Pla d’Acció per al Clima i l’Energia
Sostenible (PAESC)

El Pla d’Acció per al Clima i
l’Energia Sostenible (PAESC)
Les autoritats locals que se subscriuen al Pacte de
Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia es
comprometen a presentar un Pla d’Acció per al Clima i
l’Energia Sostenible (PAESC) abans que transcorrin
dos anys des de la data d’adhesió, és a dir, la data en
què el ple municipal decideix oficialment subscriure’s al
Pacte.

Què és un PAESC?
El PAESC és un pla d’accions molt concretes que
proposa mesures i polítiques que s’executaran per
assolir els objectius del 40% de reducció d’emissions el
2030 en matèria d’energia, mobilitat, residus, aigua i
clima.
El PAESC ha de basar-se en els resultats de:
Un Inventari d’Emissions de Referència (IRE)
Una Avaluació dels Riscs i de la Vulnerabilitat climàtics
(ERV)

El model
El model del pla que utilitzen els signants del Pacte
inclou les següents parts:
Estratègia

Inventaris
d’emissions
Accions de mitigació

Tauler de puntuació
Riscos i
vulnerabilitats
Accions d’adaptació

Inclou la visió, els objectius de reducció de les emissions de
CO2, els objectius d’adaptació, l’assignació de personal i les
capacitats econòmiques, i la participació de les parts
interessades i dels ciutadans.
Indiquen el nivell actual de consum energètic final i les
emissions de CO2 associades per vector energètic i per sector.
Defineix una llista d’accions clau de mitigació establertes per
posar en marxa l’estratègia general, juntament amb terminis,
responsabilitats i pressuposts assignats i càlculs dels impactes.
Dedicat a comprendre les àrees del cicle d’adaptació en que ha
progressat el signant.
Dedicat a les vulnerabilitats, els perills i els impactes del canvi
climàtic i la seva avaluació.
Dedicat als plans d’acció i a les accions individuals, entre les
que s’inclouen diversos paràmetres rellevants (com el sector, el
marc temporal, les parts interessades i el cost).

El model
És el document clau que mostra com el signant
arribarà a la seva visió i als seus objectius.
Una vegada omplert el model, les dades fonamentals
es recullen en forma de gràfic tant per la mitigació com
per l’adaptació.
Els models estan disponibles
electrònic i full de càlcul d’Excel.

en

dos

formats:

El model

Quins sectors es consideren en
un PAESC?
Atès que els compromisos del Pacte es refereixen a
tota la zona geogràfica de l'autoritat local, el pla d'acció
ha d'incloure accions que cobreixin els sectors
d'activitat dels actors públics i privats.
Els signants del Pacte són lliures de triar els seus
principals àmbits d'actuació, però es preveu que la
majoria dels plans d'acció cobreixin els sectors que es
tenen en compte dins de l’IRE i l’ERV.

Quins sectors es consideren en
un PAESC?
Per a la part de la mitigació es recomana incloure
accions dirigides als sectors clau del Pacte:
Edificis, equips i instal·lacions municipals i no municipals;
edificis residencials; transport; indústria; producció local
d'electricitat; calor local i producció de fred, i altres (per
exemple, agricultura, silvicultura i pesca).

Per a la part d'adaptació, alguns dels principals
sectors que poden millorar la resiliència de les ciutats
inclouen:
Infraestructura, serveis públics, ordenació del territori, ambient
i diversitat, agricultura i silvicultura, i economia.

Seguiment del PAESC
Per garantir que els PAESC presentats s’ajusten als
principis del Pacte de batles i Batlesses, es duu a terme
una anàlisi dels plans d’acció presentats, és a dir, un
seguiment.
El seguiment contribueix a garantir la credibilitat i
fiabilitat de la iniciativa del Pacte de Batles i Batlesses.
Els signants es comprometen a informar del seu progrés
cada dos anys.

Inventari d’Emissions de
Referència (IRE)
L’IRE quantifica la quantitat d’emissions de CO2 a
causa del consum d’energia en el territori dels signants
del Pacte de Batles i Batlesses i identifica les fonts de
les emissions de CO2 principals i els potencials de
reducció.

És el punt de partida de les accions de mitigació en
l’elaboració del PAESC, ja que proporciona informació
sobre la naturalesa dels sectors que emeten CO2.

Avaluació dels Riscs i de la
Vulnerabilitat climàtics (ERV)
L’ERV és necessària per a la part d’adaptació de
l’elaboració del PAESC.

Pretén crear una base sòlida per fixar les prioritats i els
objectius en resposta al canvi climàtic d’una ciutat o
regió.
Resumeix les condicions climàtiques actuals, els canvis
prevists, l’avaluació dels punts forts i febles i els riscs i les
oportunitats quant als esforços de mitigació i adaptació al
canvi climàtic.

En resum
Els municipis tenen dos anys des de la seva
adhesió per realitzar el PAESC
S’han d’assolir objectius del 40%
de reducció d’emissions el 2030
El PAESC ha de basar-se en els resultats d’un IRE i un ERV
S’ha de dur a terme un seguiment cada dos anys
per garantir la credibilitat i fiabilitat de la iniciativa

Més informació a:
www.pactodelosalcaldes.eu
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