
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Plan de Acción de Enerxía Sostible (PAES)    

Porqueira                                 

 

                       

 

        

 

 

 

 

  

  

 



 
 

  

 

 
 

 Plan de Acción de Enerxía Sostible (PAES)  

 Porqueira 

 
  

-1- 

Plan de Acción de Enerxía Sostible (PAES)    

 Porqueira 

  

ÍNDICE 

  

1. INTRODUCIÓN .......................................................................................... 2 

2. CARACTERIZACIÓN XERAL DO CONCELLO .................................................. 3 

3. INVENTARIO DE EMISIÓNS DE REFERENCIA (IER) ..................................... 4 

3.1. Ano de Referencia. Indicadores xerais ............................................................... 4 

3.2. Ámbitos e sectores considerados ...................................................................... 5 

3.3. Consumos enerxéticos .................................................................................... 6 

3.4. Emisións CO2 equivalente ................................................................................ 7 

3.5. Produción Local de Electricidade ....................................................................... 8 

4. DIAGNÓSTICO ENERXÉTICO ...................................................................... 8 

4.1. Principais resultados do IER ............................................................................. 8 

4.2. Identificación e avaliación das medidas adoptadas até a data. .............................. 9 

4.3. Planificación enerxética a diferentes escalas. Proxección de escenarios de emisión. .. 9 

4.4. Diagnóstico xeral .......................................................................................... 12 

5. PLAN DE ACCIÓN ..................................................................................... 13 

5.1. Consideracións previas .................................................................................. 13 

5.2. Obxectivos, sectores e liñas estratéxicas. ......................................................... 13 

5.3. Medidas/Accións PAES ................................................................................... 18 

5.3.1 Relación de Medidas/Accións ...................................................................... 18 
5.3.2 Fichas das Medidas/Accións ....................................................................... 19 

Estructura e Ourganización (EO) .............................................................. 19 
Comunicación, Participación, Sensibilización e Formación (CPSF) .................. 21 
Contratación Pública de produtos e servizos (CP) ........................................ 23 
Edificios, Equipamentos e Instalacións Municipais (EEIM) .............................. 26 
Edificios, Equipamientos e Instalaciones Residenciales e Terciarios (EEIRT) ...... 29 
Alumeado Público (AP) ............................................................................ 34 
Transporte. Frota Municipal (TPTEM) ......................................................... 37 
Transporte. Público, Privado e Comercial (TPTEPPC) ...................................... 40 
Residuos (RSU) ..................................................................................... 46 

5.4. Síntese PAES ................................................................................................ 48 

5.5. Seguimento do PAES ..................................................................................... 51 

 

 

Anexo I.  Inventario de Emisións de Referencia (Documento Completo) 

Anexo II. Accións de participación e comunicación 

Anexo III. Modelo PAES 

 

 

  



 
 

  

 

 
 

 Plan de Acción de Enerxía Sostible (PAES)  

 Porqueira 

 
  

-2- 

1. INTRODUCIÓN  

O presente Plan de Acción de Enerxía Sostible (PAES) enmárcase no Pacto 

Provincial pola Sostibilidade -asinado entre a Deputación Provincial de Ourense e 19 

municipios da provincia, incluído Porqueira- cuxo obxecto é o de cooperar en políticas 

ambientais, optimizar gastos en consumo enerxético e impulsar a xestión integral do 

desenvolvemento económico, social e cultural, da man dunha "cooperación 

sustentable". En concreto, responde o compromiso de reducir as emisións de CO2 

equivalentes en, polo menos, un 20 % antes do ano 2020. 

Ademais a elaboración do PAES responde o proxecto 50000&1 PAES cuxo obxecto é 

integrar os Sistemas de Xestión da Enerxía (SGEn) cos Plans de Acción pola Enerxía 

Sostible conforme a norma ISO50001, garantindo así o seu desenvolvemento 

efectivo. O enfoque sistémico que achega esta norma permite lograr unha mellora 

continua tanto da eficiencia enerxética como do uso e os consumos enerxéticos para o 

que resulta fundamental o establecemento de indicadores axeitados que permitan 

documentar e mellorar o rendemento enerxético. 

Conforme as esixencias técnicas o presente documento estrutúrase en tres bloques 

básicos: 

■ Inventario de Emisións de Referencia (IER). Inclúe unha cuantificación das 

emisións de  CO2 equivalentes derivadas dos consumos enerxéticos levados a 

cabo no Concello da Porqueira para o ano de referencia seleccionado. O IER 

posibilita a identificación das principais fontes antrópicas emisoras de CO2 e 

outros gases de efecto invernadoiro no Concello, achegando a información 

necesaria para o establecemento dun diagnóstico enerxético local a partir do 

cal se programan e priorizan as medidas do Plan de Acción que van permitir 

reducir estas emisións. 

■ Diagnóstico enerxético. A partir da información achegada no IER leva a cabo 

unha análisise diagnóstico pormenorizado da situación enerxética a escala 

local, incluíndo a identificación e avaliación das medidas adoptadas até a data 

polo Concello relacionadas coa redución de emisións de GEI e a proxeción de 

escenarios de emisión. Este diagnóstico permite pór de manifesto os sectores 

estratéxicos sobre os que exercer maior esforzo para minimizar a súa 

incidencia no cambio climático a escala local.  

■ Plan de Acción de Enerxía Sostible (PAES). Planificación, estructuración, 

definición e priorización das medidas a levar a cabo até o ano 2020 para 

alcanzar o obxectivo de reducir as emisións antrópicas de CO2 equivalentes en 

Porqueira, polo menos, nun 20 % desde o ano de referencia considerado. 

Inclúese ademais un plan de  seguimiento baseado en indicadores co obxectivo 

de asegurar a correcta vixilancia e implantación das medidas, así como a 

análise da súa efectividade en relación á redución dos consumos enerxéticos e 

emisións de GEI. 
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Todo o documento estrutúrase conforme os sectores e fontes que sinalan as guías 

técnicas europeas en relación á elaboración de PAES  e ao Pacto dos Alcaldes pola 

Enerxía Sostible Local 1. 

2. CARACTERIZACIÓN XERAL DO CONCELLO  

Porqueira localízase ao sur da provincia 

de Ourense, na comarca da Limia. O 

termo municipal esténdese xunto ao río 

Lima ocupando unha superficie de 43,4  

km2. A parte norte do municipio, anexa 

ao río é practicamente chaira, mentres 

que na metade sur o relevo vólvese 

máis abrupto. Actualmente o municipio 

conta con 931  habitantes (INE. Padrón 

municipal de habitantes 2014),  

distribuídos en 6  parroquias, 15 núcleos 

de poboación e quince diseminados. 

Esta poboación atópase moi envellecida, 

por riba da media provincial e rexional, 

e dispersa no territorio local.  

Figura 1.-Situación de Porqueira na provincia de 

Ourense 

 

A actividade primaria é a que ocupa a maior cantidade de traballadores, preto da 

metade, destacando o sector gandeiro. No espazo agrario desenvólvense dous 

modelos de explotación, por unha banda a pequena explotación de subsistencia e por 

outro un modelo de agricultura máis moderna, tecnificada e mercantilizada. Os 

pequenos negocios autónomos tamén forman parte da economía local. 

O municipio conta cun rico patrimonio natural e paisaxístico (carballeiras, canón do río 

Fírbeda, etc.). 

 

  

                                           
1
 http://www.pactodelosalcaldes.eu/biblioteca,257.html 
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3. INVENTARIO DE EMISIÓNS DE REFERENCIA (IER) 

A continuación achégase un resumo do IER elaborado para o Concello de Porqueira . O 

inventario completo achégase como Anexo I. 

3.1. Ano de Referencia. Indicadores xerais  

Atendendo á dispoñibilidade de datos e ás actuacións levadas a cabo no Concello da 

Porqueira en materia de enerxía, selecciónase como ano de referencia o 2007. Este é 

o ano para o que leva a cabo o cálculo das emisións de referencia e respecto ao cal se 

compara a redución de emisións no horizonte 2020. Os indicadores xerais das 

condicións socioeconómicas do municipio para o ano de referencia considerado e para 

a data máis próxima á elaboración do presente documento recóllense na seguinte 

táboa: 

Táboa 1.- Indicadores socioeconómicos básicos da Porqueira. Comparación Ano de Referencia 

(2007) e actualidade. 

 Ano 2007 Actualidade* 

Poboación. Nº de habitantes (Padrón municipal de habitantes) 1.136 931 

Superficie municipal km2 
(IGN) 43,4 43,4 

Bens inmobles de natureza urbana                                           
(Dirección Xeral do Catastro) 

1.371 1.400 

Censo de vivendas                
(Censo de poboación e vivendas. 

2011.  INE) 

Vivendas 
ocupadas 

Principais 472 472 

Secundarias 557 557 

Vivendas baleiras 418 418 

Entidades de Poboación 
(INE. Padrón.) 

Parroquias  6 6 

Núcleos de poboación  15 15 

Diseminados  15 15 

Parque de vehículos 
(Ministerio do Interior. Dirección 

Xeral de Tráfico) 

Turismos 473 502 

Camións e Furgonetas  48 61 

Autobuses 0 0 

Motos 28 40 

Tractores industriais 3 0 

Outros 8 15 

Nº de Centros de Saúde 1 1 

Nº de Centros de 

Educativos                                                   
(Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria) 

Educación Infantil e Primaria 0 0 

Educación Primaria+ ESO 0 0 

Educación ESO e postobligatorias                                                    0 0 

Nº de Infraestrutura e 
Equipamentos Locais                                                 

(Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas. Enquisa 

de Infraestrutura e Equipamentos 

Locais) 

Bibliotecas                                                    0 0 

Fogar do pensionista 0 0 

Casa de Cultura                                                       0 0 

Centros Cívicos/ Social                                          9 7 

Museo 0 0 

Teatro/Cinema 0 0 

Complexos deportivos                                           0 0 

Piscinas Cubertas                                                  0 0 

Pistas Polideportivas                                                  1 1 

Polideportivos Cubertos                                                  0 0 

Campos de Fútbol                                         1 1 

Aloxamentos turísticos 
(Consellería de Cultura e Turismo. 
Dirección Xeral para o Turismo) 

Hoteis 0 0 

Apartamentos turísticos 0 1 

Servizos comerciais                          
(Anuario socioeconómico A Caixa) 

Oficinas de entidades de depósito 0 0 

Actividades comerciais 
comerciantes polo miúdo 

4 2 

Actividade restauración e bares 2 2 
* Para cada variable consideráronse os datos dispoñibles máis próximos á data actual (Ano 2015) 

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE) 
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3.2. Ámbitos e sectores considerados 

Os sectores incluídos no IER do Concello de Porqueira son aqueles para os que se 

considerou que a política local pode exercer unha maior influencia na redución dos 

consumos enerxéticos e, en consecuencia, na redución das emisións de  CO 2 e outros 

gases GEI. Estes son: 

■ Edificios, Equipamentos/Instalacións:  

- Edificios, Equipamentos/Instalacións municipais. Edificios e 

instalacións propiedade do Concello da Porqueira.  

- Edificios, Equipamientos/Instalacións terciarios.  Edificios, equipos / 

instalacións (non municipais) destinadas ao sector servizos, tal é o caso 

de oficinas de empresas privadas, bancos, actividades comerciais e 

pequenos comerciantes, hospitais, etc. 

- Edificios residenciais. Edificios destinados, principalmente, ao uso 

residencial. 

Os edificios, equipamentos e instalacións industriais do municipio non se 

consideraron para a elaboración do IER debido á súa escasa importancia local e 

a que non foi posible caracterizar a súa situación no Concello para o ano de 

referencia considerado. 

 

■ Alumeado Público. Alumeado de propiedade municipal ou xestionado polo 

Concello incluíndo o alumeado das vías públicas, parques públicos e demais 

espazos de libre circulación, semáforos, etc.  

■ Transporte:  

- Frota municipal, vehículos de propiedade ou utilizados pola autoridade 

local. 

- Transporte privado e comercial. Vehículos de titularidade privada 

dedicados ao desprazamento de persoas e mercadorías con fins privados. 

■ Xestión de Residuos: Emisións non relacionadas coa enerxía, como o CH4 dos 

vertedoiros. O consumo de enerxía e as emisións relacionadas coas instalacións 

de tratamento de residuos sólidos inclúense na categoría “edificios, 

equipamento/instalacións”. 

■ Xestión de Augas Residuais: Emisións non relacionadas coa enerxía, como 

as emisións de CH4 e N2Ou, procedentes do tratamento de augas residuais. O 

consumo de enerxía e as emisións relacionadas coas instalacións de augas 

residuais inclúense na categoría “edificios, equipamento/instalacións”. 

Doutra banda, o IER considera a produción local de electricidade (< 20 MW) 

incluíndo as instalacións fotovoltaicas, de enerxía eólica, de coxeneración ou mellora 

da xeración de enerxía local existentes. 
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3.3. Consumos enerxéticos 

Os consumos enerxéticos do municipio de Porqueira  para o ano 2007 resúmense na 

seguinte táboa: 

Táboa 2.- Consumo enerxético anual (MWh) do municipio da Porqueira por sectores e fontes. 

Ano 2007 

  
Edificios, Equipamentos/Instalacións 

Alumeado 

Público 

Transporte 

Subtotal  

  

Municipais Terciarios Residencial 
Frota 

municipal 

Público + 
Privado e 

Comercial 

Consumo Enerxía 
Eléctrica  

206,808 179,553 1.491,81 355,47   2.233,643 

C
o
n

s
u

m
o
 d

e
 

C
o
m

b
u

s
tí

b
e
is

 

F
ó
s
il
e
s
 

GLP 30,261 52,764 596,726    649,490 

Gasóleo C  46,400 555,794    632,455 

Gasóleo A     25,218 2.073,51 2.098,723 

Gasolina      1.350,12 1.350,123 

Subtotal 237,069 278,717 2.644,332 355,470 25,218 3.423,628 6.964,434 

 

Figura 2.-Distribución dos consumos enerxéticos por sectores PAES. Porqueira. Ano 2007 

 

Figura 3.-Distribución dos consumos enerxéticos por fontes. Porqueira. Ano 2007 
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Como se deriva das gráficas anteriores, o maior consumo enerxético no municipio 

derívase do transporte privado e comercial, seguido das edificacións residenciais e 

terciarias e ao alumeado público. En canto as fontes de enerxía, o consumo eléctrico e 

de diésel nos vehículos é o máis importante a nivel global. 

3.4. Emisións CO2 equivalente 

A distribución das emisións de  CO 2 equivalentes do municipio da Porqueira para o ano 

2007 resúmense na seguinte táboa: 

Táboa 3.- Emisións de CO2 equivalentes (Toneladas) do municipio de Porqueira por sectores e 

fontes. Ano 2007 

 

Edificios, 

Equipamentos/Instalacións 
A

lu
m

e
a
d

o
 P

ú
b

li
c
o
  

Transporte 

X
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

R
e
s
id

u
o
s
 

A
u

g
a
s
 R

e
s
id

u
a
is

 

Subtotal  

M
u

n
ic

ip
a
is

 

T
e
r
c
ia

r
io

s
 

R
e
s
id

e
n

c
ia

l 

F
r
o
ta

 

m
u

n
ic

ip
a
l 

P
ú

b
li
c
o
 +

 

P
r
iv

a
d

o
 e

 

C
o
m

e
r
c
ia

l 

Consumo Enerxía 

Eléctrica  
64,111 55,661 462,462 110,196     692,429 

C
o
n

s
u

m
o
 d

e
 

C
o
m

b
u

s
tí

b
e
is

 

F
ó
s
il
e
s
 

GLP   13,066 147,765       160,831 

Gasóleo C 8,358 12,816 153,509       174,683 

Gasóleo A         6,443 529,734   536,177 

Gasolina           332,439   332,439 

Outros            190,217 29,481 219,698 

Subtotal 72,469 81,543 763,736 110,196 6,443 862,173 190,217 29,481 2.116,255 

As toneladas totais de CO2 equivalentes emitidas no municipio da Porqueira  

no ano 2007 estímanse en 2.116,255  cunha taxa per cápita de 1,863  

toneladas de CO2 equivalentes/hab. 

