renovables 

Agenda 2030 Energia renovable municipal a famílies vulnerables (estudi + construcció 
d'instal·lacions) 
Certificació a empreses que prenen mesures per reduir els seus consums 
energètics i les seves emissions 
Declaració de l'emergència climàtica 

Creació de comunitats energètiques als polígons d'activitats econòmiques (PAE) 

Promoció econòmica 
Oficina Estalvi i Eficiència 
Energètica 

Campanyes, assessorament i auditories energètiques al sector serveis i industrial 

OPE Foment del consum de productes de proximitat i d'agricultura ecològica 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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11. ANNEXES 

11.1 ANNEX 1 – Fitxes d’accions del PTE 2021-2030 
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Eix Estratègic:  Garantir l'eficiència energètica de les construccions noves i existents 

Gestor i responsable energètic pels equipaments 
municipals més consumidors 

ODS: 

 

  

CODI: 

A16/B12/C1 
 
 

 

Establish an energy manager figure for the most consuming municipal facilities 
PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Acció integrada  

Mec. d’acció: Gestió d'energia  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]  11,82 

Estalvi energètic [MWh/any]  45,01 

Producció energètica [MWh/any]    0,00 
Descripció:  
 
Actualment el seguiment anual del consum energètic i del cost municipal es realitza des de l’Ajuntament amb el suport 
de l’Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO). Es disposa de la plataforma Gemweb com a programari de 
comptabilitat energètica i anualment es generen informes amb les dades energètiques bàsiques que permeten 
diagnosticar l’evolució i la situació actual de l’Ajuntament de Manlleu en relació amb la gestió de l’energia. 
 
S’ha identificat que els equipaments més consumidors són els esportius (pavelló, pisicna...) i els educatius. En el cas 
de les escoles Pompeu Fabra i Puig-Agut i el pavelló i la piscina coberta estan ja telegestionats.  
 
Per tal de millorar aquesta gestió energètica, i poder aconseguir una major reducció de consums i emissions, es 
proposa l’establiment d’una figura de gestor i responsable energètic pels equipaments i instal·lacions municipals més 
consumidores. A priori, aquesta figura podria ser el conserge, en el cas de l’Ajuntament i les escoles per exemple, o 
altres que disposin de temps per fer un control general del consum de cada equipament. Entre altres, aquests 
responsables s’asseguraran que les llums estiguin apagades quan es tanca l'equipament, que la temperatura del 
termòstat sigui l’adequada, que els ordinadors o altres aparells electrònics estiguin apagats, etc. Cal tenir en compte 
que realitzant accions senzilles es pot assolir fins a un 1% d'estalvi dels consums energètics d'un edifici. 
Per tal d’assegurar la correcta gestió en aquest sentit, es realitzarà formació o capacitació, en cas que sigui necessària, 
als nous responsables designats.  
 
Es proposa, addicionalment, disposar des de l’Ajuntament un organigrama clar on s'identifiquen tots els actors en la 
gestió energètica, inclosos aquests nous responsables.  
 
Estalvi considerat per l’acció: amb aquesta acció es considera un estalvi d’un 1% per cada font d’energia consumida 
als equipaments i instal·lacions municipals.  
 
Inversió considerada: no s’ha considerat cap inversió ja que és una funció que se li doblarà a un treballador de 
l'Ajuntament. 
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    Inici  Final  

Promotor: Cap Servei Infraestructures Urbanes 
  

Període d’implantació  2021 2022 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de responsables energètics designats 
• Consum d’energia dels equipaments i instal·lacions municipals (kWh/any). 
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Eix Estratègic:  Garantir l'eficiència energètica de les construccions noves i existents 

Telegestió a tots els equipaments municipals 

ODS: 

 

 

CODI: 

A16/B12/C1 
 
 

 

Implement remote management in all municipal facilities 
PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Acció integrada  

Mec. d’acció: Gestió d'energia  

Estat acció: En curs És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]  59,11 

Estalvi energètic [MWh/any] 225,06 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
Actualment hi ha 23 equipaments municipals a Manlleu, dels quals els que actualment tenen telegestió són: escoles 
Pompeu Fabra i Puig-Agut, biblioteca municipal BBVA, Teatre Centre, Pavelló (només calefacció), piscina coberta. 
Complementàriament a la ja existent comptabilitat energètica, es proposa ampliar els equipaments amb telegestió a 
Manlleu per tal d’assolir el 100% d’equipaments telegestionats al 2030. S’instal·laran doncs aparells (smart meters) 
que permetin un telecontrol dels consums per detectar consums vampírics, mals usos, alarmes, etc. així com la 
telegestió, la qual cosa implica no només conèixer el consum gairebé instantani, sinó l'acció a distància. A més, es 
preveu la domotització d’almenys tots els edificis principals, com el camp de futbol i pavelló, l’escola Quatre Vents i 
l’escola bressol Colors, el Mercat Municipal, l’Ajuntament, Can Puget, la futura Comissaria, l’ASVAT i el Museu del Ter. 
 
Per tal que la telegestió funcioni i s’obtingui una reducció de consums i emissions reals cal que hi hagi un responsable 
que s’encarregui de fer aquest control de la telegestió i consums dels equipaments, que podrà ser personal propi 
municipal o un gestor extern (ALEO,...). Aquesta persona serà responsable de la redacció d’un informe anual (o més 
freqüentment si així es creu) sobre els consums, millores i problemes detectats en cada equipament (almenys dels 
més consumidors) així com un pla d’acció o recomanacions a realitzar per tal d’optimitzar i reduir el consum anual. 
 
Com a resultat de la implantació d’aquestes accions es tindrà un major i millor control de la gestió energètica i dels 
consums i es podran identificar millor les millores i actuacions a realitzar a cada equipament i instal·lació i optimitzar-
ne el seguiment.  
 
Estalvi considerat per l’acció: amb aquesta acció es considera un estalvi extra del 5% per cada equipament controlat i 
font d’energia consumida.  
 
Inversió considerada: s’ha considerat una inversió aproximada de 60.000 € / equipament (a finnaçar parcialment amb 
ajuts externs com Diputació de Barcelona o Generalita tde Catalunya) i una inversió periòdica de 2.000 € / per 
equipament un cop aquest està domotitzat.  
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    Inici  Final  

Promotor: Cap Servei Infraestructures Urbanes 
  

Període d’implantació  2022 2026 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament  34.000,00 

Cost estimat de l’actuació (altres) 1.020.000,00  

Suma cost ajuntament i altres 1.020.000,00 272.000,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  1.292.000,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de CUPS telegestionats 
• Nombre d'analitzadors instal·lats 
• Consum energètic dels equipaments i instal·lacions municipals (kWh/any) 
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Eix Estratègic:  Garantir l'eficiència energètica de les construccions noves i existents 

Aïllament tèrmic de tots els edificis principals 

ODS: 

 

  

CODI: 

A11/B12/C1 
 
 

 

Thermal insulation of all main buildings 
PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Envolupant d'edificis  

Mec. d’acció: Certificació energètica  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]  87,56 

Estalvi energètic [MWh/any] 412,97 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
L’aïllament tèrmic és clau per reduir l’ús de la calefacció a l’hivern i la refrigeració a l’estiu, així com per la millora del 
confort tèrmic. Algunes de les mesures que es poden prendre són la instal·lació de doble finestra o doble vidre a les 
finestres amb baixos valors de transmitància tèrmica (tancament estanc), substitució de cobertes, entre altres 
millores, que podrien arribar estalviar fins un 30% del consum energètic. 
 
A l’Ajuntament de Manlleu s'està treballant en un projecte de millora d'eficiència energètica de tots els edificis 
municipals, actualment en fase d’elaboració, on s'ha prioritzat els edificis amb consums energètics més elevats. Es 
preveu la millora de l’aïllament tèrmic de com a mínim tots els edificis principals, com són les piscines, el camp de 
futbol i pavelló, les escoles Pompeu Fabra, Puigagut, Quatre Vents i guarderia Colors, el Mercat Municipal, 
l’Ajuntament, Can Puget, la futura Comissaria, l’ASVAT, el Museu del Ter, el Teatre i el camp de futbol. 
 
L’objectiu és fer una rehabilitació d'aïllament suficient com per obtenir una lletra / certificació energètica mínima, i 
per tant pujar 1 o 2 lletres respecte l'actual en els equipaments municipals on es rehabiliti. 
 
Estalvi  considerat: L’estalvi final dependrà del nombre d’edificis municipals rehabilitats finalment a 2030, i les 
actuacions concretes implementades, però a priori es considera una reducció aproximada del 15% del consum tèrmic 
dels equipaments per les millores en aïllaments (50% dels equipaments * 30% de l’energia tèrmica emprada). 
 
Inversió considerada: No es considera cap inversió ja que el projecte de millora d'eficiència energètica dels edificis 
municipals està en fase d’elaboració. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Cap Servei Infraestructures Urbanes 
  

Període d’implantació  2022 2026 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   
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Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre d'edificis rehabilitats 
• Consum tèrmic dels equipaments i instal·lacions municipals (kWh/any) 
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Eix Estratègic:  Garantir l'eficiència energètica de les construccions noves i existents 

Il.luminació interior 100% LED a edificis municipals 

ODS: 

 

  

CODI: 

A14/B12/C1 
 
 

 

100% LED interior lightning in municipal buildings 
PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Sistemes d'enllumenat eficient  

Mec. d’acció: Gestió d'energia  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]   0,07 

Estalvi energètic [MWh/any]   0,20 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
A partir de setembre de 2012 van deixar de tenir presència en el mercat europeu les bombetes incandescents (tot i 
que algunes ja van desaparèixer de forma gradual des de l’any 2009). Les lluminàries existents, donada la facilitat de 
canvi, generalment es veuran substituïdes per bombetes de LED.  
 
Amb aquesta mesura es planteja la substitució progressiva de l’enllumenat interior dels edificis municipals que 
actualment és menys eficient (tubs fluorescents, làmpades halògenes, làmpades PLC, etc.) per nous punts de llum 
amb tecnologia LED, de menor consum, i canvis que permetran alhora rebaixar la potència contractada obtenint així 
un segon estalvi.   
 
Es proposa una implementació progressiva de la mesura, començant per aquells equipaments amb un major consum 
energètic associat a la il·luminació. 
 
Estalvi considerat: es considera un estalvi elèctric de 0,2 MWh, obtingut de l’estudi de millores de l’eficiència 
energètica dels equipaments realitzat per l’Ajuntament de Manlleu.  
 
Inversió considerada:  es considera una inversió total aproximada de 94.000 €, obtinguda de l’estudi de millores de 
l’eficiència energètica dels equipaments realitzat per l’Ajuntament de Manlleu. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Cap Servei Infraestructures Urbanes 
  

Període d’implantació  2027 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 94.006,94  

Cost estimat de l’actuació (altres)   
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Suma cost ajuntament i altres 94.006,94   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  94.006,94 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de lluminàries substituides 
• Consum energètic dels equipaments i instal·lacions municipals (kWh/any) 
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Eix Estratègic:  Garantir l'eficiència energètica de les construccions noves i existents 

100% de les noves construccions a emissions 0 al 
2030 

ODS: 

 

  

CODI: 

A16/B19/C1 
 
 

 

100% of new constructions with emissions from 0 to 2030 
PRIORITAT: 

3 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Acció integrada  

Mec. d’acció: Estàndards en edificació  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]   0,00 

Estalvi energètic [MWh/any]   0,00 

Producció energètica [MWh/any]    0,00 
Descripció:  
 
Aquesta acció té com a objectiu vetllar perquè els nous edificis es dissenyin seguint criteris de consum energètic 
pràcticament nul i incorporin instal·lacions d’alta eficiència energètica i generació d’origen renovable, per tal de 
fomentar la construcció d'habitatges passius o ecohabitatges. 
 
Per fer-ho, l’Ajuntament de Manlleu redactarà  una ordenança per establir i incorporar criteris bioclimàtics en les 
noves construccions i edificis a considerar en l’atorgament de les llicències urbanístiques. 
 
L’ordenança ha de tenir en compte criteris bioclimàtics en la construcció/rehabilitació com ara: orientació de l'edifici, 
aïllaments, consums i reutilització d’aigua, inclusió d’energies renovables, ventilacions creuades i sistemes passius de 
manteniment del confort, vegetació com aïllant tèrmic, enjardinament amb espècies autòctones, etc. Els criteris 
bioclimàtics són aquells que redueixen el consum d'aigua i energia, prioritzen la utilització de materials que 
requereixen menor energia per al seu processat i que, en general, afavoreixen un ús més eficient de els recursos 
utilitzats en l'edificació durant les fases de construcció i ús dels edificis, contribuint a millorar la qualitat de vida de la 
població i el confort climàtic. 
 
En aquest sentit, redactar una ordenança bioclimàtica a aplicar a les edificacions de nova construcció/rehabilitacions 
integrals que a priori inclouria, entre altres, els criteris següents: 
 
• Reutilització i estalvi d’aigua: Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar aigua apta per al 
consum de l'equipament higiènic previst de forma sostenible, incorporant mitjans que permetin l'estalvi, la 
reutilització i control del consum d'aigua com comptadors, reguladors de pressió, temporitzadors en aixetes, recollida 
i aprofitament d’aigua de pluja, reutilització de l’aigua sobrant de piscines, així com la connexió adequada a la xarxa 
de sanejament. 
• Orientació de l'edifici: disposar els salons i dormitoris al sud i les cuines, banys, rebosts, zones de treball que 
no requereixin sol, etc., al nord; en cas d'executar diverses edificacions en una mateixa parcel·la, es recomana disposar 
els edificis amb les seves façanes contraposades de tal manera que generin ombra en diferents moments del dia. 
• Eficiència energètica, enllumenat i inclusió d’energies renovables: les instal·lacions tèrmiques incorporaran 
subsistemes que permetin l'estalvi i la recuperació d'energia, així com l'aprofitament d'energies residuals; les 
instal·lacions solars, tèrmiques i fotovoltaiques han de proporcionar una aportació mínima en funció de la demanda 
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d'aigua calenta sanitària, i, en els casos que apliqui, una potència elèctrica generada mínima. Instal·lar il·luminació 
LED i de baix consum tant a l’interior com a l’exterior i prohibir l’ús de fanals i de làmpades de vapor de mercuri 
(VMAP). 
• Ventilacions creuades i sistemes passius de manteniment del confort: afavorir els habitatges amb doble 
façana per a la ventilació creuada; colors i acabats superficials acords amb les hores d'assolellament de cada façana; 
ús de dispositius bioclimàtics de protecció en cobertes inclinades (per exemple, panells solars) i en cobertes planes 
(per exemple, panells solars, tendals o elements d'ombra horitzontals, pèrgoles o emparrats). 
• Vegetació: cobertes i façanes verdes, disposició de plantacions d'arbres de fulla caduca al costat de les 
façanes oest de les edificacions confrontants amb la zona verda, per evitar l’excessiva radiació estival sobre les 
mateixes; ús d’espècies recomanades en funció de criteris de baix cost de manteniment i poques necessitats de reg 
(xerojardineria); ús d’aïllants vegetals, més fàcils de reciclar i reutilitzar i que generen menys impacte al medi ambient, 
com fibra de fusta, suro, fibra de cànem, fibres de lli, fibres de coco, bales de palla, cel·lulosa, cotó, etc 
 
L'ordenança també contemplarà la compra verda de materials en les construccions (fusta certificada, materials 
reciclats, etc.), que implica adquirir productes i serveis que ofereixin els nivells de qualitat exigits i alhora siguin 
respectuosos amb el medi ambient i certificats.  
 
