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Organitza: Col.labora:



Vallès Oriental

A Granolles,
aire de qualitat!

Qui produeix les partícules?

Granollers és un dels 40 municipis amb
concentracions elevades de partícules
respirables (PM10) que poden provocar
problemes de salut en la població. Les
partícules les produeix el transport rodat,
sobretot dels vehicles dièsel  i determinats
processos industrials com ara, cimenteres,
formigoneres, activitats extractives,
activitats constructives...

Com es contamina l’aire?

L’aire de Granollers s’embruta per
l’emissió de contaminants a l’atmosfera
com el diòxid de nitrogen (NO2), els
fums i les partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres (PM10), i
els gasos d’efecte hivernacle.

Qui produeix gasos d’efecte
hivernacle a Granollers?

Què hi podem fer?

• Reduir l’ús del vehicle privat a
motor

• Estalviar energia a la indústria,
al comerç i a la llar i optar per
tecnologies eficients

• Instal·lar energies netes: solar,
geotèrmica...

• Reduir la producció de residus

• Protegir els espais naturals i
mantenir els espais verds del
municipi
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Nombre de dies que s’ha superat el
límit de PM10 a l’ambient a Granollers

42,3%
industrial

11,1%
transport

19,1%
terciari

17,7%
domèstic

8,4%
residus

1,3%
municipal

Emissions de CO2 (2006)

Granollers

Catalunya

Espanya

6 tones CO2/habitant

7,99 tones CO2/habitant

9,68 tones CO2/habitant

construcció

0,2%



El transport genera l’11,1% de les
emissions de CO2 a Granollers i més de
la meitat del total d’emissions de
partícules.

A Catalunya, el transport és el principal
consumidor d´energia final amb un 39%,
a Granollers representa el 14,3%. El 98%
és consum de combustible.

Moure’s d’aquí cap allà

A partir d’un estudi tècnic i de les
opinions ciutadanes s’ha redactat un
Pla per aconseguir l’any 2014 una
mobilitat sostenible i segura, la reducció
de l’ús dels cotxes i de les emissions
contaminants a l’atmosfera.

Viatges interns i externs que es realitzen en un dia
feiner a Granollers i l’objectiu de canvi moderat
per a l’any 2014.

Granollers té
un Pla de Mobilitat

El 83% de l’energia utilitzada per
moure’ns a Catalunya és per desplaçar-
nos per carretera, més de la meitat en
l’àmbit urbà i una quarta part en
desplaçaments de menys de 2 km. El
vehicle privat és el principal consumidor
d’energia, mentre el consum associat al
transport públic urbà només representa
un 2% del total.

Ampliació de les illes de
vianants

Creació de zones 30
pacificades

Potenciació dels serveis del
transport públic urbà

Préstec de bicicletes
públiques

Ampliació dels espais de
càrrega i descàrrega

Consolidació dels
aparcaments dissuasius

Les partícules s’emeten per
la combustió dels motors i
per la resuspensió de la
pols de la carretera pel
rodament dels vehicles.

Transport privat

A peu

Transport públic

Amb bicicleta
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Consum comparat d’una llar i d’un cotxe (en funció
dels km/any recorreguts).
Un cotxe mitjà que faci més de 20.000 km/any
consumeix tanta energia com la d’un habitatge mitjà.
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El 17,7% de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle a Granollers prové
del consum elèctric i de combustibles
(gas natural i derivats del petroli) de les
llars. Indirectament als habitatges
també es generen emissions per la gestió
dels residus i l’aigua.

El consum d´energia a la llar representa
el 21,4% i ha experimentat un creixement
de l’1,78% anual al municipi els darrers
6 anys, mentre a Catalunya ha crescut
fins un 3%, la qual cosa representa  un
10 % del consum d’energia final.

Aquest increment del consum és
conseqüència dels nous equipaments i
exigències de confort i nous hàbits en
calefacció i refrigeració.

A casa també produïm CO2

L’organització en ciutat compacta fa
que el consum elèctric per habitant de
Granollers  correspongui a la mitjana
dels municipis de la regió metropolitana
(1.417 kWh/hab). Mentre municipis amb
poca població i dispersa (Orrius,
Olèrdola...), tenen consums de més de
3000 kWh/hab, ciutats densament
poblades (Santa Coloma de Gramenet,
Badia del Vallès ...) tenen consums al
voltant de 1.000 kWh/hab.

Els sistemes solars tèrmics poden
cobrir fins al 60% de les demandes
d’aigua calenta sanitària i estalviar
fins al 80% d'aquest consum. Des
del 2006 la normativa vigent obliga
els habitatges de nova construcció
a disposar-ne. L’amortització de la
instal·lació és d’uns 10-15 anys si es
substitueix el gas i de 5-6 anys si es
substitueix l’electricitat.