Figura 4.-Distribución das emisións de CO2 equivalentes por sectores PAES. Porqueira. Ano 2007 
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Figura 5.-Distribución das emisións de CO2 equivalentes por fontes. Porqueira. Ano 2007 

 

Os sectores que en maior medida contribúen ás emisións de CO2 equivalentes son o 

transporte privado e comercial -especialmente as emisións dos vehículos diesel-, as 

edificacións residenciais -especialmente polos consumos eléctricos-, os procesos de 

xestión e tratamento de residuos –debido á escasa valorización- e as edificacións 

municipais e terciarias e ao alumeado público. Por fontes, os consumos eléctricos e os 

consumos de diesel nos vehículos son os que máis emisións xeran. 

3.5. Produción Local de Electricidade 

Para o ano de referencia existía unha instalación de xeración de enerxía renovábel 

cunha potencia inferior a 20 MW no concello da Porqueira, a saber: 

■ 1 mini central hidráulica Ponteliñares (Hidráulica do Loureiro Enorsa, S.L) no rio 

Limia cunha potencia de 5,0 MW e unha produción de 15.500 MWh. 

Desde o ano de referencia á actualidade non se implantaron novas instalacións. 

4. DIAGNÓSTICO ENERXÉTICO 

4.1. Principais resultados do IER 

As toneladas totais de CO2 equivalentes emitidas no municipio da Porqueira  no ano 

2007 estímanse 2.116,255 cunha taxa per cápita de 1,863  toneladas de CO2 

equivalentes /hab. 

Os sectores que en maior medida contribúen ás emisións de CO2 equivalentes son o 

transporte privado e comercial –especialmente as emisións dos vehículos diésel-, as 

edificacións e instalacións residenciais e terciarias –especialmente polos consumos 

eléctricos-, os procesos de xestión e tratamento de residuos –debido á escasa 

valorización- e ao alumeado público. Por fontes, os consumos de diésel -nos vehículos- 

e os consumos eléctricos son os que máis emisións xeran. 

En consecuencia, para cumprir o obxectivo de reducir en, polo menos, un 20% as 

emisións de  CO 2 equivalentes a nivel local -respecto ao ano de referencia- requírese o 
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establecemento de medidas que eviten a emisión de, polo menos, 423,251 toneladas 

de CO2 equivalentes.  

4.2. Identificación e avaliación das medidas adoptadas até a data. 

Desde o ano de referencia até a actualidade, no municipio de Porqueira 

desenvolvéronse medidas encamiñadas a renovar o alumeado público para 

incrementar a eficiencia enerxética. En concreto, foi beneficiario das subvenciones do 

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) para a renovación das instalacións de 

alumeado público exterior existentes (ILE). 

Descoñécese a incidencia local doutras  subvencións e axudas públicas xestionadas 

polo Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), tal é o caso de: 

- Plans Renove (2008-2012): Electrodomésticos, xanelas, equipos de 

climatización e equipos de iluminación interior. Instituto Enerxético de Galicia 

(INEGA). Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. 

- Subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos 

sectores de industria e servizos. 

- Subvencións para proxectos de enerxías renovábeis, cofinanciadas polo Fondo 

Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER). 

- Plans Renove (2008-2012): Vehículos Eficientes. Instituto Enerxético de Galicia 

(INEGA). Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. 

- Outros. 

4.3. Planificación enerxética a diferentes escalas. Proxección de escenarios 

de emisión. 

As políticas, plans, estratexias e compromisos de carácter local, rexional e estatal que 

en maior medida condicionan a situación enerxética actual e a súa evolución até o 

horizonte 2020 son as seguintes: 

■ Porqueira 

- Pacto dos Alcaldes pola Enerxía Sostible. 

■ Deputación de Ourense 

- Pacto provincial pola Sostibilidade. 

- Plan participa. Proxecto CLIMATLANTIC. 

■ Galicia 

- Estratexia Galega fronte ao Cambio Climático. 

- Plan Galego de acción fronte ao Cambio Climático. 

- Plan Enerxético de Galicia. 

- Plan de Aforro e Eficiencia Enerxética. 

- Axudas e Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA). 

■ Estado Español 

- Estratexia Española de Cambio Climático e Enerxía Limpa horizonte 2007-2012-

2020. 
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- Plan de Acción de Aforro e Eficiencia Enerxética 2011-2020. 

- Plan de Acción Nacional de Enerxías Renovábeis (PANER) e Plan de Enerxías 

Renovables 2011-2020 (PER). 

- Planificación dos Sectores de Electricidade e Gas. 

- Plan de Acción 2008-2012 de Aforro e Eficiencia Enerxética. 

- Código Técnico da Edificación. Aforro de enerxía. 

- Normativa e esixencias en materia de eficiencia enerxética2. 

- Axudas, subvenciones e proxectos do Instituto para a Diversificación e Aforro da 

Enerxía (IDAE). 

A proxección de escenarios de emisión ten en conta todas estas políticas e estratexias 

así como os resultados do IER e as medidas aplicadas no municipio en materia de 

eficiencia enerxética e aforro, mobilidade sostible e fomento das enerxías alternativas. 

Segundo isto, os escenarios previstos para os sectores PAES considerados son os 

seguintes: 

■ Edificios, Equipamentos/Instalacións 

- Municipais. Até a data non se levaron a cabo medidas tendentes a 

reducir os consumos enerxéticos ou a impulsar as enerxías renovábeis. 

No entanto, espérase que de cara ao futuro o Concello vaia abordando 

este tipo de medidas –considerando as políticas enerxéticas que veñen 

impulsando a nivel rexional e estatal-. En todo caso, a contribución 

relativa destas emisións a nivel local é pequena.  

- Terciarios. En xeral, tendo en conta que as demandas de servizos 

increméntanse de forma progresiva, e que a implantación de medidas 

de aforro e eficiencia enerxética, polo menos no sector servizos privado, 

é aínda pequena, espérase un incremento das emisións de cara ao 

futuro.  

- Residencial. O sector residencial, a tenor dos cada vez maiores 

requisitos técnicos e medidas previstas en materia enerxética -a nivel 

estatal e rexional-, presenta un escenario favorable aínda a pesar de 

que as esixencias de confort  son cada vez maiores. Ademais a 

progresiva perda de poboación, a escala local, fai pensar nunha 

redución progresiva das emisións. 

■ Alumeado Público. Até a data, o Concello beneficiouse subvencións para 

mellorar a eficiencia e minimizar os consumos do alumeado público local. Con 

carácter xeral as subvencións que outorga o INEGA -para proxectos de aforro e 

eficiencia enerxética referidos á renovación das instalacións do alumeado 

                                           
2
 Entre outras normas: 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos 
edificios. 

Real Decreto 1890/2008 é o Regulamento de Eficiencia Enerxética en Instalacións de Iluminación Exterior e as súas Instrucións 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 1027/2007 polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios (RITE). 

Real Decreto 314/2006 polo que se aproba o novo Código Técnico da Edificación, que contempla medidas concretas en materia de 
eficiencia enerxética e integración das enerxías renovables. 
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público exterior- proxectan un escenario favorable para reducir os consumos a 

nivel local.  

■ Transporte. O transporte non parece presentar unha tendencia favorable 

debido, basicamente, á alta dependencia da mobilidade con vehículo privado 

que presentan os habitantes do municipio, ao deficiente servizo de transporte 

público e ao incremento progresivo da frota de vehículos a favor dos diésel. E 

iso a pesar de que, a nivel xeral, as melloras técnicas e a maior esixencia, 

tanto nos vehículos como nos carburantes, están a contribuír a minimizar as 

emisións de CO2 derivadas do transporte. 

■ Xestión de Residuos. O Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 

(PGRUG) 2010-2020 contempla a redución na produción de residuos así como 

unha cada vez maior valorización dos mesmos, o que redundaría en menores 

emisións. No entanto, este mesmo plan tamén contempla un incremento da 

valorización enerxética o que podería contribuír a incrementar as emisións. 

■ Xestión de Augas Residuais. Contémplase un decremento nas emisións 

debido á perda de poboación a escala local. 

■ Produción Local de Electricidade. Á marxe da minicentral hidroléctrica 

existente na zona non se implantaron novas instalacións de produción de 

enerxía eléctrica a partir de fontes renovábeis a escala local.  
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4.4. Diagnóstico xeral 

O diagnóstico enerxético do municipio concrétase nunha análise DAFO conforme os 

resultados obtidos do IER, o inventario de medidas levadas a cabo até a data e a 

proxección de escenarios de emisión. 

 

Debilidades: 
- Alta dependencia do consumo de gasóleo tanto dos edificios e instalacións como do 

transporte. 

- Forte dependencia do consumo eléctrico. 

- Alta dispersión poboacional con forte dependencia da mobilidade en transporte 
privado motorizado. 

- Despoboamento e envellecemento poboacional. 

- Baixa capacidade de intervención da administración local nos sectores enerxéticos 
residencial e terciario. 

- Escaso aproveitamento das subvencións e axudas en materia de eficiencia 
enerxética e enerxías alternativas. 

- Frota municipal de vehículos moi envellecida. 

- Deficiencias no transporte público. 

Amenazas:  

- Incremento dos consumos enerxéticos en sectores estratéxicos como o transporte e 
o sector terciario. 

- Paralización de subvencións en materia de eficiencia enerxética e enerxías 
alternativas ou maior competencia para optar a elas. 

- Aumento da dependencia enerxética. 

Fortalezas:  

- Boas características para o aproveitamento da enerxía solar con fins térmicos ou 
para a produción de electricidade. 

- Existencia dunha minicentral hidraúlica para a produción de enerxía eléctrica a 
partir de fontes renovábeis que produce 2,5 veces a enerxía eléctrica que consome 
o municipio. 

Oportunidades:  

- Aproveitamento das subvencións e axudas derivadas das diversas políticas e plans 
en materia de eficiencia enerxética e promoción de enerxías renovábeis en todos os 
sectores. 

- Aumento e competitividade das empresas comercializadoras de gas e electricidade 
con maior posibilidade de elixir empresas que garantan a subministración de enerxía 
verde ou elixir fontes enerxéticas menos contaminantes. 

- Aplicación do novo Código Técnico da Edificación en relación á eficiencia e 
potenciación das enerxías renovábeis. 

- Incremento progresivo na valorización dos residuos.  

- Mellora das condicións enerxéticas dos edificios a partir da súa Certificación. 
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5. PLAN DE ACCIÓN 

5.1. Consideracións previas 

O Plan de Acción desenvólvese tendo en conta, con carácter xeral, os requirimentos do 

Pacto dos Alcaldes pola Enerxía Sostible e as especificacións establecidas na norma 

ISO 50001 para a implantación dun Sistema de Xestión da Enerxía. Doutra banda, 

considera de forma particular os resultados do IER e do diagnóstico enerxético 

realizados para o municipio de Porqueira. Segundo isto, o PAES fundaméntase en: 

■ As boas prácticas enerxéticas levadas até a data no propio municipio e noutros 

con contextos socioeconómicos similares. 

■ A necesidade de establecer prioridades e seleccionar accións e medidas clave 

considerando, entre outros aspectos, o risco de éxito ou fracaso das mesmas 

no contexto local no que se inscriben.  

■ A importancia de cumprir ou axustar as medidas aos requisitos legais 

existentes. 

■ A importancia de apoiar a selección de medidas no diagnóstico enerxético e o 

IER realizados para cada un dos ámbitos e sectores PAES. 

■ A necesidade de establecer un calendario claro, definir responsabilidades e 

estimar un orzamento axustado aos recursos locais, considerando as 

posibilidades de financiamento. 

■ A necesidade de establecer un sistema de seguimento axeitado que permita 

avaliar e controlar o grao de desenvolvemento e a correcta execución do PAES, 

á vez que posibilite a adopción de novas medidas que permitan melloralo ou 

adaptalo á realidade cambiante. 

5.2. Obxectivos, sectores e liñas estratéxicas. 

O Plan de Acción para a Enerxía Sostible do municipio de Porqueira céntrase en 

alcanzar para o ano 2020 un obxectivo básico: 

Reducir en, polo menos, un 20% as emisións de CO 2 equivalentes en a 

Porqueira. Tendo en conta as emisións estimadas para o ano de referencia 

(ano 2007) este obxectivo concrétase en adoptar medidas que eviten a emisión 

de, polo menos, 394,736 toneladas de CO2 equivalentes. 
 

Este obxectivo básico apóiase en dous obxectivos complementarios que son: 

Minimizar o consumo enerxético no municipio. Con especial incidencia no 

consumo eléctrico e de combustíbeis fósiles, especialmente o gasóleo A.  
 

Incrementar o nivel de implantación das enerxías renovábeis. Existindo 

unha ampla marxe de mellora e oportunidade considerando o contexto 

ambiental e socioeconómico.  
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As liñas estratéxicas e de acción estrutúranse conforme os ámbitos e sectores PAES 

tendo en conta: 

■ Ámbito PAES. O maior volume de emisións a escala local derívase do ámbito 

privado (transporte privado e comercial e edificacións residenciais e terciarias) 

polo que a capacidade de intervención directa por parte da administración local 

debe centrarse en medidas orientadas á información, concienciación e 

sensibilización cidadá así como o desenvolvemento de normas e actuacións que 

faciliten e incentiven hábitos de vida baixo un modelo enerxético sostible. 

Aspectos como a mobilidade sostible, o aforro enerxético ou o consumo de 

enerxía verde resultan fundamentais. 

■ Ámbito Concello. Aínda que a contribución ao volume global de emisións é, 

en xeral, menos relevante resulta fundamental seguir desenvolvendo 

actuacións de sostibilidade enerxética. E iso tendo en conta a capacidade de 

intervención directa da administración local, a necesidade de dar exemplo e pór 

de manifesto ante os cidadáns o compromiso coa enerxía sostible, a posibilidade 

de solicitar axudas e subvencións ou as vantaxes de obter un aforro económico 

a medio prazo.  

Segundo isto, considéranse as seguintes liñas estratéxicas: 

LIÑAS TRANSVERSAIS 

EO ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN  
 

Dado que o consumo enerxético e as emisións de GEI son fenómenos transversais 

que afectan de forma global á organización municipal e á maioría dos ámbitos da 

vida municipal, resulta fundamental designar e dotar de competencias á 

figura/estrutura de xestión e coordinación enerxética do municipio, que se 

encargará mediante a súa participación en reunións, comisións, plenos, emisión 

de informes, etc. da promoción, execución e seguimento das medidas que, en 

materia de enerxía sostible, se desenvolvan no municipio. 

CPSF COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN 
 

O Concello debe levar a cabo unha campaña de comunicación interna 

(empregados e xestores locais) e externa (poboación en xeral e actores sociais) 

sobre os compromisos e obxectivos expostos para minimizar os consumos 

enerxéticos, favorecer o desenvolvemento e implantación das enerxías renovábeis 

e unha mobilidade sostible para reducir as emisións de CO2 a escala local.  

Ademais débense habilitar canles para que esta comunicación sexa bidireccional 

de modo que todos os habitantes do municipio poidan facer comentarios ou 

suxestións para a mellora continua do PAES. 

Doutra banda, o Concello debe desenvolver medidas encamiñadas á toma de 

conciencia, a adquisición de competencias e a formación en materia enerxética 

tanto dos empregados e traballadores públicos como dos actores sociais 

relevantes e a poboación en xeral. E iso resulta fundamental tendo en conta que 

segundo o IER do municipio os sectores que, en maior medida, contribúen ás 
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emisións de gases GEI son o transporte privado e comercial e as edificacións 

residenciais e terciarias sobre os que o Concello ten menos capacidade de 

intervención directa. Neste senso, a administración local debe procurar: 

- Dar a coñecer as medidas, os procedementos e os requisitos 

establecidos polo PAES. 

- Concretar as funcións e responsabilidades dos diferentes actores 

involucrados no cumprimento do obxectivo de reducir as emisións. 