Inversió considerada: Aquesta mesura no té cap cost. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Urbanisme 
  

Període d’implantació  2026 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  

• Ordenança redactada i aprovada 
• Consum d'energia del sector domèstic i serveis (MWh/any). 
• Nombre d'habitatges passius al 2030 
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Eix Estratègic:  Garantir l'eficiència energètica de les construccions noves i existents 

Pla millora enllumenat públic: Instal.lació de LED al 
100% de l'enllumenat públic i semàfors 

ODS: 

 

  

CODI: 

A21/B21/C1 
 
 

 

Public lighting improvement plan: Installation of 100% LED public lighting and traffic 
lights 

PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Enllumenat públic  

Àrea interv. 2: Eficiència energètica  

Mec. d’acció: Gestió d'energia  

Estat acció: En curs És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 287,66 

Estalvi energètic [MWh/any] 840,37 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
Actualment a Manlleu l’enllumenat públic està dissenyat amb una majoria de làmpades de VSAP, que representen el 
65% del total de làmpades instal·lades.  
 
Cal destacar que el municipi ja s’està substituint progressivament làmpades de vapor de sodi (VSAP), vapor de mercuri 
(VM), fluorescents, i Halogenurs metàl·lics (HM) per LED. De fet l’11% de les làmpades són LED actualment.  
Amb aquesta mesura es planteja la substitució progressiva de les làmpades menys eficients per d’altres més eficients 
com són les làmpades de tecnologia LED, amb l’objectiu d’arribar a la substitució del 100% de les làmpades per d’altres 
més eficients abans de 2030. 
 
Actualment no hi ha sensors de moviment en l’enllumenat públic de Manlleu, i tot i que no s’ha fet cap estudi per 
identificar el seu potencial, des de l’Ajuntament es proposa que una ubicació podrien ser els polígons. 
 
Estalvi considerat per l’acció: s’ha considerat que el 89% de les làmpades restants de l’enllumenat públic a Manlleu 
que no són LED es substitueixen a LED abans del 2030, assolint un 50% de reducció del consum d’aquestes làmpades, 
i que s’instal·len sensors de moviment que reduirien el 30% del consum energètic del 5% de l’enllumenat públic. 
 
Inversió considerada: es considera un cost unitari per punt de llum a substituir de 250 euros. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Cap Servei Infraestructures Urbanes 
  

Període d’implantació  2022 2026 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 911.582,50  

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres 911.582,50   0,00 
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COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  911.582,50 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de lluminàries substituïdes. 
• Quantitat de lluminàries LED instal·lades respecte al total (%). 
• Consum d'energia de l'enllumenat públic (kWh/any). 
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Eix Estratègic:  Impulsar la instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres fonts renovables a 
tots els edificis municipals 

Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als 
edificis i equipaments municipals per autoconsum 

ODS: 

 

  

CODI: 

A53/B66/C1 
 
 

 

Photovoltaic installations in municipal buildings for self-consumption 
PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Energia fotovoltaica  

Mec. d’acció: Altres  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 345,18 

Estalvi energètic [MWh/any] 1.008,40 

Producció energètica [MWh/any]  1.008,40 
Descripció:  
 
Aquesta acció consisteix en la instal·lació de plaques fotovoltaiques al 100% d’edificis municipals que ho permetin per 
les seves característiques constructives, amb l’objectiu d’assolir un 75% d'autoproducció energètica municipal amb 
renovables l'any 2030.  
 
Per la estimació d’aquesta acció s’ha considerat el pre-estudi de viabilitat d’implantació de plaques fotovoltaiques als 
edificis i equipaments municipals de Manlleu.  
 
S’ha considerat la instal·lació de de plaques solars fotovoltaiques als següents equipaments:  
 

Equipaments esportius Potencia instal·lada (kWp) Excés de producció per creació de 

comunitat energètica 

Piscina coberta 23 - 

Pavelló 165 X 

Camp futbol 80 X 

Rocòdrom 27 X 

 

Ensenyament Potencia instal·lada (kWp) Excés de producció per creació de 

comunitat energètica 

Pompeu Fabra 80 X 

Les instal·lacions a l’Escola Puig-Agut, a l’Escola Quatre Vents i a la Llar infants colors s’han inclòs a l’acció del 

present PTE Subministrar energia renovable municipal a famílies vulnerables (estudi + construcció 

d'instal·lacions) 

 

Equipaments culturals Potencia instal·lada (kWp) Excés de producció per creació de 

comunitat energètica 
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Museu del Ter 35 - 

 

Equipaments administratius i 

socials 

Potencia instal·lada (kWp) Excés de producció per creació de 

comunitat energètica 

Ajuntament 56 - 

Serveis socials 11 - 

ASVAT 6 - 

Mercat Municipal 91 - 

Brigada 65 X 

Coworking 50 X 

Naus Passeig del Ter 105 X 

 

Estalvi considerat: s’ha considerat la instal·lació d’uns 800 kWp de potència, amb una generació anual aproximada 
d’uns 1.008 MWh/any. Amb visió 2030, es considera que tota l’energia generada sigui autoconsumida pels 
equipaments municipals (aproximadament un 60%) i, en el cas de les instal·lacions amb excés de producció, que es 
puguin crear comunitats energètiques locals i repartir l’excés de producció entre els seus membres. S’estima que amb 
l’excés de producció es podran crear unes 7 comunitats energètiques, cobrint un 30% del consum elèctric domèstic 
d’unes 400 llars.  
 
Inversió considerada: per la instal·lació de les plaques en els equipaments indicats s’ha considerat un cost total de 
1.513.000 € (s’està estudiant l’opció de treure una concessió que evitaria assumir aquesta despesa des de 
l’Ajuntament). Aquest cost inclou el reforç de coberta en els equipaments que el necessitin. S’ha considerat un cost 
de manteniment anual de 1.000 € per a cada instal·lació fotovoltaica. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Urbanisme 
  

Període d’implantació  2022 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament  9.166,67 

Cost estimat de l’actuació (altres) 1.513.000,00  

Suma cost ajuntament i altres 1.513.000,00 73.333,33 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  1.586.333,33 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre d'instal·lacions municipals d'energia solar fotovoltaica. 
• Potència instal·lada en edificis municipals d'energia solar fotovoltaica (kW). 
• Energia solar fotovoltaica produïda per instal·lacions municipals (kWh/any). 
• Grau d’auto proveïment municipal amb energies renovables respecte al consum total d'energia dels àmbits que 
depenen de l'Ajuntament (%). 
• Grau d’auto proveïment amb energies renovables respecte al consum total d'energia (%). 
• Nombre de comunitats d'energia renovbable creades 
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Eix Estratègic:  Impulsar la instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres fonts renovables a 
tots els edificis municipals 

Eliminació de fonts fòssils tèrmiques (calderes de 
gasoil, gas natural) per fonts renovables 

ODS: 

 

 

CODI: 

A64/B68/C1 
 
 

 

Elimination of thermal fossil sources (diesel boilers, natural gas) by renewable sources 
PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Altres  

Mec. d’acció: Altres  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 338,26 

Estalvi energètic [MWh/any] 2.040,00 

Producció energètica [MWh/any]  1.820,00 
Descripció:  
L’acció consisteix en la substitució de les calderes existents per a cobrir les necessitats tèrmiques de l’ACS i 
climatització dels edificis i equipaments municipals amb bombes de calor aerotèrmiques d’alta eficiència. Aquest canvi 
de tecnologia té com a objectiu l’electrificació dels consums municipals i la generació amb fons renovables.  
 
La bomba de calor és una màquina tèrmica capaç de bombar calor des d'un focus fred a un calent. En el cas de les 
bombes de calor aerotèrmiques, el calor s’extreu de l'aire exterior a través de l'evaporador i el transfereix a l'interior 
d'un edifici o a processos industrials a través del condensador. Si són reversibles, s'inverteix el cicle i es transfereix la 
calor de l'interior de l'edifici impulsant-lo a l'entorn natural. 
 
La Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia 
procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i es deroguen les Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE, 
reconeix com a energia renovable l'energia capturada per les bombes de calor, baix determinades condicions.  
 
Les bombes de calor aerotèrmiques es poden considerar com a fonts renovables si el seu SPF (factor de rendiment 
estacional) és igual o major de 2,5 (SCOPnet). El SCOPnet inclou la bomba de calor i els equips i l’energia necessaris 
per fer-la funcionar, com el ventilador i la bomba hidràulica. A més, ja que necessiten consumir electricitat per 
funcionar, per calcular la quantitat d’energia renovable generada, s’ha de deduir el consum de l’energia elèctrica 
utilitzada pel funcionament de la bomba de calor.   
 
Pel càlcul d’aquesta acció s’ha considerat la substitució progressiva de totes les calderes de gas i de gasoil instal·lades 
en els edificis i equipaments municipals de Manlleu. Per les calderes existents s’ha considerat un rendiment mitjà del 
92%, i per les bombes aerotèrmiques a instal·lar s’ha considerat un SCOPnet mínim de 3,5.  
 
En un escenari a llarg termini, els consums elèctrics pel funcionament de les bombes de calor aerotèrmiques es podran 
cobrir, en funció del potencial de generació, amb generació fotovoltaica, aixì que els edificis i equipaments municipals 
puguin tenir un consum per ACS i climatització 100% renovable. 
 
Estalvi considerat: es considera un estalvi de 2.330 MWh/any de gas natural i de 440 MWh/any de gasoil, obtingut a 
partir de l’estudi realitzat considerant els consums i les potencies instal·lades de les calderes municipals en 2018.  
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Pel canvi de font energètica, s’ha de considerar un augment de consum d’electricitat de 730 MWh/any.  
 
Inversió considerada: es considera una inversió total aproximada de 1.570.000 €, obtinguda considerant la substitució 
de les calderes existents per unes de potencia tèrmica equivalent. 

    Inici  Final  

Promotor: Cap Servei Infraestructures Urbanes 
  

Període d’implantació  2024 2028 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 1.570.000,00  

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres 1.570.000,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  1.570.000,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de calderes substituïdes 
• Grau d’auto proveïment municipal amb energies renovables respecte al consum total d'energia dels àmbits que 
depenen de l'Ajuntament (%). 
• Grau d’auto proveïment amb energies renovables respecte al consum total d'energia (%). 
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Eix Estratègic:  Fomentar una mobilitat sostenible, eficient i de baixes emissions al municipi 

Substitució de vehicles municipals accionats amb 
combustibles fòssils per vehicles elèctrics i inclusió de 
criteris de vehicles amb baixes o nul.les emissions 

ODS: 

 

 

CODI: 

A41/B47/C1 
 
 

 

Replacement of municipal vehicles powered by fossil fuels by electric vehicles and 
inclusion of criteria for vehicles with low or no emissions 

PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Transport  

Àrea interv. 2: Vehicles més nets/eficients  

Mec. d’acció: Contractació pública  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 109,29 

Estalvi energètic [MWh/any] 383,80 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
La mobilitat de persones i de mercaderies està lligada a forts impactes com ara la congestió i les emissions de gasos 
contaminants. La combustió de la gasolina i del gasoil, combustibles dels que el transport terrestre en depèn gairebé 
en la totalitat, són gran emissors de GEH.  
 
Aquesta realitat, també associada als desplaçaments del personal de l’Ajuntament, genera la necessitat de definir i 
actuar en estratègies que ens permetin reduir l’impacte de la mobilitat creixent. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Manlleu es proposa per una banda, analitzar el potencial de reducció del nombre 
de vehicles total de la seva flota, per tal de reduir el consum total de combustibles fòssils. S’analitzarà l’ús de cada 
vehicle i el potencial d’eliminació d’algun dels vehicles gràcies a compartir cotxe entre serveis de l’Ajuntament.  
Per altra banda, la flota de vehicles restant es descarbonitzarà progressivament, ja sigui substituint els vehicles actuals 
amb gasoil/gasolina per vehicles elèctrics o híbrids quan es pugui.  
 
Pel que fa a la flota pròpia, es disposa de 31 vehicles en total, dels quals un és elèctric. La flota disposa de vehicles de 
dièsel, biodièsel i gasolina, sent la majoria de dièsel. Del total, un 32% correspon a vehicles entre 15 i 20 anys i un 10% 
a vehicles de més de 20 anys. Cada àrea gestiona els seus consums propis i redacta la licitació i encàrrec de renovació 
de flota. Actualment no existeixen criteris de vehicles amb baixes o nul·les emissions, pel que es proposa que des de 
l’Ajuntament es defineixin aquests criteris per futures adquisicions i substitucions de vehicles.  
 
Estalvi considerat per l’acció: amb aquesta acció es considera la substitució de la meitat de vehicles de dièsel 
actualment a la flota per vehicles elèctrics, així com la reducció del consum total actual de 2 dels vehicles de dièsel, 
degut a l’optimització i compartició de cotxes de la flota entre serveis a l’Ajuntament.  
 
Inversió considerada: s’ha suposat una inversió de 25.000 € per vehicle. Si es tracta d’una substitució per fi de vida 
d’un vehicle existent, el cost considerat és el sobrecost que pugui tenir el més eficient front el que ho és menys, uns 
3.000 – 5.000 € per vehicle. 

    Inici  Final  
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Promotor: Contractació i Compres 
  

Període d’implantació  2022 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 327.608,40  

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres 327.608,40   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  327.608,40 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de vehicles de la flota municipal renovats per uns altres més eficients. 
• Consum d'energia del transport municipal (kWh/any). 
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Eix Estratègic:  Fomentar una mobilitat sostenible, eficient i de baixes emissions al municipi 

Pla de mobilitat interna de l'Ajuntament i formació 
sobre mobilitat sostenible 

ODS: 

 

 

CODI: 

A411/B41/C1 
 
 

 

Internal mobility plan of the City Council and training in sustainable mobility 
PRIORITAT: 

3 

Àrea interv. 1: Transport  

Àrea interv. 2: Altres  

Mec. d’acció: Sensibilització/formació  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]  21,85 

Estalvi energètic [MWh/any]  86,59 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
Per tal de fomentar una mobilitat sostenible entre el treballadors de l’Ajuntament de Manlleu, es proposa per una 
banda la realització d’un Pla de Mobilitat interna de l’Ajuntament. Aquest Pla es focalitzarà en els desplaçaments 
relacionats amb l’activitat laboral, és a dir, tant els trajectes entre el domicili de l’empleat/da i el seu centre de treball 
com els desplaçaments que els/les empleats/des hagin de fer per motiu de la seva feina.  
 
El Pla de Mobilitat comptarà amb la participació dels empleats de l’Ajuntament i inclourà un conjunt d’actuacions amb 
l’objectiu de fomentar el transport públic i mitjans de transport no contaminants.  
 
Amb un canvi d’hàbits en la conducció es pot reduir significativament l’impacte dels desplaçaments en vehicles 
motoritzats, pel que, per altra banda, es proposa realitzar també cursos de conducció eficient i mobilitat sostenible 
per als treballadors municipals pel personal dels serveis externalitzats. Des de l’Ajuntament s’oferiran cursos de 
conducció eficient a la plantilla municipal que faci ús dels vehicles de la flota municipal (incloent els serveis 
externalitzats), amb l’objectiu de promoure l’estalvi energètic i d’emissions durant els desplaçaments associats a la 
seva activitat.  
 
Entre els beneficis d’una conducció eficient es troben:   
- Estalvi mitjà de combustible superior al 15%. 
- Estalvi econòmic (tant associat als costs de carburant, com als de manteniment). 
- Reducció de les emissions de CO2 i de la contaminació atmosfèrica. 
- Millora del confort i disminució de l’estrès en la conducció. 
- Augment de la seguretat (disminució de riscos i d’accidents). 
 
Des de l’Ajuntament es fomentarà l’ús de les 4 bicicletes elèctriques de les que es disposa, i que tot i ser obertes a 
tothom actualment no s’utilitzen pràcticament. Es realitzarà sensibilització a treballadors sobre mobilitat sostenible a 
curt termini. 
 
Estalvi considerat: es considera per una banda un estalvi del 5% en el consum del combustible de la flota pròpia degut 
als cursos de conducció eficient i mobilitat sostenible, i per altra banda, arrel del Pla de mobilitat interna, l’estalvi de 
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Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 117] 

consum de combustible del personal de l’Ajuntament assumint que la meitat dels treballadors deixaran de recórrer 4 
km diaris amb vehicles accionats per combustibles fòssils, per substituir-los per altres modes sostenibles.   
 
