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    El Pacte dels alcaldes és una iniciativa de la 
Comissió Europea, que té com a objectiu superar 
el compromís de la UE de reduir en un 20%, 
abans de l’any 2020, les emissions de CO 2 i dels 
gasos d’efecte hivernacle. 
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• A data de gener de 2012,  3.408 autoritats locals han  signat el 
pacte d’Alcaldes

• Actualment hi ha 96 coordinadors territorials del Pacte,  entre 
els quals s'hi compta la Diputació de Girona

• S’han lliurat 1.129 PAES, dels quals, 177 ja han est at acceptats

www.eumayors.eu



Compromisos dels signataris

• Superar l'objectiu establert per la UE per l’any 2020
• Fer un inventari de referència de les emissions 
• Presentar el PAES en un termini màxim d’un any
• Adaptar les estructures del municipi per empendre les mesures 

necessàries
• Mobilitzar la societat civil per a que participi en el desenvolupament 

del PAES
• Presentar els informes d’execució bianualment
• Compartir experiències amb altres municipis
• Organitzar jornades de sensibilització
• Participar en la Conferència de la UE d’Alcaldes per una Europa amb 

Energia Sostenible
• Difondre el missatge del Pacte
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Àmbits de l'inventari d'emissions

� Obligatoris

� Edificis i instal·lacions municipals
� Edificis del sector serveis
� Edificis residencials
� Transport local (excloses les vies de comunicació estatals)

� Optatius:

� Sector primari
� Indústria
� Tractament de residus
� Tractament d'aigua
� Producció local d'energia
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El Pla d'Acció per a una Energia Sostenible

• Té l’objectiu de definir les accions per superar els objectius del 20/20/20.

• Parteix de la feina feta en l’Agenda Local 21 i inclou el càlcul de les emissions de 
GEH o de CO2.

• Es centra en àmbits de competència municipal.

• Promou accions concretes, significatives i viables econòmicament.

• Ha de comptar amb la participació dels agents i els veïns del municipi.



Àmbits del PAES

� Sector privat
� Edificis residencials
� Edificis del sector serveis
� Transport privat
� Reducció de generació de residus i millora de la di sposició selectiva
� Reducció de consum d'aigua
� Producció local d'energia

� Ajuntament
� Edificis i instal·lacions municipals
� Enllumenat públic i semàfors
� Transport: flota municipal i transport públic d'àmb it local
� Tractament de residus
� Tractament d'aigua residual
� Producció local d'energia
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Sectors de les accions del PAES

� Edificis i instal·lacions
� Transport
� Producció local d'energia
� Distribució de calor/fred
� Planejament del territori
� Compra verda
� Participació del sector privat i els ciutadans
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• Index del Pla d'Acció per a una Energia Sostenible
– Introducció sobre el Pacte

– Anàlisi de la situació: breu descripció del municipi des del 
punt de vista energètic i dades de partida

– El Pla d'acció: objectius estratègics i taula resum

– Procés de participació

– Avaluació i seguiment

– Finançament

– Fitxes de les accions
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Estructura de suport al Pacte a les comarques gironines

� Diputació de Girona: impuls del Pacte, coordinació del programa i 
assistència tècnica i jurídica

� CILMA: formació i suport a iniciatives supramunicipals

� Consells Comarcals i Agències Locals de l'Energia: definició de les 
accions a nivell comarcal, suport tècnic

� ICAEN: subministrament de dades de consum i col·laboració per 
definir un PAES marc
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Municipis adherits el gener de 2012
Girona

Ordis

Figueres

Arbúcies

La Vall de'n Bas

Riudarenes

Navata

Llívia

Planoles

Bolvir

Molló

Tossa de Mar

Albanyà

Setcases
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Passos per adherir-s'hi

1. Aprovar per Ple l'adhesió al Pacte i facultar l'alcalde o alcaldessa per a que 
signi el formulari d'adhesió 

2. Signar el formulari d'adhesió 

3. Comunicar l'adhesió a la Diputació de Girona 

4. Fer l'inscripció on-line al web de l'Oficina del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses 
(CoMo) a www.eumayors.eu. Caldrà emplenar totes les dades i adjuntar-hi el 
formulari d'adhesió degudament signat 

5. Seguir les indicacions de l'Oficina del Pacte que es rebin per correu electrònic 
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Documents disponibles en català

Document de presentació del programa

Text del Pacte dels Alcaldes

Model d'acord de Ple d'adhesió al Pacte

Formulari d'adhesió 

http://www.ddgi.cat/
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Convocatòria 2012 de subvencions “Del Pla a l'Acció”  
– Punt suplementari per a signataris

– Redacció de PAES concepte subvencionable

– Prioritat 1: energia

– Prioritat 2: biodiversitat 

– Prioritat 3: connectivitat

– Data límit: 29 de febrer 

– Imports màxims: 

– 10.000 euros per municipis de menys de 1.000 habitants

– 15.000 euros per municipis de més de 1.000 habitants
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• Beneficis ambientals
– Reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle

• Beneficis econòmics
– Reducció de costos energètics

– Oportunitat de negoci per a les empreses
• Beneficis socials

– Generació de llocs de treball de qualitat

• Benefici estratègic
– Reducció de la dependència energètica de tercers països
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