A l t res  s i s temes  d ’energ ies
renovables que es poden instal·lar
a les llars són les instal·lacions solars
fotovoltaiques, les d’aprofitament
de biomasa i les geotèrmiques.
La Generalitat de Catalunya a
través de l’ICAEN i el Ministerio de
Indústria, Turismo y Comercio a
través de l’IDAE promouen ajuts per
a la compra i instal·lació d’equips.
També hi ha primes en la venda
d’e lectr ic i tat  produida per
instal· lacions fotovoltaiques.

Amb mesures d’estalvi i eficiència
energètica, generarem menys CO2 i
contribuirem a disminuir l’escalfament
del planeta.

Consum d’energia final per sectors sense
instal·lacions supramunicipals

Sectors   % Tendència

Indústria

Transport

Llar

Terciari
  Comerç
  Oficines

Municipal
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18,2

1,2

A casa abaixem el consum
d’electricitat i calefacció
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Climatització
Reguleu el termòstat, de dia
a l’hivern a 21ºC i a l’estiu a
25ºC i de nit a l’hivern uns
17 o 18ºC. Incrementar la
temperatura 1ºC significa
consumir un 8% més.

Residus:
El tractament dels
residus i de l’aigua
residual també
ocasionen despesa
energètica. Què hi
podem fer? Reduir,
reutilitzar i reciclar. No
aboqueu productes
tòxics per l’aigüera ni els
vàters…

Els residus generats a les llars
de Granollers generen el 8,4%
de l’emissió de CO2 total, amb
la  recollida diària, el transport
i la gestió final en dipòsit
controlat (abocador).

A Granollers es van recollir
1,33kg/habitant/dia de residus
municipals al 2006.
El  27,73% es va recol l i r
selectivament i el 72,27%, el
rebuig, es va exportar fora del
municipi, d’aquests, un 93,39%
va anar a dipòsit controlat
(abocador) i el 6.61% va anar
a incineradora.

Aïllament tèrmic
Millores en l’aïllament,
poden suposar un estalvi
econòmic i energètic del
30% en calefacció i aire
condicionat.

Il·luminació
Feu servir bombetes de
baix consum, duren 8
vegades més que les
incandescents i poden
estalviar 25 euros anuals.

Electrodomèstics
en espera (stand
by)
poden arribar a
gastar més
energia que
durant el seu
funcionament.
Apagueu-los
completament.

Aigua calenta
Entre 30ºC i 35ºC és
suficient en la higiene
personal. És millor
utilitzar aixetes
monocomandament.

El 90% de l’energia que
fa servir la rentadora és
per escalfar l’aigua.
Amb un programa a
90ºC es consumeix 4
vegades més energia
que amb un programa
a 40ºC.

Les rentadores amb
dues entrades d´aigua,
una per a la calenta i
una altra per a la freda,
estalvien energia.
Tanmateix no són
recomanables quan es
disposa d´un sistema
d’escalfament elèctric
d´aigua.

Electrodomèstics eficients
La targeta energètica
informa dels aparells més
eficients (lletra A) als menys
eficients (lletra G).
En alguns aparells també
ha d’informar del consum
d’aigua i eficiència de
rentat. Els de classe A, A+,
A++ poden estalviar entre
el 55 i 75% d’energia
elèctrica i al voltant d’uns
300 euros anuals i reduir el
consum d’aigua, uns 125
euros anuals.

El frigorífic i el televisor
presenten major consum
global encara que tenen
potències unitàries inferiors
a d’altres electrodomèstics
com ara la rentadora, el
rentavaixelles o la planxa.
El 19% de l’electricitat
consumida a la llar es
destina a la refrigeració i
congelació d’aliments.

Una família de 4 persones en un
habitatge de 90 m2 en l'àmbit
metropolità consumeix de 10.000
a 14.000 kWh/any que pot costar
entre 600 i 900 euros/any. Un 30%
de la despesa és pel consum
elèctric  i un 70% pel consum de
gas natural.

A casa, compte amb l’energia !



Algunes mesures a aplicar com a
estratègies d’estalvi i eficiència energètica
a la indústria són:

• Instal·lació d’equips de cogeneració
productors d’energia elèctrica
• Canvi d’equips, instal·lacions i calderes
amb millor rendiment
• Implantació de noves tecnologies
energètiques

A Granollers existeixen 2 plantes de
cogeneració privades amb 7.072 kW, 1
de cogeneració de tractament de fangs
de l’EDAR de 5400 kW, 5 plantes d’energia
fotovoltaica privades  de 12,04 kWp de
potència que van produir energia elèctrica
i 351 instal·lacions d’energia solar tèrmica
amb 1.371,93 m2  de col·lectors solars
que van produir energia tèrmica.

Treballar sense fums
El consum d’energia del sector
i n d u s t r i a l ,  b à s i ca m e n t
d’elèctricitat i combustibles
(gas natural o derivats del
petroli), representa el 44,9% i
el 42,3% del total d’emissions
de gasos d’efecte hivernacle a
Granollers.

Més de la meitat del consum d’energia
i de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle al sector industrial
correspon a 56 indústries del municipi.
La distribució d’emissions és:

Determinats processos industrials com
ara, cimenteres, formigoneres, activitats
extractives i constructives generen a més,
gran quantitat de partícules PM10.

