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1 RESUM EXECUTIU

El full de ruta per a l’energia de la Figueres del 2050 
és una estratègia a llarg termini per canviar el model 
energètic de la ciutat. Aquest full de ruta ha estat elaborat 
per la ciutadania i els agents socials de la ciutat a través 
d’un procés de participació ciutadana que ha permès 
recollir informació, debatre, proposar i consensuar un 
model i unes actuacions necessàries. Els detalls de la seva 
elaboració són concretats a l’apartat 4, que conté una 
descripció dels instruments i processos de participació 
ciutadana emprats per construir aquesta estratègia. 

El full de ruta inclou una visió àmplia del model energètic 
del futur (detallat a l’apartat 6.1), així com les actuacions 
necessàries per assolir-lo (apartat 6.3). Per tant, inclou 
un objectiu (el model energètic del futur), però també un 
camí a seguir (les accions que s’han d’implantar). 

Aquest full de ruta va molt més enllà dels acords del Pacte 
dels Alcaldes i del Pla d’Acció de l’Energia Sostenible 
(PAES), aprovats per l’Ajuntament de Figueres el 2009 i 
2010, respectivament. Mentre aquests es plantejaven 
com a objectiu principal la reducció d’emissions de 
gasos d’efecte d’hivernacle i establien unes actuacions 
necessàries per assolir-la, el full de ruta que ara es 
presenta aporta una proposta global de transformació 
del model energètic amb implicacions profundes que 
afecten aspectes tan cabdals com la mobilitat urbana, el 
consum energètic a les llars i les activitats econòmiques, 
la construcció dels nous habitatges, la producció local 
d’energia, l’ús de les noves tecnologies, però també 
modificacions radicals en el model productiu i en les 
relacions socials.

La visió d’aquest full de ruta és: “Figueres serà el 2050 
una ciutat energèticament eficient i amb una alta 
qualitat de vida”. Energèticament eficient en el sentit 
que impulsarà l’estalvi energètic per consumir l’energia 
mínima imprescindible, promourà l’ús eficient de l’energia 
consumida, produirà energia a través dels recursos 
renovables i no contaminants d’àmbit local, controlarà 
minuciosament els consums energètics i promourà la 
conscienciació energètica dels seus ciutadans. Amb una 
alta qualitat de vida, perquè l’eficiència energètica no 

suposa una disminució dels estàndards de vida, sinó un 
millor ús de l’energia per millorar el confort, el benestar i 
la qualitat urbana i ambiental de la ciutat. 

La comunicació, l’educació i la conscienciació ciutadana 
han estat identificats com a prioritats per poder assolir 
la visió de la Figueres del 2050. D’aquesta manera, es 
reconeix la importància que els hàbits i les pautes de 
consum energètic dels ciutadans tenen per a poder 
impulsar el nou model energètic. Les noves pautes de 
consum dels ciutadans consisteixen a introduir l’eficiència 
energètica a les llars, convertir les llars en productores 
d’energia, utilitzar els mitjans de desplaçament més 
sostenibles (anar a peu, bicicleta i transport públic), 
apostar per la compra de productes locals (alimentació, 
serveis), fomentar les cooperatives locals i la solidaritat 
veïnal. També posa l’èmfasi en la capacitat de lideratge 
i mobilització de la ciutadania per propiciar els canvis 
polítics i legislatius necessaris per impulsar el nou model 
energètic.

La comunicació, l’educació i 
la conscienciació ciutadana 
han estat identificats com a 
prioritats

Aquest full de ruta ha estat 
elaborat per la ciutadania i els 
agents socials
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2 INTRODUCCIÓ

Per què IMAGINE? Per què hem d’actuar? L’energia és 
imprescindible per el nostre funcionament quotidià, 
tant individualment (desplaçaments, funcionament 
de les llars), com col·lectivament (funcionament de les 
empreses i els equipaments públics, transport públic, 
enllumenat públic). Es pot afirmar que sense energia el 
sistema econòmic i el funcionament de les nostres ciutats 
es bloquegen. Tenim una dependència total de l’energia. 

Als països occidentals, el creixement econòmic i del 
benestar experimentat a partir de la segona meitat 
del segle XX ha estat possible gràcies a un increment 
de la demanda i del consum energètic. Durant aquest 
període històric l’energia ha estat abundant i a un 
preu relativament assequible. No ha importat la forma 
d’obtenció de l’energia ni els seus impactes ambientals, la 
prioritat ha estat abastir d’energia empreses i ciutadans. 
Així, s’ha optat per explotar de forma massiva recursos 
naturals com l’urani, el carbó, el gas natural i, sobretot, els 
derivats del petroli. 

L’ús d’aquestes fonts energètiques ha comportat un 
enorme impacte ambiental (ús de recursos exhauribles 
i, per tant, no renovables, contaminació atmosfèrica, 
dels sòls i dels medis aquàtics, generació de residus 
radioactius, afectacions de les infraestructures de 
transport energètic sobre el paisatge), que s’ha agreujat 
amb les evidències que el principal causant del canvi 
climàtic són les emissions de CO

2
 a l’atmosfera generades 

principalment per la combustió de combustibles fòssils 
com el carbó i els derivats del petroli. 

La importància estratègica pels estats de disposar i 
controlar els recursos energètics han generat conflictes 
geopolítics amb connotacions mundials que sovint s’han 
manifestat en conflictes bèl·lics (crisi econòmica del 
1973 generada per un increment del preu del petroli, 
guerres de l’Iraq pel control de la producció petroliera o 
el conflicte entre Rússia i Ucraïna pel control del gas). 

L’increment del preu de l’energia els darrers anys 
(especialment del petroli i l’electricitat) ha representat 
una despesa considerable per a les famílies, les empreses 

i les administracions i ha donat lloc al fenomen de la 
pobresa energètica.

Tot i així, l’energia és un sector de futur amb enormes 
possibilitats si es promou un nou model energètic 
basat en la producció local d’energia a partir de fonts 
renovables, el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica 
i s’aprofiten les possibilitats de generació d’ocupació 
local. Aquest nou model ha de permetre que el món local 
esdevingui un actor energètic a partir de la planificació, la 
producció i la distribució d’energia, superant el vell model 
contaminant, concentrat i centralitzat.

Amb l’objectiu de pensar l’energia del futur, Figueres 
ha participat juntament amb les ciutats de Munich 
(Alemanya), Lille (França), Odense (Dinamarca), Mòdena 
(Itàlia), Bistrita (Romania), Dobrich (Bulgària), l’associació 
Energy Cities i la Hafen University d’Hamburg en el 
projecte IMAGINE, finançat per la Unió Europea a través 
del programa Interreg IV-C. El document que teniu a les 
mans és el resultat d’aquest projecte executat durant el 
període 2012-2014.  

Tenim una dependència total 
de l’energia

Aquest nou model ha de 
permetre que el món local 
esdevingui un actor energètic 
a partir de la planificació, 
la producció i la distribució 
d’energia



4

1. Per primera vegada la ciutat aborda obertament 
i des d’una perspectiva local el futur de l’energia. 
Ho fa des d’una concepció àmplia de l’energia i tenint 
en consideració el seu caràcter polièdric. Això vol dir 
debatre sobre les fonts energètiques, la producció i 
distribució de l’energia, la gestió de l’energia, els costos 
econòmics, socials i ambientals, però també sobre les 
pautes de consum de l’energia que afecten els hàbits de 
la ciutadania en aspectes tan cabdals com la mobilitat 
quotidiana, l’ús d’energia a les llars o el foment de 
la producció local de productes i serveis. En aquest 
sentit, la formació, la comunicació i la conscienciació 
ciutadana en relació a l’energia esdevé cabdal. L’anàlisi 
de l’energia des de la ciutat també és una novetat 
del projecte en el sentit que, tradicionalment, les 
ciutats han delegat en l’Estat i les grans empreses 
energètiques la planificació i la gestió energètica. El 
futur energètic passa perquè les ciutats deixin de ser 
simples consumidores d’energia per esdevenir actors 
principals en la gestió de l’energia. 

2. El projecte plantejava debatre sobre el futur de 
l’energia a llarg termini. És a dir, amb un horitzó 
temporal ampli (el 2050) per permetre una anàlisi 
assossegada i serena, allunyada de la immediatesa i 
que permetés un exercici de prospecció i imaginació 
sense limitacions. Com bé diu el nom del projecte 

(IMAGINE), es tractava d’imaginar el futur energètic 
de la ciutat sense restriccions de cap tipus. Aquest és 
un dels aspectes més innovadors del projecte, ja que 
elaborar una visió a llarg termini no és una pràctica 
massa habitual. Pensar lliurament la ciutat del futur 
és un exercici de creació imaginativa, de plasmació de 
desitjos i voluntats, però que, alhora, ha d’incorporar el 
principi de realisme i d’incertesa per l’evolució futura 
dels esdeveniments.

3. El projecte partia de la premissa que l’elaboració 
de la visió de l’energia per a la Figueres del 2050, 
així com de la redacció del full de ruta per assolir-
la, s’havia de basar en la participació ciutadana. És 
a dir, el conjunt d’agents implicats en l’energia, des 
de ciutadans, experts, polítics, gestors energètics, 
associacions ciutadanes, investigadors, etc., havien 
de ser els protagonistes del procés i els autors de la 
definició del model energètic de la ciutat del futur. 
Fent-ho així, s’aconseguia donar veu a les diverses 
visions i sensibilitats (evitant un enfocament 
estrictament tècnic o expert), debatre sobre opcions 
i arribar a posicions de consens. Coneixedors del 
caràcter transversal i universal de l’energia i que el 
seu futur passa pel canvi de pautes de consum, calia 
la implicació decidida dels diferents sectors socials 
implicats.

3 OBJECTIUS I ABAST DEL PROJECTE

L’objectiu principal del projecte IMAGINE a Figueres ha estat definir el model energètic de la ciutat a l’horitzó del 2050 i 
establir un full de ruta per a assolir-lo. Aquest objectiu reunia tres característiques singulars:

D’altra banda, el treball conjunt amb les altres ciutats europees participants del projecte, ha permès comparar tant els 
models energètics actuals i les opcions de futur, com les metodologies de treball i de participació ciutadana. 
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Fòrums de debat ciutadà i amb experts

Es van organitzar tres fòrums de participació ciutadana. El 
primer taller participatiu estava obert a tota la ciutadania 
i va debatre a partir de tres grans blocs: l’energia a 
l’entorn personal i familiar, l’energia a l’entorn públic 
i col·lectiu, i la producció i distribució de l’energia. Als 
participants se’ls demanava com hauria de ser l’energia 
en aquest tres blocs i, alhora, descriure els principals 
obstacles que caldria afrontar. El segon taller va ser dirigit 
només a experts en energia i va abordar els mateixos tres 
grans blocs del primer fòrum, amb la novetat que havien 
d’assenyalar els canvis que caldria impulsar. Finalment, el 
tercer fòrum va reunir els participants del primer i segon 
taller i va permetre concretar alguns aspectes sorgits en 
les sessions anteriors i arribar a un major consens.

