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Novembre 2008: La Diputació de 
Barcelona esdevé una entitat 

coordinadora territorial del Pacte 
dels Alcaldes i Alcaldesses. 

Actualment (gener 2012): 169 
municipis (54%) adherits al Pacte, 

representen més del 90% de la 
població de la província.



EL SUPORT 

1) Creació d’una metodologia i finançament (100%) per fer els Plans d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES). 

http://www.diba.cat/en/web/mediambient/pactealcaldes

2) Eines per a l’obtenció dels recursos necessaris per 
implantar les accions

http://www.diba.cat/en/web/mediambient/elena

3) Creació de materials de communicació específics i 
organització d'activitats durant la setmana de l’Energia 
destinades als municipis

http://www.diba.cat/en/web/mediambient/pactealcaldes/recursos

4) Formació específica per a tècnics municipals
http://www.diba.cat/en/web/mediambient/form



SUPORT EN L’ELABORACIÓ DELS PAES

Des de l’any 2008 la Diputació de Barcelona ha destinat 2,2M€ per a la 
redacció de PAES

Els PAES no tenen cost econòmic per als Ajuntaments. Sí que han de 
facilitar dades relatives als seus equipaments i col·laborar en la redacció del 
PAES d’una forma activa.

Els informes de seguiment

Diputació de Barcelona s’ha compromès ha donar suport en el seguiment
dels PAES. 

Creació d’un model propi de seguiment, a l’espera de ser validat per l’oficina
del Pacte d’Alcaldes



EL COMPROMÍS

Reduir les emissions de GEI més d’un 20% l’any 2020.

Metodologia DIBA: any base 2005. Inclou residus i cicle de l’aigua. Es fan 
Visites d’avaluació energètica a equipaments municipals.

MUNICIPI

PAES
•Transport  (públic i privat)

•Consum domèstic energia 

•Tractament de residus

• Serveis 

•Cicle de l’aigua (consum 
d’aigua)

• Producció local d’energia

AJUNTAMENT
•Flota municipal i externalitzada

• Equipaments i infraestructures

• Enllumenat i semàfors

• Bombament d’aigua

•Indústria 
(sector 
secundari)

•Sector primari

3% de les 
emissions PAES



ALGUNS PROBLEMES DETECTATS

- Al principi no hi havia una metodologia clara per part de l’Oficina del Pacte 
d’Alcaldes

Es va crear una metodologia pròpia que posteriorment es 
va haver d’ajustar a la desenvolupada per la JRC.

- Arrel d’aquests canvis ara cal fer alguns modificacions a PAES ja lliurats.

- La recollida de dades pot portar més temps del previst. Aquest factor fa 
difícil el compliment de terminis. La majoria de municipis (70%) son petits, 
menys de 20.000 habitants. Sovint, une manca de recursos comporta 
dificultats per obtenir dades. 

- Hi ha informació clau de consums energètics (CL i GLP) que només està
disponible a escala provincial.                   

Cal fer doncs, estimacions per baixar a escala municipal



RESULTATS (http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=60ff9afa-4430-4a54-89aa-7f25b3812abe&groupId=471041)

135 PAES

2,7Responsabilitat de les emissions de l’Ajuntament** (%)
0,16Emissions de l’Ajuntament per habitant (tCO2-eq/hab)
4,53Emissions PAES per habitant (tCO2-eq/hab)
7,42Emissions per habitant (tCO2-eq/hab)

59Accions de responsabilitat directa de l’Ajuntament (%)
Nombre d'accions per assolir l’objectiu
Emissions dels Ajuntaments (tCO2-eq)
Potencial de reducció d’emissions (tCO2-eq)
Emissions PAES (tCO2-eq*)
Emissions (tCO2-eq) 19.243.820

12.444.650

2.488.930
336.556

6.254

* sector primari i indústria exclosos ** sobre les emissions PAES

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=60ff9afa-4430-4a54-89aa-7f25b3812abe&groupId=471041


LES EMISSIONS
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• Les emissions PAES relatives 
(per habitant) solen ser més 
elevades en els municipis més 
petits

• Aquest patró es repeteix en els 
emissions per habitant derivades 
de l’activitat de l’Ajuntament

• Els municipis petits també solen tenir 
emissions relatives més elevades en el 
sector transport i domèstic

DIFICULTAT PER PLANTEJAR 
ACCIONS PER MUNICIPIS PETITS



LES ACCIONS
134 SEAP

Nombre 
d'accions

Estalvis energètics 
(kWh/ any)

Producció 
energètica(kWh/ yr)

Costos per 
l'Ajuntament (€)

Reducció 
d'emissions(tCO2/ any)