- Informar dos beneficios e vantaxes da enerxía verde, a eficiencia 

enerxética, etc. 

- Canalizar as axudas e pór en valor os beneficios da mellora no 

desempeño enerxético. 

- Etc. 

CP CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUTOS E SERVIZOS 
 

Unha das mellores ferramentas de que dispón a administración local para alcanzar 

de forma transversal os obxectivos expostos en relación á redución de emisións e 

consumos enerxéticos, eficiencia enerxética e impulso das enerxías renovábeis, e 

establecer requisitos ou esixencias neste senso na contratación dos seus produtos 

e servizos, especialmente aqueles directamente relacionados co consumo de 

enerxía. Isto, ademais de ter un impacto directo sobre o servizo ao que se refire, 

contribúe a sensibilizar aos provedores (en moitos casos empresas situadas no 

propio municipio), ten un efecto exemplarizante e pode representar un aforro 

económico a medio prazo. 

LIÑAS SECTORIAIS 

EEIM EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS/INSTALACIÓNS MUNICIPAIS  

Aínda que a súa contribución á redución de emisións a escala global é limitada, 

debido á maior importancia doutros sectores como o residencial ou o terciario, 

resulta fundamental facer efectivo o compromiso de reducir as emisións a escala 

local desenvolvendo medidas nos edificios e instalacións municipais que sirvan de 

referencia. Estas medidas encamíñanse cara a :  

- Implantar as enerxías renovábeis: enerxía solar fotovoltaica e solar 

térmica para produción de ACS nos edificios municipais (principalmente 

edificios deportivos). Apoiar o seu financiamento coas axudas e 

subvencións públicas existentes. 

- Implantar equipamentos térmicos de biomasa ou outros substituíndo as 

caldeiras de gasoil. Apoiar o seu financiamento nas axudas e 

subvencións públicas existentes. 

- Controlar os certificados de eficiencia enerxética das edificacións 

públicas e desenvolver medidas para a mellora da cualificación 

enerxética obtida. En cada caso, deberase valorar a posibilidade de 

mellorar as envolventes; mellorar/renovar os aparellos e instalacións 

térmicas (calefacción, refrixeración, ACS, etc.); mellorar/renovar os 
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equipos de iluminación e electrodomésticos; optimizar as condicións de 

funcionamento e ocupación (Ex: detectores de presenza, 

temporizadores, crono-termostatos, etc.); outros. 

- Formar aos empregados públicos en materia de boas prácticas para a 

redución de consumos e eficiencia enerxética. 
  

EEIRT EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS/INSTALACIÓNS RESIDENCIAIS-TERCIARIAS 
 

A súa contribución á redución local de emisións pode ser moi importante, debido a 

que son os sectores que -xunto co transporte- en maior medida contribúen ás 

emisións de CO2 a escala local. Nembargantes, debe terse en conta a limitada 

capacidade de intervención da administración local sobre estes sectores, 

encamiñando as actuacións cara a:  

- Desenvolver acordos e/ou convenios cos sectores para facilitar a súa 

implicación no desenvolvemento do PAES. 

- Desenvolver campañas de información e sensibilización para o aforro 

enerxético, a substitución do alumeado de baixo rendemento, a 

renovación de equipos de climatización, o consumo da enerxía verde, a 

substitución de caldeiras de calefacción e ACS por biomasa ou a mellora 

da envolvente de edificios. (Programas de comunicación baseados en 

folletos, charlas, etc.). Dar a coñecer e facilitar o acceso ás axudas 

públicas existentes nestas materias (Ex: subvencións do INEGA). 

- Desenvolver campañas de promoción da enerxía solar fotovoltaica e 

térmica. Dar a coñecer e facilitar o acceso ás axudas públicas existentes 

nestas materias (Ex: subvencións do INEGA) e valorar a posibilidade de 

establecer incentivos municipais (Ex: bonificación en impostos ou taxas 

municipais). 

- Controlar a certificación enerxética dos edificios de vivendas e terciarios. 

Bonificación ou incentivo a reformas que supoñan unha mellora na 

cualificación enerxética dos mesmos -demostrable polo certificado 

enerxético antes e despois-. 

- Garantir a aplicación efectiva do Código Técnico da Edificación en 

relación á eficiencia e implantación das enerxías renovábeis. 

- Informar e incentivar o consumo da denominada “enerxía verde”. 

- Outros. 
 

AP ALUMEADO PÚBLICO  
 

A súa contribución á redución local de emisións pode ser importante. Por tanto, 

débese continuar coa implantación de medidas encamiñadas, con carácter xeral, a 

sustituir as luminarias cara a tecnoloxías de menor consumo e maior eficiencia e 

establecer sistemas de control do alumeado público (Ex: reguladores de fluxo ou 

reloxos astronómicos) aproveitando as subvencións e axudas públicas existentes 

(Ex: ILE do INEGA). 
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TPTEM TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL   

Aínda que a súa contribución ás emisións totais resulta pouco significativa a nivel 

municipal, o compromiso de reducilas esixe a adopción de medidas 

exemplarizantes na frota municipal -especialmente vinculadas ao consumo de 

diésel-. Neste senso, deben adoptarse medidas encamiñadas a: 

- Renovar a frota municipal coa adquisición de vehículos híbridos ou 

eléctricos. 

- Realizar cursos de condución eficiente (Eco-condución). 

- Optimizar o uso dos vehículos (Ex: control e programación de traxectos 

e xestión e control do consumo de combustíbel). 

- Outros. 
 

TPTEPPC TRANSPORTE PÚBLICO-PRIVADO-COMERCIAL   

O IER pon de manifesto que este é o sector que, en maior medida, contribúe ás 

emisións de CO2 a escala municipal (o 48% das emisións inventariadas proveñen 

deste sector). No entanto, a capacidade de intervención da administración local é 

limitada e, en todo caso, debe orientarse a: 

- Fomentar o uso do vehículo compartido para desprazamentos locais. 

- Impulsar melloras nos servizos de transporte público. 

- Establecer incentivos/beneficios para os vehícuos menos contaminantes 

(Ex: vantaxes no imposto de circulación, etc.) 

- Esixir criterios de mobilidade sostenible ás empresas subministradoras 

do Concello. 

- Levar a cabo campañas de información e sensibilización en hábitos de 

mobilidade sostible e condución eficiente (Eco-condución). 

- Outros. 
 

RSU RESIDUOS   

A súa contribución á redución local de emisións pode ser importante, tendo en 

conta que o 8% das emisións inventariadas no municipio para o ano de referencia 

asócianse a procesos relacionados co tratamento dos residuos. En todo caso as 

medidas que se desenvolvan nesta liña deben ir encamiñadas, na liña do que 

expón o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020, en minimizar 

a produción de residuos en orixe, impulsar a compostaxe e a reciclaxe e garantir 

unha axeitada separación de residuos para optimizar a súa posterior valorización. 
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5.3. Medidas/Accións PAES 

5.3.1 Relación de Medidas/Accións 

As medidas a desenvolver para cada liña estratéxica e sector son as seguintes: 

CÓDIGO MEDIDA 
 

EO ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 

EO 1 DEFINICIÓN DUNHA ESTRUTURA ORGANIZATIVA E COMPETENCIAL AXEITADA 

CPSF COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN 

CPSF 1 PLAN DE COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN DO PAES ATÉ O HORIZONTE 2020 

CP COMUNICACIÓN PÚBLICA DE PRODUTOS E SERVIZOS 

CP 1 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUTOS E SERVIZOS APLICANDO CRITERIOS DE BAIXA PEGADA DE CARBONO, 
EFICIENCIA ENERXÉTICA E IMPULSO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS. 

EEIM EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS/INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 

EEIM 1 AUDITORÍA, CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS/INSTALACIÓNS MUNICIPAIS E ACCIÓNS PARA A MELLORA 

DA CUALIFICACIÓN 

CPSF 

EEIM 2 
FORMACIÓN EMPREGADOS LOCAIS EN MATERIA DE BOAS PRÁCTICAS ENERXÉTICAS EN EDIFICIOS E 

INSTALACIÓNS 

EEIRT EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS/INSTALACIÓNS RESIDENCIAIS E TERCIARIAS 

EEIRT 1 
PROMOCIÓN E INCENTIVO Á MELLORA DA CUALIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS TERCIARIOS E 

RESIDENCIAIS  

EEIRT 2 PROMOCIÓN E INCENTIVO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS (SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, BIOMASA, 

OUTRAS)  

EEIRT 3 CONTROL E APLICACIÓN EFECTIVA DAS ESIXENCIAS BÁSICAS DE AFORRO DE ENERXÍA (HEI) DO CÓDIGO 
TÉCNICO DA EDIFICACIÓN (CTE) EN EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCIÓN E EN INTERVENCIÓNS SOBRE EDIFICIOS 

EXISTENTES. DESENVOLVEMENTO DE ORDENANZA. 

CPSF 
EEIRT 4 CAMPAÑA PARA O AFORRO ENERXÉTICO NO FOGAR E OS SERVIZOS 

AP ALUMEADO PÚBLICO 

AP 1 AUDITORÍA DO ALUMEADO PÚBLICO 

AP 2 RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR 

TPTEM TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL  

TPTEM 1 RENOVACIÓN DA FROTA MUNICIPAL 

CPSF 

TPTEM 2 
CONTROL DOS TRAXECTOS E DO CONSUMO DE COMBUSTÍBEL. FORMACIÓN EN CONDUCIÓN EFICIENTE (ECO-

CONDUCIÓN) 

TPTEPPC TRANSPORTE PÚBLICO-PRIVADO-COMERCIAL  

TPTEPPC 1 INCENTIVAR E FAVORECER O USO DA BICICLETA OU O TRANSPORTE A PÉ NA MOBILIDADE LOCAL 

TPTEPPC 2 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA 

TPTEPPC 3 INCENTIVOS E DIFUSIÓN. RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS 

TPTEPPC 4 PLATAFORMA COCHE COMPARTIDO “CARPOOLING” 

CPSF 

TPTEPPC 5 SENSIBILIZACIÓN E CAMPAÑAS POR UNHA MOBILIDADE LOCAL SOSTIBLE 

RSU RESIDUOS  

CPSF 

RSU 1 

INCENTIVOS E SENSIBILIZACIÓN PARA MINIMIZAR A PRODUCIÓN EN ORIXE, FOMENTAR A RECICLAXE E 

FAVORECER A SEPARACIÓN EFECTIVA DE RESIDUOS 
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5.3.2 Fichas das Medidas/Accións 

Para cada medida elaborouse unha ficha descritiva na que se especifican aspectos 

tales como a prioridade do seu desenvolvemento, a descrición dos aspectos que 

comprende, os axentes implicados e responsábeis da súa execución, o calendario de 

execución, o orzamento, as principais vías de financiamento e o seu grao de 

contribución aos obxectivos de redución de emisións e consumos.  
 

Estructura e Ourganización (EO)  

Medidas/Accións PAES: 

 
Redución  
emisións 

CO2 

Redución  
Consumos 

enerxéticos 

Implantación 
enerxías 

renovábeis 

EO 1 
DEFINICIÓN DUNHA ESTRUTURA ORGANIZATIVA E 

COMPETENCIAL AXEITADA    
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EO  
LIÑA ESTRATÉXICA: 

 
SECTOR PAES: 

ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN Todos. Transversal 

EO 1 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

DEFINICIÓN DUNHA ESTRUTURA ORGANIZATIVA E 
COMPETENCIAL AXEITADA 

ALTA 

OBXECTIVO:  

O principal obxectivo da medida é conseguir unha aplicación efectiva do PAES garantindo a existencia dunha 
estrutura competencial e organizativa axeitada que garanta unha correcta posta en marcha das medidas 
contempladas no Plan de Acción.  

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

O Concello de Porqueira e a Deputación de Ourense deberán acordar o marco competencial e funcional que 
ampara o desenvolvemento do PAES, definindo responsabilidades, concretando procedementos e pondo a 
disposición do Plan de Acción os adecuados recursos humanos e materiais. Todo iso ao amparo do Pacto 
Provincial pola Sostibilidade asinado entre a Deputación Provincial de Ourense e o municipio.  

 

Posibilidade de crear a figura de xestor enerxético municipal ou unidade de xestión enerxética local encargada 
da implementación, seguimento e control das diferentes medidas de acción enerxética do PAES, incluíndo o 
seguimento e control dos consumos enerxéticos. 

Posibilidade de establecer un acordo marco de cooperación e asistencia para a potencial delegación dos 
servizos de alumeado exterior, a contratación de enerxía ou a xestión de certas accións do PAES. A falta de 
persoal para desenvolver este tipo de xestión enerxética a nivel local podería paliarse con persoal cualificado 
procedente de acordos e convenios coas universidades e centros de formación. 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello de Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  

Responsábeis: ■  Concello de Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  

 Necesidade de relación contractual:  

 NON  

 Tipo de contrato: - Forma de adxudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 

CUSTOS:  

Custo (€): - 
Financiamento

: 
- 

Taxa de retorno 

simple (TRS): 
- 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): - 
 

 Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): - 

Aforro enerxético anual (MWh): - Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): - 

Produción  anual e. renovábel  (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Existencia de estrutura organizativa e procedimental 

para a aplicación do PAES no Concello da Porqueira e a 

Deputación de Ourense. 

Unidades: Presencia/Ausencia 
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 Comunicación, Participación, Sensibilización e Formación (CPSF)  

A aplicación efectiva do PAES require a participación activa de todos os sectores e 

partes interesadas polo que resulta fundamental lanzar unha campaña de 

comunicación que permita informar da súa existencia e das medidas que comporta. 

Ademais con carácter particular, vinculados aos distintos sectores de actuación, 

levaranse a cabo medidas específicas en materia de comunicación, sensibilización e 

formación. Éstas especifícanse en cada unha das liñas estratéxicas establecidas para a 

súa mellor organización e comprensión, aínda que se consideran un desenvolvemento 

desta liña estratéxica e acción. 

Medidas/Accións PAES: 

 
Redución  
emisións 

CO2 

Redución  
Consumos 

enerxéticos 

Implantación 
enerxías 

renovábeis 

CPSF 1 
PLAN DE COMUNICACIÓN  E PARTICIPACIÓN DO PAES 

ATÉ O HORIZONTE 2020    

  



 
 

  

 

 
 

 Plan de Acción de Enerxía Sostible (PAES)  

 Porqueira 

 
  

-22- 

CPSF  
LIÑA ESTRATÉXICA: 

 
SECTOR PAES: 

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN Todos. Transversal 

CPSF 1 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

PLAN DE COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN DO PAES ATÉ O 
HORIZONTE 2020 

ALTA 

OBXECTIVO:  

Difundir o PAES, as súas accións e evolucións para coñecemento xeral e garantir a necesaria implicación dos 
sectores. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

O Concello da Porqueira e a Deputación de Ourense deberán desenvolver un plan de comunicación que 
acompañará ás distintas fases de desenvolvemento do PAES até o horizonte 2020. Este plan incluirá as accións 
necesarias para difundir e comunicar extensa e intensamente o estado e desenvolvemento do PAES a todos os 
actores implicados (empregados e xestores locais, poboación en xeral, actores sociais e produtivos, etc.) para 
convertelo nunha ferramenta de traballo e de xestión que permita articular a gobernanza. Entre outras 
actuacións débese: 

- Manter e alimentar de forma periódica unha páxina ou espazo web do PAES. 
- Organizar un "Día da Enerxía" ou "Día do Pacto dos Alcaldes". 
- Difundir de forma periódica notas de prensa aos medios cos avances e fitos principais do PAES. 
- Difundir o PAES a través das  redes sociais. 
- Celebrar reunións e eventos públicos ao redor da Enerxía Sostible. 
- Firmar acordos/convenios con sectores implicados (comerciantes, transportistas, 

comunidades/asociacións de veciños, etc.). 
- Elaborar e difundir material informativo e de sensibilización (código de boas prácticas enerxéticas, 

elaboración de dípticos, etc.). 
- Outros. 