Enquesta ciutadana

Amb l’objectiu de copsar l’opinió del conjunt de la 
ciutadania d’una manera fàcilment assequible, es va dur 
a terme una enquesta en línia a través del web municipal. 
Els ciutadans van poder contestar lliurement un 
qüestionari amb 15 preguntes sobre els hàbits de consum 
energètic i el futur de l’energia a la nostra ciutat.

 Conferències

Es van organitzar tres conferències obertes al públic 
per oferir més informació sobre l’energia i el seu futur. 
La primera sota el títol “El consumidor en el mercat 
elèctric” va donar pautes als ciutadans per interpretar 
la factura elèctrica i fomentar l’estalvi energètic a la llar. 
La segona va presentar l’experiència del poble alemany 
de Wildpoldsried que ha aconseguit produir per mitjans 
renovables més de cinc vegades l’energia que consumeix 
amb projectes finançats pels propis veïns. La darrera va 
permetre conèixer el moviment Transition Towns, que 
proposa un model alternatiu de gestió de l’energia, la 
recuperació del concepte de col·lectivitat i el viure més 
harmoniosament amb el medi natural.

Concurs de projectes energètics als centres d’educació 
secundària

El concurs estava dirigit als alumnes d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius dels centres de secundària de Figueres 
i tenia l’objectiu que els alumnes reflexionessin sobre el 
model energètic del futur i ho plasmessin en maquetes, 
vídeos, esquemes o altres suports.

Tallers formatius sobre energia i canvi climàtic als centres 
d’educació primària 

Amb la voluntat d’implicar els alumnes de primària de 
les escoles de la ciutat, així com els seus pares i familiars, 
durant el curs escolar 2013-2014 es van realitzar 
tallers sobre energia i canvi climàtic als alumnes de cicle 
superior de primària. Els mateixos alumnes, acompanyats 
dels seus familiars, van omplir l’enquesta sobre energia. 

Concurs de fotografia i energia

Es tractava d’implicar a joves i públic usuari de les noves 
tecnologies i aficionats a la imatge i la fotografia com a 
mitjà d’expressió. L’instrument escollit van ser les imatges 
a través de Twitter i lnstagram. 

Totes aquestes activitats de participació ciutadana han 
aportat la informació necessària per a elaborar el full de 
ruta de l’energia a Figueres el 2050.

4 COM S’HA ELABORAT AQUEST FULL DE RUTA

Amb l’objectiu de promoure la participació dels diferents sectors socials de la ciutat de Figueres en l’elaboració d’aquest 
full de ruta de l’energia per a la Figueres del 2050, es van dur a terme diverses activitats dirigides a col·lectius socials 
específics:
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5.1 L’energia a nivell mundial

El petroli és el combustible més emprat amb el 33,1% del 
consum energètic mundial. El segueix el carbó (30,3%), 
el gas natural (23,7%), la hidroelèctrica (6,4%), l’energia 
nuclear (4,9%), mentre que les energies renovables 
només representen l’1,6%. Europa és la zona del món amb 
un major ús de les energies renovables on representen el 
4,8% del consum energètic total. 

Les projeccions sobre disponibilitat energètica auguren 
problemes per l’exhauriment dels recursos energètics. Al 
ritme actual de consum, el petroli durarà 40-50 anys, el 
gas 64 anys i el carbó 112 anys. A més a més, l’increment 
dels costos d’extracció, la demanda creixent d’alguns 
països (Xina i Índia) i l’especulació dels mercats fan pensar 
que el preu de l’energia seguirà creixent cada vegada més. 

La importància estratègica pels estats de disposar i 
controlar els recursos energètics generen conflictes 
geopolítics amb connotacions mundials que sovint es 
manifesten en conflictes bèl·lics. Cal recordar la crisi 
econòmica del 1973 generada per un increment del 
preu del petroli o les guerres de l’Iraq pel control de la 
producció petroliera. 

El principal efecte ambiental del model energètic és 
el canvi climàtic. La combustió de grans quantitats de 
combustibles fòssils (principalment carbó i derivats del 
petroli) genera l’emissió a l’atmosfera de grans quantitats 
de CO

2
 que és el causant de l’efecte hivernacle, origen 

del canvi climàtic. Els experts consideren que el canvi 
climàtic és el repte científic més complex al qual s’haurà 
d’enfrontar la humanitat. 

A part de l’efecte sobre el canvi climàtic, el model 
energètic té altres efectes negatius sobre el medi i les 
persones com el risc d’accident nuclear, la gestió dels 
residus nuclears, els episodis de pluja àcida o els impactes 
sobre els ecosistemes dels vessaments dels derivats de 
petroli, entre d’altres.

El preu de l’energia s’ha anat incrementant en els últims 
anys. El 2011, el preu mitjà anual del barril del petroli 
Brent van superar els 100$ per primera vegada i el preu de 
l’electricitat ha pujat a un ritme superior al 10% els últims 
anys. El concepte de pobresa energètica fa referència a 
les dificultats de determinades persones o grups socials 
per accedir a l’energia. S’associa a la incapacitat d’algunes 
llars per aconseguir un bon confort tèrmic, però també 
altres demandes d’energia com electrodomèstics o 
aigua calenta. El motiu és el triangle format per baixos 
ingressos, increment del preu de l’energia i ineficiència 
energètica dels habitatges. A Catalunya, la Creu Roja ja 
ha afrontat diverses situacions de pobresa energètica, 
especialment entre gent gran, als quals ha facilitat 
mantes i estufes. 

Tot i això, la problemàtica energètica no forma part 
de l’agenda de preocupacions dels ciutadans. Sembla 
que mentre el subministrament estigui garantit i el 
preu sigui suportable la ciutadania no es preocupa 
per les conseqüències del model energètic ni pel seu 
futur. En contrast, el canvi d’hàbits dels ciutadans en 
matèria energètica és clau per a assolir una nova cultura 
energètica basada en l’estalvi, l’eficiència i l’ús de les 
renovables. Es considera que l’èxit en l’assoliment de 
les polítiques de lluita contra el canvi climàtic en una 
ciutat depèn en un 50% del canvi de comportament 
dels ciutadans.

5.2 Repercussions del model 
energètic actual a l’àmbit local

Les ciutats són els punts de consum de l’energia. L’energia 
és imprescindible pel funcionament de les ciutats i el 
model energètic té repercussions locals. És a les ciutats 
on es concentra la contaminació produïda pels motors 
d’explosió dels vehicles o pels gasos emesos per les 
calderes dels habitatges que es tradueixen en malalties 
respiratòries, morts i empitjorament de la qualitat 
de l’aire i de la vida a les ciutats. És a les ciutats on es 
manifesta el fenomen de la pobresa energètica afectant 

5 SITUACIÓ DE PARTIDA

Al ritme actual de consum, 
el petroli durarà 40-50 anys, 
el gas 64 anys i el carbó 112 
anys

Tot i això, la problemàtica 
energètica no forma part de 
l’agenda de preocupacions 
dels ciutadans
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als ciutadans més vulnerables a l’increment del preu 
de l’energia (especialment l’electricitat i els derivats 
del petroli) i que obliga a les administracions locals i 
entitats socials a actuar sobre famílies i, especialment, 
la gent gran. Són les ciutats les que pateixen i patiran 
amb més força els efectes del canvi climàtic (generat pel 
model energètic actual), en forma d’onades de calor que 
incrementaran la demanda de climatització, o en forma 
de sequeres o temporals de pluja que obligaran a fer 
inversions i més despesa energètica per controlar millor el 
cicle de l’aigua. És a les ciutats on es poden implantar amb 
major garanties d’èxit les campanyes de conscienciació 
ciutadana per fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica 
donada la proximitat de l’administració local amb els 
ciutadans. 

Per tant, l’administració local pot desenvolupar un 
paper d’actor principal en la gestió de l’energia ja que 
aquesta té enormes repercussions per a la gestió de la 
ciutat i el benestar dels ciutadans. 

El rol de les ciutats en matèria energètica va lligat 
al model energètic de cada país. Així, en models 
centralitzats com ara França o Espanya on l’energia està 
sota el control dels estats i les grans empreses, les ciutats 
són simples consumidores d’energia sense exercir cap 
paper en la planificació i gestió de l’energia. En canvi, 
en models descentralitzats com ara Alemanya, Suècia o 
Dinamarca, les ciutats i les regions tenen competències 
i responsabilitats en la producció i distribució local 
d’energia, en les polítiques d’estalvi i eficiència energètica, 
en l’impuls a les energies renovables o en l’articulació de 
campanyes de conscienciació ciutadana. 

5.3 L’energia a Figueres

La preocupació per l’energia a la ciutat va tenir un primer 
punt d’inflexió amb la redacció de l’Agenda 21 Local 
(2003). Aquesta contenia una primera aproximació 
als consums i les fonts energètiques de la ciutat i va 
esperonar l’interès per a millorar l’eficiència energètica 
dels edificis municipals. 

Posteriorment, l’impuls per a una millor planificació i 
gestió energètica del municipi va tenir una nova fita l’any 
2009 amb la signatura del Pacte d’Alcaldes i la creació de 
l’Agència Local de l’Energia. També al llarg del 2009 es 
va realitzar la primera auditoria energètica global de tot 
el municipi. El 2010 es va aprovar el PAES (Pla d’Acció 

de l’Energia Sostenible) que contenia el full de ruta per 
assolir els compromisos del Pacte d’Alcaldes. 

L’any 2013 s’aprova definitivament el Pla de Mobilitat 
Urbana de Figueres que aposta per una mobilitat 
sostenible i una reducció del consum energètic vinculat 
als desplaçaments, amb un ambiciós objectiu de reduir 
les emissions de CO

2
 en un 31,5%, reduint un 10% la 

mobilitat amb vehicle, que la mobilitat en bicicleta sigui 
un 5% dels viatges i incrementant un 4% i 1% la mobilitat 
en transport públic col·lectiu i a peu respectivament. 