Inversió considerada: S’ha considerat una inversió aproximada de 10.000 euros considerant l’externalització del Pla 
de mobilitat interna i els cursos oferts.  

    Inici  Final  

Promotor: Enginyera Obra Pública i Mobilitat, Medi 
Ambient i Contractació 
  

Període d’implantació  2022 2024 

      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 10.000,00  

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres 10.000,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  10.000,00 

Indicadors de seguiment:  

• Pla de Mobilitat Interna de l'Ajuntament aprovat 
• Nombre d'empleats municipals formats en mobilitat sostenible. 
• Temps anual destinat a formació (h/emprat). 
• Consum d'energia del transport municipal (kWh/any). 
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Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
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Eix Estratègic:  Fomentar una mobilitat sostenible, eficient i de baixes emissions al municipi 

Incorporació de criteris sobre vehicles eficients en els 
plecs de contractació 

ODS: 

 

 

CODI: 

A41/B47/C1 
 
 

 

Including environmental criteria related to vehicles in tenders 
PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Transport  

Àrea interv. 2: Vehicles més nets/eficients  

Mec. d’acció: Contractació pública  

Estat acció: En curs És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]  11,67 

Estalvi energètic [MWh/any]  43,69 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
Els plecs de contractació són l’eina que disposa l’ajuntament per promoure les millores ambientals en aquells serveis 
que presta mitjançant una empresa privada. Per tant, la incorporació de criteris de vehicles més eficients en els plecs 
de contractació té per objectiu impulsar aquesta tipologia de vehicles en la flota de vehicles externs i reduir per tant 
el consum energètic i les emissions de CO2 municipals.  
 
Així, l’objectiu de la proposta és definir el conjunt de procediments i prescripcions tècniques a exigir als serveis 
externalitzats de l’Ajuntament, com el transport públic, transports deixalleria, servei recollida de residus i neteja 
viària, amb l’objectiu d’augmentar les prestacions dels serveis. 
 
Així es proposa exigir la incorporació de vehicles de compleixin amb els criteris ambientals més exigents pel que fa a 
emissions i consum energètic (que els vehicles funcionin amb biodièsel, gas natural comprimit o siguin vehicles híbrids 
o elèctrics, en la mesura del possible).   
 
A més, l’Ajuntament també podria exigir a l’empresa concessionària que acrediti la realització de cursos de conducció 
eficient per part de tots els conductors i emetre informes anuals amb informació relativa als vehicles usats (model, 
antiguitat, combustible, etc.), a més dels km recorreguts i consums anuals estimats, par tal de poder fer un seguiment 
i portar un bon control. 
 
Estalvi considerat per l’acció: s’ha considerat que amb mesures d’aquest tipus, l’any 2030 els vehicles de transport 
municipal consumiran un 10% menys que els actuals.  
 
Inversió considerada: no es considera cap inversió associada a aquesta mesura, ja que consisteix en la incorporació 
de clàusules ambientals als plecs de contractació en el moment de la seva redacció. 
  

    Inici  Final  
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Promotor: Contractació i Compres 
  

Període d’implantació  2021 2023 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de contractes amb clàusules ambientals per al transport públic i municipal. 
• Consum d'energia del transport públic i municipal (kWh/any). 
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Eix Estratègic:  Fomentar una mobilitat sostenible, eficient i de baixes emissions al municipi 

Promoció de carrils bicicleta (municipal i 
intermunicipal) i d'aparcaments segurs per a 
bicicletes 

ODS: 

 

 

CODI: 

A44/B46/C1 
 
 

 

Promotion of bike lanes (municipal and intermunicipal) and safe bicycle parking 
PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Transport  

Àrea interv. 2: Transferència modal cap als trajectes a peu i en bicicleta  

Mec. d’acció: Regulació plans de mobilitat i transport  

Estat acció: En curs És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 813,22 

Estalvi energètic [MWh/any] 3.045,77 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
El transport en bicicleta o a peu és una modalitat de transport 100% sostenible que no comporta emissions de 
contaminants a l’atmosfera durant els desplaçaments. Per aquest motiu és important afavorir aquests tipus de 
desplaçaments per part de l’Ajuntament.  
 
L’objectiu principal d’aquesta acció és promoure els carrils bicicleta tant a nivell municipal com intermunicipal (Vic-
Manlleu-Torelló) així com els aparcaments segurs per a bicicletes al municipi. 
 
Manlleu ja té planificat per aquest 2021 un nou carril bici (Av. de Roma- Av. Puigmal), que enllaçarà l’institut Antoni 
Pous amb la zona de les piscines. La longitud total serà d’uns 1.700 ml (carril per cada sentit de circulació, en total 
seran 3.500 ml).  
 
Per altra banda, s’ha demanat des de l’Ajuntament un estudi-projecte del tram de l’av. Puigmal (des de pl. de la 
Sardana) fins l’Escola Quatre Vents a l’av. Pirineus (distància d’uns 1.100 ml per a connexió d’equipaments).  
 
A més, la Diputació de Barcelona està redactant el projecte de carril bici Manlleu-Vic paral·lel a la B-522 (longitud 
d’uns 6.846 ml), que afecta els municipis de Manlleu, Gurb i Vic. 
 
A banda d’aquests carrils ja planificats, l’objectiu és seguir ampliant els kms lineals de carrils bicicleta. Per altra banda, 
arrel de l’aplicació del nou reglament amb l’establiment de límit genèric de velocitat de 30 Km/h en vies d’un carril 
per sentit, es planificaran des de l’Ajuntament actuacions per la pacificació de carrers i els talls de trànsit en carrers 
en dies determinats (un o més dies l’any) per fer-ne un ús més social, i aconseguir reduir les emissions i incrementar 
la sensibilització de la població en aquest sentit.   
 
A banda d’aquestes actuacions, s’estudiaran altres mesures per fomentar encara més l’ús dels carrils bicicleta. 
L’ajuntament farà un estudi de la situació actual dels carrers i incorporarà les millores necessàries per facilitar l’ús de 
les bicicletes i la mobilitat a peu al municipi, que entre altres podran ser: 
 

• Construcció o ampliació de vies ciclistes (a ser possible segregades del trànsit). 

• Adaptació d’escales i eliminació de desnivells excessius de voreres. 
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• Senyalitzacions en les cruïlles que donin prioritat als ciclistes i vianants. 

• Senyalar (en horitzontal i vertical) les vies ciclistes. 

• Peatonalització de carrers, la millora d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, 

• Eixamplament de voreres, creació i ampliació d’espais urbans dedicats a vianants, etc., així com les 
zones de prioritat invertida afavoreixen el desplaçament a peu o en bicicleta en detriment del transport 
privat  

• Potenciar els espais on els ciutadans es poden desplaçar (i jugar) de forma més segura, asseguren 
l’accessibilitat per a totes les persones i afavoreixen les relacions veïnals. 

• Aprofitar el Dia de l’Energia o de la Mobilitat Sostenible per fer una campanya de promoció de l’ús de la 
bicicleta i anar a peu. 

 
Estalvi considerat: s’ha considerat que les mesures encaminades a la promoció de l’ús de la bicicleta afectaran a un 
30% de la població, i que aquestes persones evitaran fer 5 Km en un vehicle motoritzat 200 dies a l’any. 
 
Inversió considerada: Es considera una inversió aproximada de 2.835.044 d’euros, dels quals: 75.144€ (carril bici Av. 
de Roma- Av. Puigmal, per l’Ajuntament de Manlleu) i 2.759.900€ (carril bici Manlleu-Vic paral·lel a la B-522, per la 
Diputació de Barcelona). 
  

    Inici  Final  

Promotor: Urbanisme 
  

Període d’implantació  2021 2023 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 75.144,00  

Cost estimat de l’actuació (altres) 2.759.900,00  

Suma cost ajuntament i altres 2.835.044,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  2.835.044,00 

Indicadors de seguiment:  

• Metres lineals de carrils bici i nombre d'aparcaments de bicicleta 
• Consum d'energia del transport privat (MWh/any). 
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Eix Estratègic:  Fomentar una mobilitat sostenible, eficient i de baixes emissions al municipi 

Foment de la mobilitat elèctrica 

ODS: 

 

 

CODI: 

A42/B45/C1 
 
 

 

Promotion of electric mobility 
PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Transport  

Àrea interv. 2: Vehicles elèctrics (incl. Infrastructura)  

Mec. d’acció: Normativa sobre planificació territorial  

Estat acció: En curs És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 3.193,16 

Estalvi energètic [MWh/any] 14.172,43 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
Per fomentar la transició energètica en l’àmbit del transport a Manlleu es proposa la implementació d’un seguit de 
mesures que tenen com a objectiu el foment de la mobilitat elèctrica al municipi, en detriment de la mobilitat amb 
vehicles amb combustibles fòssils i més emissors. 
 
Per una banda, es proposa la instal·lació de punts de subministrament elèctric per a vehicles, tenint en compte que 
com a mínim hi hagi un punt de recàrrega per barri i a les zones d’alta atracció de mobilitat al municipi. Actualment a 
Manlleu hi ha 2 punts de recàrrega de vehicles semiràpids (aparcament soterrat plaça) i  6 punts de recàrrega privats 
(Bon preu Esclat), i ja hi ha executats també 2 punts nous a la deixalleria. En la mesura del possible, s’intentarà que 
els punts de recàrrega s’alimentin d’electricitat generada a partir d’energies renovables en el marc d’una futura 
comunitat energètica al PAE. 
 
Per altra banda, des de l’Ajuntament s’impulsarà la instal·lació de punts de subministrament elèctric per a vehicles als 
aparcaments dels edificis plurifamiliars. Aquest impuls es farà, per una banda, a través del POUM, on es preveu 
l'obligació de deixar el pas per a futures connexions en tots els aparcaments d’edificis plurifamiliars de nova 
construcció, i per altra banda, en edificis ja existents, es valorarà impulsar ajudes o bonificacions per tal de fomentar-
ne la instal·lació.    
 
Finalment, s’estudiarà la implementació de bonificacions per usuaris de vehicles privats elèctric en relació al cost de 
l’aparcament en zona blava. En la concessió actual de l’aparcament soterrat no estan previstes aquestes bonificacions, 
pel que s’estudiarà impulsar-les en la nova concessió o bé s’oferirà alguna altra avantatge enlloc d’aquesta bonificació, 
com podrien ser descomptes en el comerç local, entre altres.  
 
Estalvi energètic: Pels càlculs d’aquesta acció es tenen en compte les projeccions futures del nombre de vehicles 
elèctrics a la ciutat del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2020, on s’assumeix que al 2030 hi haurà entre 
un 10 i 12% de vehicles elèctrics.  
 
Inversió considerada: La inversió considerada dependrà del nombre de punts de recàrrega elèctrica exteriors que 
s‘acabin instal·lant finalment. Es considera pels dos punts de recàrrega de la deixalleria una inversió de 20.000 euros. 
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    Inici  Final  

Promotor: Urbanisme, Medi Ambient, Enginyera 
Obra Pública i Mobilitat 
  

Període d’implantació  2021 2026 

      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 20.000,00  

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres 20.000,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  20.000,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de punts de recàrrega de vehicle elèctric al municipi. 
• Nombre de vehicles elèctrics en el municipi. 
• Consum d'energia del transport privat i comercial (MWh/any). 
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Eix Estratègic:  Fomentar una mobilitat sostenible, eficient i de baixes emissions al municipi 

Promoció dels camins escolars segurs 

ODS: 

 

 

CODI: 

A44/B41/C1 
 
 

 

Create school paths 
PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Transport  

Àrea interv. 2: Transferència modal cap als trajectes a peu i en bicicleta  

Mec. d’acció: Sensibilització/formació  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 153,16 

Estalvi energètic [MWh/any] 447,45 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
L'objectiu d’aquesta proposta és millorar l'accessibilitat a les escoles, a la vegada que es redueixen els problemes de 
seguretat existents. 
 
Els camins escolars són itineraris segurs, escollits entre els recorreguts que fan la majoria dels alumnes del centre, i 
de traçat senzill que permeten el desplaçament a peu dels nens i nenes.  
 
La implantació de camins escolars segurs en el municipi permet fomentar i potenciar la mobilitat sostenible en el 
municipi entre els més petits, fer més segurs els desplaçaments i afavorir un entorn acollidor i formatiu als escolars 
que circulen i, per extensió, a totes les persones que es desplacen. 
 
Aquests camins escolars es plantegen per a utilitzar-los en el recorregut de casa a l’escola, a les 9 h del matí, i de 
l’escola a casa, a les 5 de la tarda. 
 
Cada camí escolar és diferent, ja que les característiques de cada centre escolar són úniques. Les diferents variables 
han de ser estudiades amb deteniment a l’hora de dissenyar els camins escolars, quin èxit dependrà en gran mesura 
de la col·laboració entre pares i mares o tutors, personal del centre escolar, associacions de veïns i comerciants, 
administració local i els nens i nenes. 
 
El funcionament d’un camí escolar s’estructura de la següent manera: 
 
• Estudi de les rutes més freqüentades per les famílies i més segures. 
• Establiment de parades de recollida dels nens al llarg del camí. 
• Les famílies, monitors o responsables assignats s’organitzen en torns, per acompanyar als escolars. 
• Es treballa la mesura al pla educatiu a les escoles. 
L'acció porta associada la implantació de diferents mesures : 
• Senyalització vertical de les parades amb indicació del nom del projecte i del recorregut. 
• Senyalització a les voreres amb algun sistema adhesiu o de pintura que permeti als nens i nenes seguir el recorregut 
amb seguretat. (Valorar si pintar el logotip del projecte, passes de diferents colors segons el recorregut o escola, etc...) 
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• Senyalització vertical en els trams més perillosos i en el creuament de vies que indiqui que aquell és un pas del camí 
escolar i que cal extremar les precaucions de circulació. 
 
Aquesta acció es portarà a terme a 5 escoles d'infantil i primària, amb un total de 1.429 alumnes (curs 2020-21). 
 
Estalvi considerat: Per als càlculs associats a aquesta acció s'ha considerat que un 40% dels alumnes de les escoles del 
municipi utilitzaran els camins escolars segurs. Es considera que fan una mitjana de 2 km al dia (anada i tornada) i que 
es deixessin de fer els desplaçaments en vehicle privat / autobús. 
 
Inversió: La inversió final dependrà de les mesures executades finalment en cada cas. S’ha considerat una inversió de 
10.000 euros. 

    Inici  Final  

Promotor: Urbanisme 
  

Període d’implantació  2024 2026 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 10.000,00  

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres 10.000,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  10.000,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de camins escolars creats 
• Consum energètic del sector transport (kWh/any) 
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Eix Estratègic:  Fomentar una mobilitat sostenible, eficient i de baixes emissions al municipi 

Promoció de les iniciatives de mobilitat col·laborativa 
i cursos de mobilitat sostenible per la població 

ODS: 

 

 

CODI: 

A45/B41/C1 
 
 

 

Promote collaborative mobility initiatives and sustainable mobility courses for the 
population 

PRIORITAT: 

3 

Àrea interv. 1: Transport  

Àrea interv. 2: Ús compartit d'automòbils  

Mec. d’acció: Sensibilització/formació  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 2.639,22 

Estalvi energètic [MWh/any] 10.009,05 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
Per tal sensibilitzar la població i fomentar una mobilitat sostenible al municipi des de l’Ajuntament es realitzaran 
diverses actuacions amb l’objectiu d’impulsar modes de transport més eficients i menys emissors entre els ciutadans. 
 
Per una banda, es promouran les iniciatives de mobilitat col·laborativa, ja sigui creant una borsa local per compartir 
cotxe, o implementant un servei de cotxe compartit elèctric, entre altres. Es contactarà amb SOM MOBILITAT per tal 
de promoure iniciatives en aquest sentit (car sharing, patinets compartits , etc.). 
 
Per altra banda, des de l’Ajuntament s’oferiran cursos de mobilitat sostenible i conducció eficient a la població per 
exemple durant la setmana de la mobilitat sostenible, com s’havia fet amb anterioritat des d’ICAEN.  
 