Algunhas das actuacións de sensibilización e formación desenvólvense e sinalan especificamente nos sectores 
PAES aos que deben orientarse, aínda que se consideran un desenvolvemento desta medida/acción. 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello de Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  
Responsábeis: ■  Concello de Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  

 Necesidade de relación contractual:  

 Sen concretar  

 Tipo de contrato: - Forma de adxudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 

CUSTOS:  

Custo (€): 2.500 € Financiamento

: 

Concello  

Deputación de Ourense.  

FEDER 

 

Taxa de retorno 

simple (TRS): 

- 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): - 
 

 Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): - 

Aforro enerxético anual (MWh): - Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): - 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº de accións de difusión, comunicación e participación 

do PAES. 

Nº de actores socioeconómicos e cidadáns que 

participaron nas accións ou manifestan coñecemento do 

PAES.  

Unidades: Nº 
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 Contratación Pública de produtos e servizos (CP)  

Medidas/Accións PAES: 

 
Redución  
emisións 

CO2 

Redución  
Consumos 

enerxéticos 

Implantación 
enerxías 

renovábeis 

CP 1 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUTOS E SERVIZOS APLICANDO 

CRITERIOS DE BAIXA PEGADA DE CARBONO, EFICIENCIA 

ENERXÉTICA E IMPULSO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS. 
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CP  
LIÑA ESTRATÉXICA: 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUTOS E SERVIZOS 

SECTOR PAES: 

Todos. Transversal 

CP 1 

MEDIDA: PRIORIDADE: 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUTOS E SERVIZOS APLICANDO 
CRITERIOS DE BAIXA PEGADA DE CARBONO, EFICIENCIA 

ENERXÉTICA E IMPULSO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS. 
ALTA 

OBXECTIVO:  

Minimizar a pegada de carbono do Concello, reducir consumos e impulsar as enerxías renovábeis. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

A administración local deberá establecer requisitos ou esixencias en materia de redución de emisións de CO2, 
eficiencia enerxética e impulso das enerxías renovábeis na contratación dos seus produtos e servizos, 
especialmente aqueles directamente relacionados co consumo de enerxía. Isto, ademais de ter un impacto 
directo sobre o contrato ao que se refire, contribúe a sensibilizar aos provedores locais (en moitos casos 
empresas situadas no propio municipio), ten un efecto exemplarizante e, en moitos casos, pode representar un 
aforro económico a medio prazo. 

A continuación recóllense algunhas suxestións ou opcións que poderán ser desenvolvidas segundo as 
necesidades locais e o tipo de contrato que se trate (obras, xestión de servizos públicos, subministracións, 
consultoría e asistencia, servizos, etc.). 

■ Subministración de electricidade verde ou mellora das condicións do contrato eléctrico. Establecer 
contratos eléctricos nos que se garanta que o 100% da enerxía provista sexa de orixe renovábel con 
certificación de orixe de procedencia segundo a Comisión Nacional de Enerxía (CNE). O Concello pode 
darse de alta na aplicación do INEGA, Instituto Enerxético de Galicia “Optimizador da facturación de 
enerxía eléctrica en instalacións municipais” (http://appsinega.xunta.es/ofaem/). Esta aplicación 
ofrece un estudo dos consumos, pondo de manifesto as posibilidades de aforro (optimizando a 
potencia contratada, a demanda de enerxía, etc.) e as necesidades axeitadas de contratación da 
subministración eléctrica. 

■ Servizos de mantemento e xestión do alumeado público. Adecuación das Instalacións do alumeado 
exterior ao Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións do alumeado exterior e as súas 
Instrucións técnicas complementarias EA-01 a EA-07 Enerxéticos (REEIAE. Real Decreto 1890/2008 
de 14 de novembro). Substitución progresiva de luminarias a tecnoloxía LED. Control e regulación do 
alumeado con criterios e tecnoloxías para a eficiencia enerxética. O IDAE, Instituto para a 
Diversificación e Aforro da Enerxía, dispón dalgúns modelos de prego. 

■ Adquisición de equipos de ofimática, electrodomésticos, outros con etiquetas enerxéticas que 
acrediten a súa máxima eficiencia (A+, A++, A+++, etiquetaxe "Energy Star"). 

■ Adquisición ou renting de vehículos eficientes e innovadores (vehículo híbrido ou eléctrico) ou que 
consuman combustíbeis alternativos aos convencionais (gasóleo, gasolina), como o gas natural, o 
GLP ou os biocombustíbeis.  

■ Xestión e mantemento de servizos e instalacións públicas con criterios de mellora da eficiencia 
enerxética, redución progresiva das emisións e impulso das enerxías renovábeis. 

■ Contratación Xeral. Xustificación da adopción de medidas para reducir a pegada de carbono. 

■ Outros. 

Estes criterios e condicionantes poderán ser incorporados no obxecto do contrato, as súas especificacións 
técnicas, criterio de selección dos licitadores, criterios de adxudicación do contrato ou nas cláusulas da 
execución do mesmo. 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello de Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  
Responsábeis: ■  Concello de Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  

 Necesidade de relación contractual:  

 Sen concretar  

 Tipo de contrato: Todos Forma de adxudicación: Todas  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 

CUSTOS:  

Custo (€): Sen custo asociado Financiamento

: 
- Taxa de retorno 

simple (TRS): 

- 
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CP  
LIÑA ESTRATÉXICA: 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUTOS E SERVIZOS 

SECTOR PAES: 

Todos. Transversal 

CP 1 

MEDIDA: PRIORIDADE: 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUTOS E SERVIZOS APLICANDO 
CRITERIOS DE BAIXA PEGADA DE CARBONO, EFICIENCIA 

ENERXÉTICA E IMPULSO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS. 
ALTA 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 47,28 

Hipótese redución: A aplicación desta medida pode ter repercusións moi 
variadas dependendo dos servizos ou produtos que se demanden no período 
considerado. No entanto, con carácter xeral suponse que -polo menos- 
contribuirá a reducir un 25% das emisións asociadas aos edificios e 
instalacións, alumeado e frota municipal. 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 189,11 

Aforro enerxético anual (MWh): 154,44 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 617,76 

Produción  anual e. renovábel (MWh): Sen cuantificar Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): Sen cuantificar 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº e % de contratos públicos que incluíron criterios de 
baixa pegada de carbono, eficiencia enerxética e 

impulso das enerxías renovábeis.  

Unidades: Nº e % 
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Edificios, Equipamentos e Instalacións Municipais (EEIM)  

Medidas/Accións PAES: 

 
Redución  
emisións 

CO2 

Redución  
Consumos 

enerxéticos 

Implantación 
enerxías 

renovábeis 

EEIM 1 

AUDITORÍA, CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE 

EDIFICIOS/INSTALACIÓNS MUNICIPAIS E ACCIÓNS PARA 

A MELLORA DA CUALIFICACIÓN 
  

 

 

CPSF 
EEIM 2 

FORMACIÓN EMPREGADOS LOCAIS EN MATERIA DE 

BOAS PRÁCTICAS ENERXÉTICAS EN EDIFICIOS E 

INSTALACIÓNS 
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EEIM  

LIÑA ESTRATÉXICA: 
 

SECTOR PAES: 

EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 
Edificios, equipamentos e 

instalacións  

EEIM 1 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

AUDITORÍA, CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS/INSTALACIÓNS 

MUNICIPAIS E ACCIÓNS PARA A MELLORA DA CUALIFICACIÓN 
ALTA 

OBXECTIVO:  

Cumprimento legal, aforro, eficiencia enerxética e impulso das enerxías renovábeis. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

O Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a 
certificación da eficiencia enerxética dos edificios, establece a obrigatoriedade de obter a 

Certificación Enerxética a todos os edificios públicos cunha superficie útil superior a 250 m2 e 

frecuentados habitualmente polo público. Por tanto, aproveitando a necesidade de cumprimento 

deste mandato legal, levará a cabo unha Auditoría Enerxética inicial cuxos datos servirán de base 

para obter o Certificado Enerxético de cada edificio/instalación municipal, pondo de manifesto: 
 

- Datos técnicos e valoración características enerxéticas da edificación (envolvente térmica, instalacións térmicas, instalacións de 
alumeado, uso, etc.). 

- Normativa básica e condicionado enerxético. 

- Consumos enerxéticos e o seu equivalente en emisións de CO2. 

- Cualificación enerxética da edificación (etiqueta enerxética) conforme os procedementos e metodoloxías de referencia. 

- Actuacións aconselladas para mellorar a cualificación/ Recomendacións para o aforro e a eficiencia enerxética: identificación, deseño 

e valoración das mesmas. 

- Probas, comprobacións e inspeccións realizadas polo técnico certificador. 

Obterase o Certificado Enerxético de cada edificio/instalación mediante os procedementos e rexistros recoñecidos. 

Unha vez obtido o certificado, a etiqueta enerxética deberá ser exhibida en lugar destacado e ben visible. 

Posteriormente, en función das cualificacións enerxéticas obtidas para cada edificio/instalación municipal e as 

actuacións aconselladas para mellorar esta cualificación (Ex: Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica, 

mellora da eficiencia enerxética das instalaciones térmicas e de alumeado, sustitución de enerxía convencional por 

biomasa, xeotermia ou aerotermia nas instalacións térmicas, outros) deberase levar a cabo un plan de acción 

específico co programa das actuacións que debe ser abordado en cada caso até o ano 2020, incluíndo o investimento a 

acometer. Para cada edificio/instalación municipal deberase mellorar a cualificación en, polo menos, un nivel.  

Recoméndase, entre outras, as publicacións: 

- “Eficiencia Enerxética en Dependencias Municipais”. Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) 

(http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/97a9d2195549da7f51cd21c7a4ffec7a.pdf) 

- “Estudo de optimización enerxética non sector municipal de Galicia”. Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) 

(http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/97a9d2195549da7f51cd21c7a4ffec7a.pdf) 
 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello de Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

Responsábeis: ■  Concello de Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 SE. Contrato administración local-empresa privada  

 Tipo de contrato: Servizos/Fornezo/Obra Forma de adxudicación: A determinar 

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2015 Data Finalización: 2020 
 

CUSTOS:  

Custo (€): 60.000,00 € 

(incluída a execución das 
medidas de mellora) 

Financiament

o: 

Concello  
Subvenciones INEGA 
(Instituto Enerxético de 
Galicia) (Ej: Subvención 
proxectos de equipamentos 

térmicos de biomasa) 
Subvencións IDAE 
FEADER /FEDER/LIFE 
 

Taxa de retorno 

simple (TRS): 20 anos 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 28,99 

Hipótese redución: A aplicación desta medida pode ter repercusións variadas 
dependendo dos edificios/instalacións nos que se aplique. No entanto, con 

carácter xeral suponse que pode contribuír a reducir un 40% das emisións 
asociadas aos edificios e instalacións. 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 115,95 

Aforro enerxético anual (MWh): 94,83 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 379,31 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº Auditorías Enerxéticas realizadas 

Nº Certificados Enerxéticos obtidos 
Nº de Actuacións executadas para mellorar a cualificación  
 

Unidades: Nº 
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CPSF 

EEIM   

LIÑA ESTRATÉXICA: 

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN  

EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 

SECTOR PAES: 

Edificios, equipamentos e 
instalacións  

CPSF-EEIM 2 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

FORMACIÓN EMPREGADOS LOCAIS EN MATERIA DE BOAS 
PRÁCTICAS ENERXÉTICAS EN EDIFICIOS E INSTALACIÓNS 

ALTA 

OBXECTIVO:  

Informar da aplicación do PAES e da necesidade de optimizar o uso da enerxía (aforro e eficiencia).  

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

Formación e información aos funcionarios e empregados municipais do PAES, as boas prácticas existentes para 
reducir consumos innecesarios no ámbito dos edificios municipais e a situación enerxética do edificio nos que 
se traballa. Deberase desenvolver polo menos un curso ou xornada para tratar estes aspectos. 

Débese ter en conta que o potencial de aforro enerxético de moitos dos edificios e instalacións municipais 
depende de levar a cabo usos e prácticas responsábeis dos sistemas de alumeado, climatización e equipos 
eléctricos. 

O IDAE, Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía oferta algúns cursos neste senso 
(www.aprendecomoahorrarenergia.es) ademais dos cursos que promove o INEGA, Instituto Enerxético de 
Galicia (http://www.inega.es/informacion/formacion/). Outras fontes para a formación: Guía enerxética para 
un comportamento eficiente dos empregados públicos nos seus lugares de traballo 
(https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/guia_ahorro_energetico_09_14102010.pdf) ou 
Guía Práctica da Enerxía. Consumo eficiente e responsable 
(http://dl.idae.es/publicaciones/11046%20Guia%20Practica%20Energia%203%20Ed.rev%20e%20actualizada%20A2011.pdf) 

Recoméndase a colocación de carteis informativos en sitios visibles. 

Esta medida considérase unha actuación de desenvolvemento do Plan de comunicación e participación do PAES 
até o horizonte 2020 (CPSF 1). 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello de Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 NON/SE. Contrato administración local-empresa enerxética  

 Tipo de contrato: Servicio Forma de adxudicación: A determinar  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2018 

CUSTOS:  

Custo (€): 200 € Financiamento

: 

Concello 

Deputación Ourense  

FEDER/FSE 

Taxa de retorno 

simple (TRS): 

- 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 3,62 

Hipótese redución: Segundo a publicación Achieving energy efficiency through 
behaviour change: what does it take?. European Environment Agency. May 
2013. (http://www.eea.europa.eu/publications/achieving‐energy‐efficiencythrough‐Behaviour) 
con este  tipo de medidas pódese reducir até o 5% das emisións dos edificios e 
instalacións municipais. 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 14,49 

Aforro enerxético anual (MWh): 11,85 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 47,41 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº de eventos informativos/formativos desenvolvidos 
Nº de carteis informativos colocados 

Nº de guías informativas repartidas 
 

Unidades: Nº 
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Edificios, Equipamientos e Instalaciones Residenciales e Terciarios (EEIRT)  

Medidas/Accións PAES: 

 
Redución  
emisións 

CO2 

Redución  
Consumos 

enerxéticos 

Implantación 
enerxías 

renovábeis 

EEIRT 1 

PROMOCIÓN E INCENTIVO Á MELLORA DA 

CUALIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS TERCIARIOS 

E RESIDENCIAIS 
   

 

EEIRT 2 
PROMOCIÓN E INCENTIVO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS 

(SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, BIOMASA, 

OUTRAS)  
 

 
 

 

EEIRT 3 

CONTROL E APLICACIÓN EFECTIVA DAS ESIXENCIAS 

BÁSICAS DE AFORRO DE ENERXÍA (HEI) DO CÓDIGO 

TÉCNICO DA EDIFICACIÓN (CTE) EN EDIFICIOS DE NOVA 

CONSTRUCIÓN E EN INTERVENCIÓNS SOBRE EDIFICIOS 

EXISTENTES. DESENVOLVEMENTO DE ORDENANZA. 

   

 

CPSF  
EEIRT 4 

CAMPAÑA PARA O AFORRO ENERXÉTICO NO FOGAR E OS 

SERVIZOS   
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EEIRT  

LIÑA ESTRATÉXICA: 

 
SECTOR PAES: 

EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACIÓNS RESIDENCIAIS E 
TERCIARIAS 

Edificios, equipamentos e 
instalacións  

EEIRT 1 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

PROMOCIÓN E INCENTIVO Á MELLORA DA CUALIFICACIÓN 
ENERXÉTICA DE EDIFICIOS TERCIARIOS E RESIDENCIAIS  

ALTA 

OBXECTIVO:  

Incentivar a mellora da cualificación enerxética de edificios terciarios e residenciais. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

O Concello da Porqueira  levará a cabo os incentivos necesarios para favorecer e facilitar o desenvolvemento 
de actuacións que poidan propiciar a mellora da cualificación enerxética dos edificios terciarios e residenciais. 
Entre outras: 

- Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica. 
- Mellora da eficiencia enerxética das instalacións térmicas e de alumeado. 
- Substitución de enerxía convencional por biomasa/aerotermia/xeotermia nas instalacións térmicas.   
- Instalación de paneis solares térmicos. 
- Outras (ver Guía de recomendacións de eficiencia enerxética; certificación de edificios existentes do IDAE: 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/eficienciaenergetica/certificacionenergetica/documento
sreconocidos/documents/manual_medidas_mejora_ce3x_03.pdf) 

Para iso levarán a cabo as seguintes actuacións: 

- Descontos nos impostos e taxas municipais (Ex: IBI, licenza de obras, etc.) para aquelas edificacións 
que justifiquen unha mellora na súa cualificación enerxética. 