La creació de l’Agència Local de l’Energia va suposar 
disposar d’una infraestructura bàsica per començar a 
planificar i gestionar l’energia municipal. La seva finalitat 
és l’orientació cap a la millora de la qualitat ambiental i 
cap a un desenvolupament sostenible de la ciutat a partir 
del foment de l’estalvi d’energia, l’eficiència energètica, 
l’ús i el coneixement de les energies renovables, així com 
l’optimització de la qualitat dels serveis relacionats amb 
aquest sector i fomentar un sector productiu local. 

Quan s’aborda l’anàlisi de l’energia local hom es troba 
amb el problema de la manca de dades. El cas de Figueres 
no ha estat una excepció i disposa de relativament poques 
dades. El primer intent per a obtenir dades globals sobre 
l’energia a la ciutat va ser el 2009 amb l’elaboració d’una 
auditoria energètica municipal que va ser el pas previ per 
a la redacció del PAES.

L’auditoria energètica i el PAES van utilitzar dades dels 
anys 2005 i 2007, establint el 2007 com l’any base 
per al càlcul de consums energètics i de l’estratègia de 
reducció d’emissions de CO

2
. Amb posterioritat, els anys 

2008 i 2009 es van actualitzar les dades dels consums 
energètics i emissions de CO

2
 de la ciutat. Aquestes són 

les dades bàsiques que es disposen actualment a l’espera 
d’una actualització del PAES i en absència de dades 
energètiques procedents d’administracions superiors 
fàcilment accessibles.

5.3.1 Consum actual de Figueres i 
emissions de CO

2

En l’evolució del consum energètic a la ciutat des del 2005 
fins al 2009 s’hi observa una davallada del 3,3% passant 
de 884,63 GWh/any a 817,42 GWh/any, disminució 
que cal relacionar-la amb el període de crisi econòmica, 
especialment a partir del 2007. Així, el consum al 2005 
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era de 21.712,9 kWh/any/habitant (consum mitjà diari de 
59 kWh/habitant) mentre que l’any 2009 el consum havia 
baixat a 18.386 kWh/any/habitant (consum mitjà diari de 
50 kWh/habitant). En contraposició, la mitjana mundial 
és d’un consum de 17,5 kWh/dia/habitant.

Pel que fa a les emissions de CO
2
, també hi ha una 

davallada entre el 2005 i el 2009. Concretament es passa 
de 284.448 tones de CO

2
 a 261.707 tones. Aquesta 

disminució cal relacionar-la amb la disminució del 
consum energètic a la ciutat. Així, entre el 2005 i el 2009 
hi ha hagut una davallada de les emissions de CO

2
 del 8% 

Pel que fa al consum per fonts energètiques, la principal 
són els derivats del petroli que representaven el 2009 
el 52,6% del total del consum energètic, seguit per 
l’electricitat amb el 27,1% i el gas natural amb el 20,3% 
L’evolució temporal però mostra una davallada del pes 
dels derivats del petroli i un lleuger ascens de l’electricitat 
i el gas natural. Aquesta disminució del consum de 
combustibles fòssils pot atribuir-se a una davallada de la 
mobilitat per causes laborals i la disminució del trànsit de 
mercaderies. 

Així doncs, el consum de combustibles fòssils a la ciutat 
representa el 73% del total i l’electricitat el 27% (sense 
tenir en consideració que en el mix elèctric també hi 
participen els combustibles fòssils per a generar-la).

En relació al consum energètic per sectors, la taula 
següent mostra que el principal sector consumidor és la 
mobilitat que representa el 44,8% del consum energètic 
total del municipi. A continuació, hi ha el sector domèstic 
(29,4%) que inclou els consums energètics dels habitatges 
(enllumenat i climatització). En tercer lloc, hi ha el sector 
terciari amb el 12,9%. 

CONSUMS PER SECTORS, 2007

SECTOR MWh/any %

Mobilitat 373.319,36 44.8

Domèstic 245.441,68 29.4

Terciari 107.345,30 12.9

Primari 60.162,43 7.2

Industrial 34.482,72 4.1

Municipal 9.829,48 1.2

Aigua 2.408,44 0.3

Construcció 1.165,45 0.1

Residus 75,18 0.0

TOTAL 834.230,04 100

Taula 1. Consum energètic per sectors (any base)  

Les dades anteriors mostren que només dos sectors 
(mobilitat i domèstic) representen el 74,2% del consum 
energètic de la ciutat, i considerant que el terciari es 
porta a terme en edificacions tindríem que transport i 
edificis representa el 87,1% (44,8% transport i 42,3% 
l’edificació). És de destacar el poc pes del sector industrial 
i del sector primari que posen de relleu la poca presència 
a la ciutat.

5.3.2 La producció d’energia

La producció d’energia a la ciutat de Figueres és gairebé 
nul·la. Només existeixen unes poques instal·lacions 
solars d’aigua calenta sanitària en algunes edificacions 
públiques i privades, així com dues instal·lacions 
fotovoltaiques municipals. La producció d’energia 
d’aquestes instal·lacions no cobreix ni el 0,5% del consum 
de la ciutat. 

L’aprofitament del sol per a aigua calenta sanitària va 
rebre un cert impuls amb l’aprovació l’any 2006 del Codi 
Tècnic de l’Edificació que fomentava la instal·lació de 
captadors solars en les noves edificacions. Això vol dir 
que un determinat nombre d’edificacions construïdes en 
posterioritat al 2006 disposen de captadors solars per 
donar suport a la generació d’aigua calenta sanitària. 

5.3.3 La gestió de l’energia a 
l’àmbit local 

El govern local esdevé un element clau per a la gestió 
energètica a través d’estratègies integrals, donat que 
és l’administració més propera al ciutadà i malgrat que 
les limitacions jurídiques i/o econòmiques sovint juguen 
en contra d’una gestió òptima, el coneixement de la 
ciutat, l’entorn i la societat des d’una visió propera és 
cabdal per a la presa de decisions que repercuteixen tan 
profundament en la ciutat.

Així doncs, pensar en l’escenari de la descentralització 
energètica suposarà un canvi important a la generació 
i el consum energètic que caldrà que es planifiqui de 

El govern local esdevé 
un element clau per a la 
gestió energètica a través 
d’estratègies integrals
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baix a dalt, des del barri cap al territori. Els resultats del 
projecte aquí plantejat apunten que a la Figueres del 
2050 els esquemes energètics hauran canviat de forma 
radical. Així, els residus energètics produïts per una font 
sostenible seran reaprofitats in situ, com per exemple la 
calor residual de produir electricitat per combustió que 
s’injectarà directament a les llars en forma de calor per 
aportar calefacció o convertint-la en refrigeració a l’estiu. 

Així doncs, el govern local no serà un objecte passiu 
en termes energètics, sinó que es responsabilitzarà 
de coordinar l’enorme puzle en que es convertirà la 
generació i consum energètic i haurà d’afrontar el repte 
que suposa passar d’un model d’importació energètica 
cap a un model dual d’importació/exportació i consum 
local energètic.

 
VISIÓ GLOBAL RESULTAT DELS VALORS DETALLATS

Evaluació energètica Avaluació
individual

Max. SP 
per sector

% Gràfic

Generació d’energia, 
distribució i consum

205 471 15.29%

Mobilitat i transport 205 417 23.74%

Planificació urbanística 173 342 25.88%

Residus 112 207 31.16%

Habitatge i edificis 456 1071 13.87%

Aigua 135 306 16.18%

Salut i qualitat de vida 155 354 15.68%

Hàbits de consum 40 90 16.67%

Taula 2. Graella d’avaluació. Anàlisi de sectors 

5.3.4 Anàlisi qualitativa

El grup de treball del projecte IMAGINE, a fi d’avaluar 
l’estat de situació, els punts forts i punts febles de la ciutat 
en relació a la consecució d’una ciutat futura de baix 
consum energètic, ha creat una eina que s’ha anomenat 
Assesment GRID (graella d’avaluació) que valora a mètode 
de semàfor (1,2,3) fins a 66 fites (agrupades en 8 sectors) 
i la seva relació amb 19 variables que contemplen des 
de normatives, paràmetres institucionals, cooperació 
interdepartamental, recursos financers, instruments a 
disposició de l’administració, relació entre actors i agents, 
i les estructures de la titularitat dels béns de generació i 
consum energètic.

Aquesta graella permet obtenir una visió general de 
l’statu quo del qual es parteix, veure els punts més febles 
en què s’aconsellaria realitzar actuacions urgents, 

i determinar si les mesures portades a terme fins al 
moment són equilibrades o s’han centrat exclusivament 
en una sola línia d’actuació.

La utilitat de la graella rau en què per afrontar la 
problemàtica de reduir les emissions de CO

2
, reduir 

la dependència energètica i incrementar les fonts 
renovables cal posar en pràctica múltiples accions en 
paral·lel que van des del marc normatiu (nacional,  regional 
o local), passant per les inversions directes o incentius 
financers, la conscienciació, formació i cooperació tant 
dins de la pròpia organització, com cap a la ciutadania, 
fins al diàleg entre els agents públics, privats i la societat 
en general. Es fomenta així, la reflexió sobre els camps en 
què cal concentrar l’atenció, com també compartir una 
relació de fites que cadascuna de les ciutats ampliarà o 
reduirà en funció del coneixement disponible.

El resultat d’aplicació de la graella a Figueres és que 
malgrat que tant a escala nacional, regional com local 
s’han pres algunes mesures en relació al canvi climàtic i a 
la reducció de la demanda energètica, en cap del les vuit 
categories analitzades s’ha arribat a una situació que es 
podria considerar satisfactòria (taula 2).

El gràfic mostra l’estat d’evolució cap a un estat òptim 
de les mesures que es poden prendre per fer una ciutat 
sostenible en els vuit apartats en què es classifiquen les 
accions. Cal destacar que tan important és fer avenços en 
cadascun dels àmbits fins a arribar a una situació òptima 
com que aquests mantinguin un equilibri coherent entre 
ells, atès que accions molt positives en un àmbit poden 
no tenir els resultats esperats si no s’han fet progressos 
en els altres àmbits ja que tots estan relacionats entre 
si. Així doncs, es podria donar el cas d’efectuar grans 
avenços en “salut i qualitat de vida” però no obtenir els 
resultats esperats donat que en els “hàbits de consum” no 
s’ha evolucionat al mateix nivell.
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Habitatge i edificis

Gràfic 1. Anàlisi detallada d’habitatges i edificis

situació de la sostenibilitat de les edificacions, no suposa 
una millora en altres apartats d’igual importància com 
serien polítiques per incrementar la quota d’edificis que 
es rehabiliten amb alts estàndards energètics tant en 
privats, com públics, augmentar la longevitat d’aquests, 
apostar per la cogeneració, incentivar l’ús d’energia 
geotèrmica (gràfic 1). 

