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Orientació i abast dels projectes

Anna Camp, Tècnica Medi Ambient
acamp@ddgi.cat / 972185089

Dimecres, 3 de febrer de 2021

221 municipis
20 PAESC supramunicipals
1 any

Marc Marí (mmari@ddgi.cat)
* Biòleg. Cap del Servei de Medi Ambient
Anna Sanitjas (asanitjas@ddgi.cat)
* Enginyera de forests. Experta en gestió forestal adaptativa, gestió d’espais naturals, igualtat de gènere
Judit Vilà (juditvila@ddgi.cat)
* Ambientòloga. Experta en comunicació, participació, educació ambiental i cooperació municipal.
Jaume Llunell (jllunell@ddgi.cat)
* Ambientòleg. Expert en GIS, gestió de residus i política agrària.
Remei Aldrich (raldrich@ddgi.cat )
* Enginyera en eficiència energètica. Experta en instal·lacions d’energia renovable.
Anna Camp (acamp@ddgi.cat)
* Ambientòloga. Experta en transició energètica i canvi climàtic.

PAESC supramunicipal vs. PAESC municipal


Es redactarà el PAESC per TOTES les Unitats del paisatge – Inici 15 de març 2021
(1)



Enviarem les convocatòries de reunió a tots els ajuntaments, consells comarcals i consorcis de totes les unitats del
paisatge

El meu municipi té menys de 20.000 habitants i vull definir accions concretes pel meu municipi. Què cal fer?
(1) Sol·licitar la redacció del PAESC abans de l’1 de març de 2021 a través del
Pla de serveis per a la transició energètica i l’acció climàtica
(2) Lliurar l’excel de dades de consum energètic a materesa@ddgi.cat abans del 15 de març de 2021



El meu municipi té més de 20.000 habitants però vull participar activament en la redacció del PAESC supramunicipal
(1) Participa a les reunions de coordinació
(2a) Lliura el teu PAESC a la Diputació i així l’equip redactor podrà incorporar els resultats del teu document al
PAESC supramunicipal
(2b) Inspira’t amb el PAESC supramunicipal i incorpora aquestes accions quan redactis el teu PAESC.

He sol·liciat la redacció del PAESC a través del Pla de sevei, i ara què?


Recorda enviar l’excel de recollida de dades abans del 15 de març de 2021 a materesa@ddgi.cat



Us convocarem a la primera reunió amb tots els municipis de la teva Unitat de paisatge. En aquesta
reunió hi participarà el tècnic responsable del PAESC de la teva Unitat del Paisatge de la Diputació de
Girona i l’empresa que redactarà el document. En aquesta reunió es tractaran els següents punts clau:
(1) Quants municipis de la teva unitat han assumit el compromís?
(2) Quants municipis han lliurat les dades?
(3) Objectiu de reducció municipal o supramunicipal (sempre superior a 40% de reducció
d’emissions). Volem treballar de forma individual o conjunta?
(4) Calendari d’execució dels treballs i planificació de les reunions.

Si un municipi lliura les dades més tard del 15 de març de 2021 no podrem calcular les emissions i
no podrem planificar accions municipals. Aquests municipis i els municipis que no sol·licitin el Pla de
serveis se li lliurarà el PAESC supramunicipal amb accions supramunicipals.

Municipis que han sol·licitat la redacció del PAESC:
Alt Empordà:
• La Vajol
• Palau de Sta. Eulàlia
• Vilajuïga
Baix Empordà:
• Corçà
• Cruïlles, Monells i St. Sadurní de
l’Heura
• Torroella de Montgrí
La Selva:
• Susqueda
• Vidreres
Garrotxa:
• La Vall d’en Bas

Gironès:
• Bordils
• Campllong
• Cassà de la Selva
• Flaçà
• Madremanya
• Quart
• St. Jordi Desvalls
• Vilablareix
Pla de l’Estany:
• Cornellà del Terri
• Esponellà
• Serinyà
• St. Miquel de Campmajor

Municipis que han lliurat l’excel de recollida de dades: Cap ni un

Ripollès:
• Campdevànol
• Molló
• Ogassa
• Pardines
• Planoles
• Queralbs
• Ripoll
• Setcases
• St. Joan de les Abadesses
• St. Pau de Segúries
• Toses
• Vallfogona de Ripollès
La Cerdanya:
• Alp

Resum
Municipis de menys de 20.000 habitants:
 Sol·liciteu el Pla de serveis per a la redacció del PAESC abans de l’1 de març de 2021. Si
teniu dubtes contacteu amb l’Esther Busquets: ebusquets@ddgi.cat 972185071
 Envieu l’excel de recollida de dades. Si teniu dubtes contacteu amb la Ma Teresa Egea
materesa@ddgi.cat 972185183
Municipis de més de 20.000 habitants:
 Participeu a la primera reunió online i coordinemnos
Les primeres reunions de coordinació per a cada Unitat seran la segona quinzena de març. Us enviarem
la convocatòria a través d’eacat i de manera informal a través del correu electrònic.

L’objectiu: Redactar 20 PAESC supramunicipals que recullin accions específiques per cada
un dels 221 municpis…….en un any.
Si teniu dubtes em podeu contactar directament: acamp@ddgi.cat / 972185089