- Difusión das axudas do INEGA (Ex: substitución caldeiras a biomasa/aerotermia/xeotermia, plans 
Renove (xanelas, electrodomésticos, ascensores, etc.), proxectos de enerxías renovábeis, outros.).  

- Difusión das axudas do IDAE, Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (Ex: Programa de 
Axudas para a Rehabilitación Enerxética de Edificios existentes (Programa PAREER-CRECE), Programa 
para a execución de proxectos de biomasa térmica en edificios, outros.).     

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 Non  

 Tipo de contrato: - Forma de adxudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 
 

CUSTOS:  

Custo (€): 500 € 

(O custo das 
Certificacións e melloras 
asúmeno os 
propietarios/particulares 
que poderán beneficiarse 
das axudas/ subvenciones 
sinaladas) 

Financiamento

: 

Concello  
Deputación Ourense  

INEGA, Instituto enerxético de Galicia 

IDAE, Instituto para a Diversificación e 
Aforro da Enerxía 

FEDER/FEADER 

Taxa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 39,66 

Hipótese redución: Segundo a publicación Achieving energy efficiency through 
behaviour change: what does it take?. European Environment Agency. May 
2013. (http://www.eea.europa.eu/publications/achieving‐energy‐efficiencythrough‐Behaviour) 
con este  tipo de medidas pódese reducir un 5% das emisións dos edificios e 
instalacións residenciais e terciarios. 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 158,64 

Aforro enerxético anual (MWh): 137,76 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 551,03 

Produción  anual e. renovábel (MWh): Sen cuantificar Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): Sen 

cuantificar 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº e % de edificacións residenciais e terciarias que 

acreditan unha mellora na súa cualificación enerxética.  

Unidades: Nº e % 
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EEIRT  

LIÑA ESTRATÉXICA: 

 
SECTOR PAES: 

EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACIÓNS RESIDENCIAIS E 
TERCIARIAS 

Edificios, equipamentos e 
instalacións  

EEIRT 2 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

PROMOCIÓN E INCENTIVO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS (SOLAR 

FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, BIOMASA, OUTRAS 
ALTA 

OBXECTIVO:  

Incentivar a implantación de tecnoloxía para o aproveitamento das enerxías renovábeis nas 
edificacións/instalacións residenciais e de servizos. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

O Concello de Porqueira  levará a cabo os incentivos necesarios para favorecer e facilitar a implantación das enerxías 

renovábeis nas edificacións/instalacións do sector residencial e de servizos. En especial: 

- Implantación de enerxía solar térmica e fotovoltaica 

- Implantación aerotermia e xeotermia 

- Substitución de enerxía convencional por biomasa nas instalacións térmicas.   

Para iso levarán a cabo as seguintes actuacións: 

- Descontos nos impostos e taxas municipais (Ex: IBI, licenza de obras, etc.) para aquelas edificacións que 

implanten este tipo de tecnoloxía. 

- Difusión das axudas do INEGA, entre outras: Subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para 

proxectos de enerxías renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader); Subvencións a proxectos 

de equipamentos térmicos de biomasa cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader); Programa de axudas 

para a rehabilitación enerxética de edificios existentes do sector residencial (uso vivenda e hostaleiro). 

- Difusión da posibilidade de contratación da electricidade verde (procedencia certificada de fontes renovábeis) 

- Difusión de vantaxes, guías e documentación relevante, entre outras: “Eficiencia enerxética e enerxías renovables en 

rehabilitación de edificios”. Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostibilidade Enerxética; “Instalacións de enerxía solar térmica para comunidades de 
veciños”. IDEA; “Instalacións de enerxía solar térmica para vivendas unifamiliares”. IDAE; Outras. 

 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 

■  Deputación de Ourense 
Responsables: ■  Concello da Porqueira 

■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 Non  

 Tipo de contrato: - Forma de adxudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 
 

CUSTOS:  

Custo (€): 1.000 € 

(O custo das instalacións de 
aproveitamento de enerxía 
renovable asúmeno os 
propietarios/particulares que 
poderán beneficiarse das 
axudas/ subvenciones 

sinaladas) 

Financiamento: Concello  
Deputación Ourense  

INEGA, Instituto 

enerxético de Galicia 
IDAE, Instituto para a 

Diversificación e Aforro 

da Enerxía 
FEDER/FEADER  

Taxa de retorno 
simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 61,10 

Hipótese redución: Segundo o proxecto SECH-SPAHOUSEC 
(http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_informe_spahousec_acc_f68291a3.pdf) 
para o ano 2011 estímase que o 17% dos consumos enerxéticos do sector 
residencial son satisfeitos mediante tecnoloxías térmicas derivadas da enerxía 
solar, a biomasa e, en menor medida, da xeotermia. Espérase que no horizonte 
2020 alcáncese un nivel de implantación de, polo menos, un 25% 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 244,40 

Aforro enerxético anual (MWh): - Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): - 

Produción  anual e. renovábel (MWh): 211,55 Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): 846,21 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº e % de edificacións residenciais e terciarias que 
acreditan dispor dunha instalación enerxética para o 

aproveitamento de enerxías renovábeis. 

Unidades: Nº e % 
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EEIRT  

LIÑA ESTRATÉXICA: 

 
SECTOR PAES: 

EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACIÓNS RESIDENCIAIS E 
TERCIARIAS 

Edificios, equipamentos e 
instalacións  

EEIRT 3 

MEDIDA: PRIORIDADE: 

CONTROL E APLICACIÓN EFECTIVA DAS ESIXENCIAS BÁSICAS DE 
AFORRO DE ENERXÍA (HEI) DO CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN 

(CTE) EN EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCIÓN E EN INTERVENCIÓNS 

SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES. DESENVOLVEMENTO DE ORDENANZA. 

ALTA 

OBXECTIVO:  

Verificar o cumprimento das esixencias básicas de aforro de enerxía que establece o CTE para os edificios de 
nova construción e en intervencións sobre edificios existentes. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

O Código Técnico da Edificación (CTE) establece as esixencias básicas de calidade que deben cumprir os edificios para 

satisfacer os requisitos básicos de seguridade e habitabilidade tratando de mellorar a calidade da edificación, e de 

promover a innovación e a sostibilidade (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico 

da Edificación). O uso racional da enerxía é un dos aspectos que comprende, conforme cinco esixencias (segundo a súa 

última actualización3): 

- HEI 0 Limitación do consumo enerxético. 
- HEI 1 Limitación da demanda enerxética. 

- HEI 2 Rendemento das instalacións térmicas. 

- HEI 3 Eficiencia enerxética das instalacións de iluminación. 

- HEI 4 Contribución solar mínima de auga quente sanitaria. 

- HEI 5 Contribución fotovoltaica mínima de enerxía eléctrica. 

Segundo o estudo “Avaliación do potencial de enerxía solar térmica e fotovoltaica derivado do cumprimento do Código 

Técnico da Edificación. Estudo técnico PER 2011 – 2020” do Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía 

(IDAE), a partir do ano 2011 o 100% das vivendas terminadas están afectadas polo CTE.  

O Concello deberá verificar a inclusión das esixencias mínimas de aforro de enerxía (HEI) establecidas no Código Técnico 
da Edificación (CTE) en todos os edificios de nova construción e/ou intervencións sobre edificios existentes que leven a 

cabo no seu termo municipal, esixindo o seu cumprimento para emitir as pertinentes licencias ou autorizacións. Para ese 

efecto pode desenvolverse Ordenanzas seguindo o modelo desenvolvido no PROXECTO RETALER “MODELO DE 

ORDENANZA MUNICIPAL PARA A MELLORA DÁ EFICIENCIA ENERXÉTICA E PROMOCIÓN DÁS RENOVÁBEIS EN 

CONCELLOS” (http://planificacion.depourense.es/index.php/é/component/rubberdoc/doc/94/raw). 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: 
■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

Responsábeis: 
■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 Non  

 Tipo de contrato: - Forma de adxudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 
 

CUSTOS:  

Custo (€): Fondos propios Financiament

o: 

Concello  

Deputación Ourense  
Taxa de retorno 

simple (TRS): 

- 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 11,90 
Hipótese redución: Estímase que esta medida pode reducir as emisións dos 
edificios e instalacións terciarias e residenciais en, polo menos, un 1,5%. 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 47,59 

Aforro enerxético anual (MWh): Sen cuantificar Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 
Sen 

cuantificar 

Produción  anual e. renovábel (MWh): 41,33 Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): 165,31 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº e % de edificacións que cumpren as esixencias mínimas de aforro de 
enerxía (HEI) establecidas no CTE. 

Aprobación dunha Ordenanza para a eficiencia enerxética e promoción das 
enerxías renovábeis en novas edificacións ou intervencións en edificios 
existentes. 

Unidades: Nº e % 

Presencia/Ausencia 

                                           
3
 Orde FOM/1635/2013, de 10 de setembro, pola que se actualiza o Documento Básico DB-HEI Aforro de Enerxía», do 

Código Técnico da Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Se transpone parcialmente ao 
ordenamento xurídico español, a Directiva 2010/31/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 19 de maio de 2010, no 

relativo aos requisitos de eficiencia enerxética dos edificios, establecidos nos seus artigos 3, 4, 5, 6 e 7, así como a 

Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de abril de 2009, no relativo á esixencia de niveis 

mínimos de enerxía procedente de fontes renovábeis nos edificios, establecida no seu artigo 13. 
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CPSF 

EEIRT 
  

LIÑA ESTRATÉXICA: 

 

SECTOR PAES: 

EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACIÓNS 
RESIDENCIAIS E TERCIARIAS 

Edificios, equipamentos e 
instalacións  

CPSF-EEIRT 4 
 PRIORIDADE: 

CAMPAÑA PARA O AFORRO ENERXÉTICO NO FOGAR E OS 
SERVIZOS 

ALTA 

OBXECTIVO:  

Incentivar o aforro enerxético no sector residencial e de servizos. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

Levarase a cabo unha campaña de información e sensibilización para o fomento do aforro enerxético nas 
vivendas e nos comercios, o que se concretará en: 

- Difundir polas canles municipais as axudas públicas existentes en materia de Renovación de electrodomésticos, 

caldeiras, luminarias, etc. (Axudas do INEGA, IDEA, etc.). 

- Realizar actividades para a difusión da importancia do aforro enerxético nos centros educativos con sede municipal. 

- Realizar campaña nos servizos públicos non municipais con sede local. 

- Difundir e dar a coñecer á cidadanía as Guías de aforro e eficiencia do INEGA, Instituto Enerxético de Galicia, entre 

outras: 

Guía práctica de aforro da enerxía 2011 (http://www.inega.es/descargas/publicacions/guia_practica_aforro_enerxia_2011.pdf) 

Guía práctica da enerxía no fogar (http://www.inega.es/descargas/publicacions/71-d-guia_practica_enerxia.pdf) 

Aforro enerxético nos fogares. Manual de boas prácticas.  

Estudo de optimización enerxética do sector hoteleiro de Galicia (http://www.inega.es/descargas/publicacions/68-d-

EstudodeoptimizacionenerxeticaSectorHoteleiroGalicia.pdf) 

E do IDAE, Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, a modo de exemplo: 

Cartelaría con bos consellos (http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1039/ide.54/relmenu.64) 

- Difusión de subvencións para o aforro do INEGA e outros Entes (Ex: subvenciones proxectos de aforro e eficiencia enerxética 

nos sectores de actividade da industria e os servizos). 
- Dar a coñecer o uso da aplicación “Diagnóstico enerxético on-line” para Pemes do INEGA 

(http://appsinega.xunta.es/diagen_pyme/login.php?ret_link=%2Fdiagen_peme%2F&type=notLogged). 
A campaña terá en conta recursos tales como os Recursos de Educación e Comunicación fronte ao Cambio Climático que ofrece o Ministerio 

de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-traballo-e-seminarios/respostas-

desde-a-educacion-e-a-comunicacion-ao-cambio-climatico/);  o Programa Fogares Verdes 

(http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/fogares-verdes/default.aspx); Aula dixital do IDAE para 

aprender a aforrar enerxía (http://www.aprendecomoahorrarenergia.es/); outros. 

Esta medida considérase unha actuación de desenvolvemento do Plan de comunicación e participación do PAES 

até o horizonte 2020 (CPSF 1).       

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 A concretar segundo as necesidades   

 Tipo de contrato: - Forma de adxudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 
 

CUSTOS:  

Custo (€): 1.000 € 

 

Financiament

o: 

Concello  
Deputación Ourense 
Subvencións 
IDEAE/INEGA 
FEDER/LIFE 

Taxa de retorno 

simple (TRS): 

- 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 68,74 

Hipótese redución: Asúmese que a campaña chega a un 60% dos fogares e 
servizos dos cales a metade desenvolve medidas para o aforro enerxético que 
reducen un 15 % os seus consumos e emisións  Achieving energy efficiency 
through behaviour change: what does it take?. European Environment Agency. 
May2013.(http://www.eea.europa.eu/publications/achieving‐energy‐efficiencythrough‐Behaviour) 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 274,95 

Aforro enerxético anual (MWh): 238,00 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 951,98 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº eventos ou actividades divulgativas e educativas realizadas: 

cidadanía e servizos. 

Nº de etiquetas ou distincións “verdes” outorgadas. 

Unidades: Nº  
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Alumeado Público (AP)  

Medidas/Accións PAES: 

 
Redución  
emisións 

CO2 

Redución  
Consumos 

enerxéticos 

Implantación 
enerxías 

renovábeis 

AP 1 AUDITORÍA DO ALUMEADO PÚBLICO 
  

 

 

AP 2 
RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO ALUMEADO 

PÚBLICO EXTERIOR    
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AP  

LIÑA ESTRATÉXICA: 
 

SECTOR PAES: 

ALUMEADO PÚBLICO Alumeado Público  

AP 1 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

AUDITORÍA DO ALUMEADO PÚBLICO ALTA 

OBXECTIVO:  

Coñecer a situación actual do alumeado público para establecer propostas e actuacións de aforro e eficiencia 
enerxética. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

Aínda que o municipio xa levou a cabo a renovación de parte do alumeado público, levará a cabo unha 
auditoría do mesmo para coñecer con precisión a situación de partida e as melloras realizadas para, segundo 
isto, seguir establecendo actuacións para o aforro e a eficiencia enerxética do alumeado exterior. Recoméndase 
que a auditoría se realice conforme as especificacións técnicas sinaladas no Protocolo de Auditoría Enerxética 
das Instalacións de Iluminación Pública Exterior do IDAE, Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía 
(http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_protocolo_de_auditoria_de_alumbrado_publico_023d5bd3.pdf). Entre 
outros aspectos a auditoría debe contemplar:  

- Inventariado de instalacións e toma de datos: Datos xerais das instalacións; Condicións de utilización e explotación; 

Inventariado de consumidores e equipos; Puntos de luz, luminarias e lámpadas; centros de mando e manobra; regulación e 

control. 

- Medicións: magnitudes eléctricas e niveis de iluminación. 

- Diagnóstico: tarifas eléctricas; luminarias; lámpadas; cadros de distribución, sistemas de aceso e control; niveis de 
iluminación; cocientes alumado exterior; mantemento. 

- Propostas de mellora: actuacións de aforro e eficiencia energética; aforro de enerxía eléctrica; aforro económico; aforro de 
emisións contaminantes; análise económica e rendibilidade das propostas.  