Sector municipal 2814 325.440.843 40.000 206.296.563 150.713
Sectors serveis i domèstic 474 1.461.893.209 1.223.627 40.835.458 612.075
Transport privat i comercial 236 571.371.690 0 19.818.340 204.339
Producció energètica renovable local (Administració 
pública) 619 931.506 187.250.747 261.933.607 99.879
Producció energètica renovable local (Sector 
privat)* 127 2.334.248 320.132.599 788.510 170.014
Cogeneració i climatització de barri (Administració 
pública) 14 670.240 6.324.579 1.978.738 2.367
Cogeneració i climatització de barri (Sector privat) 2 0 5.405.253 30.000 1.092
Planificació i mobilitat 515 1.899.553.118 5.250 301.357.839 645.974
Compra verda 238 59.756.151 300.500 943.457 40.168
Participació i sensibilització 599 650.238.460 14.817.981 10.912.681 183.518
Altres (inclou residus i cicle de l'aigua) 616 86.364.641 8.125.000 49.533.090 359.203
TOTAL 6254 5.058.554.106 543.625.536 894.428.282 2.469.343
*  Els costos estiomats provenen de les mesures per promoure la producció d'energies renovables 
en el sector privat: campanyes, assessoraments, rebaixa de taxes...

• La majoria d’accions proposades afecten al sector municipal, tot i que les emissions 
relatives són baixes 

•La majoria d’accions de renovables, 83%, les ha d’impulsar l’Administració pública

L’acció municipal ha de ser exemplar per afavorir la implicació d’altres sectors



LES ACCIONS

estalvi 
energètic 

(kWh/ hab.)

Producció 
energètica 
(kWh/ hab)

Reducció de 
GEH 

(tCO2/ hab)

Cost estimat 
per 

l'Ajuntament 
(€/ hab)

< 1.000 hab. 1.901 2.222 1,75 3.338
1.000 a 5.000 hab. 2.105 1.327 1,40 1.182
5.000 a 20.000 hab. 2.048 184 1,00 292
20.000 a 50.000 hab. 1.874 145 0,65 179
>50.000 hab. 1.496 132 0,81 295
Total general 1.698 182 0,83 300

Els municipis petits han de fer un esforç econòmic relatiu clarament 
superior als municipis més grans. Tanmateix l’estalvi energètic i 
d’emissions així com la producció energètica local relatius també són més 
favorables.

A Girona el 85% dels municipis són petits, de menys de 5000 habitants. 



LES EINES

Metodologia per fer els PAES 
http://www.diba.cat/en/web/mediambient/pactealcaldes/paes

Programari per fer l’inventari d’emissions: DESGEL (Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat)
http://www.diba.cat/en/web/xarxasost/desgel

Guia d’accions per a municipis de menys de 20.000 habitants
http://www.diba.cat/en/web/mediambient/pactealcaldes/paes



DESGEL

És un software gratuït per realitzar el diagnòstic energètic i l'avaluació de les 
emissions de GEH d’un municipi

Avaluar els consums energètics i d'emissions de gasos d'efecte hivernacle 
del municipi.

Recolzar el procés de planificació.

Elaborar l’inventari base d'emissions del Pla d'acció per a l'energia 
sostenible (PAES).

Facilitar el treball de seguiment periòdic i elaborar l’inventari de seguiment 
d'emissions.

Analitzar les tendències d’indicadors significatius del municipi.

Avaluar el compliment dels objetius fixats en el marc del Pacte.



DESGEL



DESGEL



SUPORT A LA COMUNICACIÓ I A LA DIFUSIÓ

• Publicacions destinades a la població i als municipis 

• Recursos de comunicació disponibles a la web

Activitats per la setmana de l'Energia (62 municipis)

•Cine fòrum (2010): “Nous resterons sur Terre” de Pierre Barougier et 
Olivier Bourgeois (30 sessions)

• Paquet de 9 films sobre el canvi climàtic (2011) (30 sessions)

•Teatre per les escoles: 
• 2010-“Ígrigor la terra s’escalfa” (15 sessions)

• 2011 “Operació domèstica” (15 sessions)

• Conferències i tallers per al públic (60 conferències, 30 per any)



FORMACIÓ ESPECÍFICA PER AL PERSONAL DELS AJUNTAMENTS

Cursos:

- sobre enllumenat públic

- instal·lacions de solar tèrmica

- instal·lacions de solar fotovoltaica

- d’auditories energètiques en equipaments municipals

- gestió energètica municipal

Dues edicions de cada curs

Més de 200 participants.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Diputació de Barcelona

T. 934 022 222
ext. 37205

melcionfc@diba.cat