També és important entendre la graella proposada com 
una eina adaptable a les circumstàncies locals, i que en la 
mesura que es defineixen les estratègies, s’incloguin nous 
objectius o que es descartin els objectius enumerats que 
per alguna raó justificada no suposin un objectiu rellevant 
en l’estratègia integrada a definir.

Així doncs, s’observa que “Residus”, “Planificació 
urbanística” i “Mobilitat i transport” són els àmbits on 
s’ha evolucionat més, malgrat que no s’arriba a una 
situació òptima de resultats satisfactoris en termes de 
reducció d’emissions. I a tall d’exemple, pel que fa als 
“Habitatges i edificis”, la baixa puntuació és deguda a que 
ni el Codi Tècnic en l’Edificació (CTE) ni la certificació 
energètica d’edificacions ha estat una política apropiada 
a llarg termini, malgrat disposar que els edificis nous que 
es construeixin a partir del 2020 han de ser de consum 
gairebé nul. Això és així ja que si l’objectiu final és arribar 
a reduir el 80% de les emissions al 2050, amb 30 anys és 
improbable haver renovat el 80% de les edificacions, més 
aviat, amb una taxa de renovació optimista de l’1% dels 
habitatges per any només el 30% dels edificis estarien 
renovats, per tant, molt lluny dels objectius.

D’altra banda, s’observa que mentre en alguns objectius 
desitjables, el Codi Tècnic de l’Edificació i la certificació 
representen una millora i un pas ferm cap a millorar la 
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5.3.5 Projecció de creixement

La població té un paper important en el consum energètic 
i la seva tendència futura. Així, cal tenir en compte que 
el creixement demogràfic és un factor important en els 
objectius de reducció d’emissions, car els objectius es 
fixen de manera global tant si la població creix com si 
decreix. Així, en un escenari de reducció del consum 
energètic per càpita i, en paral·lel, un creixement de 
població, el resultat final pot ser negatiu en termes de 
disminució global de consums o emissions. Per tant, 
davant d’un escenari de creixement important de la 
població, caldria intensificar les mesures per reduir la 
demanda energètica global.

Projeccció poblacional

Gràfic 2. Projecció poblacional 2020 - 2050

En aquest context, les darreres projeccions 
demogràfiques (elaborades el 2014) preveuen tres 
escenaris d’evolució del nombre d’habitants a la ciutat: un 
escenari màxim en què la població creixeria el 2026 fins 
als 62.000 habitants i fins a 120.000 el 2050; un escenari 
intermedi que arriba als 56.900 habitants el 2026 i als 
80.000 el 2050; i un escenari moderat amb un increment 
de fins al 52.000 habitants el 2026 i de 60.000 el 2050. 
Es considera raonable que per al 2026 i el 2050 l’escenari 
més probable estarà situat entre l’intermedi i el moderat 
i, per tant, la població de Figueres el 2050 se situaria a 
l’entorn de 70.000 habitants.
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 Debilitats

 ‣ Pocs projectes endegats d’eficiència energètica i 
producció local d’energia.

 ‣ Poques accions de conscienciació social a l’àmbit local.

 ‣ Baix nivell, o gairebé nul, d’ajuts a les renovables.

 ‣ Baix pressupost per a mesures d’eficiència energètica.

 ‣ Baixa previsió de renovació en habitatges.

 ‣ Difícil detecció de mesures genèriques i econòmiques 
per reduir la demanda energètica en l’edificació 
existent que garanteixin un retorn econòmic en un 
període raonable.

 ‣ La despesa energètica de les famílies a la llar no suposa 
una despesa exagerada per la unitat familiar (entre un 
5% i un 15% dels ingressos familiars) a excepció dels 
casos de pobresa energètica. I les mesures de forma 
aïllada no redueixen significativament la demanda 
energètica global.

 Amenaces

 ‣ Expectativa de baix retorn de la inversió dels projectes 
de generació energètica i de reducció de la demanda 
en l’edificació.

 ‣ Marc normatiu negatiu per a les iniciatives de 
producció elèctrica descentralitzada.

 ‣ Codi Tècnic de l’Edificació poc estricte amb els 
aïllaments obligatoris, el que implica que davant d’una 
taxa de rehabilitació baixa contribuirà molt poc a la 
disminució del consum i de les emissions de CO

2
 de la 

ciutat.

 ‣ La capacitat d’inversió privada i dels propietaris serà 
reduïda mentre duri la situació de crisi econòmica.

 ‣ Les noves tecnologies no renovables i les estratègies 
econòmiques desfavorables enfocades a allargar 
la vida del model energètic convencional (com per 
exemple el fraking) poden posar en risc l’amortització 
de moltes mesures. Seria doncs una irresponsabilitat 
proposar amortitzacions a llarg termini (sobretot a 
les famílies més enllà de quatre anys d’amortització), 
a excepció de les mesures que realment podrien fer 
front a la nova estratègia del mercat energètic.

 Fortaleses

 ‣ Figueres té un clima relativament suau que, 
comparativament a altres latituds del continent, 
requereix menys despesa energètica en climatització i 
il·luminació.

 ‣ Figueres és una ciutat compacta que possibilita la 
substitució del vehicle motoritzat per la mobilitat a 
peu o en bicicleta en els desplaçaments urbans, reduint 
el consum energètic i la contaminació atmosfèrica. 

 ‣ Proximitat a l’entorn rural i a fonts energètiques 
biocombustibles (biomassa, biometà).

 ‣ Potencial per aprofitar el vent per a generar energia 
(eòlica). 

 ‣ Potencial per aprofitar la radiació solar per a generar 
energia.

 ‣ Possibilitat de disposar de productes agrícoles i 
ramaders de proximitat. 

 ‣ La manca de tractament de residus urbans a la 
comarca, concretament de l’orgànica, esdevé una 
possibilitat per realitzar un projecte que aprofiti les 
necessitats de tractament d’aquest residu i el combini 
amb un projecte per a la generació energètica.

 Oportunitats

 ‣ Creixement continuat i imprevisible dels costos dels 
combustibles fòssils enfront d’una reducció dels costos 
de les renovables.

 ‣ El context de crisi pot ajudar a catalitzar el desig de 
disminuir la dependència energètica, materialitzant-
se quan la situació econòmica millori si es treballa la 
conscienciació social i la informació de les alternatives 
viables.

 ‣ La previsió de poc creixement de població i el 
constrenyiment del sòl urbanitzable disponible 
pot implicar un increment de les rehabilitacions. 
Si aquestes es realitzen sota criteris de molt baixa 
demanda energètica i generació local per part de la 
demanda social pot esdevenir un escenari molt positiu.

 ‣ La ciutat ha sofert importants períodes de creixement 
seguit de períodes de creixement moderat o baix. 
Promoure un model constructiu únic amb mesures 
estàndard podria ser una mesura d’èxit, abaratint 
costos d’implementació per estandardització i 
especialització d’empreses locals.

Com a darrer pas de la diagnosi energètica de la ciutat de Figueres, s’ha realitzat una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, 
fortaleses i oportunitats). S’observen les següents característiques que cal tenir en compte en la planificació futura, les 
quals posen de relleu l’origen de les mancances constatades i les contraposa amb els punts estratègics a tenir en compte.

5.3.6 Anàlisi DAFO
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Fruit de les diverses accions de participació ciutadana 
dutes a terme al llarg de l’execució del projecte IMAGINE, 
els ciutadans de Figueres han definit una visió de l’energia 
per a la Figueres del 2050, així com un full de ruta per a 
assolir-la.

6.1 La visió de l’energia a la 
Figueres del 2050

La visió de l’energia a la Figueres del 2050 defineix un 
model energètic de futur imaginat pels ciutadans i els 
agents socials de la ciutat. És una visió a llarg termini 
(horitzó 2050) que engloba tots els aspectes vinculats 
a l’energia local. Es presenta a partir de grans blocs 
temàtics.

Un puzle permet encaixar les diferents peces d’un 
conjunt de forma coherent i ordenada. En el puzle de 
l’energia de Figueres hi intervenen les peces següents: 
societat, mobilitat, energia, habitatge i canvi climàtic.

El puzle representa la integració de les parts i les seves 
profundes interrelacions. El model energètic de la 
Figueres del futur es proposa articular una estratègia 
global i integrada que tingui en consideració les parts 
i les seves múltiples interaccions. Aquests grups es 
despleguen en llurs accions i classificacions en l’apartat 
accions, on es classifica dins de cada grup les accions 
tècniques, socials o de planificació en què es poden 
agrupar les accions detectades durant l’elaboració 
d’aquest document.

Gràfic 3. El puzle de la visió

6 L’ENERGIA A LA FIGUERES DEL 2050
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6.1.1 Energia, hàbits de consum i 
conscienciació ciutadana

Les famílies s’autoabastiran la seva pròpia energia 
mitjançant fonts energètiques 100% renovables. 
Aquesta autosuficiència serà a nivell de llar i /o edifici 
i, si no, a nivell de veïnat o urbanització. Els edificis 
buscaran el saldo energètic zero o, fins i tot, positiu, 
essent excedentaris en la producció d’energia. 
La monitorització energètica dels edificis serà 
generalitzada. L’energia de les llars serà considerada 
un bé de gestió col·lectiva enfront l’individualisme 
actual. 

Tots els edificis de nova construcció hauran de 
ser eficients des del punt de vista energètic, no 
només capaços de produir l’energia necessària per 
a l’autosuficiència, sinó també amb capacitat de 
produir-ne per a poder vendre-la o bé donar-la a la 
xarxa que serà de titularitat pública i gestionada per 
l’administració local. 

Els edificis hauran d’estar ben aïllats de l’exterior amb 
material sostenibles i totes les il·luminacions seran de 
baix consum i la màxima eficiència (per exemple, ús 
dels LED). 

