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PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE BLANES 
TALLER DE PARTICIPACIÓ  

26 DE SETEMBRE 2022 

MITIGACIÓ 

Priorització d’accions: 1 poc prioritari, 4 molt prioritari 

EDIFICIS I EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS DEL SECTOR TERCIARI 
 1 2 3 4 

Promoure l’adhesió de les empreses al Programa d'Acords Voluntaris de la Generalitat de 
Catalunya     

Creació d’un programa d’assessorament per a realitzar ecoauditories a les activitats 
econòmiques     

Promoure la renovació de l’enllumenat interior per enllumenat interior eficient i de baix consum en 
el sector residencial i terciari     

Fomentar la renovació d’electrodomèstics de classe A en el sector terciari      

Regulació de les condicions de funcionament de l’enllumenat d’aparadors i rètols d’empreses i 
particulars      

Distribuir un manual de bones pràctiques energètiques als comerços     

Promoure la creació d’una xarxa de comerços / establiments respectuosos amb el medi ambient     

Organitzar seminaris o jornades per millorar l'eficiència energètica als establiments del sector 
terciari, en especial al sector de l'hostaleria     

Informar al sector terciari que pot reclamar l’accés de les dades dels comptadors digitals a través 
dels contractes i plecs de compra d’energia     

EDIFICIS RESIDENCIALS 
Fomentar la renovació d'electrodomèstics de classe A i/o bitèrmics en els edificis residencials      

Realitzar visites d'avaluació energètica en llars vulnerables     

Realitzar una campanya d'estalvi energètic a la llar     

Facilitar l’accés de les dades dels comptadors digitals als ciutadans de manera pedagògica i 
personalitzada     

Foment de la rehabilitació energètica en els habitatges i la millora de l'enllumenat interior     

TRANSPORT 

Elaboració de cursos de conducció eficient a la plantilla municipal     

Incorporació de clàusules en futures licitacions per tal d’afavorir l’ús de vehicles més eficients per 
part de la flota de vehicles dels serveis externalitzats     

Renovació de la flota municipal paulatinament amb vehicles eficients, híbrids o elèctrics     

Analitzar el servei de transport públic ofert per optimitzar-lo      

Creació d'una xarxa d'aparcaments per a bicicleta en equipaments i pols generadors de mobilitat     

Crear una borsa municipal per a compartir cotxe     

Creació i promoció de camins escolars      

Elaboració d'un Pla de Mobilitat Sostenible al municipi      

Implantació d'accions per tal de continuar amb la pacificació del trànsit rodat a l'interior del nucli 
urbà     

Habilitació d'aparcaments perifèrics     

Ampliació de la xarxa de carrils bicicleta tant a la perifèria del nucli urbà com al centre i foment de 
l'ús de la bicicleta pública     

Instal·lació de punts municipals de subministrament elèctric de vehicles      
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Fomentar la mobilitat sostenible en els sectors industrials i de serveis     

Continuar amb les bonificacions fiscals per a vehicles de baixes emissions     

Realitzar campanyes per a la mobilitat sostenible     

Delimitació d'una zona de baixes emissions al municipi     

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT 
Implantar una instal·lació solar FV per l’autoconsum instantani a la Ciutat Esportiva de Blanes      

Implantar una instal·lació solar FV per l’autoconsum instantani a la Biblioteca Comarcal      

Implantar una instal·lació solar FV per l’autoconsum instantani al CEIP Quatre Vents      

Implantar una instal·lació solar FV per l’autoconsum instantani a l’escola SAFA      

Implantar instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum en diversos equiapaments 
municipals     

Elaboració d'una ordenança municipal per a la regulació i foment de les instal·lacions 
fotovoltaiques i de solar tèrmica      

Implantació d’una instal·lació de biomassa per a la producció d’ACS i energia elèctrica per 
autoconsum a la ciutat esportiva       