Estalvi considerat: Es considera  que amb la implementació d’aquestes mesures s’assolirà una reducció del consum 
del 7% combustibles fòssils del sector transport. 
 
Inversió considerada:  No s’ha considerat cap inversió, dependrà de les mesures finalment implementades. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Medi Ambient 
  

Període d’implantació  2022 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  
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• Nombre d'iniciatives promogudes 
• Consum d'energia del transport privat i comercial (MWh/any). 
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Eix Estratègic:  Fomentar una mobilitat sostenible, eficient i de baixes emissions al municipi 

Optimització dels serveis de transport col·lectiu 

ODS: 

 

 

CODI: 

A43/B410/C1 
 
 

 

Optimization of collective transport services 
PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Transport  

Àrea interv. 2: Transferència modal cap al transport públic  

Mec. d’acció: Altres  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 3.773,64 

Estalvi energètic [MWh/any] 14.311,13 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
Manlleu no té bus urbà i únicament disposa d’un servei de transport adaptat per a les persones que han d’accedir als 
serveis socials d'atenció especialitzada o a d’altres serveis dins el municipi (CAP, Centre de dia o Hospital de dia). 
Aquest servei es presta per mitjà d’un microbús, amb capacitat per a 9 places, que consumeix gasoil i  té una etiqueta 
energètica C.  El consum del transport públic municipal ha augmentat en un 30% des de la seva instal·lació el 2013 
fins al 2019. En aquest sentit, una de les accions que es proposa des de l’Ajuntament de Manlleu és substituir aquest 
minibús per un vehicles elèctric i/o híbrid, que permeti una reducció d’emissions en aquests desplaçaments. 
 
Per altra banda, per tal de reduir les emissions del sector privat al municipi caldria millorar la xarxa de transport públic, 
tant pel que fa a transport ferroviari com per carretera. En aquest sentit, es proposen dues mesures:  
 
• Estació de tren (RENFE, línia R3): Insistir políticament per aconseguir el desdoblament i la millora de la línia 
ferroviària R3 a Vic; 
• Autobús (SAGALÉS): Reclamar una major freqüència d’aquesta línia i una major coordinació de la xarxa. 
 
Amb la implementació d’aquestes dues accions s’espera un increment del nombre d’usuaris en aquestes línies de 
transport públic, en detriment del transport privat, el que faria reduir les emissions en aquest sector. 
 
Estalvi considerat: es considera que amb l’augment de la freqüència del servei / l’optimització dels serveis, s’assolirà 
un increment del 10% dels passatgers que abans feien servir el vehicle privat. 
 
Inversió considerada: Es considera una inversió de 30.000 euros per la substitució del minibús. 

    Inici  Final  

Promotor: Enginyera Obra Pública i Mobilitat, 
Promoció Social 
  

Període d’implantació  2024 2026 

      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 30.000,00  
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Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres 30.000,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  30.000,00 

Indicadors de seguiment:  

• Vehicle minibús susbtituït per vehicle híbrid i/o elèctric 
• Consum d'energia del transport públic i privat (MWh/any). 
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Eix Estratègic:  Fomentar una mobilitat sostenible, eficient i de baixes emissions al municipi 

Pacificació de carrers 

ODS: 

 

 

CODI: 

A44/B45/C1 
 
 

 

Pacification of civic axes 
PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Transport  

Àrea interv. 2: Transferència modal cap als trajectes a peu i en bicicleta  

Mec. d’acció: Normativa sobre planificació territorial  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 1.885,15 

Estalvi energètic [MWh/any] 7.149,32 

Producció energètica [MWh/any]   
Descripció:  
 
Amb l’objectiu d’incrementar la mobilitat sostenible sense vehicles a motor, és a dir, fomentar els desplaçaments a 
peu i en bicicleta, des de l’Ajuntament de Manlleu s’estudiarà la pacificació de carrers a la ciutat, també en el marc de 
l’aplicació del nou reglament aprovat el novembre de 2020, amb l’establiment de límit genèric de velocitat de 30Km/h 
en vies d’un carril per sentit, on cal planificar actuacions en aquest sentit.  
 
Per tant, des de l’Ajuntament s’analitzaran les actuacions a realitzar als carrers per tal de prioritzar el vianant i afavorir 
la mobilitat activa a peu, adequant i/o ampliant els itineraris per vianants. Amb aquesta acció es recuperarà espai 
públic per a les persones pel que fa als vehicles, generant itineraris amb les dimensions, ordenació i nivells de qualitat 
adequats per al foment de l'ús de vianants i accessibilitat universal. D'aquesta manera es contribueix a la reducció 
d'emissions i el foment de la mobilitat sostenible. 
 
Les mesures a implementar tindran en compte la millora de la senyalització, la inclusió d’infraestructura verda per la 
millora del confort climàtic, entre altres.  
 
Estalvi energètic: Aquest variarà segons els projectes i actuacions concretes implementades finalment, però 
s’assumeix una reducció del 5% del consum total de combustibles fòssils del sector transport al municipi. 
 
Inversió: La inversió final dependrà de les mesures finalment implementades 
  
  

    Inici  Final  

Promotor: Urbanisme 
  

Període d’implantació  2024 2026 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   
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Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  

•  Nombre de Km lineals pacificats 
•  % d’increment de superfície amb prioritat invertida 
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Eix Estratègic:  Lluitar contra la pobresa energètica 

Rehabilitació del parc d'edificis més antic: 
bonificacions fiscals en matèria d'eficiència energètica 
i implantació d’energies renovables 

ODS: 

 

  

CODI: 

A19/B15/C1 
 
 

 

Promote the rehabilitation of the oldest buildings and tax credits for energy efficiency 
and the implementation of renewable energies 

PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Altres  

Mec. d’acció: Impostos sobre l'energia/les emissions de carboni  

Estat acció: En curs És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 495,61 

Estalvi energètic [MWh/any] 1.848,26 

Producció energètica [MWh/any]    0,00 
Descripció:  
 
Aquesta actuació té la finalitat de promoure des de l’Ajuntament la implementació d’actuacions que afavoreixin la 
millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables al parc d’edificis existent del sector residencial, així com 
del sector terciari. Actualment, al voltant del 38% del parc d’habitatges a Manlleu és anterior al 1980, pel que hi ha 
un gran potencial per millorar l’eficiència energètica d’aquests. En aquest sentit, l’Ajuntament intentarà plantejar en 
el marc de les properes convocatòries Next Generation algún projecte de rehabilitació d’una illa de cases amb una 
situació pitjor. 
 
A més, l’Ajuntament de Manlleu disposa ja de bonificacions fiscals per incentivar l'eficiència energètica i l’impuls de 
renovables als habitatges, i de fet, el nombre d'instal·lacions renovables a Manlleu ha crescut ens els últims anys, tant 
en el sector públic com en el privat, gràcies a ajudes promogudes per part de l'Ajuntament o per altres entitats 
públiques.   
 
Concretament, l’Ajuntament compta amb bonificacions fiscals en l’Impost de Bens Immobles (IBI) i en l’Impost 
d’Obres, Construccions i Instal·lacions (ICIO): 
 
• Impost de Bens Immobles (IBI): Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústega, que tinguin 
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost 
sobre béns immobles. En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per 
a cadascun dels habitatges vinculats. 
• Impost d’Obres, Construccions i Instal·lacions (ICIO):  
o Per instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques aïllades s’aplicarà una bonificació del 95% de la quota de 
l’impost.  
o Per instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica, s’aplicarà una bonificació del 50% 
en la quota de l’impost.  
 
A més l'Ajuntament de Manlleu disposa d'una ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’energia fotovoltaica, 
l’objecte de la qual és recollir i actualitzar el règim d’intervenció municipal sobre les instal·lacions de producció 
d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics que s’executen en béns immobles, regulat per la legislació 
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urbanística, es destinin a l’autoconsum o no, i establir les mesures tributàries que permetin la incentivació de les 
instal·lacions d’autoconsum. En quant a la integració paisatgística aquesta modifica l’anterior ordenança reguladora 
d’instal·lacions solar fotovoltaiques, ampliant la possibilitat d’instal·lació dels captadors solars. 
 
Per tant, per una banda, a curt termini l’Ajuntament revisarà aquests ajuts i bonificacions actuals per valorar-ne el seu 
increment, per exemple en el cas de l’IBI, on la bonificació actual és del 50% en disposar d’instal·lacions d’autoconsum 
amb energia solar fotovoltaica.  Per altra banda, es podrien implementar bonificacions en aquest sentit en l’Impost 
d’Activitats Econòmiques (IAE), per la utilització o producció d’energia a partir d’instal·lacions d’aprofitament 
d’energies renovables, i/o plantejar incorporar bonificacions per utilització de fonts d’energia renovables diferents de 
l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària o calefacció com biomassa, geotèrmica, etc. També es 
valorarà incorporar bonificacions (per exemple en l’ICIO) per la presentació de l’obtenció d’una etiqueta amb alt grau 
de sostenibilitat (tipus LEED o BREEAM o VERDE o PASSIVHOUSE) en grans rehabilitacions o d’obra nova o l’equivalent 
certificació dels estàndards d’eficiència i sostenibilitat transversal superiors als que exigeix la normativa vigent (Codi 
tècnic de l’edificació). 
 
A més, les ordenances s’hauran d’adaptar a les comunitats energètiques, ja que actualment només pot demanar la 
bonificació el propietari, així com a les certificacions que es puguin adquirir pels edificis (com la certificació Passivhaus 
o LEED, entre altres), per tal de fomentar encara més la implementació de mesures per part de la ciutadania així com 
per fomentar i facilitar les comunitats energètiques i construcció d'habitatges passius. 
 
Per altra banda, l’Ajuntament seguirà difonent aquestes bonificacions i ajuts a través de la web de l’Ajuntament, on 
es crearà un apartat específic de canvi climàtic on es divulgui sobre els aquestes bonificacions municipals, els sistemes 
actuals d'energia sostenible, entre altres.  
 
A més, des de l'Oficina d’Estalvi i Eficiència Energètica es promouran també aquestes bonificacions, així com altres 
ajudes supramunicipals externes a l’ajuntament, i es proporcionarà ajuda a la ciutadania per la tramitació d’ajuts. Des 
de l’Oficina es donarà suport a propietais i comunitats de veïns per sol.licitar ajuts (per exemple ajuts d’ICAEN com el 
Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis o PREE), així com es donarà suport per a la compra agregada 
de fotovoltaica entre la ciutadania (recopil·lar demandes, sol·licitar pressupostos a empreses i posar d’acord 
propietaris i empreses per la comra agregada, etc.) 
 
Estalvi considerat per l’acció:  
• Pel que fa a la millora de l’eficiència energètica, s’ha considerat que s’apliquen millores en els aïllaments 
tèrmics i tancaments en un 15% dels habitatges (com per exemple la instal·lació de doble finestra o doble vidre a les 
finestres amb baixos valors de transmitància tèrmic), millores que estalvien fins un 30% del consum energètic. Per 
tant, es considera que s’estalviarà un 4,5% del consum tèrmic per les millores en aïllaments (15% de les llars * 30% de 
l’energia tèrmica emprada). 
 
Inversió considerada: No es considera cap inversió per part de l’Ajuntament ja que el cost de difusió ja s’inclou en els 
cost propi intern organitzatiu de l'Ajuntament. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Oficina Estalvi i Eficiència Energètica; 
Medi Ambient 
  

Període d’implantació  2021 2023 

      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   
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Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de llicències d'obra per millores d’eficiència energètica / implementació de renovables atorgades 
• Nombre d'habitants amb reducció de l'IBI o del ICIO. 
• Consum d'energia del sector domèstic (MWh/any). 
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Eix Estratègic:  Lluitar contra la pobresa energètica 

Impuls de les iniciatives arrencades des de l'Oficina 
d'Estalvi Energètic per lluitar contra la pobresa 
energètica 

ODS: 

 

  

CODI: 

A19/B112/C1 
 
 

 

Promote the initiatives launched by the Office of Energy Saving to fight energy poverty 
PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Altres  

Mec. d’acció: Altres  

Estat acció: En curs És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 350,76 

Estalvi energètic [MWh/any] 1.238,77 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
L’Oficina d’estalvi energètic és la primera oficina de la comarca d’Osona específica en matèria energètica. Aquesta es 
porta des de Benestar Social a Manlleu i té un conveni amb 4 ajuntaments més per fer assessorament de consums 
energètics a famílies. Per tal d’arribar al màxim de persones, comerços i empreses l’oficina és itinerant, oferint el 
servei a diferents espais de la ciutat: Associació de la Gent Gran, Casal Cívic Frederica Montseny, ASVAT, àrea de 
Promoció Social i Personal, Salut Pública, Consum i Igualtat i Mercat Municipal. 
 
A Catalunya, la crisi econòmica dels darrers anys ha tingut un fort impacte i propiciat noves situacions de vulnerabilitat 
econòmica  que afecten directament a les despeses bàsiques de la llar, com són els subministraments d’aigua, llum i 
gas o altres fons de calor. Per altra banda, l’avenç en polítiques de sostenibilitat energètica i canvi climàtic ha anat 
evolucionant en els darrers anys, desenvolupant-se l’any 2008 un Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia 
sostenible local, fonamentats a Manlleu, en un primer Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que va estar 
actualitzat l’any 2016 en un nou Pla d’eficiència energètica i sostenibilitat de Manlleu, vigent en l’actualitat, i que 
recull diferents accions. Emmarcada dins aquest pla, es crea l’Oficina d’Estalvi i Eficiència Energètica que té per 
objectius: 
 

• Incrementar l'assessorament i la informació de la ciutadania en general. 

• Disminuir el consum energètic i l'import de les factures de les llars en situació de vulnerabilitat. 

• Millorar l'eficiència energètica de les llars. 

• Informar a la ciutadania sobre els seus drets, recursos disponibles i requisits per accedir al servei i als 
recursos que aquest ofereix. 

• Capacitar i apoderar a les persones en situació de vulnerabilitat energètica. 

• Establir contacte amb les companyies subministradores per tal d’afavorir la signatura de convenis de 
col·laboració que afavoreixin l’aplicació de mesures de protecció a les persones en situació de 
vulnerabilitat econòmica. 

 
Segons dades de 2020, a l’Oficina s’han atès a 889 persones a Manlleu, principalment pels motius de bons socials, 
seguit de convocatòria d’ajudes i de factures elevades, entre altres com avisos de talls de subministrament i 
acumulació de deutes. Les visites s’han produït principalment a Serveis Socials i al mercat Municipal. A més, s’han 
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realitzat 19 auditories energètiques amb el suport de la Diputació de Barcelona i s’han realitzat 78 rehabilitacions 
energètiques (neveres, rentadores, reparacions, canvi de bombetes a lED, assessorament en factures, etc.). 
 
Amb l’existència i promoció de les iniciatives de l’Oficina es fomentaran diverses actuacions d’eficiència energètica en 
aquestes vivendes, com la substitució de l'enllumenat actual per un altre més eficient, la substitució de calderes i 
electrodomèstics per altres energèticament més eficients, la millora de l’aïllament tèrmic, la incorporació de bones 
pràctiques a les llars del municipi, entre altres. 
 
Es tindrà en compte l'Acord entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d'Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la companyia subministradora Endesa relatiu a combatre la pobresa 
energètica (DOGC núm. 8381, de 07-04-2021), en el que es concreta que s'ha d'establir, com a principi de precaució, 
un protocol obligat de comunicació als serveis socials i d'intervenció d'aquests serveis, prèviament a la concessió dels 
ajuts necessaris per evitar els talls de subministrament, en els casos d'impagament per manca de recursos econòmics 
de les famílies afectades. Per tal que s'apliqui aquest principi de precaució, quan l'empresa subministradora hagi de 
fer un tall de subministrament ha de sol·licitar, prèviament, un informe als serveis socials municipals per determinar 
si la persona o la unitat familiar es troben en situació de risc d'exclusió residencial i, en el supòsit que es compleixi, 
s'han de garantir els subministraments bàsics i s'han d'aplicar els ajuts necessaris per tal de no generar un deute a la 
persona o unitat familiar. 
 