En relació als edificis existents, caldrà emprendre 
accions de rehabilitació energètica per tal de fer-los 
més eficients, reduint la seva despesa energètica i fer-
los autosuficients. Caldrà obligar reglamentàriament 

La vida quotidiana s’organitzarà sense dependre dels 
vehicles privats contaminants i hi haurà una gran 
oferta de transport públic i alternatives de transport 
sostenible i eficients com els vehicles elèctrics i el car 
sharing. La ciutat serà essencialment per a vianants 
i bicicletes. També hi haurà tramvies i trens per a la 
mobilitat entre ciutats i pobles. S’ubicaran pàrquings 
dissuasius a les entrades de la ciutat amb bons serveis 
de transport públic propers al centre. Els barris de la 
ciutat seran autosuficients en el sentit que tindran 
tots els serveis bàsics per evitar la mobilitat forçada: 
escoles, comerç, serveis, etc., mantenint la seva 
idiosincràsia i sense perdre la potenciació del centre 
històric. Pel que fa a la distribució de mercaderies a 
la ciutat, es crearan microplataformes de distribució 
que utilitzaran vehicles elèctrics o que funcionin amb 
fonts més sostenibles que faran el repartiment. 

l’eficiència energètica de l’edificació i caldrà que 
l’administració pública estableixi avantatges i 
incentius per als individus per tal de promoure la 
transformació energètica. 

6.1.2 Energia i edificació

6.1.3 Energia i mobilitat

Els figuerencs del futur tindran uns nivells de 
conscienciació i de comprensió molt diferents en 
relació al que suposa els consum energètic en tots 
els seus àmbits. Estaran educats en el valor de 
l’eficiència i la responsabilitat. Seran austers en 
relació amb el consum energètic, consumint només 
allò imprescindible. Seran conscients que la millor 
energia és aquella no consumida, així com del cost de 
l’energia i les dificultats d’abastament. Sabran en cada 
moment quin és el seu consum, quant li costa, d’on 
ve l’energia produïda i quines repercussions té per 
al medi ambient. Els ciutadans seran conscients que 
l’augment del consum energètic no és proporcional 
a l’augment de la qualitat de vida i la felicitat 
dels ciutadans. Seran plenament conscients de la 
problemàtica associada a la pobresa energètica.
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La ciutat utilitzarà els recursos energètics propis i 
s’encaminarà cap a l’autosuficiència. S’abandonarà el 
model centralitzat de gestió energètica i s’impulsarà 
un model de servei públic descentralitzat que no sigui 
objecte de les especulacions empresarials i estigui en 
mans de l’administració local i la societat civil. 

D’aquesta manera, s’evitarà que l’energia sigui un 
negoci que estigui en mans d’uns pocs oligopolis. Atès 
que l’administració local passarà a gestionar l’energia, 
caldrà destinar part dels pressupostos locals a 
actius energètics per fomentar la microgeneració 
i la generació local. Caldrà, a més, que el conjunt de 
l’administració pública destini importants nivells 
de despesa a R+D (recerca i desenvolupament) 
de fonts d’energia renovable i eficients (biomassa, 
mareomotriu, etc.), així com a formes eficients 
d’emmagatzemar l’energia. 

Alhora, l’administració pública haurà d’establir 
incentius fiscals per a millorar l’eficiència energètica 
i la producció mitjançant renovables. 

Aquest model energètic que es proposa per Figueres 
va associat a una sèrie de transformacions en l’àmbit 
de l’economia i les relacions socials:

 ‣ Figueres serà una ciutat on la participació dels 
individus en els afers col·lectius serà un fet 
normalitzat i, fins i tot, regulat per l’administració. 
Hi haurà un alt grau de cooperativisme, presència 
i importància de les comunitats de veïns i de la 
solidaritat. 

 ‣ Es potenciarà la producció de proximitat (km 
0), sostenible tant en la seva producció com 
distribució, i excel·lent en la seva qualitat. En 
contraposició, es gravaran impositivament i 
es penalitzarà simbòlicament i socialment els 
productes fabricats en països que no compleixin 
les normatives ambientals ni els drets laborals 
o que siguin fabricats per companyies poc 
responsables amb el medi i el territori. 

 ‣ El canvi d’hàbits és essencial per a prendre 
consciència del consum energètic i reduir-lo 
significativament. Es proposa adoptar ritmes de 
vida adaptats als horaris solars per a un major 
aprofitament. 

 ‣ Es proposa fer desaparèixer l’obsolescència 
programada dels productes (especialment 
electrònics) que comporta un increment del 
consum i de la generació de residus.

 ‣ Es proposa que s’incorpori els costos 
mediambientals al preu final dels productes. 

 ‣ La ciutat tindrà molt en compte les tres R (reduir 
el consum, reutilitzar, reciclar) i impulsarà una 
reducció dràstica del consum de productes 
superflus.

 ‣ S’aprofitaran les tecnologies avançades 
per accedir a tots els canals d’informació i 
comunicació a través d’una única plataforma, la 
qual cosa suposarà un estalvi notable de recursos.

 ‣ La reducció del consum energètic va lligada 
a les formes d’organització social. Es proposa 
tornar a viure en unitats familiars més grans (no 
necessàriament de parentiu biològic, sinó també 
social) amb l’objectiu de crear noves formes 
d’habitatge més eficient i incentivar les relacions 
socials de proximitat per a promoure l’intercanvi 
de productes i serveis, l’allargament de la seva 
vida i el fet de compartir. 

 ‣ S’impulsarà la producció d’aliments local i 
sostenible amb una bona oferta d’horts urbans. 

 ‣ La ciutat superarà l’adolescència del capitalisme 
i passarà a la seva adultesa, començant a utilitzar 
de forma diferent el capitalisme com a forma de 
desenvolupament humà.

6.1.4 Producció i gestió de 
l’energia

6.1.5 Transformacions del model 
econòmic i social

6.1.6 La ciutat i el canvi climàtic

La ciutat haurà de prendre mesures per abordar les 
conseqüències del canvi climàtic, especialment els 
episodis més extrems. L’adopció d’aquestes mesures 
(per exemple, la necessitat de reservar aigua per 
afrontar períodes de sequera), suposarà un increment 
del consum d’energia. Caldrà planificar possibles 
episodis extrems puntuals a curt termini. 
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Gràfic 4. Síntesi gràfica: cap a la Figueres del 2050

6.2 Escenaris energètics de futur

Aquesta gràfica representa visualment l’evolució de tres escenaris plantejats per abordar el futur energètic de Figueres. 
Un primer escenari BAU (Business As Usual), és a dir, on no es plantegen canvis i se segueix la inèrcia del pas del temps 
sense intervencions ni transformacions. Aquest escenari ve representat per les dues línies superiors (color vermell fosc i 
vermell clar) que marquen una tendència de creixement continuat del consum energètic (en KW/h) i de les emissions de 
CO

2
 respectivament. 

El segon escenari planteja una transformació profunda a 
partir de l’estalvi energètic i l’eficiència que es tradueix 
en una reducció molt notable del consum energètic. És 
la tendència que mostra la línia verda clara. El tercer 
escenari, planteja afegir al segon escenari (eficiència 
energètica) l’aposta decidida per l’ús de les energies 
renovables que comportarà una reducció continuada 
de les emissions de CO

2
. Cal observar que pretendre 

arribar a la corba verd fosc només amb renovables pot 
suposar un cost d’inversió tan elevat que l’objectiu sigui 
inassequible.

La forma harmonitzada de les corbes verdes no és 
casual, sinó que exemplifica una progressió planificada 

i progressiva de l’adaptació a la reducció d’emissions 
de CO

2
, cosa que acompanya una inversió continuada 

i evolutiva i una gestió del canvi i adaptació social 
progressiva. Traslladar el canvi als últims anys marcats 
com a fita només pot comportar una acumulació 
en el deure d’invertir, necessitat de realitzar grans 
despeses al mateix temps, impacte social al provocar 
una adaptació sobtada al canvi que es planteja i la 
impossibilitat i fallida d’acompanyar les inversions 
amb l’oportunitat de rehabilitar habitatges,  substituir 
els vehicles i electrodomèstics o canviar sistemes de 
climatització  quan en aquest han de realitzar-s’hi obres 
de millora per altres necessitats o cal una renovació per 
envelliment natural i amortització dels béns.
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En contraposició a aquests escenaris, la corba de 
la felicitat i el benestar (línia rosa) s’incrementa 
positivament a mesura que es redueixen el consum 
energètic i les emissions de CO

2
, exemplificant la 

satisfacció ciutadana de fer les coses ben fetes,  que 
l’esforç comporta resultats i que en l’entorn hi ha més 
oportunitats laborals ja que els recursos es produeixen i 
es consumeixen en proximitat.

La visió de l’energia per a la Figueres del 2050 es proposa 
assolir l’escenari verd fosc (el de menor consum energètic 
i menor emissions de gasos contaminants) i el de major 
nivell de felicitat i benestar.

L’aposta de Figueres per aquest escenari significa:

Apostar per una ciutat de baix consum 
energètic i alta qualitat de vida per a tothom. 
Contràriament al que alguns sostenen, un elevat 
consum energètic no pressuposa un increment del 
benestar i la felicitat. Justament el que planteja 
la visió de Figueres, és que amb l’ús de les noves 
tecnologies, l’eficiència de les instal·lacions, 
l’ús de renovables i el canvi d’hàbits de consum, 
s’incrementaran el confort i el benestar i es reduirà 
el consum energètic.

Apostar per un retorn al lloc i a l’aprofitament 
dels recursos locals. Superat el procés de 
globalització, segueix una etapa de revalorització 
dels actius locals i la proximitat, adaptant les 
pautes de vida als recursos locals disponibles 
actualment desaprofitats (producció local 
d’aliments, producció local d’energia, know how 
local).

Apostar per l’autonomia i l’autosuficiència 
generant una estructura local de producció 
i consum d’energia salvaguardada de les 
inestabilitats externes. 

Entendre el canvi com a una oportunitat i no com 
un càstig. Les profundes transformacions socials 
i econòmiques que la visió plantegen són una 
oportunitat, un repte, per construir una ciutat més 
justa socialment, econòmicament i ambientalment. 

Apostar per una visió a llarg termini, i disposar 
d’un projecte-guia que permeti cohesionar i 
activar els ciutadans a l’entorn d’una idea de ciutat. 



18

6.3 El full de ruta: cap a la Figueres del 2050 

El full de ruta es defineix com el conjunt d’estratègies a dur a terme per a assolir la visió de l’energia per a la Figueres del 
2050. Si la visió definia el model energètic desitjat, el full de ruta defineix les accions concretes que cal impulsar. 