As propostas de mellora elaboradas ao amparo desta auditoría deben garantir o cumprimento do Real Decreto 
1890/2008, de 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de 
iluminación exterior e as súas instrucións técnicas complementarias EA-01 e EA-07 (BOE núm. 279, de 19 de 
novembro) tratando de alcanzar a máxima cualificación (A ou B). 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 SE. Contrato administración local-empresa privada  

 Tipo de contrato: Servizos Forma de adxudicación: Contrato menor. Adxudicación 

directa 

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2016  

CUSTOS:  

Custo (€): 3.500 € (Auditoria, 
non inclúe o prezo 

das accións de 

mellora) 

Financiamento: Concello Subvención 

INEGA (Instituto 
Enerxético de Galicia)  

Fondo Nacional de 

Eficiencia Enerxética. 

Programa de axudas 
alumeado exterior 

municipal. 

Taxa de retorno 

simple (TRS): 6,5 anos 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): - 

Hipótese redución: A auditoría non xera por si mesma unha redución de 
emisións aínda que posibilita o coñecemento do estado do alumeado público 
fundamental para acometer accións de mellora no futuro. 

 Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): - 

Aforro enerxético anual (MWh): - Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): - 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Número de auditorías realizadas 

Número de medidas executadas do plan de mellora 

Investimento realizado en medidas do plan de mellora 

Unidades: Nº 

€ 
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AP  

LIÑA ESTRATÉXICA: 
 

SECTOR PAES: 

ALUMEADO PÚBLICO Alumeado Público  

AP 2 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO ALUMEADO PÚBLICO 
EXTERIOR  

ALTA 

OBXECTIVO:  

Eficiencia enerxética, aforro e diminución de emisións xeradas polo alumeado público. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

Actuacións en materia de renovación  das instalacións do alumeado público exterior. 
En xeral, trátase de proxectos de renovación de tecnoloxías obsoletas, por outras 
actuais e máis eficientes, aplicando criterios de aforro e eficiencia enerxética segundo 
o establece no Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de iluminación exterior e as súas 
instrucións técnicas complementarias EA-01 e EA-07 (BOE núm. 279, de 19 de 
novembro). Preténdese que as instalacións consigan unha cualificación enerxética A ou 
B.  

Recentemente o Concello levou a cabo a renovación de parte do alumeado público 
grazas a unha subvención do Institutou Enerxético de Galicia (INEGA). Por tanto, até o 
ano 2020, o Concello debe seguir elaborando proxectos de reforma da iluminación de 
maneira que, polo menos, o 80% do alumeado público municipal fose substituído por 
tecnoloxías eficientes (destacando a tecnoloxía LED), con cualificación enerxética A ou 
B e iso en coherencia e cumprimento do plan de mellora elaborado ao amparo de la 
auditoria enerxética (medida AP1). 

 

 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 

■  Instituto Enerxético de Galicia 

■  Deputación de Ourense 

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 SE. Contrato administración local-empresa privada  

 Tipo de contrato: Suministro e instalación Forma de adxudicación: Sen concretar 

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2010 Data Finalización: 2020  

 

CUSTOS:  

Custo (€): 
 
235.000,00 € (a 

executar até 2020) 
Financiamento: Concello Subvención proxectos 

ILE  INEGA (Instituto Enerxético 

de Galicia) 

Fondo Nacional de Eficiencia 
Enerxética. Programa de axudas 

alumeado exterior municipal. 

Taxa de retorno 
simple (TRS): 3,5 anos 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 71,63 
Hipótese redución: A redución que se pretende conseguir, tendo en conta a 
implantación de tecnoloxías máis novas, como a LED, sitúase ao redor dun 65% 
dos consumos do alumeado público. 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 286,51 

Aforro enerxético anual (MWh): 231,06 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 924,22 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Número e % de luminarias e reguladores cambiados para obter 

cualificación enerxética A ou B. 

Número e % de núcleos con instalacións do alumeado exterior 
renovadas baixo criterios de eficiencia. 

Número e % de rúas con instalacións do alumeado exterior 

renovadas baixo criterios de eficiencia. 

Investimento realizado en proxectos de renovación do alumeado 
público. 

Unidades: Nº 

€ 
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Transporte. Frota Municipal (TPTEM)  

Medidas/Accións PAES: 

 
Redución  
emisións 

CO2 

Redución  
Consumos 

enerxéticos 

Implantación 
enerxías 

renovábeis 
 

TPTEM 1 RENOVACIÓN DA FROTA MUNICIPAL 
   

 

CPSF -
TPTEM 2 

CONTROL DOS TRAXECTOS E DO CONSUMO DE 

COMBUSTÍBEL. FORMACIÓN EN CONDUCIÓN 

EFICIENTE (ECO-CONDUCIÓN) 
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TPTEM  
LIÑA ESTRATÉXICA: 

 
SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. FROTA MUNICIPAL Transporte  

TPTEM 1 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

RENOVACIÓN DA FROTA MUNICIPAL MEDIA 

OBXECTIVO:  

Minimizar os consumos e as emisións de CO2. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

A frota de vehículos municipal é relativamente nova (5 anos de antigüidade). Por tanto, o seu 
desenvolvemento cara a vehículos máis eficientes e sostibles (híbridos e mesmo eléctricos) debe postergarse 
até o final do período, tendo en conta as axudas e subvencións existentes nesta materia. En concreto: 

- Plan PIVE. Programa de Incentivos ao Vehículo Eficiente 
 

- Programa MOVELE. Estratexia Integral de Impulso ao 
Vehículo Eléctrico en España 

 

Plan de Impulso ao Medio Ambiente (PIMA Aire 4) 
 

Axudas INEGA  

Outros  

A selección de vehículos realizarase tendo en conta os datos que achega a base de datos da IDEA 
(http://coches.idae.es/) en relación ao consumo de carburante e as características dos coches novos postos á 
venda en España. 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 A determinar  

 Tipo de contrato: Subministración Forma de adxudicación: A determinar  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 
 

CUSTOS:  

Custo (€): 50.000 € 

 

Financiamento: Concello  
Deputación de 

Ourense 

Subvencións  

Taxa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 3,22 
Hipótese redución: Segundo os modelos e o número de vehículos que se 
renoven. Asúmese unha renovación integral o que suporía unha redución de 
emisións de até un 40% segundo os datos que achega a base de datos da IDEA 
(http://coches.idae.es/) 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 12,89 

Aforro enerxético anual (MWh): 12,61 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 50,44 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº de vehículos eficientes e sostibles adquiridos e % 

respecto ao total da frota municipal.  

Unidades: Nº e % 
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CPSF 
TPTEM  

LIÑA ESTRATÉXICA: 

 

SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. FROTA MUNICIPAL Transporte  

CPSF -TPTEM 2 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

CONTROL DOS TRAXECTOS E DO CONSUMO DE COMBUSTÍBEL. 

FORMACIÓN EN CONDUCIÓN EFICIENTE (ECO-CONDUCIÓN) ALTA 

OBXECTIVO:  

Minimizar os consumos e as emisións de CO2 xerados pola frota municipal. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

Levarase a cabo unha planificación e control semestral dos traxectos realizados e o consumo de combustíbel da 
frota municipal ao obxecto de optimizar o seu uso, evitando traxectos innecesarios ou consumos excesivos. 
Para a correcta aplicación e coñecemento deste programa de control levarán a cabo, para todos aqueles 
empregados públicos que utilicen os vehículos da frota municipal, un labor de formación en materia de 
condución eficiente e de funcionamento do programa de control a aplicar (necesidade de portar GPS gravando 
rutas, necesidade de anotar consumos, etc.). 

O INEGA conta cun manual de condución eficiente (http://www.inega.es/sites/default/descargas/37-d-
Manualcursoconducioneficientegalego.pdf) 

O IDAE na súa páxina http://coches.idae.es/ ofrece unha serie de pautas para desenvolver un estilo de 
condución eficiente. 

E iso, tendo en conta que levando a cabo unha condución eficiente pódese aforrar até o 15% do consumo de 
carburante  -coa consecuente redución nas emisións-. 

Esta medida considérase unha actuación de desenvolvemento do Plan de comunicación e participación do PAES 
até o horizonte 2020 (CPSF 1). 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 A determinar  

 Tipo de contrato: Subministración Forma de adxudicación: A determinar  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 
 

CUSTOS:  

Custo (€): - 

 

Financiamento: Concello  Taxa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 0,97 

Hipótese redución: Segundo datos do IDAE unha condución eficiente pode 
aforrar até o 15% do combustíbel.  
(http://coches.idae.es/portal/estiloconduccion.aspx) 

 Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 3,87 

Aforro enerxético anual (MWh): 3,78 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 15,13 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº de eventos informativos/formativos desenvolvidos 

Nº de carteis informativos colocados 

Nº de guías/manuais informativos repartidos  

Unidades: Nº e % 
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Transporte. Público, Privado e Comercial (TPTEPPC)  

Medidas/Accións PAES: 

 
Redución  
emisións 

CO2 

Redución  
Consumos 

enerxéticos 

Implantación 
enerxías 

renovábeis 

TPTEPPC 1 
INCENTIVAR E FAVORECER O USO DA BICICLETA OU 

O TRANSPORTE A PÉ NA MOBILIDADE LOCAL   
 

 

TPTEPPC 2 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA 
  

 

 

TPTEPPC 3 
INCENTIVOS E DIFUSIÓN. RENOVACIÓN DE 

VEHÍCULOS   
 

 

TPTEPPC 4 PLATAFORMA COCHE COMPARTIDO “CARPOOLING” 
  

 

 

CPSF 
TPTEPPC 5 

SENSIBILIZACIÓN E CAMPAÑAS POR UNHA 

MOBILIDADE LOCAL SOSTIBLE   
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TPTEPPC  
LIÑA ESTRATÉXICA: 

 
SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. PÚBLICO PRIVADO E COMERCIAL Transporte  

TPTEPPC 1 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

INCENTIVAR E FAVORECER O USO DA BICICLETA OU O 
TRANSPORTE A PÉ NA MOBILIDADE LOCAL 

MEDIA 

OBXECTIVO:  

Incentivar o uso da bicicleta como medio de transporte non motorizado, silencioso, limpo, alcanzable e 
sostible, así como o transporte a pé en pequenas distancias, alternativos á utilización do vehículo privado, 
contribuíndo a reducir as emisións e os consumos enerxéticos deste. Contribución á mobilidade sostible. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

O concello da Porqueira  favorecerá a mobilidade alternativa en modos de transporte que non só reducen as 
emisións, senón que melloran a condición física da poboación. Isto implica diversas accións como: 

■ Instalación de sistemas de aparcabicicletas nas zonas de aparcadoiro. 

■ Adaptación e mellora de accesos e infraestruturas para facilitar a mobilidade en bicicleta e a pé. 

■ Difusión das vantaxes do seu uso (Ex: Campañas de sensibilización, establecemento dun día da 
bicicleta ou sen coches, etc.). 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 SE. Contrato administración local-empresa privada  

 Tipo de contrato: Subministración e 

instalación 

Forma de adxudicación: A determinar 

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020  

 

CUSTOS:  

Custo (€): 9.000 €  Financiamento: Concello 

Deputación de 
Ourense 

Taxa de retorno 

simple (TRS): Non estimada 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 15,56 
Hipótese redución: Considerando que un 10% da poboación usa a bicicleta a 
diario, percorrendo unha media do 20% da distancia diaria, considérase unha 
redución do 2% do consumo de enerxía no sector transporte privado. 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 62,25 

Aforro enerxético anual (MWh): 61,89 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 247,57 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº de melloras aplicadas en accesos e infraestruturas. 

Nº de aparcabicicletas. 

Nº de prazas de aparcabicicletas  ocupadas / Nº aparcabicicletas 

existentes. 

Unidades: Nº  
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TPTEPPC  
LIÑA ESTRATÉXICA: 

 
SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. PÚBLICO PRIVADO E COMERCIAL Transporte  

TPTEPPC 2 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA ALTA 

OBXECTIVO:  

Mellorar o sistema de transporte público colectivo para minimizar os desprazamentos en vehículo privado 
nunha área onde a poboación atópase moi dispersa polo territorio, reducindo así as emisións e consumos. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

Impulso dun sistema de transporte público no que o servizo se planifica a partir da demanda directa dos 
cidadáns á administración, mediante métodos telefónicos e telemáticos. A Deputación de Ourense, en 
colaboración co Concello, sería a encargada de crear e xestionar o centro de planificación deste servizo. O 
servizo de transporte só se establece previa demanda cidadá e segundo isto planifícase o traxecto e infórmase 
dos horarios e itinerarios programados para o día do servizo. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 

Responsábeis: ■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 -  

 Tipo de contrato: - Forma de adxudicación: - 

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020  

  

CUSTOS:  

Custo (€): Non estimado Financiament

o: 

 

Deputación de 
Ourense 

FEDER 

  

Taxa de retorno 

simple (TRS): Non estimada 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 77,82 

Hipótese redución: Estímase que este tipo de medidas pode ter unha alta 
incidencia nun municipio que alberga unha poboación tan dispersa. Segundo o 
número de núcleos de poboación e a poboación que habita nos mesmos 
estímase que este servizo podería reducir até un 10% as emisións derivadas do 
transporte privado a escala local. 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 311,26 

Aforro enerxético anual (MWh): 309,46 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 1.237,84 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Existencia do servizo de transporte a demanda 

Nº de chamadas/contactos anuais solicitando ruta 

Nª de rutas “ a demanda” planificadas no Concello da Porqueira 
 

Unidades: Presencia/Ausencia 

Nº  
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TPTEPPC  
LIÑA ESTRATÉXICA: 

 
SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. PRIVADO E COMERCIAL Transporte  

TPTEPPC 3 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

INCENTIVOS E DIFUSIÓN. RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS ALTA 

OBXECTIVO:  

Minimizar os consumos e as emisións de CO2 derivadas do transporte privado e comercial. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

Difundiranse as axudas e subvencións existentes entre os cidadáns e as empresas para a renovación de 
vehículos cara a unha frota máis eficiente e sostible, entre outros: 

- Plan PIVE. Programa de Incentivos ao Vehículo Eficiente 
 

- Programa MOVELE. Estratexia Integral de Impulso ao 
Vehículo Eléctrico en España 

 

Plan de Impulso ao Medio Ambiente (PIMA Aire 4) 
 

Axudas INEGA  
Outros  

Difundirase a base de datos da IDEA (http://coches.idae.es/) en relación ao consumo de carburante e as 
características dos coches novos postos á venda en España. 

Ademais poderanse incluír bonificacións no Imposto sobre vehículos de tracción mecánica para aqueles 
vehículos que acrediten unha etiquetaxe enerxética de alta eficiencia segundo o establecido en  o Real Decreto 
837/2002, de 2 de agosto, polo que se regula a información relativa ao consumo de combustíbel e ás emisións 
de CO2 dos turismos novos que se poñan á venda ou se ofrezan en arrendamento financeiro en territorio 
español. Esta medida tamén se difundirá para coñecemento cidadán xeneral. 

Tamén se poderán reservar prazas nos aparcadoiros públicos para vehículos eléctricos ou de alta eficiencia 
(cualificación A segundo  Real Decreto 837/2002 de 2 de agosto, incorpora a Directiva 1999/94/CE sobre 
etiquetaxe enerxética dos turismos novos ao ordenamento xurídico interno). 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 
■  Deputación de Ourense 

 Necesidade de relación contractual:  

 NON  

 Tipo de contrato: - Forma de adxudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 
 

CUSTOS:  

Custo (€): - (O custo do 

investimento nos 
vehículos recae no sector 
privado) 

Financiamento: Subvencións sinaladas Taxa de retorno 
simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 9,34 
Hipótese redución: A idade media dos vehículos en Porqueira excede os 10 anos 
co que se espera que anualmente se renoven, polo menos, un 3% do parque de 
vehículos local cara a modelos máis eficientes. Os novos vehículos reducirán 
unha media do 40% os seus consumos e emisións. 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 37,35 

Aforro enerxético anual (MWh): 37,14 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 148,54 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº de actuacións de difusión para a renovación da frota privada e 

comercial. 

Nº de vehículos que acreditan unha etiquetaxe enerxética de alta 
eficiencia e % respecto ao total. 

Nº de prazas reservadas a vehículos eléctricos ou de alta 

eficiencia. 