Estalvi considerat per l’acció: S’ha considerat que anualment l’Oficina té unes 1.000 visites, i que en aquestes s’assoleix 
un estalvi del 15% del consum elèctric i d’un 20 % del consum tèrmic.  
 
Inversió considerada: No es considera cap cost per l’Ajuntament 
  

    Inici  Final  

Promotor: Oficina Estalvi i Eficiència Energètica 
  

Període d’implantació  2021 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de visites anuals a l'Oficina d'estalvi energètic 
• Nombre d'auditories energètiques i rehabilitacions realitzes / any 
• Consum energètic del sector domèstic (MWh/any) 
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Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 137] 

Eix Estratègic:  Lluitar contra la pobresa energètica 

Energia renovable municipal a famílies vulnerables 
(estudi + construcció d'instal·lacions) 

ODS: 

 

  

CODI: 

A53/B58/C1 
 
 

 

Supply municipal renewable energy to vulnerable families (study + construction of 
facilities) 

PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Energia fotovoltaica  
Mec. d’acció: Altres  
Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 107,38 
Estalvi energètic [MWh/any] 313,70 

Producció energètica [MWh/any]  313,70 
Descripció:  
 
 
Aquesta acció consisteix en crear comunitats energètiques amb generació d’energia renovable a partir d’instal·lacions 
fotovoltaiques municipals, repartida entre els consums dels edificis municipals en qüestió i comunitats de veïns en 
situació de vulnerabilitat i/o de pobresa energètica.  
 
L’acció es realitzarà en el barri de l’Erm de Manlleu, on es concentren la majoria de llars vulnerables del municipi. S’ha 
considerat la instal·lació de 5 instal·lacions en ubicacions ja identificades com a potencial d’instal·lacions 
fotovoltaiques en equipaments municipals (DIBA, SITMUN) en aquest barri: dues cobertes d’edificis residencials amb 
pisos socials, a l’Escola Puig-Agut, a la Llar infants colors i a l’Escola Quatre Vents (aquesta darrera, tot i estar al barri 
de Vilamirosa, està a tocar el barri de l’Erm, i també hi ha oportunitat de crear comunitat energètica). 
 
La potència total instal·lada aproximada per aquestes instal·lacions és de 260 kWp.  
 
En el cas de les escoles, es considera que un 60% de la generació d’energia sigui utilitzada per autoconsum i que els 
excedents es reparteixin a llars vulnerables a distancia inferior a 500 metres de la instal·lació, com requereix la 
normativa per formar comunitats energètiques. En el cas de les instal·lacions en les dues cobertes residencials, la 
generació d’energia serà utilitzada totalment per subministrament a llars vulnerables.  
 
S’ha estimat que aquesta acció pugui permetre cobrir un 30% dels consums anuals d’energia elèctrica d’unes 200 llars 
vulnerables del barri d’Erm, permetent un estalvi anual aproximat d’uns 140 €/any per a cada família.   
 
L’acció inclou també:  
- la realització d’un estudi de viabilitat del potencial d’instal·lacions fotovoltaiques en altres equipaments 
municipals d’aquest barri, per la creació d’altres comunitats energètiques del mateix tipus. 
- la realització d’un procés participatiu per seleccionar les comunitats vulnerables que siguin part d’aquestes 
comunitats energètiques i per la conscienciació dels ciutadans sobre les mesures d’estalvi energètic a la llar.  
 
Per la posició propera del barri de l’Erm amb el polígon industrial de La Coromina, aquesta acció té paral·lelismes amb 
l’acció del present PTE de Creació de comunitats energètiques als polígons d’activitats econòmiques (PAE). 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Àrea d’Acció Climàtica 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 138] 

Estalvi considerat: es considera un estalvi de 314 MWh/any d’electricitat, que correspon a la generació renovable 
obtinguda a partir de les estimacions realitzades per la DIBA/Ajuntament per les instal·lacions objecte d’aquesta acció. 
 
Inversió considerada: es considera una inversió total aproximada de 385.000 € per les instal·lacions fotovoltaiques, i 
de 14.000 € per l’estudi de viabilitat i la realització del procés participatiu i les accions de conscienciació de la 
ciutadania. Es considera un cost anual pel manteniment de les accions de campanya i pel manteniment de les 
instal·lacions fotovoltaiques de 8.000 €/any. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Agenda 2030 
  

Període d’implantació  2026 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 399.000,00 5.500,00 

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres 399.000,00 22.000,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  421.000,00 

Indicadors de seguiment:  
• Nombre de llars vulnerables amb subministrament d'energia renovable municipal 
• Grau d’abastament amb energies renovables de les llars vulnerables amb subministrament d'energia 
renovable municipal 
• Grau d'abastament amb energies renovables dels equipaments municipals amb les instal·lacions que donen 
subministrament d'excedents a llars vulnerables 
• Estalvi anual d'energia de les llars vulnerables amb subministrament d'energia renovable municipal 

 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Àrea d’Acció Climàtica 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 139] 

Eix Estratègic:  Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi climàtic i de les 
possibles solucions per mitigar-los 

Elaboració d'un manual de bones pràctiques 
ambientals en els equipaments municipals 

ODS: 

 

  

CODI: 

A18/B11/C1 
 
 

 

Elaboration of a manual of good environmental practices in municipal facilities 
PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Modificació d'hàbits  

Mec. d’acció: Sensibilització/formació  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]   0,00 

Estalvi energètic [MWh/any]   0,00 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
Es proposa l'elaboració d'un manual de bones pràctiques online i específic per cada tipologia d’equipament, en el qual 
es destaqui la importància d'aquells hàbits i comportaments que permetin un estalvi energètic en els diferents 
equipaments, destacant la utilització de l'enllumenat únicament quan sigui necessari i la correcta regulació de la 
temperatura interior, ja que variant un únic grau es pot obtenir un estalvi important. El manual també ha de contenir 
les directrius pel control i regulació del funcionament dels equips informàtics, així com dels dispositius d'aturada 
automàtics o el pas a inactivitat dels equips.  
 
Per altra banda, les bones pràctiques també han d’incorporar criteris generals de compra de material i estratègies per 
minimitzar el consum dels recursos (aigua, paper, etc.). 
 
En aquest sentit el manual haurà de ser amè, gràfic i entenedor, de manera que pugui ser fàcilment consultable pel 
conjunt dels treballadors. Els gestors i responsables energètics dels equipaments hauran de conèixer el contingut del 
manual. 
 
L’Ajuntament podrà fer arribar el manual als treballadors municipals per correu electrònic, així com penjant el manual, 
i opcionalment també un resum infogràfic on-line de bones pràctiques, a la Intranet de l’Ajuntament. 
 
Estalvi considerat per l’acció: es considera que els estalvis assolits amb aquesta acció ja s’han inclòs en altres accions 
del present PTE.  
 
Inversió considerada: s’ha considerat una inversió de 4.000 € per a la realització del manual i del resum infogràfic de 
bones pràctiques per penjar-lo a la Intranet de l’Ajuntament o distribuir-lo via correu electrònic. Inclou infografies 
animades en gif per ser visualitzades en pantalla, aproximadament inclourà uns 10 missatges. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Medi Ambient 
  

Període d’implantació  2021 2023 
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   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 4.000,00  

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres 4.000,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  4.000,00 

Indicadors de seguiment:  

• Manual de bones pràctiques online elaborat i distribuït 
• Consum d'energia dels edificis municipals (kWh/any). 
• Consum d'energia dels àmbits que depenen de l'Ajuntament (kWh/any). 

 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Àrea d’Acció Climàtica 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 141] 

Eix Estratègic:  Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi climàtic i de les 
possibles solucions per mitigar-los 

Campanyes per la conscienciació dels usuaris i 
treballadors municipals 

ODS: 

 

  

CODI: 

A18/B11/C1 
 
 

 

Campaigns to raise awareness among users and municipal workers 
PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Modificació d'hàbits  

Mec. d’acció: Sensibilització/formació  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]   0,00 

Estalvi energètic [MWh/any]   0,00 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
Per tal de sensibilitzar els usuaris dels equipaments i instal·lacions municipals així com als treballadors municipals en 
termes d’estalvi i eficiència energètica, es proposa la implementació d’una campanya de sensibilització online i 
mitjançant la disposició de cartells informatius als mateixos equipaments. 
 
Per una banda, des de l’Ajuntament s'està treballant en el programa de dades obertes per tal que es publiquin dades 
de consums energètics dels equipaments en temps real. Complementàriament, aquesta campanya on-line comptarà 
amb comunicats a la web de l’Ajuntament, així com correus interns pels treballadors de l’ajuntament, sobre estalvi 
energètic i eficiència, metes assolides, bones pràctiques implementades, evolució de certs indicadors, etc. així com 
links a noticies d’interès i informació rellevant sobre temes ambientals, tot acompanyat d’una imatge gràfica que sigui 
atractiva.  
 
Per altra banda, es publicarà també a la web l’etiqueta de certificació energètica del 100% dels equipaments 
municipals com a acció de sensibilització, i per tal que això sigui un element motivador per usuaris i treballadors 
municipals per intentar millorar la lletra de l’equipament en qüestió. 
 
Paral·lelament a la campanya online, es proposa també una sensibilització específica a cada equipament i instal·lació 
municipal mitjançant cartells o senyalística, on s’exposi la lletra de l’etiqueta de certificació energètica així com 
imatges, gràfics o indicadors en relació al consum energètic (així com d’aigua) i consells sobre bones pràctiques pels 
usuaris.  
 
Estalvi considerat per l’acció: es considera que els estalvis assolits amb aquesta acció ja s’han inclòs en altres accions 
del present PTE.  
 
Inversió considerada: s’ha considerat una inversió de 7.000 € per fer la campanya senyalística als equipaments 
municipals. Aquesta campanya inclou la concreció dels missatges i la tipologia de cartells de senyalística, així com el 
disseny i producció de 10 consells i 100 unitats de cada cartellet del consell en vinil adhesiu de mida aproximada de 
8x8cm. 
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    Inici  Final  

Promotor: Medi Ambient; Cap Servei 
Infraestructures Urbanes 
  

Període d’implantació  2021 2023 

      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 7.000,00  

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres 7.000,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  7.000,00 

Indicadors de seguiment:  

• Publicació de consums i cartelleria a equipaments 
• Consum d'energia dels edificis municipals (kWh/any). 
• Consum d'energia dels àmbits que depenen de l'Ajuntament (kWh/any). 

 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Àrea d’Acció Climàtica 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 143] 

Eix Estratègic:  Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi climàtic i de les 
possibles solucions per mitigar-los 

Cursos de formació en matèria d'energia als 
treballadors municipals 

ODS: 

 

  

CODI: 

A18/B11/C1 
 
 

 

Training to municipal staff on energy issues 
PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Modificació d'hàbits  

Mec. d’acció: Sensibilització/formació  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]  59,11 

Estalvi energètic [MWh/any] 225,06 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
Moltes de les accions proposades en el present PTE de Manlleu requereixen de formació específica dels treballadors 
municipals, molts dels quals s’han incorporat recentment a l’Ajuntament. Per tant, es fa necessària la formació en 
matèria energètica del personal de l’Ajuntament, tant el personal nou com la resta de treballadors. 
 
En aquest sentit, es proposa l’organització de diversos cursos i/o sessions formatives sobre gestió energètica, 
telegestió i telemesures, comptabilitat energètica, noves tecnologies, estalvi i eficiència en equipaments, energies 
renovables, etc.  
 
Aquestes sessions o cursos es poden complementar amb sessions o xerrades de caire més general sobre canvi climàtic, 
riscos i impactes més significatius a Manlleu i bones pràctiques en relació al consum d’aigua, mobilitat sostenible, 
entre altres. Es poden recollir també les aportacions i suggeriments dels treballadors municipals sobre altres possibles 
temàtiques i formacions. 
 
Estalvi considerat per l’acció: amb aquesta acció es considera un estalvi d’un 5% del consum energètic dels edificis 
municipals.  
 
Inversió considerada: es considera un cost de 450 euros per xerrada en cas que aquestes s’externalitzin. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Medi Ambient 
  

Període d’implantació  2021 2023 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 2.250,00  

Cost estimat de l’actuació (altres)   
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Suma cost ajuntament i altres 2.250,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  2.250,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre d'empleats municipals formats en estalvi i eficiència energètica. 
• Consum d'energia dels edificis municipals (kWh/any). 
• Consum d'energia dels àmbits que depenen de l'Ajuntament (kWh/any). 
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Eix Estratègic:  Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi climàtic i de les 
possibles solucions per mitigar-los 

Criteris ambientals en l’adquisició de béns i serveis 
municipals 

ODS: 

 

  

CODI: 

A19/B18/C1 
 
 

 

Environment criteria in public procurement (green procurement) 
PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Altres  

Mec. d’acció: Contractació pública  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]   0,00 

Estalvi energètic [MWh/any]   0,00 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
L’acció consisteix a incorporar criteris ambientals en l’adquisició de béns i serveis municipals a partir de la redacció 
d’un “manual de compra ambientalment correcte” (“compra verda” o “sostenible”) en què es definiran d’una banda, 
les directrius a seguir en l’ambientalització de compres i consum responsable i d’altra banda, els requisits ambientals 
en els plecs de prescripcions tècniques, amb l’objectiu d’augmentar el pes dels productes i les prestacions de serveis 
amb el mínim cost ambiental. 
 
Realitzar una “compra verda” implica adquirir productes que ofereixen els nivells de qualitat exigits i alhora són més 
respectuosos amb el medi ambient. Els productes que generen un menor impacte ambiental estan certificats amb 
etiquetes ecològiques (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, Ecoetiqueta Europea, Cigne Blanc, Angel Blau, 
Energy Star, FSC, etc.). 
 
A més de la tipologia de producte, també es poden incloure criteris de consum responsable i minimització de residus, 
com ara: reutilitzar mobiliari (2a mà) i racionalitzar la seva adquisició; escollir productes amb la menor quantitat 
d’embalatge possible o que aquest sigui reutilitzable; productes amb un període de vida útil llarg; que no continguin 
substàncies perilloses o en la menor proporció possible, etc. 
 
Per altra banda, per promoure l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, es valorarà incloure les següents 
mesures per part de l’ajuntament com a requeriments de sostenibilitat i eficiència energètica en la contractació 
pública: 
- Incorporar criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica en la contractació pública. En cas contrari, els 
plecs hauran de justificar motivadament la no-inclusió d’aquests criteris. 
- Introduir com a criteris de valoració la inscripció dels licitadors en els registres públics de petjada de carboni 
i la reducció o compensació de les seves emissions. En aquest sentit, s’inclourà una clàusula d’obligatorietat pels 
adjudicataris de càlcul de la petjada de carboni (abast 1 i 2 mínim). 
- Fomentar modalitats de contractació que permetin sufragar els costs d’inversió mitjançant l’estalvi generat 
amb proveïdors de serveis energètics. 
- Garantir que els contractes de subministrament elèctric que aquestes licitin siguin d’energia certificada 
d’origen 100% renovable.  
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- Promoure  la  contractació  bilateral  d’energia  amb  productors  d’energia  renovable. 
 
Amb aquestes mesures no només es fomentarà l’eficiència energètica i l’energia renovable sinó que també seria una 
forma d’exemplificació i reducció d’emissions al municipi. 
 
Els plecs de contractació són l’eina què disposa l’Ajuntament per promoure les millores ambientals en aquells serveis 
que presta mitjançant una empresa privada. Per tant, la incorporació de criteris ambientals i d’eficiència energètica 
en els plecs de contractació té per objectiu impulsar pràctiques més eficients i sostenibles, reduint el consum energètic 
i les emissions de CO2 municipals.  
 