Pols i partícules

Es poden prendre mesures per evitar la
generació de pols:
• Cobrir les instal·lacions generadores
de pols i aixecar barreres al voltant

• Regar i pavimentar les vies per
condicionar-les al pas de vehicles i
maquinària

• Instal·lar sistemes per evitar emissions
en operacions de càrrega i descàrrega

Estalviar i generar energia

Ajudes i subvencions
L’ICAEN ofereix serveis d’assessorament tècnic
i subvencions, a les indústries catalanes, dintre
del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015.

Generalitat de Catalunya, convocatòries anuals.
www.gencat.cat/icaen/ - Tel. 93 622 05 00

Programes de foment i ajuts d'Ajuntaments,
consultar a l'Ajuntament corresponent.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía
www.idae.es
C/ Madera, 8 - 28004 Madrid.
Tel. 91 456 49 00
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El sector municipal contribueix en un
1,3% a les emissions de CO2 que es
generen al municipi. Això inclou les
generades en les dependències
municipals així com les procedents de
l’enllumenat públic.

Serveis municipals

administració
i oficines

equipaments esportius
sense piscina

centres
d’ensenyament

centres culturalsenllumenat
públic

altres edificisvehicles
municipals

Sense comptar l’enllumenat públic, les
dependències municipals amb més
consum energètic són els centres
d’ensenyament amb un 42,7% (sobretot
de gas natural), mentre que les oficines
representen la quarta part, sobretot per
consum d’electricitat. Els equipaments
socioculturals i  esportius representen el
15 i el 14% respectivament, que no arriba
a la sisena part del consum energètic
total dels edificis municipals.

Granollers, eficient

La substitució progressiva de
bombetes d’il·luminació
pública per les de vapor de
sodi d’alta pressió, més
eficients, ha suposat un
descens el consum d’energia
elèctrica de -6.86% anual entre
2002 i 2006 (de 146.34
kWh/habitant el 2002 a 110.14
kWh/habitant el 2006).

La substitució de
semàfors amb
bombeta
incandescent per
tecnologia LED.

E l  pacte  d 'a lca ldes  es
compromet a reduir  les
emissions de CO2 en més del
20% per al 2.020 mitjançant la
creació de plans d'acció que
afavoreixin les fonts d'energies
renovables i  l 'ef ic iència
energètica.
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P A S S E I G  D E  L A  M U N TA N YA

Bosc de
can Amat

Bosc de
can Riera Bosc de

can Feliuà
Bosc de

can Many

Jardins de
Joan Vinyoli

Parc de Torras Villà

Parc de Ponent

Parc del Congost

Parc del Ramassar

Parc del Puig de les Forques

Parc Firal

Bosc de can Cabanyes

Verneda
de Can Gili

Font del Ràdium

Bosc de cal Gordi

Bosc de can Català

Parc de les Cinc

Parc de la
Mediterrània

Projecte “Fem un jardí”
CEIP Pau Vila

Torrent de
can Ninou

Bosc de can Ferran

La Costa

Torrent de la
Font del Ràdium

Bosc de la
Font del Ràdium

Bosc de Sant Nicolau

Torrent de
Sant Nicolau

Bosc de
can Pagès

Bosc del
Molí dels Capellans

Bosc de can Mayol

Bosc de can Ceballot

Jardins de
Lluís Companys

Passeig Fluvial

Passeig Fluvial

Jardins
de la Bòbila

Jardins
d’Apel·les MestresJa

MariaParcs urbans i jardins

Projecte “Fem un jardí”

Espais naturals

Edició: Ajuntament de Granollers. Adaptació sobre el Plànol de la Ciutat d’Alfons Garcia.

Parc de les Cinc
Parc de la Mediterrània
En projecte. Alumnes de 5è i 6è CEIP Pau Vila

Una tona  d ’a rb res
neutralitza 1 tona de
carboni a l’any. Els arbres
f u n c i o n e n  c o m  a
captadors de CO2. Una
gestió sostenible dels
espais verds del municipi
pot ser una mesura eficaç
per mitigar les emissions
d e  CO 2 .  La  O M S
recomana el manteniment
d’entre 10 i 15 m2 d’àrees
verdes per habitant.
Granollers en té uns 9,67.

Granollers disposa d’unes
131,85  ha  d ’espa i s
naturals i 47,57 ha d’espais
verds (parcs urbans).

Espais verds que mengen CO2

La potenciació de les
instal·lacions solars
municipals. L’any 2006,
la potència fotovoltaica
era de 0,20 W/hab, per
sota de la mitjana dels
municipis de la regió
metropolitana de
Barcelona mentre que
la superfície de
col·lectors d’energia
solar tèrmica  era de
23,32 m2 per cada
1.000 habitants per
sobre de la mitjana.

Quines són les estratègies
municipals?

54,4% 17,8% 10,4% 6,4% 5,8% 3,9% 1,3%


