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Programa de coordinació del Pacte
de les Alcaldies pel Clima i l’Energia

Compromisos del Pacte
COM HO FAREM?
MITJANÇANT LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
• Disminuir el consum d’energia > 32,5%.
• Consum elèctric 50% renovable al 2030 i 100% el 2050 prioritzant la proximitat de
la producció elèctrica als centres de consum i la generació d’energia distribuïda.
• Consum final d’energia >32,5% renovable al 2030
AMB PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
ESTABLINT MECANISMES DE GOVERNANÇA
AMB PLANIFICACIÓ SUPRAMUNICIPAL I MUNICIPAL
Una visió de futur pel nostre territori en corresponsabilitat amb els reptes globals

2. MITIGACIÓ I
ADAPTACIÓ
ACTUAR
(CONTRA EL
CANVI CLIMÀTIC)
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Actuar contra les causes

Actuar contra les conseqüències

MITIGACIÓ
Reduir les emissions de gasos
amb efecte hivernacle (CO2 eq.)
actuant sobre la causa del
canvi climàtic, i millorant els
embornals de C.

ADAPTACIÓ
Prevenir, lluitar i preparar-se per als impactes
climàtics (sequeres, onades de calor, pluges
torrencials, pujada del nivell del mar, falta de neu
...) i les seves conseqüències (incendis forestals,
inundacions, escassetat d'aigua, intrusió salina,
al·lèrgies, epidèmies ...), actuant sobre el
territori per fer-lo més resilient i menys
vulnerable.

Programa de coordinació del
Pacte de les Alcaldies pel Clima i
l’Energia

20 PLANS D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA I
EL CLIMA (PAESC) supramunicipals
Municipis agrupats per unitats de paisatge
Estan en redacció, 1 any (maig 2021- maig
2022)

Programa de coordinació del Pacte de
les Alcaldies pel Clima i l’Energia
Participació del procés de redacció dels PAESC a les comarques gironines

Mitjançant la plataforma DECIDIM
https://paesc-decidim.ddgi.cat/

INVENTARI
Emissions de comarques gironines

2005

2019

El compromís és reduir les emissions com a mínim un 55% fins l’any 2030 i
esdevenir climàticament neutres al 2050.

INVENTARI
Evolució de les emissions de 2006 a 2019
Per sectors

Increment
total
+5,67%

-33%

+19%

-1,62%

-1,07%

+11,79%

INVENTARI
Evolució de les emissions de 2006 a 2019
Per fonts d’energia

Accions per mitigar el canvi climàtic
TRANSPORT
•

Redactar pla de mobilitat supramunicipal. Crear taula de
coordinació.

•

Ampliar les vies ciclables i la connexió entre municipis a través del
Consorci de les vies Verdes

•

Millora dels horaris i connexions del transport públic i compaginar

els horaris del transport escolar
•

Impuls/compra de vehicles elèctrics/maquinària per ús compartit
entre municipis (borsa comarcal).

•

Instauració, adaptació o millora del servei de transport a demanda

•

Crear punts de recollida de compres per a internet, amb l’objectiu
de reduir les emissions associades al transport comercial.

•

Estudis de mobilitat en zones de concentració econòmica

Accions per mitigar el canvi climàtic
RESIDENCIAL I TERCIARI (I)
• Campanyes d’informació energètica adreçades la
ciutadania i a les empreses
• Fomentar la rehabilitació energètica dels edificis del sector
privat/equipaments turístics i crear una oficina
supramunicipal.
• Incentivar l’autosuficiència energètica en habitatges aïllats
en espais naturals
• Facilitar l'accés a les IT (fibra) a tots els municipis

• Crear un segell de certificació ambiental a les empreses
turístiques i promoure accions de pacificació del turisme

Accions per mitigar el canvi climàtic
RESIDENCIAL I TERCIARI (II)
• Campanya per a incentivar la creació d'instal·lacions de
biomassa en els sectors privats del municipi
• Coordinació de consum i producció de biomassa

• Creació de comunitats energètiques locals associat a la
implantació d'energies renovables
• Estudiar la viabilitat de recuperació de les instal·lacions ja

existents de generació d'energia renovables, especialment
les centrals hidràuliques
• Promoure l’aplicació de la geotèrmia en habitatges/edificis
de nova construcció
• Implantar l’aprofitament de biogàs a partir de granges,
depuradores i plantes de compostatge