Finalment, amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni i alhora incrementar la resiliència i fomentar una alimentació 
de qualitat, en els plecs de clàusules administratives particulars corresponents a contractes públics que tinguin per 
objecte prestacions que exigeixin l'adquisició d'aliments, s’establiran  condicions especials d'execució que prevalguin 
els aliments frescos o de temporada, i amb un cicle curt de distribució, amb una menor petjada ecològica (és a dir, 
prioritzar productes d’origen vegetal que animal), entre altres. 
 
Paral·lelament, i arrel de la clàusula on s’obligarà als adjudicataris a calcular petjada (abast 1 i 2 mínim), es valorarà 
per part de l’Ajuntament la compensació d’aquestes emissions i de determinades actuacions municipals generades 
en els contractes externalitzats i/o en el transport públic, entre altres. 
 
Estalvi considerat: amb aquesta acció no s’ha considerat cap estalvi energètic directe. 
 
Inversió considerada: no es considera cap inversió associada a aquesta mesura, ja que consisteix en la incorporació 
de clàusules ambientals als plecs de contractació en el moment de la seva redacció. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Medi Ambient 
  

Període d’implantació  2022 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de contractes que inclouen clàusules amb criteris ambientals i d'eficiència energètica. 
• Consum d'energia dels equipaments i instal·lacions municipals (kWh/any). 
• Consum d'energia dels àmbits que depenen de l'Ajuntament (kWh/any). 
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Eix Estratègic:  Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi climàtic i de les 
possibles solucions per mitigar-los 

Campanyes, assessorament i auditories energètiques 
al sector serveis i industrial 

ODS: 

 

  

CODI: 

A16/B12/C1 
 
 

 

Awarenss campaigns, energy advice and audits in the services and industrial sector 
PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Acció integrada (tot l'anterior)  

Mec. d’acció: Gestió d'energia  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 1.421,33 

Estalvi energètic [MWh/any] 4.207,47 

Producció energètica [MWh/any]  486,90 
Descripció:  
 
Les auditories energètiques tenen per objectiu obtenir un coneixement fiable del consum energètic, el seu cost i les 
emissions de gasos contaminants associades, per tal de detectar i avaluar oportunitats d’estalvi energètic en edificis i 
instal·lacions, així com per identificar el potencial d’instal·lacions renovables. 
 
D’entre les oportunitats de millora que s’hi identifiquen existeixen diverses categories: les bones pràctiques o estalvis 
gràcies als canvis en l’operació d’equips consumidors, l’adquisició de tecnologia més eficient, l’optimització del cost 
energètic i la diversificació de les fonts energètiques, com l'optimització per canvi de combustible, o l’autoconsum per 
mitjà d’instal·lacions d’energies renovables. Les grans empreses estan obligades pel RD 56/2016 a fer una auditoria 
energètica cada quatre anys. 
 
En aquest sentit, des de l’Àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Manlleu es facilitaven auditories 
energètiques i s'ha treballat molt intensivament durant 4 anys realitzant diverses accions de dinamització empresarial 
en aquest àmbit, durant el període 2016-2019, i en el marc del Pla d'Acció d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat de 
Manlleu. 
 
Entre altres, en el Programa d’eficiència energètica en els comerços i assessorament energètic a empreses, s’ha ofert 
un servei permanent tot l'any d'assessorament a totes les empreses de Manlleu, responent a consultes i realitzant 
acompanyament a empreses en temes d’eficiència energètica. També s’ha engegat un Programa d’eficiència 
energètica en la indústria (2 edicions, al 2017 i 2018) i realitzat accions formatives en sostenibilitat energètica per al 
sector empresarial. 
 
En aquest període s’han realitzat 152 activitats, on han participat unes 368 empreses i s’ha quantificat una reducció 
de consum real de 325.457 kWh. A més, s’han proposat 241 accions de millora per a les empreses, de les quals s’han 
realitzat ja 173.  
 
De cara a 2030 es proposa: 
• Realitzar campanyes de sensibilització i formació específiques pel sector serveis i industrial, i seguir 
treballant en aquesta línia per poder assessorar i acompanyar les empreses i indústries de Manlleu en àmbit. 
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• Fomentar la realització d’auditories energètiques per part d’aquestes, n’estiguin obligades o no, el que 
permetrà reduir el consum energètic i emissions del sector terciari a Manlleu, així com incrementar la producció 
energètica renovable local. 
• Dinamitzar seminaris específics per la transició energètica al sector industrial, on es puguin crear sinèrgies i 
identificar oportunitats d’actuacions en el sector en temes energètics, com la compra agregada d'energia a través del 
grup PRO-ENERGIA OSONA, com ja es va fer, on hi participen vàries empreses de Manlleu, sobre tot indústries estudiar 
el potencial fotovoltaic i de formació de comunitats energètiques, etc. 
• Disposar d’un cens de consums energètics del sector industrial per fonts i evolució prevista, en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona, ICAEN i les pròpies indústries. 
 
Estalvi considerat per l’acció: es considera una reducció del 40% del consum energètic del 40% de les empreses del 
municipi, considerant que aquestes hagin realitzat auditories o hagin participat en accions formatives o d’altres tipus 
organitzades per l’Ajuntament de Manlleu. Es considera també que un 25% de les empreses auditades s’instal·laran 
plaques fotovoltaiques (s’assumeix la instal·lació de 6 mòduls de 500 Wp). 
 
Inversió considerada: Es considera, per una banda, un cost per l’Ajuntament d’uns 50.000 € per la realització d’accions 
similars amb empreses de cara a 2030, tenint en compte el pressupost de les accions realitzades entre 2016 i 2019, i 
sense incloure el cost de personal de l’Ajuntament. Per altra banda, un cost per la producció renovable, cost que anirà 
a càrrec de l’empresa, d’1,5 € / Wp instal·lat (no inclou IVA). 
  

    Inici  Final  

Promotor: Promoció econòmica 
  

Període d’implantació  2024 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament  5.000,00 

Cost estimat de l’actuació (altres) 569.700,00  

Suma cost ajuntament i altres 569.700,00 30.000,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  599.700,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre d'auditories a empreses 
• Consum del sector serveis (kwh/any) 
• Nombre d'activitats realitzades amb empreses i indústries / any 
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Eix Estratègic:  Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi climàtic i de les 
possibles solucions per mitigar-los 

Campanyes de sensibilització adreçades a la 
ciutadania vinculades amb l’eficiència energètica, 
compra d’energia verda i energies renovables 

ODS: 

 

  

CODI: 

A18/B11/C1 
 
 

 

Awareness campaigns aimed at citizens regarding energy efficiency, purchase of green 
energy and consumption of renewable energy 

PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Modificació d'hàbits  

Mec. d’acció: Sensibilització/formació  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 4.541,32 

Estalvi energètic [MWh/any] 2.995,54 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
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Es proposa la realització de campanyes d’informació i sensibilització adreçades al sector domèstic i vinculades amb 
l’eficiència energètica, la contractació d’energia verda a les llars i la implantació d’energies renovables.  
 
En aquestes campanyes es formarà i sensibilitzarà sobre temes energètics, amb exemples de casos pràctics 
d’actuacions simples realitzades a la llar i els impactes positius obtinguts en relació a la reducció de consum i també 
en relació als estalvis econòmics. Es valorarà també organitzar activitats més lúdiques o dinàmiques on la ciutadania 
podrà participar directament i veure l’efecte de certes accions en comptadors virtuals, o similar. 
 
Entre altres, s’explicaran els diversos conceptes que composen la factura de la llum, com per exemple quin és l’origen 
de l’electricitat que consumim; què és la potència contractada; quins tipus de contractes i modalitats hi ha, etc. També 
es donaran pautes per tal de reduir tant la despesa econòmica com el consum elèctric (mesures aplicables a la 
il·luminació, substitució d’electrodomèstics, millora d’aïllaments, etc.) i es donarà als assistents informació sobre 
empreses comercialitzadores d’energies renovables i les seves tarifes, així com els tràmits necessaris per fer el canvi 
a les energies renovables. 
 
Es crearan materials divulgatius a difondre durant les campanyes, com per exemple infografies gràfiques i 
entenedores amb consells o bones pràctiques, compra agregada, formació de comunitats energètiques, entre altres. 
S’informarà també de les bonificacions fiscals en impostos com l’IBI i ICIO ja existents a l’Ajuntament, així com es farà 
difusió de projectes i actuacions en matèria energètica realitzada al municipi. Es podrà aprofitar també per fer un 
seguiment del present PTE, si s’escau. 
 
Aquesta difusió es farà també a través dels canals habituals de comunicació de l’ajuntament, com la web municipal, , 
les xarxes socials, així com en moments puntuals com podria ser la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. 
 
Es valorarà fer campanyes específiques a escoles i/o centres esportius, així com activitats obertes a tota la ciutadania. 
 
Estalvi considerat per l’acció: s’ha considerat un estalvi del 10% del consum energètic del sector domèstic, i per altra 
banda, s’assumeix que el 60% de la població contractarà energia verda certificada a la seva llar de cara al 2030.  
 
El cost final de l'acció dependrà del format de la campanya i les activitats finalment realitzades, però es considera una 
inversió de 6.000 € pels materials divulgatius creats i un cost periòdic de 2.000 €. 

    Inici  Final  

Promotor: Oficina Estalvi i Eficiència Energètica 
  

Període d’implantació  2021 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament  13.500,00 

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00 121.500,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  121.500,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de campanyes de conscienciació i sensibilització realitzades (renovació de la il·luminació, renovació 
d'electrodomèstics, renovació d'aïllaments i compra d'energía verda). 
• Consum d'energia del sector domèstic (MWh/any). 
• Volum d'energia verda adquirida en el sector domèstic respecte al consum total d'electricitat (%). 
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Eix Estratègic:  Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi climàtic i de les 
possibles solucions per mitigar-los 

Campanyes per reduir el consum d'aigua 

ODS: 

 

 

CODI: 

A18/B11/C1 
 
 

 

Campaigns to reduce domestic water consumption 
PRIORITAT: 

3 

Àrea interv. 1: Altres  

Àrea interv. 2: Modificació d'hàbits  
Mec. d’acció: Sensibilització/formació  
Estat acció: En curs És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]  13,79 
Estalvi energètic [MWh/any]   0,00 

Producció energètica [MWh/any]    0,00 
Descripció:  
 
L’Ajuntament de Manlleu ja ha realitzat campanyes per reduir el consum d’aigua en el passat, repartint difusors entre 
la ciutadania, entre altres. Amb aquesta mesura es proposa continuar realitzant campanyes periòdiques per 
conscienciar la població sobre la importància de fer un ús racional de l’aigua a nivell domèstic i donar a conèixer 
mesures d’estalvi, bones pràctiques, etc. per tal de reduir el consum d’aigua entre la població. 
 
Per tant, mitjançant aquestes campanyes, es promouria des de l’Ajuntament que els habitants del municipi adquireixin 
costums més responsables davant de l’ús de l’aigua, tant en el consum d’aigua de dutxa, aixetes, com en el reg d’horts, 
consum d’aigua en piscines etc. 
 
Pel que fa a la campanya, es valorarà la realització d’accions específiques i actives com: 
- Creació de material divulgatiu: decàlegs d’eficiència o tríptics que es poden enviar a les llars. 
- Xerrades o tallers sobre l’ús racional de l’aigua i difusió de bones pràctiques. 
- Punts informatius i/o exposicions sobre bones pràctiques a les llars per l’estalvi d’aigua i les seves 
implicacions. 
- Entrega de “kits d’estalvi d’aigua” (airejadors per les aixetes, reductors de cabal, rellotges per la dutxa, 
temporitzadors pel reg de jardí, etc.) 
- Campanyes on-line mitjançant la web municipal, twitter, facebook, etc. 
- Creació d’un espai de participació en què la ciutadania pugui aportar i donar a conèixer les iniciatives 
ciutadanes per a l’estalvi d’aigua. 
- Llançament de concursos d’estalvi entre les llars dels municipi, amb assessorament en mesures d’estalvi. 
- Etc.  
 
Es considera que la implantació massiva de mesures d’estalvi d’aigua podria comportar un estalvi de fins el 20% d’aigua 
d’ús domèstic. Cal destacar a més, que les campanyes d’estalvi d’aigua solen tenir una resposta molt positiva per part 
de la població, amb un canvi dels hàbits i el conseqüent estalvi en el consum d’aigua.  
 
Cal destacar també que les actuacions que comporten reduccions en els consums d’aigua permetran afrontar millor 
les situacions de sequeres que són cada vegada més freqüents, com a conseqüència del canvi climàtic.  
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Estalvi considerat: S’ha considerat una reducció del 5% de les emissions del sector aigua del municipi.  
 
Inversió considerada: s’ha considerat un cost de 7.000 € pel disseny i creació dels materials per a difondre bones 
pràctiques ambientals a la llar. Inclou la creació, disseny i producció d’un Kit per a lliurar a les llars dels municipis (guia  
de l’estalvi,  adhesius de senyalística i elements com un temporitzador de dutxa, airejadors per les aixetes, reductor 
de cabal, etc.).  

    Inici  Final  

Promotor: Medi Ambient 
  

Període d’implantació  2021 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament  7.000,00 

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00 63.000,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  63.000,00 

Indicadors de seguiment:  
• Nombre de campanyes portades a terme 
• Consum d'aigua al municipi 
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Eix Estratègic:  Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi climàtic i de les 
possibles solucions per mitigar-los 

Certificació a empreses que prenen mesures per 
reduir els seus consums energètics i les seves 
emissions 

ODS: 

 

  

CODI: 

A19/B11/C1 
 
 

 

Certification to companies that take measures to reduce their energy consumption and 
emissions 

PRIORITAT: 

3 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Altres  
Mec. d’acció: Sensibilització/formació  
Estat acció: En curs És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 662,71 
Estalvi energètic [MWh/any] 1.142,94 

Producció energètica [MWh/any]  973,81 
Descripció:  
 
Des de l’Ajuntament de Manlleu s’ha impulsat recentment en el teixit empresarial de Manlleu un projecte d’integració 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, on s’està treballant amb 
empreses del municipi per tal d’assessorar-les i acompanyar-les en la identificació dels seus ODS i estratègia en relació 
amb l’Agenda 2030, que inclou, entre altres, els objectius en matèria de transició energètica (ODS 7) i acció pel clima 
(ODS 13). 
 
En aquest sentit, s’han realitzat 3 jornades de formació amb empreses de Manlleu on s’ha combinat la part teòrica, 
com la introducció als diversos ODS de l’Agenda 2030 i els seus objectius, amb la part pràctica amb participació de les 
empreses. En la part pràctica s’ha acompanyat a les empreses a definir els seus ODS prioritaris i objectius més 
rellevants en cada cas i obtenir una diagnosi de la situació actual de cada empresa en relació a aquests ODS, per tal 
d’identificar accions a executar en els propers anys.  
 
Al final de les sessions, les empreses participants han presentat els seus plans d’acció que inclouen actuacions com la 
instal·lació de plaques solars per autoconsum, l’adquisició de vehicles més eficients com vehicles elèctrics, el càlcul de 
la petjada de carboni per identificar els majors focus d’emissions de l’empresa, la implementació d’un pla d’eficiència 
energètica, entre d’altres. 
 
A més, des de l’Ajuntament se’ls ha fet entrega d’un certificat per la seva participació al projecte. 
 
En aquest sentit, es proposa que aquest projecte i formacions s’ampliïn a la resta d’empreses del municipi per tal que 
de cara a 2030 totes les empreses disposin d’un pla d’acció en matèria energètica i climàtica, el que permetrà reduir 
el consum energètic i emissions del sector terciari a Manlleu, així com incrementar la producció energètica renovable 
local. 
 
Promoure també des de l’Ajuntament, paral·lelament, l’adhesió de les empreses del municipi als mecanismes 
voluntaris de compensació d’emissions per a la reducció de les emissions de GEH, així com fomentar i impulsar 
distintius d’empresa existents en el mercat (ISO14001, EMAS, DGQA, etc.) relacionats amb el canvi climàtic. 
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Estalvi considerat per l’acció: es considera una reducció de l’estalvi energètic d’un 5% de les empreses adherides, 
assumint que s’adheriran al projecte un 80% dels establiments del sector. Es considera també que un 25% de les 
empreses adherides s’instal·larà plaques fotovoltaiques (s’assumeix la instal·lació de 6 mòduls de 500 Wp). 
 
