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1.1 Document de metodologia

1.2 Document PAESC marc

1. Metodologia per a la redacció dels PAESC a CCGG.

2. Eines per a l’adaptació

2.1 Base de dades municipals de vulnerabilitat al canvi climàtic

2.2 Trasllat de vulnerabilitat al SECAP Template

3. SECAP template

4. Guies d’accions

4.1 Mitigació

4.2 Adaptació

5. Altres



http://www.ddgi.cat/web/servei/942/programa-de-coordinacio-del-pacte-dels-alcaldes-a-les-

comarques-gironines





1. Metodologia per a la redacció dels PAESC a les CCGG

Índex

Novetats:
- Unitats de paisatge / municipis que han sol·licitat el pla de serveis.
- Simplificació de les fitxes d’accions de mitigació i adaptació.
- Inclusió de la pobresa energètica.
- Adaptació.

1.1 Document de metodologia



1. Metodologia per a la redacció dels PAESC a les CCGG

Índex

1.2 Document de PAESC marc



Índex

1.2 Document de PAESC marc

Pla de serveis.



Índex

1.2 Document de PAESC marc

Pla de serveis.



Fitxa mitigació

1.2 Document de PAESC marc

Fitxa adaptació



2. Eines per a l’adaptació

Projecte ECTADAPT 

“Adaptar-se als efectes esperats del canvi climàtic”

2.1 Base de dades municipals de vulnerabilitat al canvi climàtic

https://sitmun.ddgi.cat

Pla de serveis:

- Completar enquesta adaptació i

modificar vulnerabilitat si s’escau.

Es tracten les dades per

municipi.



2.1 Base de dades municipals de vulnerabilitat al canvi climàtic

Per anar més enllà:



2. Eines per a l’adaptació

2.2 Trasllat de la vulnerabilitat al SECAP template

Pla de serveis.



3. SECAP template

Document que conté la informació que cal traslladar a My Covenant.

https://mycovenant.eumayors.eu/user/sign-in/login

Pla de serveis.



3. SECAP template

- Revisar les dades de l’inventari 2005 (si municipi ja té PAES previ, si no, introduir-lo).

- Incloure l’inventari 2018.



3. SECAP template

S’omple a través de l’excel “Trasllat de la vulnerabilitat al SECAP template” i noves dades.

És un resum del pla d’acció de mitigació i un resum del d’adaptació.



3. SECAP template

Incloure descripció més detallada de 3 accions clau de mitigació i 3 d’adaptació.

Incloure descripció més detallada de mínim 3 accions de mitigació i 3 d’adaptació, que no 

siguin accions clau.

Per aprofundir:



4. Guies d’accions

4.1 Mitigació

Sessió específica el dimecres 10 de febrer

1. Eficiència energètica, sensibilització i participació.

2. Xarxes elèctriques intel·ligents

3. Vehicle elèctric i mobilitat sostenible

4. Fotovoltaica/energies renovables

5. Xarxes de calor amb biomassa

6. Planificació estratègica

7. Finançament i models de negoci

8. Pobresa energètica

9. Geotèrmia

> 100 accions



4. Guies d’accions

4.2 Adaptació
1. Aigua : abastament, pluvials, sanejament i consums municipals.

2. Edificis

3. Energia

4. Residus

5. Contractació pública

6. Agricultura i sector forestal

7. Medi ambient i biodiversitat

8. Protecció civil i emergències

9. Salut

10. Transport

11. Planificació urbanística

12. Turisme

13. Participació ciutadana

14. Litoral i ecosistemes costaners

15. Activitats econòmiques i indústria

Sessió específica el dimecres 17 de febrer

> 120 accions



5. Altres

A més, DdGi facilitarà a les empreses redactores: 

- IRE 2005 municipal

- ISEs 2006-2019 municipals

- Dades facilitades per els ajuntaments que han sol·licitat el Pla de Serveis



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