Gràfic 5. La visió temporalitzada en grans blocs 

6.3.1 Energia, hàbits de consum i 
conscienciació ciutadana

 ‣ Per assolir els nivells de conscienciació energètica 
caldrà promoure una estratègia global per arribar 
als diferents segments socials. La ciutat haurà de 
consolidar accions de pedagogia i educació social 
perpètues en el temps i efectives, focalitzades a educar 
transversalment en matèria energètica. Així, caldrà:

 • Introduir el vector energia en l’educació escolar.

 • Promoure la formació ciutadana en energia.

 • Impulsar campanyes energètiques amb consciència 
de servei públic i, per tant, amb sentit més social. 

 • Fomentar la conscienciació de la classe política 
per tal que promogui la transformació del model 
energètic.

 ‣ Caldrà informar la ciutadania de forma clara i 
entenedora sobre:

Què és l’energia? D’on ve l’energia? Com es genera 
l’energia? Conseqüències positives i negatives. 
Com utilitzem l’energia? Com l’hauríem d’utilitzar? 
Com generem l’energia? Com l’hauríem de generar?

 ‣ Dissenyar i engegar campanyes intenses i específiques 
als mitjans de comunicació. Caldria que les empreses 
energètiques assumissin una part o la totalitat del cost 
d’aquestes campanyes als mitjans. També cal tenir en 
compte la necessitat d’assumir que cal temps i, per 
tant, que les campanyes siguin perpètues en el temps. 
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 ‣ Creació de clubs o canals d’opinió per tal de canalitzar 
les iniciatives de conscienciació. Cal molta més pressió 
d’una ciutadania més conscienciada per a neutralitzar 
la situació actual (connivència dels poders fàctics amb 
actors principals com multinacionals, petrolieres, 
navilieres, etc.).

 ‣ Una forma de conscienciació energètica serà la 
introducció de regulacions que incentivin les bones 
pràctiques i penalitzin els malbaratadors energètics. 
Amb el que es reculli mitjançant penalitzacions es 
podrà invertir en millorar les llars de les persones que 
no poden assumir els canvis tècnics o bé que no poden 
pagar la factura energètica.

 ‣ La introducció de la domòtica i els sistemes de gestió 
energètica (control de consums en cada moment, 
evolució, origen dels consums, impactes ambientals, 
cost, etc.) serà un instrument pel coneixement i la 
presa de consciència del consum d’energia de les 
tasques quotidianes dels ciutadans.

 ‣ Impulsar aquesta transformació implica fomentar 
un canvi d’hàbits en els ciutadans i es detecten 
algunes dificultats com ara la d’assumir aquest canvi 
d’hàbits dels ciutadans habituats a nivells de confort 
irresponsables als quals no volen renunciar, les 
actituds individualistes i la comoditat de la societat 
actual. D’altra banda, caldrà fer front als interessos 
dels monopolis energètics que, a més, són afavorits 
pels polítics.

 ‣ El propi model de desenvolupament de la ciutat ha 
d’esdevenir un dels principals factors de conscienciació 
ciutadana. Cal una aposta local i transversal en aquest 
sentit per tal de donar exemple, a través d’accions 
específiques, desenvolupament de barris ecològics, 
etc.

Gràfic 6. Accions en els hàbits de consum

 ‣ Creació d’un ens públic local que actuï de manera pro 
activa per promoure el consum energètic eficient de 
les llars mitjançant les següents actuacions:

 • Oferint cursos i promocionant la formació i el 
reciclatge en matèria d’estalvi energètic (aïllaments, 
domòtica, monitoració i generació d’energia) dels 
agents tècnics i arquitectes tant de l’àmbit públic 
com privat.

 • Realitzant campanyes institucionals i duent a terme 
reunions presencials (a les llars, les comunitats 
de propietaris i les associacions de veïns) per 
informar i oferir assessorament als usuaris sobre el 
comportament del seus habitatges i la necessitat i 
els avantatges d’implementar sistemes d’eficiència i 
reducció del consum energètic a les llars. En aquest 
sentit es reclama la posada en marxa d’accions 
estratègiques de treball de camp conjuntes en 
aquesta matèria que cobreixin tot el territori 
mitjançant col·laboracions entre l’administració 
pública local, els usuaris, les empreses i els tècnics 
especialitzats. 

 • Posar a disposició dels ciutadans una oficina 
d’atenció als usuaris en matèria de consum 
energètic a les llars.

 • Creant un segell de qualitat que fos socialment 
reconegut i valorat.

 • Atorgar ajuts i subvencions per a la instal·lació 
de la tecnologia necessària per promoure aquest 
consum energètic a les llars, així com possibilitar 
que els usuaris puguin comptar amb el finançament 
necessari per realitzar reformes (aïllaments) i 
invertir en els aparells necessaris per a la generació 
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d’energia neta amb la finalitat d’aconseguir 
l’autosuficiència.

 • Realització d’estudis, adaptats a les diferents zones 
i característiques de Figueres, sobre fórmules de 
generació energètica compartida. 

 • Implementar els resultats d’aquests estudis 
de manera conjunta entre els agents implicats 
(administració, usuaris, col·lectius organitzats, 
empreses i tècnics especialitzats) contribuint en una 
part del finançament i/o promovent col·laboracions 

Gràfic 7. Creació d’un ens públic

6.3.2 Energia i edificació

 ‣ En les actuacions de rehabilitació dels habitatges, amb l’objectiu de millorar la seva eficiència energètica, es proposa la 
utilització de materials naturals (fusta, suro, etc.) per evitar patologies a les edificacions i rebaixar el consum energètic 
en la producció dels materials aïllants. 

 ‣ Referent a la normativa urbanística es proposa que les plaques solars tèrmiques (les que s’utilitzen per escalfar l’aigua) 
siguin sempre obligatòries independentment de la resta de fonts energètiques netes i renovables que incorporin les 
edificacions.

 ‣ S’apunta que totes les accions i actuacions que es duguin a terme per millorar l’eficiència energètica a les llars posin 
menys èmfasi en la domòtica i se centrin sobretot en la consecució d’aquest estalvi mitjançant la construcció, el 
disseny i la rehabilitació (materials aïllants).

públiques i privades per obtenir els recursos 
necessaris per executar-los. 

 • Realitzar proves pilot de rehabilitació energètica en 
edificis públics i/o privats per millorar l’eficiència de 
les instal·lacions.

 • Per dur a terme totes aquestes accions d’una 
manera ordenada, eficient i intel·ligent es proposa 
que aquest ens públic hauria d’elaborar una 
planificació estratègica i acompanyar-la d’un pla 
concret d’actuació i priorització.
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Gràfic 8. Accions en fonts energètiques renovables i eficiència com a estàndard

6.3.3 Energia i mobilitat

 ‣ Pel que fa al transport públic:

 • La ciutat hauria de disposar d’una xarxa d’autobusos 
elèctrics de càrrega ràpida i/o que funcionessin 
amb energies renovables no contaminants, i que 
donessin un servei ràpid i eficient connectant de 
forma freqüent els aparcaments dissuasius amb el 
centre de la ciutat i altres emplaçaments estratègics 
a un preu assequible. 

 • Es proposa que des de l’administració local s’engegui 
una campanya de conscienciació de proximitat 
(reunions veïnals, per exemple) per afavorir l’ús del 
transport públic i d’altres mitjans de transport no 
contaminants.

 • De la mateixa manera es fa èmfasi en la rebaixa 
del preu del transport públic de la ciutat per tal de 
promoure’n un major ús. 

 • En general es posa de manifest la necessitat de fer 
una revisió exhaustiva de les línies i les freqüències 
del transport públic urbà amb l’objectiu de fer-lo 
més eficaç, eficient i atractiu.

 ‣ Des de l’ajuntament caldria elaborar itineraris escolars, 
comercials i laborals per promoure que els ciutadans 
es desplacessin per la ciutat a peu o amb vehicles no 
contaminats, i suposessin un avantatge competitiu clar 
a l’ús del cotxe privat (sobretot pel que fa al temps i la 
seguretat d’aquests trajectes). 

 ‣ Pel que fa al carril bici es proposa l’elaboració d’un 
estudi seriós i meticulós en aquest sentit. 

 ‣ Es proposa també la creació d’un aparcament al centre 
de la ciutat per donar servei fonamentalment als 
residents i als treballadors d’aquesta zona de la ciutat, 
així com als visitants ocasionals. 

 ‣ Es considera important disposar de microplataformes 
de distribució de mercaderies amb vehicles llançadora 
elèctrics o híbrids no gaire grossos. Aquest repartiment 
caldria fer-lo en un horari limitat que podria anar de 7 
a 11 h del matí. 

 ‣ Es considera imprescindible disposar d’un pla de 
rondes urbanes/de barri que permeti buidar el trànsit 
de la ciutat.

 ‣ L’impost de circulació anirà en relació amb 
el comportament personal, i incentivarà els 
desplaçaments a peu, en bicicleta i el cotxe compartit.
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Gràfic 9. Accions en mobilitat 

6.3.4 Producció i gestió de 
l’energia

Es proposen tres nivells de generació d’energia renovable:

1. A escala individual/familiar (autoconsum) 

2. A escala de barri (district heating/fred-calor),

3. A escala de ciutat (plantes properes). 

Això permetrà un model de generació distribuïda com 
a model d’equitat territorial amb la possibilitat d’una 
estructura mixta i equilibrada entre microgeneració, 
generació local i generació centralitzada. D’aquesta 
manera, s’apropa el consum al lloc de producció evitant 
les pèrdues que comporta el transport i la distribució 
d’energia. 

 ‣ Com a fonts locals aprofitables s’aposta per la 
biomassa per generar gas, els parcs eòlics i altres 
plantes ubicades als polígons industrials i aprofitant 
corredors de carreteres per evitar afectar el paisatge.

 ‣ La generació local d’energia no ha de ser 
necessàriament d’electricitat, també s’aprofitaran 
altres fonts locals per evitar pèrdues energètiques i 
optimitzar l’eficiència. 

 ‣ Els residus urbans seran valoritzats energèticament 
abandonant l’aportació en abocadors i optant per 
sistemes de gestió de residus que generin energia. 

 ‣ Es proposa la creació d’un parc energètic al Castell de 
Sant Ferran com a referent simbòlic d’una ciutat que 
aposta per l’autogeneració i les energies renovables. 

 ‣ També caldrà estudiar totes les formes possibles de 
generació energètica renovable local, sense oblidar 
opcions com la d’aprofitar els ciutadans quan fan 
esport (bicicletes estàtiques) per a abocar a la xarxa la 
producció generada. 