Unidades: Nº e % 
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TPTEPPC  
LIÑA ESTRATÉXICA: 

 
SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. PRIVADO E COMERCIAL Transporte  

TPTEPPC 4 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

PLATAFORMA COCHE COMPARTIDO “CARPOOLING” MEDIA 

OBXECTIVO:  

Aumentar a eficiencia na mobilidade local, minimizando os consumos e as emisións de CO2 derivadas do 
transporte privado e comercial. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

Establecerase e promocionarase un servizo„Compartir coche‟ entre os veciños da zona. Suxírese a posibilidade 
de incorporarse á Rede de Cidades e Entidades que fomentan o uso do Coche Compartido 
(www.compartir.org). 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  

 Necesidade de relación contractual:  

 NON  

 Tipo de contrato: - Forma de adxudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 
 

CUSTOS:  

Custo (€): 500 € 

 

Financiament
o: 

Concello Deputación 
Ourense 

 

Taxa de retorno 
simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 11,67 
Hipótese redución: Estímase que este tipo de iniciativa pode reducir os 
consumos e emisións do transporte privado e comercial nun 1,5%. 

 Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 46,69 

Aforro enerxético anual (MWh): 46,42 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 185,68 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Existencia dunha plataforma que fomente o servizo de compartir 

coche. 

Nº de usuarios do sistema. 

Unidades: Presencia/ Ausencia 

Nº 
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CPSF 
TPTEPPC 

  

LIÑA ESTRATÉXICA: 

 

SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. PRIVADO E COMERCIAL Transporte  

CPSF –TPTEPPC 5 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

SENSIBILIZACIÓN E CAMPAÑAS POR UNHA MOBILIDADE 

LOCAL SOSTIBLE ALTA 

OBXECTIVO:  

Alcanzar un nivel de conciencia axeitado na cidadanía e o sector servizos para favorecer a mobilidade sostible a 
escala local. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

Levaranse a cabo campañas de sensibilización por unha mobilidade local sostible, coa intención de involucrar á 
cidadanía e ao sector servizos nas campañas, nas que se poderán desenvolver numerosas actuacións: 

■ Formación en condución eco-eficiente. 

■ Información do servizo carpooling. 

■ Elaboración de plans de mobilidade para as empresas. 

■ Outros. 

Esta medida considérase unha actuación de desenvolvemento do Plan de comunicación e participación do PAES 
até o horizonte 2020 (CPSF 1). 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  

 Necesidade de relación contractual:  

 NON  

 Tipo de contrato: - Forma de adxudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 
 

CUSTOS:  

Custo (€): 1.200 €  Financiament

o: 
Concello Deputación 

Ourense 

Taxa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 2,33 

Hipótese redución: Segundo a publicación Implantación dos Plans de Mobilidade 
Urbana Sostible da Rede de Cidades polo Clima 
(http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/413e715475a3d7403
1cc3ae18a96b55f.pdf) as campañas de concienciación poden contribuír á 
redución das emisións nun 0,3%. 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 9,34 

Aforro enerxético anual (MWh): 9,28 Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): 37,14 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº de eventos, xornadas, etc. realizados en relación á mobilidade 

sostible 

Unidades: Nº 
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Residuos (RSU)  

Medidas/Accións PAES: 

 
Redución  
emisións 

CO2 

Redución  
Consumos 

enerxéticos 

Implantación 
enerxías 

renovábeis 

CPSF 
RSU 1 

INCENTIVOS E SENSIBILIZACIÓN PARA MINIMIZAR A 

PRODUCIÓN EN ORIXE, FOMENTAR A RECICLAXE E 

FAVORECER A SEPARACIÓN EFECTIVA DE RESIDUOS.  
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  CPSF 

RSU  

LIÑA ESTRATÉXICA: 

 
SECTOR PAES: 

RESIDUOS Residuos 

CPSF-RSU 1 
MEDIDA: PRIORIDADE: 

INCENTIVOS E SENSIBILIZACIÓN PARA MINIMIZAR A 
PRODUCIÓN EN ORIXE, FOMENTAR A RECICLAXE E FAVORECER A 

SEPARACIÓN EFECTIVA DE RESIDUOS. 
ALTA 

OBXECTIVO:  

Minimizar a produción de residuos en orixe, impulsar a compostaxe e a reciclaxe e garantir unha axeitada 
separación de residuos para optimizar a súa posterior valorización. 

DESCRICIÓN DA MEDIDA:  

Desenvolvemento de medidas encamiñadas a favorecer a recollida selectiva de residuos e minimizar a súa 
produción en orixe, principalmente en materia de sensibilización e mellora da xestión dos residuos en 
colaboración coas medidas emprendidas pola Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) (Ex: Programa 
educativo "Recíclache con Sogama"; campaña "Separemos ben, reciclaremos mellor"; campaña educativa 
“Aproveitate do que che sobra"; etc.).  

Esta medida considérase unha actuación de desenvolvemento do Plan de comunicación e participación do PAES 
até o horizonte 2020 (CPSF 1). 

RESPONSABILIDADES:  

Axentes Implicados: ■  Concello da Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  
■  Sociedade Galega do Medio Ambiente 

(SOGAMA) 

Responsábeis: ■  Concello da Porqueira 

■  Deputación Provincial de Ourense.  

 Necesidade de relación contractual:  

 NON  

 Tipo de contrato: - Forma de adxudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidade: - Data Inicio: 2016 Data Finalización: 2020 
 

CUSTOS:  

Custo (€): Sen cuantificar Financiament

o: 

Concello Deputación 

Ourense 
SOGAMA 

FEDER 

 

Taxa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisións anuais evitadas (tCO2): 9,51 
Hipótese redución: Estímase que este tipo de iniciativas poden contribuír a 
reducir as emisións derivadas da produción e tratamento de residuos en, polo 
menos, un 5%. 

  Emisións evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 38,04 

Aforro enerxético anual (MWh): - Aforro enerxético acumulado a 2020 (MWh): - 

Produción  anual e. renovábel (MWh): - Produción  acumulado a 2020  e. renovábel (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMENTO:  

Indicador: Nº de eventos, xornadas, etc. realizados en relación aos 

residuos, o seu minimización e valorización en orixe. 

Unidades: Nº 
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5.4. Síntese PAES 

O PAES de Porqueira conta cun total de 19 medidas, moitas das cales teñen un efecto 

sinérxico entre si ou resultan complementarias, que contribúen ao cumprimento dos 

obxectivos conforme recolle a seguinte táboa: 

TÁBOA RESUMEN. 

 CONTRIBUCIÓN AO CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS  

Liñas de acción 

 N
º
 A

c
tu

a
c
ió

n
s
/

 

M
e
d

id
a
s
  

REDUCIÓN 

EMISIÓNS DE CO2 

AFORRO 

ENERXÉTICO 

PRODUCIÓN 
LOCAL DE 
ENERXÍA 

RENOVÁBEL 

 

[Toneladas]  
anuais 

%  
redución 

respecto de 
emisións  
totais ano 

de 
referencia 

[MWh]  
anuais 

%  
redución 

respecto de 
consumos  

totais ano de 
referencia 

[MWh]              
anuais 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

I
S

 

ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 1  

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN 
1  

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUTOS E 

SERVIZOS 
1 47,28 2,23 154,44 

2,22 
Non 

Cuantificado 

S
E
C

T
O

R
E
S

 E
 Á

M
B

I
T
O

S
 D

E
 

A
C

T
U

A
C

I
Ó

N
 P

A
E
S

 

EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACIÓNS 

MUNICIPAIS 
2 32,61 1,54 106,68 1,53  

EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACIÓNS 
RESIDENCIAIS E TERCIARIOS 

4 181,40 8,57 >375,75 >5,40 >252,88 

ALUMEADO PÚBLICO 2 71,63 3,38 231,06 3,32  

TRANSPORTE. FROTA MUNICIPAL 2 4,19 0,20 15,94 0,23  

TRANSPORTE. PÚBLICO, PRIVADO E COMERCIAL 5 116,72 5,52 464,19 6,67  

RESIDUOS 1 9,51 0,45    

TOTAL 19 463,34 21,89 >1.348,06 >19,36 >252,88 

 

A continuación achégase outra táboa sintética que recolle cada unha das accións/ 

medidas incluídas no PAES da Porqueira, indicando a liña estratéxica á que pertence, a 

súa prioridade, os obxectivos que contribúe a alcanzar, o seu custo e o seu calendario 

de execución até 2020. 

 

 

  

 



 
 

  

 

 
 

Plan de Acción para a Enerxía Sustentable (PAES)  

de Porqueira 

 

 

-49- 

TÁBOA SÍNTÉTICA MEDIDAS/ACCIÓNS PAES 

L
iñ

a
 

E
s
tr

a
té

x
ic

a
 

Medida PAES 

P
r
io

r
id

a
d

e
 Obxectivos 

Custo 
(€) 

Calendario (2007-2020) 

R
e
d

u
c
ió

n
  

e
m

is
ió

n
s
 C

O
2
 

(
t/

a
n

o
)
 

R
e
d

u
c
ió

n
  

C
o

n
s
u

m
o
s
 

E
n

e
r
x
é
ti

c
o
s
 

(
M

W
h

/
a
n

o
)
 

P
r
o
d

u
c
ió

n
 

e
n

e
r
x
ía

s
 

r
e
n

o
v
á
b
e
is

 
(
M

W
h

/
a
n

o
)
 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

ESTRUTURA E 

ORGANIZACIÓN 

 

EO  1 
DEFINICIÓN DUNHA ESTRUTURA ORGANIZATIVA E COMPETENCIAL 
AXEITADA 

ALTA 
Non 

cuantificado 
Non 

cuantificado 
Non 

cuantificado Sen Custo 

              

COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN E 

FORMACIÓN 

 

CPSF  1 
PLAN DE COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN DO PAES ATÉ O HORIZONTE 
2020 

ALTA Non 
cuantificado 

Non 
cuantificado 

Non 
cuantificado 2.500 € 

              

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DE 
PRODUTOS E 

SERVIZOS  

 

CP 1 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUTOS E SERVIZOS APLICANDO 
CRITERIOS DE BAIXA PEGADA DE CARBONO, EFICIENCIA ENERXÉTICA E 
IMPULSO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS. 

ALTA 47,28 154,44 
Non 

cuantificado 
Sen Custo 

              

EDIFICIOS, 

EQUIPAMENTOS E 

INSTALACIÓNS 

MUNICIPAIS 

   

EEIM 1 
AUDITORIA, CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS/INSTALACIÓNS 
MUNICIPAIS E ACCIÓNS PARA A MELLORA DA CUALIFICACIÓN 

ALTA 28,99 94,83 
Non 

cuantificado 60.000,00 €               

CPSF 
EEIM  

2 
FORMACIÓN EMPREGADOS LOCAIS EN MATERIA DE BOAS PRÁCTICAS 
ENERXÉTICAS EN EDIFICIOS E INSTALACIÓNS 

ALTA 3,62 11,85  200,00 € 
              

SUBTOTAL MEDIDAS EEIM 32,61 106,68 Non 
cuantificado 60.200,00 €               

EDIFICIOS, 

EQUIPAMENTOS E 

INSTALACIÓNS 

RESIDENCIAIS E 

TERCIARIOS 

 

   

EEIRT  

 

1 
MELLORA DA CUALIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS TERCIARIOS E 
RESIDENCIAIS 

ALTA 39,66 137,76 Non 
cuantificado 500,00 €   

 
           

2 
PROMOCIÓN E INCENTIVO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS (SOLAR 
FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, BIOMASA, OUTRAS)  

ALTA 61,10  211,55 1.000,00 €   
 

           

3 

CONTROL E APLICACIÓN EFECTIVA DAS ESIXENCIAS BÁSICAS DE AFORRO 
DE ENERXÍA (HEI) DO CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN (CTE) EN 
EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCIÓN E EN INTERVENCIÓNS SOBRE 
EDIFICIOS EXISTENTES. DESENVOLVEMENTO DE ORDENANZA 

ALTA 11,90 Non 
cuantificado 

41,33 Sen Custo 

              

CPSF 
EEIRT  4 CAMPAÑA PARA O AFORRO ENERXÉTICO NO FOGAR E OS SERVIZOS ALTA 68,74 238,00  1.000,00 €               

SUBTOTAL MEDIDAS EEIRT 181,40 >375,75 >252,88 2.000,00 €               

ALUMEADO 

PÚBLICO 

 

AP  1 AUDITORÍA DO ALUMEADO PÚBLICO ALTA    4.000,00 €               

AP  2 RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR  ALTA 71,63 231,06  235.000,00 €               

SUBTOTAL MEDIDAS AP 71,63 231,06  239.000,00 €               

TRANSPORTE. 

FROTA MUNICIPAL 

   

TPTEM 1 RENOVACIÓN DA FROTA MUNICIPAL MEDIA 3,22 12,16  50.000,00 €               

CPSF 

TPTEM 2 
CONTROL DOS TRAXECTOS E DO CONSUMO DE COMBUSTÍBEL. FORMACIÓN 
EN CONDUCIÓN EFICIENTE (ECO-CONDUCIÓN) 

ALTA 0,97 3,78  Sen Custo               

SUBTOTAL MEDIDAS TPTEM 4,19 15,94  50.000,00 €               
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TÁBOA SÍNTÉTICA MEDIDAS/ACCIÓNS PAES 

L
iñ

a
 

E
s
tr

a
té

x
ic

a
 

Medida PAES 

P
r
io

r
id

a
d

e
 Obxectivos 

Custo 
(€) 

Calendario (2007-2020) 

R
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d

u
c
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n
  

e
m
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n
s
 C

O
2
 

(
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n

o
)
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u
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o
s
 

E
n

e
r
x
é
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c
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s
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h
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n

o
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d

u
c
ió

n
 

e
n

e
r
x
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s
 

r
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n
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v
á
b
e
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(
M

W
h

/
a
n

o
)
 

2
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0

0
8

 

2
0

0
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2
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1
0
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0
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1
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0
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1
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0
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0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
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1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

 TRANSPORTE. 

PÚBLICO, PRIVADO 

E COMERCIAL 

   

TPTEPPC  

1 
INCENTIVAR E FAVORECER O USO DA BICICLETA OU O TRANSPORTE A PÉ 
NA MOBILIDADE LOCAL 

ALTA 15,56 61,89  9.000,00 €   
 

           

2 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA ALTA 77,82 309,46  Non cuantificado   
 

           

3 INCENTIVOS E DIFUSIÓN. RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS ALTA 9,34 37,14  Sen Custo   
 

           

4 PLATAFORMA COCHE COMPARTIDO “CARPOOLING” MEDIA 11,67 46,42  500 €   
 

           

CPSF 

TPTEPPC 5 SENSIBILIZACIÓN E CAMPAÑAS POR UNHA MOBILIDADE LOCAL SOSTIBLE ALTA 2,33 9,28  1.200,00 €               

SUBTOTAL MEDIDAS TPTEPPC 116,72 464,19  10.700,00 €               

RESIDUOS 

 

CPSF 
RSU 1 

INCENTIVOS E SENSIBILIZACIÓN PARA MINIMIZAR A PRODUCIÓN EN 
ORIXE, FOMENTAR A RECICLAXE E FAVORECER A SEPARACIÓN EFECTIVA DE 
RESIDUOS. 

MEDIA 9,51   Non cuantificado 
              

SUBTOTAL MEDIDAS RSU 9,51   Non cuantificado               
 

          Executado   A executar             
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5.5. Seguimento do PAES 

O plan de seguimento ten por obxecto verificar a correcta implantación das 

accións/medidas do PAES e o cumprimento dos obxectivos expostos en relación ás 

emisións de GEI, os consumos enerxéticos e a implantación das enerxías renovábeis a 

nivel local. O seguimento deséñase tendo en conta: 

■ Os informes bianuais que deben enviarse trala presentación do PAES. En 

concreto, cada dous anos débese achegar, polo menos, un informe de acción 

incluíndo aspectos referidos á estratexia xeral adoptada4 e o estado de 

aplicación do PAES- as súas accións e efectos-5. Por outra banda, cada catro 

anos débese achegar un informe completo, incluíndo datos cuantitativos que 

procederán do Inventario de Seguimento de Emisións (ISE) e dos resultados 

cuantificados das accións executadas. 