Accions per mitigar el canvi climàtic
AJUNTAMENT

2-3%

• Accions municipals ens els edificis, enllumenat públic,

flota municipal, transport urbà, residus, etc.
• Compres agrupades entre diversos ajuntaments amb
contracte de serveis energètics que tingui una garantia
d’estalvis associada.
• Col·laboracions en la prevenció dels residus i els
sistemes de recollida porta a porta (PaP)

Accions per mitigar el canvi climàtic
SECTOR INDUSTRIAL
• Foment de l’eficiència energética i les energies

renovables a les indústries
• Crear comunitats locals d'energia renovable en el
sector industrial

• Programa de suport a empreses per establir
relacions de simbiosi industrial en els polígons

Accions de pobresa energètica

• Programa de suport a la pobresa energética

• Constituir taules de coordinació per definir una estratègia de pobresa energética
• Oficina supramunicipal habitatge contra la pobresa energética

VULNERABILITAT
Onades de calor
Accions d’adaptació:

• Crear “Fons climàtic municipal” per executar
accions en edificis
• Pla contra la pobresa

• Campanyes de control de plagues que afecten la
salut pública
• Refugis climàtics
• Identificar les illes de calor urbanes i mitigar la
radiació solar
• Certificació de les empreses sector turístic
• Pla de formació adreçat als càrrecs electes

VULNERABILITAT
Onades de fred
Accions d’adaptació:
• Refugis climàtics
• Revisar els criteris urbanístics i incorporar criteris
d’adaptació, d’estalvi de recursos i de prevenció

de riscos en el planejament municipal

VULNERABILITAT
Precipitació extrema i inundacions
Accions d’adaptació:

• Actualització del DUPROCIM (Document únic de
protecció civil municipal) tenint en consideració
les projeccions i impactes associats al canvi

climàtic i garantint els sistemes d’alerta adients
• Revisar els criteris urbanístics i incorporar criteris
d’adaptació, d’estalvi de recursos i de prevenció
de riscos en el planejament municipal
• Revisar els usos i el planejament en les zones
inundables

VULNERABILITAT
Pujada del nivell de mar
Accions d’adaptació:
• Conservació, recuperació o restauració
d’ecosistemes dunars o sistemes platjaduna
• Avaluar la pujada del nivell del mar al
municipi
• Revisar els usos i el planejament en les

zones inundables i en el litoral afectat per la
pujada del nivell del mar

VULNERABILITAT
Risc d’incendi forestal
Accions d’adaptació:
• Pla municipal per l’ús de la biomassa
forestal

• Instruments d’ordenació forestal en els
boscos públics i promoure’ls als privats
• Pla de gestió forestal municipal
• Ramaderia extensiva per prevenció
d’incendis i per incentivar economia local
• Limitar l’antropització de les lleres i fer-ne
manteniment com a prevenció

VULNERABILITAT
Sequeres i l’escassetat d’aigua
Accions d’adaptació:
• Control de la falca salina
• Pla de contingència per a l’abastament
d’aigua (recursos hídrics alternatius per

assegurar el servei) extensiu al sector privat
•

Estudiar el potencial del municipi per a la
reutilització de les aigües residuals

• Recollir i reutilitzar les aigües pluvials amb
dipòsits en equipaments públics.

Una vegada els municipis tinguin el
PAESC, què?
• Aprovació del PAESC per Ple municipal, així com aprovació del nou compromís del Pacte per a la
neutralitat climàtica per al 2050 (AJUNTAMENTS)
• Carregar els PAESC a la plataforma europea www.eumayors.eu (DDGI)

• Sol·licitar plans de servei per rebre assistència tècnica en les diferents accions i sol·licitar ajuts
econòmics per executar les accions (AJUNTAMENTS)
• Activar l’acció dels diferents nivells de governança per impulsar accions supramunicipals planificades
(AJUNTAMENTS, CONSELL COMARCALS, OTE’s, DDGI, CILMA i GENERALITAT)
• El 2024, encarregar l’assistència tècnica per redactar els informes de seguiment dels PAESC (DDGI)

Gràcies!
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