 ‣ Pel que fa a l’energia solar, a més de millorar la seva 
eficiència energètica i la capacitat d’emmagatzematge, 
caldrà tenir en consideració l’estètica i la seva 
integració a l’entorn urbà. Caldrà adoptar mesures 
per a integrar i camuflar els sistemes de generació 
d’energia a la ciutat (captadors, plantes). 

 ‣ D’altra banda, també caldrà que la ciutat destini part 
del seu sòl a la ubicació de plantes per a la producció 
d’energia. 

 ‣ En aquest model de producció local de l’energia, la 
gestió de la xarxa és essencial per tal d’adaptar la 
demanda a la producció disponible. És per això que cal 
disposar d’una xarxa intel·ligent. Alhora cal aprofitar 
les xarxes ja disponibles (gas, electricitat). 

 ‣ Cal ser conscients que l’autosuficiència energètica 
comporta reduir el consum energètic del conjunt 
de la ciutat i canviar els hàbits de tota la població. 
Finalment, la conversió de l’energia en servei públic 
comportarà l’haver d’enfrontar-se als interessos de les 
grans companyies energètiques.
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Gràfic 10. Accions en la producció i gestió de l’energia (I)

 ‣ Es proposa la municipalització de l’energia. Entendre 
l’energia com un dret civil, amb control públic per 
evitar abusos individuals. Per repensar les bases de 
l’economia hi ha temes estratègics que han de ser 
públics, com l’energia, l’aigua, les telecomunicacions, 
etc.

 ‣ Cal assegurar un assessorament tècnic contrastat, 
de titularitat pública, sobre la generació i l’estalvi 
energètic. Sobretot adreçat a particulars, ciutadans, 
però també per comerciants i professionals 
(instal·ladors, per exemple). En resum el que es proposa 
és tenir la informació organitzada i contrastada 
accessible per aquelles persones que la requereixin. 

 ‣ Regular l’aprofitament energètic en espais privats amb 
requeriments, de tal manera que adoptaria la forma de 
“servitud energètica” i tots els ciutadans i/o empreses 
participarien comunitàriament en la generació 
municipal cedint part del seu espai (teulades, jardins, 
etc.). Podria estar regulat com (o en) el planejament 
urbanístic. A partir d’aquesta acció també es comenta 
la necessitat de poder regular també de manera similar 
les xarxes de comunicacions, cablejats, etc.

 ‣ Buscar alternatives de generació d’energia com 
per exemple el biogàs a partir de residus orgànics 
i/o a partir d’aerogeneradors que produeixin 
metà (hidrogen + diòxid de carboni, com l’exemple 
d’Alemanya). 

Gràfic 11. Accions en la producció i gestió de l’energia (II)
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6.3.5 Transformacions del model 
econòmic i social

 ‣ Es proposa fomentar la col·laboració i la participació, 
en lloc de la competició. Els ens locals poden i han 
d’optimitzar les metodologies i fórmules de foment 
del pensament cooperatiu i sostenible i els estils de 
vida eficients. L’ajuntament, per la seva proximitat, pot 
educar i caminar en aquesta direcció, sempre, de forma 
transversal i decidida. Cal oferir espais per canalitzar 
l’opinió i les iniciatives ciutadanes. En relació amb la 
cultura cooperativista s’alerta de la manca d’hàbits en 
aquest sentit dels alt empordanesos. En tot cas, la crisi 
del model globalitzat actual i, sobretot, les portes que 
ens obre Internet i les mentalitats de les generacions 
més joves han de convertir-se en instruments per 
trencar aquesta tendència poc cooperativista del 

territori: “La història ens demostra que les persones 
només avancem a través de crisis”. 

 ‣ El sistema econòmic actual no canviarà per si sol. Cal 
promoure les reflexions compartides, l’interès per allò 
púbic i despertar consciències. Activar mecanismes 
de control i gestió local per part de la ciutadania: “La 
informació és poder, i cal garantir-la”.

 ‣ La globalització ha generat desenvolupament i 
elements positius, però cal assumir que s’ha de 
replantejar. Cal combinar allò global (consciència 
global) amb la hiperlocalitat. De fet, una gestió eficient 
dels recursos i els béns locals suposa beneficis per la 
globalitat.

 ‣ L’economia i les entitats financeres al servei de 
les persones, i no a la inversa. Cal engegar accions 
per variar aquest paradigma en el futur, a través 
d’iniciatives com les monedes pròpies.

Gràfic 12. Accions en el model econòmic i social
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 ‣ Promoure la interrelació de les persones i les coses, a 
través de les noves tecnologies.

 ‣ Caldria assolir un escenari on es renunciï a les 
consideracions únicament economicistes (+ producció 
= + guanys econòmics) i incloure el balanç energètic + 
producció de residus i contaminació + regeneració + 
distribució correcta dels béns.

Gràfic 13. Accions d’adaptació al canvi climàtic

6.4 Calendari i seguiment

A continuació es presenta una proposta de calendari de 
cada una de les actuacions englobades per grans blocs 
(societat, mobilitat, habitatge, energia i canvi climàtic). 
S’han establert tres períodes temporals. El curt termini 
englobaria des del moment actual fins al 2020, el mitjà 
termini del 2020 al 2030 i el llarg termini del 2030 al 

6.3.6 La ciutat i el canvi climàtic

La ciutat haurà de planificar la gestió d’emergències i la 
gestió de recursos relacionada amb aquestes, com per 
exemple com retenir aigua en episodis d’aiguats per tal 
de tenir-la disponible en períodes de sequera. Preparar 
canvis i transformacions socioeconòmiques a mitjà 
termini, ja que hi haurà patrons i condicions climàtiques 

 ‣ Producció local de proximitat. Esdevé vital encaminar 
el futur apostant per la producció de proximitat i el 
km0. En gairebé tot (aliments, béns, serveis, etc.). 
Aquesta aposta, de fet, obrirà les portes a canviar les 
bases de l’economia des del món local. La proximitat, a 
més, és sinònim de qualitat.

que es veuran molt modificades a mitjà termini i que 
caldrà afrontar. En són exemple entendre la producció 
agrícola (i forestal) no només en termes alimentaris, sinó 
també energètics.

2050. Aquest calendari vol ser orientatiu ja que el seu 
establiment és complex pel fet de referir-se a un període 
de temps molt llarg i per estar molt sotmès a la incertesa 
de l’evolució dels esdeveniments. Tanmateix, mostra que 
el pes de les actuacions es concentren en el curt i mitjà 
termini.  (taula 3).
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ACCIÓ 2020 2030 2050

SOCIETAT Canvis en el comportament social

TÈCNICA
  Regulacions que incentivin les bones pràctiques i penalitzin malbaratadors energètics 2191 1826 1461 1096 730 365 0

2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  Nous canals d'informació i comunicació 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIAL

  Replantejar la globalització 12784 12419 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Pedagogia, educació social i valors 1096 731 366 0

  Alt grau de cooperativisme 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  S'adaptaran els ritmes de vida als horaris solars 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  S'utilitzarà de forma diferent el capitalisme com a forma de desenvolupament humà 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Renunciar a valors únicament economicistes 3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  Canviar el sistema econòmic 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

PLANIFICACIÓ
  La participació ciutadana serà un fet normalitzat i regulat per l'administració 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  El model de desenvolupament de la ciutat com a instrument de conscienciació ciutadana. 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIETAT Canvis en els hàbits de consum
TÈCNICA 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

SOCIAL

  Cal un assessorament tècnic contrastat, de titularitat pública, sobre generació i estalvi energètic 1826 1461 1095 730 365 0

  Cal informació organitzada i contrastada accessible per aquelles persones que ho requereixin 1826 1461 1096 731 365 0

  Reducció de consum de productes superflus 3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  S'incorporarà els cost ambiental al cost dels productes 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  L'economia i les entitats financeres al servei de les persones 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓ   Bona oferta d'horts urbans 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

SOCIETAT Canvis en l'organització social
TÈCNICA   Clubs o canals d'opinió 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIAL
  Es tornarà a viure en unitats familiars més grans 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Es crearan noves formes d'habitatge 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  La reducció del consum energètic = nova organització social 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

MOBILITAT La vida quotidiana no dependrà de vehicles privats contaminants

TÈCNICA

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  L'impost de circulació orientat al comportament personal per incentivar els desplaçaments a peu, en bicicleta i cotxe compartit. 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Canvi en l'esquema del transport 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

SOCIAL 1826 1461 1095 730 365 0

PLANIFICACIÓ

  Gran oferta de transport públic 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  La ciutat serà per als vianants i les bicicletes 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Hi haurà trens i tramvies entre pobles 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Es crearan aparcaments dissuasoris 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  Els barris seran autosuficients per evitar la mobilitat forçosa 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  Cal un pla de rondes 1461 1096 730 365 0

731 366 0

2192 1827 1461 1096 731 366 0

HABITATGE Les famílies s'autoabastiran de fonts energètiques 100% renovables

TÈCNICA

  L'energia en els edificis estarà totalment monitoritzada 6209 5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  Les vivendes generaran energia per vendre o cedir-la 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  El municipi establirà avantatges i incentius 1461 1096 731 365 0

  Caldrà obligar-ho legislativament 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Introducció de la domòtica 5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓ

5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  Saldo energètic zero, i fins i tot positiu 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  L'energia un bé de gestió col·lectiva 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Es prendran accions en rehabilitació energètica, reduint consum i fent-los autosuficients 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

HABITATGE
TÈCNICA   Les plaques solars tèrmiques seran obligatòries. Més enllà del que marca el codi tècnic de l'edificació. 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓ   Millores amb menys èmfasi en domòtica i assolir els objectius amb la construcció, el disseny i la rehabilitació (Passive House) 1826 1461 1096 730 365 0

ENERGIA La ciutat utilitzarà recursos energètics propis i autosuficients

TÈCNICA
  Part dels pressupostos locals es dedicaran a fomentar la microgeneració i generació local 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Establirà incentius fiscals a la millora de l'eficiència energètica i la producció energètica renovable 5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓ   S'impulsarà un model energètic de servei públic descentralitzat, en mans de la administració local i la societat. Evitant els oligopolis 7305 6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

ENERGIA Creació d'un ens públic per a la promoció del consum energètic eficient

TÈCNICA
  Crear un segell de qualitat socialment reconegut i valorat 730 365 0

  Atorgar ajuts i subvencions 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Possibilitar el finançament necessari 6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