■ O seguimento e verificación requirida nos Sistemas de Xestión da Enerxía 

(SGEn) conforme a norma ISO 50001. En concreto, trátase de garantir un 

seguimento, medición e análise das medidas e resultados do plan a intervalos 

concretos, garantindo o rexistro de datos e a obtención de información 

mediante técnicas axeitadas e replicables. Debe verificarse de forma periódica 

o cumprimento dos requisitos legais en materia enerxética e todo iso debe 

materializarse en auditorías internas programadas que permitan detectar e 

resolver as non conformidades que poidan existir, deixando axeitado rexistro. 

O sistema de seguimento estrutúrase en función dunha serie de indicadores  que 

permiten tanto o seguimento do grao de desenvolvemento das accións como a 

avaliación dos seus efectos. Os indicadores seleccionáronse de forma que resulten 

sinxelos, accesibles, fiables, representativos dos aspectos aos que se refiren, sensibles 

aos cambios –reflectindo tendencias-, útiles para a toma de decisións, comparables e 

axeitados ás necesidades do PAES. En todo caso, trátase dun sistema “vivo” que 

poderá ser mellorado ou ampliado ao longo dos anos de desenvolvemento do PAES en 

función das súas necesidades. Segundo isto definíronse dous tipos de indicadores para 

cada medida: 

■ Indicador de realización ou desenvolvemento. Achega datos que permiten 

avaliar o grao de execución da medida PAES na data de control. 

■ Indicador de resultados. Achega datos que permiten avaliar os efectos que, 

na data de control, produciu a medida en relación aos obxectivos do PAES.  
 

O sistema de indicadores resulta o seguinte: 

                                           
4
 Proporcionando datos sobre a estructura de coordinación e organización creada ou establecida, o número e tipo de persoal asignado, o 

nivel de participación das partes interesadas e os cidadáns, o orzamento total, as fontes de financiamento previstas ou o seguimento 
exposto. 

 

5
 Proporcionando datos sobre o estado de aplicación das accións-medidas (Terminada / En curso / Non iniciado) por Sector, importe total 

gastado, contribución á redución do consumo, a redución das emisións CO2 ou produción de enerxía renovable, responsables, etc. 
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INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Liña 
Estratéxica 

Medida PAES 
Indicador de 
realización/ 

desenvolvemento 

Indicador de 

resultados Valoración 

ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 

   EO 

1 DEFINICIÓN DUNHA ESTRUTURA ORGANIZATIVA E COMPETENCIAL ADECUADA 
Existencia de estrutura organizativa e 
competencial entre o Concello da 
Porqueira  e a Deputación de Ourense 
para a aplicación do PAES 

Unidade: Presencia/Ausencia 

 A AUSENCIA dunha estrutura 
organizativa e procedimental adecuada 
nos prazos establecidos será obxecto de 
Non Conformidade, notificando este 
resultado aos máximos responsábeis. 

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN 

 CPSF 

1 PLAN DE COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN DO PAES ATÉ O HORIZONTE 2020 
Nº de accións de difusión, comunicación 
e participación do PAES 

Unidade: Nº 

Nº de actores socioeconómicos e 
cidadáns que coñecen o PAES. 

Unidade: Nº 

Se o Nº é igual a CERO será obxecto de 

Non Conformidade, notificando este 

resultado aos máximos responsábeis. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE 

PRODUTOS E SERVIZOS 

 CP 

1 CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUTOS E SERVIZOS 
Nº e % de contratos públicos que 
incluíron criterios de baixa pegada de 
carbono, eficiencia enerxética e impulso 
das enerxías renovábeis 

Unidade: Nº e % 

Nº e % de contratos públicos que 
incluíron criterios de baixa pegada de 
carbono, eficiencia enerxética e impulso 
das enerxías renovables 

Unidade: Nº e % 

Se o Nº e o % é igual a CERO (e iso non 

queda justificado pola ausencia de 

concursos públicos ou pola falta de 

vinculación do concurso con aspectos 

que teñan que ver de forma directa ou 

indirecta coa enerxía) será obxecto de 

Non Conformidade, notificando este 

resultado aos máximos responsábeis. 

EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E 

INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 

 
EEIM  CPSF 

1 AUDITORIA, CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS/INSTALACIÓNS MUNICIPAIS E ACCIÓNS 
PARA A MELLORA DA CUALIFICACIÓN 

Nº Auditorías Enerxéticas realizadas 

Nº Certificados Enerxéticos obtidos 

Nº de Actuacións executadas para 
mellorar a cualificación enerxética 

Unidade: Nº 

Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 

Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas 

Nº Produción  anual e.renovable 

Unidade: MWh 

Se o Nº é igual a CERO será obxecto de 

Non Conformidade, notificando este 

resultado aos máximos responsábeis. 

2 FORMACIÓN EMPREGADOS LOCAIS EN MATERIA DE BOAS PRÁCTICAS ENERXÉTICAS EN EDIFICIOS E 
INSTALACIÓNS 

Nº de eventos informativos/formativos 
desenvolvidos ou en desenvolvemento 

Nº de carteis informativos colocados 

Nº de guías informativas repartidas 

Unidade: Nº 

Nº de empregados públicos 
formados/sensibilizados  

Unidade: Nº 

Se o Nº é igual a CERO será obxecto de 

Non Conformidade, notificando este 

resultado aos máximos responsábeis. 

EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E 

INSTALACIÓNS RESIDENCIAIS E 

TERCIARIOS 

   
EEIRT  CPSF 

1 PROMOCIÓN E INCENTIVO Á MELLORA DA CUALIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS TERCIARIOS E 
RESIDENCIAIS 

Nº de impostos municipais que inclúen 
bonificacións á mellora de a 
cualificación enerxética 

Nº de eventos informativos/difusión 
desenvolvidos ou en desenvolvemento 

Unidade: Nº 

Nº de edificacións residenciais e 
terciarias que acreditan unha mellora 
no seu calificación enerxética 

Unidade: Nº 

Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 

Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas 

Se o Nº é igual a CERO será obxecto de 

Non Conformidade, notificando este 

resultado aos máximos responsábeis. 

2 PROMOCIÓN E INCENTIVO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS(SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, 

BIOMASA, OUTRAS)  

Nº de impostos municipais que inclúen 
bonificacións á instalación para o 
aproveitamento das enerxías 
renovábeis 

Nº de eventos informativos/difusión 
desenvolvidos ou en desenvolvemento 

Unidade: Nº 

Nº e % de edificacións residenciais 
e/ou terciarias que acreditan dispor de 
instalación para o aprovechamiento das 
enerxías renovables  

Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 

Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas 

Se o Nº e o % son igual a CERO será 
obxecto de Non Conformidade, 
notificando este resultado aos máximos 
responsábeis. 

3 CONTROL E APLICACIÓN EFECTIVA DAS ESIXENCIAS BÁSICAS DE AFORRO DE ENERXÍA (HEI) DO 

CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN (CTE) EN EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCIÓN E EN 

INTERVENCIÓNS SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES. DESENVOLVEMENTO DE ORDENANZA. 

Nº e % de edificacións novas ou 
edificios existentes que cumpren as 
esixencias mínimas de aforro de 
energía (HEI) establecidas no CTE 

Unidade: Nº e % 

Aprobación dunha Ordenanza para a 
eficiencia enerxética e promoción das 
enerxías renovábeis en novas 
edificacións ou intervencións en 
edificios existentes 

Unidade: Presencia/Ausencia 

Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 

Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas 

Nº Produción  anual e.renovable 

Unidade: MWh 

Se o Nº e o % son igual a CERO será 
obxecto de Non Conformidade, 
notificando este resultado aos máximos 
responsábeis. 
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INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Liña 
Estratéxica 

Medida PAES 
Indicador de 
realización/ 

desenvolvemento 

Indicador de 

resultados Valoración 

EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E 

INSTALACIÓNS RESIDENCIAIS E 

TERCIARIOS 

   
EEIRT  CPSF 

4 CAMPAÑA PARA O AFORRO ENERXÉTICO NO FOGAR E OS SERVIZOS Nº eventos ou actividades divulgativas 
e educativas realizadas: cidadanía e 
servizos 

Nº de etiquetas ou distincións “verdes” 
outorgadas 

Unidade: Nº  

Nº de actores económicos e cidadáns 
concienciados/sensibilizados.  

Unidade: Nº 

Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 

Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas 

Se o Nº é igual a CERO será obxecto de 
Non Conformidade, notificando este 
resultado aos máximos responsábeis. 

ALUMEADO PÚBLICO 

 AP 

1 AUDITORIA DO ALUMEADO PÚBLICO Número de auditorías realizadas 

Número de medidas executadas para a 
mellora segundo auditoria  

Unidade: Nº 

Investimento realizado en medidas do 
plan de acción 

Unidade: € 

Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 

Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas  

Se o Nº é igual a CERO será obxecto de 
Non Conformidade, notificando este 
resultado aos máximos responsábeis. 

2 RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR Número e % de luminarias e 
reguladores cambiados para oubtener 
cualificación enerxética A ou B 

Número e % de núcleos con 
instalacións do alumeado exterior 
renovadas baixo criterios de eficiencia 

Número e % de rúas con instalacións de 
alumeado exterior renovadas baixo 
criterios de eficiencia 

Unidade: Nº e % 

Investimento realizado en proxectos de 
renovación do alumeado 

Unidade: € 

Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 

Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas 

Se o Nº e % non se incrementa 
respecto dos dous anos anteriores será 
obxecto de Non Conformidade, 
notificando este resultado aos máximos 
responsábeis. 

TRANSPORTE. FROTA MUNICIPAL 

 
TPTEM  CPSF 

1 RENOVACIÓN DA FROTA MUNICIPAL Nº de vehículos eficientes e sostibles 
adquiridos e % respecto ao total da 
frota municipal 

Unidade: Nº e % 

Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 

Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas 

Se o Nº e o % son igual a CERO será 
obxecto de Non Conformidade, 
notificando este resultado aos máximos 
responsábeis. 

2 CONTROL DOS TRAXECTOS E DO CONSUMO DE COMBUSTÍBEL. FORMACIÓN EN CONDUCIÓN 
EFICIENTE (ECO-CONDUCIÓN) 

Nº de eventos informativos/formativos 
desenvolvidos 

Nº de carteis informativos colocados 

Nº de guías/manuais informativas 
repartidos 

Unidade: Nº 

Nº de empregados públicos 
formados/sensibilizados  

Unidade: Nº 
Nº de traxectos/viaxes optimizados  

Unidade: Nº 
Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 
Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas 

Se o Nº é igual a CERO será obxecto de 
Non Conformidade, notificando este 
resultado aos máximos responsábeis. 

 TRANSPORTE. PÚBLICO, 

PRIVADO E COMERCIAL 

   
TPTEPPC CPSF 

1 INCENTIVAR E FAVORECER O USO DA BICICLETA OU O TRANSPORTE A PÉ NA MOBILIDADE LOCAL Número de melloras aplicadas en 
accesos e infraestruturas. 

Nº de aparcabicicletas. 

Unidade: Nº 

Nº de prazas de aparcabicicletas 
ocupadas / Nº de aparcabicicletas 
existentes. 

Unidade: Nº 

Emisións de CO2 evitadas 

 Unidade: Toneladas 

Se o Nº de aparcabicicletas e melloras é 
igual a CERO será obxecto de Non 
Conformidade, notificando este 
resultado aos máximos responsábeis. 

2 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA Existencia do servizo de transporte a 
demanda 

Unidade: Presencia/Ausencia 

 

Nº de chamadas/contactos anuais 
solicitando ruta 

Nª de rutas “ a demanda” planificadas 
no Concello de Porqueira 

Unidade: Nº 
Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 
Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas 

Se o servizo non se pon en marcha ou o 

Nº de usuarios e rutas é igual a CERO 

será obxecto de Non Conformidade, 

notificando este resultado aos máximos 

responsábeis. 
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INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Liña 
Estratéxica 

Medida PAES 
Indicador de 

realización/desenvolv

emento 

Indicador de 

resultados 
Valoración 

TRANSPORTE. PÚBLICO, PRIVADO 

E COMERCIAL 

 
TPTEPPC CPSF 

3 INCENTIVOS E DIFUSIÓN. RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS Nº de impostos municipais que inclúen 
bonificacións aos vehículos de alta 
eficiencia 

Nº de prazas reservadas a vehículos 
eléctricos ou de alta eficiencia  

Nº de eventos informativos/difusión 

desenvolvidos ou en desenvolvemento 

Unidade: Nº 

Nº de vehículos que acreditan unha 
etiquetaxe enerxética de alta eficiencia 
e % respecto ao total 

Unidade: Nº 

Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 

Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas 

Se o Nº é igual a CERO será obxecto de 

Non Conformidade, notificando este 

resultado aos máximos responsábeis. 

4 PLATAFORMA COCHE COMPARTIDO “CARPOOLING” Existencia dunha plataforma que 
fomente o servizo de compartir coche 

Unidade: Presencia/Ausencia 

Nº de usuarios do sistema 

Unidade: Nº 

Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 

Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas 

A AUSENCIA dunha plataforma ou o Nº 

de usuarios igual a CERO será obxecto 

de Non Conformidade, notificando este 

resultado aos máximos responsábeis. 

5 SENSIBILIZACIÓN E CAMPAÑAS POR UNHA MOBILIDADE LOCAL SOSTIBLE Nº de eventos, xornadas, etc. realizados 
en relación á mobilidade sostibles. 

Unidade: Nº  

Nº de actores económicos e cidadáns 
concienciados/sensibilizados 
Unidade: Nº 

Aforro enerxético anual 

Unidade: MWh 

Emisións de CO2 evitadas 

Unidade: Toneladas  

Se o Nº é igual a CERO será obxecto de 
Non Conformidade, notificando este 
resultado aos máximos responsábeis. 

RESIDUOS 

 

RSU CPSF 

1 INCENTIVOS E SENSIBILIZACIÓN PARA MINIMIZAR A PRODUCIÓN EN ORIXE, FOMENTAR A 
RECICLAXE E FAVORECER A SEPARACIÓN EFECTIVA DE RESIDUOS. 

Nº de eventos, xornadas, etc. realizados 
en relación aos residuos, o seu 
minimización e valorización en orixe 

Unidade: Nº 

Emisións de CO2 evitadas 

 Unidade: Toneladas  

 

Se o Nº é igual a CERO será obxecto de 
Non Conformidade, notificando este 
resultado aos máximos responsábeis. 
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A estructura e organización que se concrete para a aplicación do PAES deberá 

identificar os responsábeis do seguimento nas administracións competentes (Concello 

da Porqueira e Deputación de Ourense) tendo en conta a potencial creación da figura 

de xestor enerxético municipal ou unidade de xestión enerxética local. Estes 

responsábeis realizarán un control/avaliación anual do estado dos indicadores 

quedando rexistrado nun informe anual de seguimento. En caso de detectar 

irregularidades ou incumprimentos segundo o esperado deberase notificar a situación 

ao Alcalde e responsábel enerxético da Deputación de Ourense para que poidan ser 

resoltos o máis axiña posible de forma que se garanta o cumprimento do PAES en 

tempo e forma. A notificación incluirá: 

- Data 

- Descrición situación de Non Conformidade 

- Medidas do PAES ás que se refire 

- Causa 

- Acción inmediata a adoptar 

- Acción correctora a adoptar 

- Verificación da eficacia 
 

Para resolver as Non Conformidades poderán adoptarse novas medidas. Doutra banda, 

deberá terse en conta a posibilidade que durante o período de aplicación do plan 

desenvólvanse novas normativas e esixencias técnicas en materia de redución de 

emisións, consumos e eficiencia ou se produzan melloras técnicas ou tecnolóxicas 

respecto das contempladas na presente planificación. Estas novas medidas ou 

actuacións incorporaranse á planificación enerxética local baixo o criterio de mellora 

continua do sistema. 
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