Inversió considerada: Es considera un cost periòdic anual de 5.000 euros per la contractació externa de les formacions 
a empreses. Per la producció renovable, cost que anirà a càrrec de l’empresa, es considera una inversió d’1,5 € / Wp 
instal·lat (no inclou IVA). 
 
  

    Inici  Final  

Promotor: Agenda 2030  Període d’implantació  2021 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament  5.000,00 

Cost estimat de l’actuació (altres) 1.139.400,00  

Suma cost ajuntament i altres 1.139.400,00 45.000,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  1.184.400,00 

Indicadors de seguiment:  
• Nombre d'empreses adherides al projecte i amb pla d'acció. 
• Potència instal·lada en edificis del sector serveis d'energia solar fotovoltaica (kW). 
• Energia solar fotovoltaica produïda al sector serveis (kWh/any). 
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Eix Estratègic:  Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi climàtic i de les 
possibles solucions per mitigar-los 

Declaració de l'emergència climàtica 

ODS: 

 

  

CODI: 

A75/B74/C1 
 
 

 

Declare the climate emergency 
PRIORITAT: 

3 

Àrea interv. 1: Altres  

Àrea interv. 2: Altres  

Mec. d’acció: Altres  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 
 

Estalvi energètic [MWh/any]  

Producció energètica [MWh/any]   
Descripció:  
 
El concepte d’emergència climàtica neix per posar de manifest la necessitat d’adoptar mesures per reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle a zero en un termini concret (com a molt tard el 2050), i al declarar una 
emergència climàtica, s’admet que el canvi climàtic és real, que l’acció climàtica és necessària i urgent i que les 
mesures adoptades fins a aquest moment no són suficients per limitar l'increment de temperatura màxim d’1,5º - 
2ºC. Aquesta emergència es va posar de manifest encara més arrel dels recents informes sobre l'estat de la 
biodiversitat del IPBES (Plataforma Intergovernamental Científica-Normativa sobre Diversitat Biològica i Serveis dels 
Ecosistemes) i sobre l'escalfament global d’1,5 ºC de l'IPCC (Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi 
Climàtic), que alerten d'un rumb que porta a impactes irreversibles d'una gran part dels ecosistemes terrestres. 
L'estat d'emergència climàtica és una mesura adoptada per diverses entitats, ciutats i universitats com a resposta al 
canvi climàtic, que proposen diversos activistes mediambientals i grups com Extinction Rebellion, Ecologistes en Acció, 
Joventut pel clima, Seu Birdlife, WWF Espanya, Unió Sindical Obrera o Greenpeace. Emergència climàtica implica posar 
un seguit de recursos que no estaven destinats a això inicialment.  
 
A data de maig 2021, més de 1.900 jurisdiccions en 34 països han declarat l’emergència climàtica. La població coberta 
per aquestes jurisdiccions supera els 826 milions de ciutadans.   
 
El 14 de maig de 2019 el Govern de Catalunya va declarar l’emergència climàtica. Entre els compromisos del Govern 
de la Generalitat vers l'emergència climàtica s’inclouen: 
• S’adhereix a l’objectiu que Catalunya assoleixi la neutralitat de carboni el 2050. 
• Aprofundirà en el coneixement de l’impacte climàtic de la seva activitat. 
• Divulgarà i fomentarà el compromís climàtic en la seva organització. 
• Impulsarà la transició energètica de la seva activitat. 
• Reduirà l’impacte climàtic de la mobilitat que genera. 
• Adoptarà progressivament els principis de l’economia circular. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Manlleu declararà l’estat d’emergència climàtica públicament, i establirà en la 
declaració els objectius i actuacions més significatives que realitzarà per tal de fer-hi front. Entre les accions planejades 
per les administracions implicades i que ja han declarat l’emergència climàtica es troben la prohibició de venda de 
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cotxes dièsel o gasolina a partir de 2030, l'impuls de les energies renovables, l'expansió de les xarxes de recàrrega de 
vehicles elèctrics, la prohibició de calderes de petroli i gas, la prohibició d'objectes de plàstic d'un sol us o la plantació 
d'arbres.  
 
Estalvi considerat: No es considera estalvi per aquesta acció, ja que l’estalvi es produirà un cop implementades les 
actuacions indicades en la declaració.  
 
Inversió considera: No es considera cap inversió ja que el cost està inclòs en els recursos interns propis de 
l’ajuntament. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Agenda 2030 
  

Període d’implantació  2021 2022 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  

•  Declaracio d'emergència climàtica redactada, aprovada i publicada  
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Eix Estratègic:  Promoure l'educació i divulgació dels efectes del canvi climàtic i de les 
possibles solucions per mitigar-los 

Assemblea o Taula ciutadana de canvi climàtic a 
Manlleu 

ODS: 

 

  

CODI: 

A19/B112/C1 
 
 

 

Assembly or Citizen Table on Climate Change in Manlleu 
PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Altres  

Àrea interv. 2: Altres  

Mec. d’acció: Altres  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 
 

Estalvi energètic [MWh/any]  

Producció energètica [MWh/any]   
Descripció:  
 
Són moltes les línies d'acció del present PTE que impliquen cert impacte en el conjunt d'agents locals (ciutadania, 
entitats de el teixit econòmic i social, sector mediambiental ...), pel que resulta de gran rellevància impulsar els 
mecanismes necessaris per implicar i establir els compromisos d'aquests agents.  
 
Per aquest motiu, i també per tal d'impulsar les actuacions plantejades en aquest PTE, així com les plantejades en la 
Declaració d’emergència climàtica que s’aprovarà des de l’Ajuntament de Manlleu, es creu necessari disposar d’un 
òrgan local a Manlleu (Assemblea o Taula ciutadana) que permeti aquest impuls i col.laboració en la implantació del 
PTE. Des de l’Ajuntament es valorarà si aquest òrgan serà de nova creació o si s’aprofitaran òrgans ja existents o 
planificats de ser creats, com per exemple el Consell sectorial en el marc de l’Agenda 2030 de Manlleu. L’Agenda 2030 
de Manlleu té un model de governança fomentat en la transparència i la participació de tots els agents i institucions 
locals d’interès i per a implementar el full de ruta municipal en relació als ODS, es constitueix la Comissió municipal 
d’impuls, la Comissió tècnica de seguiment i el Consell sectorial, que té la funció de col.laboració en la implantació 
d’actuacins i seguiments del full de ruta de l’Agenda 2030 de Manlleu. 
 
En qualsevol cas, a priori en aquest òrgan es desenvoluparien les següents funcions vinculades especialment al present 
PTE, entre altres: 
 
• Donar a conèixer el present PTE i altres plans en relació al canvi climàtic a nivell municipal i els seus objectius. 
• Presentar els projectes i actuacions que s'estan desenvolupant i el seu grau d'execució. 
• Recollir opinions, suggeriments i propostes. 
• Definir possibles implicacions dels agents locals en els projectes del PTE i altres plans (ex. grups de treball 
sectorials o transversals). 
• Alinear les pròpies iniciatives ciutadanes, associatives o empresarials amb el PTE i altres plans existents en 
relació al canvi climàtic. 
• Proposar espais de participació alternatius per als agents locals. 
 
Dependrà de quin òrgan acabi desenvolupant aquesta funció, però a priori es proposa que aquesta Taula sigui un 
espai obert i dinàmic però estable, que estigui constituïda per: 
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• Responsable del PTE, i responsables d’altres plans relacionats amb el canvi climàtic del municipi si s’escau. 
• Representants tècnics municipals. 
• Membres de la ciutadania a títol individual. 
• Representants d'entitats o associacions del teixit social. 
• Representants d'entitats o associacions del teixit econòmic. 
 
En les sessions de la Taula hi seran presents regidors i tècnics de l'Ajuntament, que tinguin com a competència els 
diferents temes a tractar, així com convidats d'altres administracions si s’escau. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Medi Ambient 
  

Període d’implantació  2021 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  

•  Nombre de sessions de la Taula / any 
•  Nombre de participants a la Taula / any 
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Eix Estratègic:  Promoure les instal·lacions d'energia renovable a nivell domèstic i 
empresarial 

Creació de comunitats energètiques als polígons 
d'activitats econòmiques (PAE) 

ODS: 

 

  

CODI: 

A53/B66/C1 
 
 

 

Creation of energy communities in the polygons of economic activities (PAE) 
PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Energia fotovoltaica  

Mec. d’acció: Altres  

Estat acció: En curs És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 500,07 

Estalvi energètic [MWh/any] 1.460,90 

Producció energètica [MWh/any]  1.460,90 
Descripció:  
 
Aquesta acció consisteix en crear comunitats energètiques amb generació d’energia renovable a partir d’instal·lacions 
fotovoltaiques en les cobertes dels edificis dels polígons industrials de Manlleu. Aquesta energia es podrà repartir 
entre els consums de diferents edificis industrials, de servei i residencials de la zona.   
 
La creació de les comunitats d’energia renovable es realitzarà amb la participació de l’administració local i es podran 
associar usuaris que es trobin a distància inferior a 500 metres de la instal·lació fotovoltaica.  
Entre els objectius d’aquesta acció hi ha:  
 
• assolir la descarbonització mitjançant una transició energètica que aposti per una energia renovable i de 
proximitat 
• augmentar el consum d'energia renovable de les activitats econòmiques i de les entitats locals i ajudar a la 
consecució dels objectius de l'PNIEC i del Pacte de les Alcaldies  
• reduir la petjada de carboni i avançar cap a la neutralitat climàtica 
• augmentar la competitivitat de les activitats econòmiques i reduir els seus costos de funcionament 
• potenciar l'associacionisme de les activitats econòmiques per millorar la qualitat dels polígons d'activitats i 
facilitar la prestació de serveis mancomunats. 
 
Aquesta acció s’emmarca en el projecte presentat per la Diputació de Barcelona com a Expressió d’Interès en la 
convocatòria del Ministeri per a la Transició ecològica per identificar projectes de comunitats energètiques. El projecte 
preveu implantar comunitats energètiques en els polígons d'activitats econòmiques en col·laboració amb les 
administracions locals per avançar cap a una economia neutra en carboni. 
 
S'han identificat un mínim de 85 municipis, Manlleu entre ells, signants del Pacte de les Alcaldies i amb plans d'acció 
específics, amb propostes per actuar en polígons d'activitats econòmiques. 
 
El projecte inclou: 
• Estudis de detall de cada polígon, perfils de consum, potencial d'electrificació, estudis de disponibilitat de 
potencial de renovables 
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• Pla de negoci 
• Pla de comunicació i de participació 
• Instruments jurídics per constituir la comunitat. 
• Gestió de les comunitats i recursos necessaris (desenvolupament d'aplicacions específiques i recursos 
humans) 
• Projectes executius. 
• Constitució de les comunitats 
• Execució de les instal·lacions i posada en marxa 
• Seguiment de les comunitats 
• Recull dels casos desenvolupats per poder facilitar la seva replicabilitat i transferència. 
 
L’acció s’emmarca també en l’àmbit de Medi Ambient i Paisatge Urbà del Pla de dinamització dels polígons d’activitat 
econòmica de Manlleu (PAE), que preveu una acció específica de Transició energètica als PAE de Manlleu.  
Per l’estimació d’aquesta acció s’han considerat com a àmbit d’actuació tres polígons industrials: La Coromina, El 
Verdaguer-Cal Xic i Font de Tarrés. Aquests tres polígons tenen un gran potencial d’instal·lació de solar fotovoltaica, 
per la disponibilitat de superfícies de coberta i per la diversitat d’activitats realitzades en les naus presents i la 
proximitat amb zones residencials (La Coromina, en particular, que es adjacent al barri de l’Erm).  
 
S’ha considerat la creació de 15 comunitats energètiques per l’any 2030, 8 de les quals a la Coromina, 5 al  Verdaguer-
Cal Xic i 2 a Font de Tarrés.  
 
Estalvi considerat: amb una instal·lació d’un total de 1050 kWp pel total de les comunitats energètiques, es considera 
un estalvi de 1460 MWh/any d’electricitat, degut a la generació renovable i considerant el 100% d’autoconsum.  
 
Inversió considerada: es considera una inversió total aproximada de 1.840.000 € per les instal·lacions fotovoltaiques, 
que inclou el cost d’inversió de les instal·lacions de fotovoltaica, el cost dels projectes executius, de comunicació i 
d’altres infraestructures necessàries. S’ha considerat un repartiment de les despeses segons aquests percentatges:  
- aportació ens locals: 5% 
- aportació societat civil: 35% 
- aportació DIBA: 10% 
- aportació NGEU (fons europeus Next Generation): 50% 
  
S’ha considerat un cost de manteniment anual de 1.000 € per a cada instal·lació fotovoltaica. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Agenda 2030 
  

Període d’implantació  2021 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 92.000,00  

Cost estimat de l’actuació (altres) 1.748.000,00 7.200,00 

Suma cost ajuntament i altres 1.840.000,00 64.800,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  1.904.800,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de comunitats d'energia renovable creades 
• Nombre de socis de cada comunitat d'energia renovable creada 
• Potència instal·lada d'energia solar fotovoltaica (kW). 
• Energia solar fotovoltaica produïda (kWh/any). 
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Eix Estratègic:  Promoure les instal·lacions d'energia renovable a nivell domèstic i 
empresarial 

Foment de les instal.lacions renovables entre la 
ciutadania 

ODS: 

 

  

CODI: 

A57/B53/C1 
 
 

 

Encourage and facilitate the process of renewable facilities among the public 
PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Edificis, equipament/instal·lacions municipals, residencials i terciaris  

Àrea interv. 2: Altres  

Mec. d’acció: Ajudes i subvencions  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 2.718,96 

Estalvi energètic [MWh/any] 7.943,22 

Producció energètica [MWh/any]  7.943,22 
Descripció:  
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Aquesta acció té l’objectiu de promoure les instal·lacions d'energia renovable individuals a nivell domèstic i 
empresarial, així com d’impulsar la creació de comunitats energètiques pels sectors privats domèstic i terciaris. 
 
L’Ajuntament de Manlleu ha realitzat algunes accions en aquesta direcció, com ara l’aprovació de la Ordenança 
municipal per a la regulació i foment de les instal·lacions fotovoltaiques i de solar tèrmica, que va derogar l’antiga 
ordenança per facilitar els tràmits a la ciutadania i promoure les instal·lacions d’autoconsum. Les bonificacions 
aprovades a l’ICIO i l’IBI són altres mesures que poden fer més atractives les inversions a nivell privat.  
 
Per donar més eines a la ciutadania, s’elaborarà un mapa del potencial fotovoltaic al municipi, que tingui les següents 
opcions:  
- visualitzar les superfícies de cobertes amb diferents colors en funció de l’aprofitament solar 
- tenir una estimació de la energia que es podria generar 
- tenir un cost estimat de la inversió  
- visualitzar les possibles connexions a 500 metres de distància, per avaluar la possibilitat de crear una comunitat 
energètica 
- visualitzar els sistemes fotovoltaics existents 
 
Aquesta acció serà complementada amb la realització d’una campanya específica per la ciutadania i els professionals 
del sector, per donar a conèixer l’eina i totes les avantatges que l’Ajuntament ofereix per la instal·lació de sistemes 
fotovoltaics. La campanya inclourà xerrades informatives i/o formatives periòdiques.  
 
Estalvi considerat: s’ha considerat que aquesta acció pugui facilitar el procés d’instal·lacions renovables entre la 
ciutadania, estimant que per l’any 2030 un 20% dels habitatges tingui una instal·lació fotovoltaica. S’estima un estalvi 
total de 4.050 MWh/any. S’ha considerat també que el sector de serveis augmentarà la cobertura renovable d’un 
20%, amb un estalvi estimat de 3.900 MWh/any.  
 