SOCIAL
  Oferir cursos i promocionant formació 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Realitzant campanyes institucionals i reunions presencials informatives i d'assessorament 8400 8035 7670 7305 6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

  Crear una oficina d'atenció als usuaris en matèria de consum energètic a les llars 730 365 0

PLANIFICACIÓ

  Realització d'estudis locals 1096 730 365 0

  Implementar resultats dels estudis amb agents implicats 3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  Realitzar proves pilot de rehabilitació energètica en edificis públics i/o privats 1095 730 365 0

  Elaborar una planificació estratègica i acompanyar-la d'un pla concret d'actuació i priorització 731 365 0

ENERGIA Esquema energètic sostenible

TÈCNICA

  Millores en energia solar 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  Smart Grids. 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Buscar alternatives de generació energètica 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Internet de les coses 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

SOCIAL
  Els residus urbans seran valoritzats energèticament, abandonant l'aportació a abocadors 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  L'autosuficiència energètica comporta reduir el consum 12784 12419 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Fomentar la col·laboració i participació, en lloc de la competició. 5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓ

  3 nivells de generació energètica 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Generació energètica local 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Creació d'un parc energètic al Castell de Sant Ferran com a referent simbòlic 1827 1461 1096 731 366 0

  Caldrà que la ciutat destini part del seu sòl a la ubicació de plantes energètiques 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Es proposa la municipalització de l'energia. L'energia és un dret civil 2191 1826 1461 1096 730 365 0

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Gestionar de forma diferent les xarxes de transport energètic 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC Adaptació al canvi climàtic

SOCIAL
3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Entendre la producció agrícola i forestal no només en termes alimentaris, sinó també en energètics 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

PLANIFICACIÓ
  S'establiran reserves d'aigua per episodis de sequera 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  La ciutat haurà de prendre mesures per abordar les conseqüències del canvi climàtic 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Es planificarà la gestió d'episodis extrems a curt termini (gestió d'emergències i gestió de recursos) 1461 1095 730 365 0

(curt termini: 20/20/20) (mitjà termini) (llarg termini)

Es gravaran impositivament, es penalitzarà simbòlicament i socialment els productes d'origen no just i no respectuosos amb el medi

Desapareixerà l'obsolescència programada

3 R (reduir el consum, reutilitzar i reciclar)
S'impulsarà la producció d'aliments locals i sostenibles (km 0)

Alternatives de transport sostenible (vehicles elèctrics, car sharing)

Campanya de conscienciació per l'ús del transport públic i altres mitjans no contaminants

Es crearan microplataformes de distribució de mercaderies

Carrils bici. Cal un estudi seriós i meticulós
  Caldria elaborar itineraris escolars, comercials i laborals per promocionar la mobilitat a peu o amb vehicles no contaminants

Abastiment de la llar, edifici, veïnat o urbanització

  Els edificis estaran ben aïllats amb materials sostenibles

La rehabilitació d'habitatges per l'eficiència energètica serà un estàndard

La ad. local dedicarà recursos importants al R+D de fonts renovables i eficients i a l'emmagatzematge eficient

  Crear la servitud energètica en espais privats, on tots els ciutadans i empreses participen comunitàriament cedint part del seu espai

Preparar canvis i transformacions socioeconòmiques a mitjà termini
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ACCIÓ 2020 2030 2050

SOCIETAT Canvis en el comportament social

TÈCNICA
  Regulacions que incentivin les bones pràctiques i penalitzin malbaratadors energètics 2191 1826 1461 1096 730 365 0

2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  Nous canals d'informació i comunicació 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIAL

  Replantejar la globalització 12784 12419 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Pedagogia, educació social i valors 1096 731 366 0

  Alt grau de cooperativisme 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  S'adaptaran els ritmes de vida als horaris solars 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  S'utilitzarà de forma diferent el capitalisme com a forma de desenvolupament humà 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Renunciar a valors únicament economicistes 3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  Canviar el sistema econòmic 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

PLANIFICACIÓ
  La participació ciutadana serà un fet normalitzat i regulat per l'administració 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  El model de desenvolupament de la ciutat com a instrument de conscienciació ciutadana. 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIETAT Canvis en els hàbits de consum
TÈCNICA 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

SOCIAL

  Cal un assessorament tècnic contrastat, de titularitat pública, sobre generació i estalvi energètic 1826 1461 1095 730 365 0

  Cal informació organitzada i contrastada accessible per aquelles persones que ho requereixin 1826 1461 1096 731 365 0

  Reducció de consum de productes superflus 3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  S'incorporarà els cost ambiental al cost dels productes 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  L'economia i les entitats financeres al servei de les persones 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓ   Bona oferta d'horts urbans 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

SOCIETAT Canvis en l'organització social
TÈCNICA   Clubs o canals d'opinió 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIAL
  Es tornarà a viure en unitats familiars més grans 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Es crearan noves formes d'habitatge 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  La reducció del consum energètic = nova organització social 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

MOBILITAT La vida quotidiana no dependrà de vehicles privats contaminants

TÈCNICA

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  L'impost de circulació orientat al comportament personal per incentivar els desplaçaments a peu, en bicicleta i cotxe compartit. 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Canvi en l'esquema del transport 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

SOCIAL 1826 1461 1095 730 365 0

PLANIFICACIÓ

  Gran oferta de transport públic 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  La ciutat serà per als vianants i les bicicletes 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Hi haurà trens i tramvies entre pobles 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Es crearan aparcaments dissuasoris 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  Els barris seran autosuficients per evitar la mobilitat forçosa 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  Cal un pla de rondes 1461 1096 730 365 0

731 366 0

2192 1827 1461 1096 731 366 0

HABITATGE Les famílies s'autoabastiran de fonts energètiques 100% renovables

TÈCNICA

  L'energia en els edificis estarà totalment monitoritzada 6209 5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  Les vivendes generaran energia per vendre o cedir-la 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  El municipi establirà avantatges i incentius 1461 1096 731 365 0

  Caldrà obligar-ho legislativament 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Introducció de la domòtica 5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓ

5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  Saldo energètic zero, i fins i tot positiu 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  L'energia un bé de gestió col·lectiva 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Es prendran accions en rehabilitació energètica, reduint consum i fent-los autosuficients 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

HABITATGE
TÈCNICA   Les plaques solars tèrmiques seran obligatòries. Més enllà del que marca el codi tècnic de l'edificació. 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓ   Millores amb menys èmfasi en domòtica i assolir els objectius amb la construcció, el disseny i la rehabilitació (Passive House) 1826 1461 1096 730 365 0

ENERGIA La ciutat utilitzarà recursos energètics propis i autosuficients

TÈCNICA
  Part dels pressupostos locals es dedicaran a fomentar la microgeneració i generació local 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Establirà incentius fiscals a la millora de l'eficiència energètica i la producció energètica renovable 5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓ   S'impulsarà un model energètic de servei públic descentralitzat, en mans de la administració local i la societat. Evitant els oligopolis 7305 6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

ENERGIA Creació d'un ens públic per a la promoció del consum energètic eficient

TÈCNICA
  Crear un segell de qualitat socialment reconegut i valorat 730 365 0

  Atorgar ajuts i subvencions 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Possibilitar el finançament necessari 6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

SOCIAL
  Oferir cursos i promocionant formació 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Realitzant campanyes institucionals i reunions presencials informatives i d'assessorament 8400 8035 7670 7305 6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

  Crear una oficina d'atenció als usuaris en matèria de consum energètic a les llars 730 365 0

PLANIFICACIÓ

  Realització d'estudis locals 1096 730 365 0

  Implementar resultats dels estudis amb agents implicats 3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  Realitzar proves pilot de rehabilitació energètica en edificis públics i/o privats 1095 730 365 0

  Elaborar una planificació estratègica i acompanyar-la d'un pla concret d'actuació i priorització 731 365 0

ENERGIA Esquema energètic sostenible

TÈCNICA

  Millores en energia solar 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

  Smart Grids. 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Buscar alternatives de generació energètica 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Internet de les coses 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

SOCIAL
  Els residus urbans seran valoritzats energèticament, abandonant l'aportació a abocadors 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  L'autosuficiència energètica comporta reduir el consum 12784 12419 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Fomentar la col·laboració i participació, en lloc de la competició. 5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓ

  3 nivells de generació energètica 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Generació energètica local 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Creació d'un parc energètic al Castell de Sant Ferran com a referent simbòlic 1827 1461 1096 731 366 0

  Caldrà que la ciutat destini part del seu sòl a la ubicació de plantes energètiques 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Es proposa la municipalització de l'energia. L'energia és un dret civil 2191 1826 1461 1096 730 365 0

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Gestionar de forma diferent les xarxes de transport energètic 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC Adaptació al canvi climàtic

SOCIAL
3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Entendre la producció agrícola i forestal no només en termes alimentaris, sinó també en energètics 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

PLANIFICACIÓ
  S'establiran reserves d'aigua per episodis de sequera 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  La ciutat haurà de prendre mesures per abordar les conseqüències del canvi climàtic 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

  Es planificarà la gestió d'episodis extrems a curt termini (gestió d'emergències i gestió de recursos) 1461 1095 730 365 0

(curt termini: 20/20/20) (mitjà termini) (llarg termini)

Es gravaran impositivament, es penalitzarà simbòlicament i socialment els productes d'origen no just i no respectuosos amb el medi

Desapareixerà l'obsolescència programada

3 R (reduir el consum, reutilitzar i reciclar)
S'impulsarà la producció d'aliments locals i sostenibles (km 0)

Alternatives de transport sostenible (vehicles elèctrics, car sharing)

Campanya de conscienciació per l'ús del transport públic i altres mitjans no contaminants

Es crearan microplataformes de distribució de mercaderies

Carrils bici. Cal un estudi seriós i meticulós
  Caldria elaborar itineraris escolars, comercials i laborals per promocionar la mobilitat a peu o amb vehicles no contaminants

Abastiment de la llar, edifici, veïnat o urbanització

  Els edificis estaran ben aïllats amb materials sostenibles

La rehabilitació d'habitatges per l'eficiència energètica serà un estàndard

La ad. local dedicarà recursos importants al R+D de fonts renovables i eficients i a l'emmagatzematge eficient

  Crear la servitud energètica en espais privats, on tots els ciutadans i empreses participen comunitàriament cedint part del seu espai

Preparar canvis i transformacions socioeconòmiques a mitjà termini

Taula 3. Calendari del Pla d’Accions 
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