Continuar amb les bonificacions fiscals per a actuacions d’eficiència energètica     

Ampliar les bonificacions fiscals per al foment de les renovables      

Foment de les comunitats energètiques al municipi     

RESIDUS 
Seguir realitzant campanyes per a la millora de la recollida selectiva i l’ús de la deixalleria 
municipal     

Bonificacions fiscals per un ús habitual de la deixalleria i per realitzar compostatge casolà     

Seguir fomentant el compostatge casolà     

Ampliació de la recollida porta a porta en els locals comercials     

Redacció i execució d'un Pla Local de Prevenció de Residus     

ALTRES 
Aprovació d’una ordenança de construcció sostenible     

Incorporar criteris de compra verda d'equips/material endollable i il·luminació a l'Ajuntament a 
través d'un protocol de compres     

Crear un servei d’informació pública en matèria d'energia i canvi climàtic mitjançant la web     
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ADAPTACIÓ 

Priorització d’accions: 1 poc prioritari, 4 molt prioritari 

EDIFICIS 

Promoció de la rehabilitació energètica dels habitatges     

AIGUA 
Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament     

Realització de campanyes puntuals d'estalvi d'aigua     

Telegestió de la xarxa d'abastament (inclou telegestió als habitatges)     

Foment dels sistemes de recuperació de pluvials i aigües grises en noves edificacions o grans 
rehabilitacions     

Estudiar les possibilitats de reutilització de l'aigua procedent de l'EDAR     

Recollir i reutilitzar les aigües pluvials. Dipòsits en equipaments públics     

Ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua que inclogui els sectors domèstic, industrial, serveis i 
agrícola     

Selecció d'espècies vegetals autòctones amb baix requeriment hídric per jardineria municipal     

Reduir i limitar l’ús d’aigua dolça a les dutxes de la platja i educar als usuaris sobre l'estalvi 
d'aigua     

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
Incloure criteris adaptació i sostenibilitat energètica en revisió del planejament     

Revisar els usos i el planejament en les zones inundables i en el litoral afectat per la pujada del 
nivell del mar     

AGRICULTURA I SECTOR FORESTAL 

Pla d'ordenació forestal municipal     

Control i prevenció de plagues (processionària, bernat, morrut, vespa asiàtica, fongs,...)     

Incentius fiscals i bonificacions en impostos en finques amb Instrument d'Ordenació Forestal 
(IOF)     

Foment dels productes de proximitat i km 0     

MEDI AMBIENT I BIODIVERSITAT 

Redacció d'un pla director de verd urbà     

Prioritzar l’ús d’adobs orgànics i d’alternatives als productes fitosanitaris de síntesis en la 
jardineria municipal     

Protecció d’espais naturals d’interès locals - Delta de la Tordera i altres     

Preservació dels fons marins i neteja anual amb el suport dels clubs d’immersió local     

SALUT 

Protocol d’actuació envers les persones vulnerables a la calor     

Obrir edificis públics amb climatització per acollir persones vulnerables (refugis climàtics)     

Campanyes pel control de plagues que afecten a la salut pública (mosquit tigre, vespa asiàtica, 
meduses, etc.)     

PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES 
Optimitzar, revisar i millorar els sistemes d'alerta i comunicació amb la població     

Actualització del DUPROCIM (Document únic de protecció civil municipal) tenint en consideració 
les projeccions i impactes associats al canvi climàtic i garantint els sistemes d’alerta adients     

Revisar les pòlisses d’assegurances contractades per l’ajuntament i garantir que donen cobertura 
als riscos associats al canvi climàtic (sequeres, inundacions, tempestes, etc.)      
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Estructures de protecció en zones inundables i en zones costaneres (dics, gabions, geotèxtils, 
motes, etc.)     

Revisió d'hidrants     

Identificar i realitzar el manteniment de les franges de protecció contra incendis.     

TURISME 
Campanyes específiques als càmpings i establiments turístics per a l'estalvi de recursos i 
l'adaptació al canvi climàtic     

 