Inversió considerada: el cost de la realització d’un mapa fotovoltaic dependrà del plantejament del projecte; la ciutat 
de Manlleu disposa de diversos mapes que podrien incloure aquestes funcionalitats, reduint el cost d’inversió. S’ha 
estimat un cost de 30.000 €, tot i que és un cost molt aproximat i dependrà del plantejament del projecte. L’acció 
inclou també un cost de realització de campanya i de tres xerrades a l’any, estimats en uns 8.500 € d’inversió inicial i 
en uns 5.000 € anuals. 

    Inici  Final  

Promotor: Medi Ambient 
  

Període d’implantació  2021 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament 38.500,00 5.000,00 

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres 38.500,00 45.000,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  83.500,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de visitants del mapa de potencial fotovoltaic 
• Potència instal·lada d'energia solar fotovoltaica (kW) 
• Nombre de xerrades / eventos de campanya organitzats per l'Ajuntament  
• Nombre de participants a xerrades / eventos de campanya organitzats per l'Ajuntament  
• Grau d’abastament amb energies renovables respecte al total del sector domèstic  
• Grau d’abastament amb energies renovables respecte al total del sector terciari 
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Eix Estratègic:  Vetllar perquè Manlleu sigui un municipi més resilient davant del canvi 
climàtic 

Implantació del porta a porta i campanyes 
específiques per incrementar el percentatge de la 
recollida selectiva 

ODS:  CODI: 

A72/B71/C1 
 
 

 

Implement actions to achieve waste targets and specific campaigns to increase the 
percentage of selective collection 

PRIORITAT: 

1 

Àrea interv. 1: Altres  

Àrea interv. 2: Gestió de residus i aigües residuals  

Mec. d’acció: Sensibilització/formació  

Estat acció: En curs És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 1.957,74 

Estalvi energètic [MWh/any]   0,00 

Producció energètica [MWh/any]  - 
Descripció:  
 
El municipi de Manlleu des de fa uns anys està realitzant accions amb l’objectiu de prevenir la generació de residus, 
alhora que millorar-ne la gestió municipal. Amb la redacció del Pla Local de Prevenció de Residus municipals de 
Manlleu el municipi aposta per planificar i aplicar una estratègia que permeti aconseguir arribar als objectius de 
reducció dels residus municipals generats amb la participació i sensibilització dels diferents agents econòmics i les 
entitats de Manlleu, i amb la incorporació de valors, nous hàbits i actituds de consum que facin factible l’èxit del Pla.  
  
El servei actual de recollida de residus domiciliaris i comercials es presta mitjançant el sistema de recollida amb 
contenidors de carrer, excepte la recollida comercial del paper i cartró que es fa mitjançant el porta a porta. La 
recollida de residus urbans de Manlleu la porta a terme el Consell Comarcal d'Osona, a través de l'empresa Recollida 
de Residus d'Osona, S.L.  
 
Els resultats de la recollida selectiva del municipi han anat millorant al llarg dels anys, fruit dels esforços dels ciutadans 
i les campanyes de sensibilització realitzades per part de l’Ajuntament i la resta d’administracions. Tanmateix cal 
continuar en aquesta línia i millorar els percentatges de recollida selectiva i prioritzar l’estratègia de residu zero.  
 
La Directiva Europea del 30 de maig del 2018 estableix uns objectius de reutilització i reciclatge de residus municipals 
de com a mínim el 55% en pes per l’any 2025, del 60% pel 2030 i del 65% pel 2035.  
 
Per tant, es proposa que l'Ajuntament continuï fent el seguiment dels resultats de la recollida selectiva de residus, i 
implanti el sistema porta a porta per a seguir millorant-los i complir els objectius marcats per part de la UE. A més, 
anualment es proposa desenvolupar una campanya per reforçar la recollida selectiva de residus, per exemple durant 
la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, com ja es va fer el novembre de 2020. Algunes de les actuacions 
realitzades llavors van ser: 
• Challenge #ReduimResidusManlleu, una campanya digital per compartir idees de prevenció de residus a 
través de publicacions d’Instagram (“challenge”), amb un sorteig i premi inclòs entre els participants.  
• DidalTruck, arranjaments tèxtils: Taller que ofereix un servei d’assessorament tècnic en arranjaments i 
upcycling tèxtil (reciclar la roba millorant i actualitzant el disseny).  
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• Exposició “Reduïm Residus!”: Exposició que dona a conèixer les característiques i la importància de la gestió 
dels residus, per afavorir i incrementar la participació de la ciutadania en la presa de decisions ambientals. 
• Exposició de càpsules de cafè: Una dotzena de quadres fets amb càpsules de cafè i pintura es podien veure 
per la Setmana Europea de Prevenció de Residus, al Mercat Municipal de Manlleu.  
  
Des de l’Ajuntament es promourà també el compostatge casolà o comunitari (poda, jardineria, etc.), on de fet s’ha 
concedit un ajut des del MITERD de 4.640 € sobre un import de 5.800 € per potenciar el compostatge casolà i on 
l'objectiu és posar en funcionament 50 compostadors al municipi. 
 
Estalvi considerat: Es consideren els objectius de reutilització i reciclatge de residus municipals establerts en la 
Directiva Europea del 30 de maig del 2018. 
Inversió considerada: Es considera un cost aproximat corresponent a les campanyes de sensibilització anual a realitzar, 
així com la subvenció obtinguda per promoure el compostatge casolà. No es considera el cost de recollida de residus 
urbans de Manlleu, que  porta a terme el Consell Comarcal d'Osona, a través de l'empresa Recollida de Residus 
d'Osona, S.L. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Medi Ambient 
  

Període d’implantació  2021 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament  5.000,00 

Cost estimat de l’actuació (altres) 4.640,00  

Suma cost ajuntament i altres 4.640,00 45.000,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  49.640,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de campanyes portades a terme 
• Percentatge de residus recollits de forma selectiva 
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Eix Estratègic:  Vetllar perquè Manlleu sigui un municipi més resilient davant del canvi 
climàtic 

Foment del consum de productes de proximitat i 
d'agricultura ecològica 

ODS: CODI: 

A74/B74/C1 
 
 

 

Promotion of the consumption of products of proximity and organic farming 

PRIORITAT: 

3 

Àrea interv. 1: Altres  

Àrea interv. 2: Relacionat amb l'agricultura i la silvicultura  

Mec. d’acció: Altres  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 359,27 

Estalvi energètic [MWh/any] 1.429,86 

Producció energètica [MWh/any]    0,00 
Descripció:  
 
Els productes de proximitat i km 0, o de “cadena curta” sorgeixen de la necessitat de crear noves formes d'intercanvi 
i cooperació entre els productors agrícoles i els consumidors, basades per una banda en la relació directa entre el 
productor i el consumidor, eliminant intermediaris, i d'altra banda, en la reducció dels costos ambientals associats 
amb el transport i la mobilitat mitjançant el consum de productes locals.  
 
El comerç internacional, tot i reconeixent els avantatges que aporta als consumidors en tant que accedeixen a un 
major ventall d'opcions de compra, també contribueix al deteriorament del medi ambient mitjançant l'emissió, durant 
el seu transport, de gasos d'efecte hivernacle. A més, la necessitat d'utilitzar envasos i material d'embalatge creix 
quan el producte ha de fer un gran recorregut o ser manipulat per canviar d'un mitjà de transport a un altre, 
incrementant així la proliferació de deixalles i residus associats amb la logística del transport internacional.  
 
Alguns dels avantatges del km 0 són doncs la reducció del consum d'energia (productes de temporada), la reducció 
de residus i de costos en l'emmagatzematge, l'envasat i el combustible (majors residus i majors costos si la distància 
de transport és més elevada), majors ingressos pels productors locals, així com també una major conscienciació dels 
consumidors, que obtenen productes amb preus més baixos, més sans i nutritius.  
 
Tenint en compte tot l'anterior, aquesta acció pretén promoure i incentivar els productes de proximitat a Manlleu. 
Actualment, en el mercat dels dilluns a Manlleu es troben parades que ja disposen i fomenten els productes de 
proximitat i ecològics. 
 
L’Ajuntament valorarà les accions a realitzar per tal de promoure aquest consum de proximitat, així com d’agricultura 
ecològica, per exemple a través de campanyes informatives, elaborant un mapa dels comerços que ofereixen aquest 
tipus de productes de km0 i ecològics, entre altres. 
 
Estalvi: Es considera una reducció de l’1% del consum de combustible del sector transport. 
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    Inici  Final  

Promotor: OPE 
  

Període d’implantació  2021 2023 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament  2.250,00 

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00 4.500,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)  4.500,00 

Indicadors de seguiment:  

• Nombre de campanyes portades a terme 
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Eix Estratègic:  Vetllar perquè Manlleu sigui un municipi més resilient davant del canvi 
climàtic 

Ordenança municipal d'aigua 

ODS: 

  

CODI: 

A72/B74/C1 
 
 

 

Write a municipal water ordinance 
PRIORITAT: 

3 

Àrea interv. 1: Altres  

Àrea interv. 2: Gestió de residus i aigües residuals  

Mec. d’acció: Altres  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? Sí 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any]   2,76 

Estalvi energètic [MWh/any]  

Producció energètica [MWh/any]   
Descripció:  
 
L’acció consisteix a redactar i aprovar una ordenança municipal d’aigua per incentivar l’estalvi de consum d’aquests 
recurs, cada cop més escàs degut al canvi climàtic. 
 
L'ordenança establirà una base normativa que permeti el correcte ús i estalvi d’aquest recurs al municipi fomentant 
l’ús racional dels recursos hídrics, l’aprofitament de recursos alternatius i la protecció de les xarxes d’abastament i de 
sanejament, tot estipulant en quins casos i/o situacions la utilització de sistemes d’estalvi i reaprofitament d’aigua 
serà obligatòria, amb la qualitat i característiques que corresponguin a l’ús que se’n vol fer. Amb aquest objectiu, la 
regulació ha d’aplicar-se sobre la base de l’evolució de la tècnica, emprant la millor tecnologia disponible amb els 
materials menys nocius per al medi ambient.  
 
L'ordenança permetrà una gestió integrada de la demanda a fi d’adaptar-la a la disponibilitat del recurs, ja sigui amb 
l’estalvi, amb l’ús de fonts locals alternatives o amb la reutilització de les aigües regenerades en tots els àmbits, i tindrà 
com a objectius: 
 
- Assegurar la qualitat i quantitat de subministrament als ciutadans, promovent l’estalvi i l’eficiència amb 
l’aplicació de les millors tecnologies disponibles. 
- Promoure la reducció del consum d’aigua i assegurar-ne el control per part dels usuaris. 
- Fomentar i regular la utilització de recursos hídrics alternatius en aquells casos que no sigui necessària 
l’aigua potable. 
- Fomentar l’eficiència pel que fa a l’ús de l’aigua en les activitats industrials, comercials, agrícoles i de serveis. 
- Determinar les mesures per a la gestió eficaç dels recursos hídrics que han d’incloure’s en els instruments 
urbanístics. 
- Fomentar la conscienciació i sensibilització dels ciutadans sobre l’ús racional de l’aigua. 
- Qualsevol altre que pugui millorar la qualitat de l’aigua, la seva disponibilitat i el seu consum eficient i 
responsable. 
 
Cal que l'ordenança inclogui regulacions sobre la incorporació d’instal·lacions i mecanismes estalviadors d’aigua pel 
control dels consums als diferents sectors domèstic, industrial, serveis i agrícola amb l’objecte de reduir-ne el consum 
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i evitar que es malbarati. Exemples d'aquestes instal·lacions i mecanismes a incloure en l'ordenança són airejadors 
per a aixetes i dutxes, reguladors de pressió, cisternes de vàter, reutilitzadors de l’aigua sobrant de les piscines, 
comptadors individuals pel control rendiment de les instal·lacions, entre altres. L’àmbit d’aplicació recau sobre tot 
tipus de noves edificacions i construccions, incloses les sotmeses a rehabilitació i/o reforma integral, canvi d’ús de la 
totalitat o part de l’edifici o construcció, tant si són de titularitat pública com privada, inclosos els edificis independents 
que formin part d’instal·lacions complexes. L'ordenança ha de preveure la incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua 
per als següents usos: habitatge, residencial, hoteler i similars, educatiu, sanitari, recreatiu, comercial, industrial, 
esportiu, agrícola (sistemes i canals de rec) i qualsevol altre que comporti l’existència d’instal·lacions destinades al 
consum d’aigua.  
 
Un cop redactada l’ordenança, garantir el compliment d’aquesta, per exemple, a través d’una fitxa aplicable a noves 
edificacions, instal·lacions i construccions (incloses les sotmeses a rehabilitació i/o reforma integral) canvi d’ús de la 
totalitat o part de l’edifici o construcció (inclosos els edificis independents que formin part d’instal·lacions complexes) 
i qualsevol altre que comporti l’existència d’instal·lacions destinades al consum d’aigua. En aquesta fitxa, signada pel 
tècnic, es marcaran els sistemes d’estalvi d’aigua, les àrees o sectors on es produeix l’estalvi d’aigua, els sistemes de 
recollida i reutilització d’aigua, etc.  
 
Estalvi considerat: Es considera un estalvi en les emissions associades al cicle de l’aigua de l’1%. 
 
Inversió considera: No es considera cap inversió ja que el cost està inclòs en els recursos interns propis de 
l’Ajuntament. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Medi Ambient 
  

Període d’implantació  2027 2030 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 

Indicadors de seguiment:  

•  Ordenança aprovada i redactda 
•  M3 d'aigua estalviada / any 

 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Àrea d’Acció Climàtica 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 169] 

Eix Estratègic:  Vetllar perquè Manlleu sigui un municipi més resilient davant del canvi 
climàtic 

Identificació dels embornals de carboni a Manlleu 

ODS:  CODI: 

A19/B112/C1 
 
 

 

Identify, classify and quantify the absorption capacity of carbon sinks in Manlleu 
PRIORITAT: 

2 

Àrea interv. 1: Altres  

Àrea interv. 2: Altres  

Mec. d’acció: Altres  

Estat acció: No iniciada És també d’adaptació? No 

   Objectiu 2030 
 

Estalvi d’emissions GEH [tCO2/any] 
 

Estalvi energètic [MWh/any]  

Producció energètica [MWh/any]   
Descripció:  
 
Un embornal de carboni és qualsevol dipòsit, natural o no, que absorbeixi més diòxid de carboni (CO2) del que allibera 
i, així, disminueix la concentració de diòxid de carboni de l'aire. A nivell mundial, els embornals de carboni majors a la 
Terra són la vegetació verda als continents i el plàncton als oceans, així es considera que ambdós sistemes naturals 
proveeixen d'un servei de l'ecosistema al planeta. 
 
En aquest sentit, aquesta acció té com a objectiu promoure la identificació, classificació, augment i millora dels 
embornals de carboni al municipi, per tal de fomentar l’absorció de carboni en aquests embornals.  
 
Es proposa que aquesta identificació i classificació es realitzi a partir de la informació existent i de l’eina GIS de la que 
disposa l’Ajuntament, on a partir de la capa d’usos del sòl i la capa d’hàbitats, entre altres, es podran identificar les 
tipologies d’espècies i determinar la seva capacitat d’absorció de carboni. 
 
En base a aquest exercici i cartografia generada, es plantejaran accions encaminades a augmentar i/o millorar aquests 
embornals segons el cas. 
  

    Inici  Final  

Promotor: Medi Ambient 
  

Període d’implantació  2024 2026 
      

   Inversió (€)  Periòdic (€/any) 

Cost estimat de l’actuació per l’Ajuntament   

Cost estimat de l’actuació (altres)   

Suma cost ajuntament i altres   0,00   0,00 

COST TOTAL ACTUACIÓ (€)    0,00 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Àrea d’Acció Climàtica 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Oficina Tècnica  de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
[Pàg. 170] 

Indicadors de seguiment:  

•  Cartografia generada 
•  Nombre de mesures implementades per augmentar i/o millorar els embornals 
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