Pacte d’alcaldes i alcaldesses

CONCEPTES CLAU

La Diputació de Tarragona, el 27 de setembre de 2013, va adherir-se al Pacte
d’alcaldes i alcaldesses com a coordinadora territorial.
En aquest context, i dins el nostre objectiu de continuar treballant pel foment de
l’estalvi energètic a la nostra demarcació, des de la Diputació de Tarragona:
1. volem convidar-vos a adherir-vos a aquest Pacte;
2. respondre als vostres interrogants o dubtes clau relatius a aquesta
iniciativa,
3. informar-vos dels compromisos i oportunitats que aquesta adhesió
us pot suposar.
Alhora, ens posem a la vostra disposició per a qualsevol dubte, aclariment o
necessitat d’informació addicional que tingueu. Per això us demanem que
contacteu amb:
Diputació Tarragona. Dades de contacte del Pacte d’alcaldes:
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori
Servei d’Assistència Municipal (SAM)
Correu-e: sam.mset@dipta.cat
Tel.: 977.23.36.62
Persones de contacte:
Josep Maria Prunera Figuerola, cap de la Unitat
Montse Balcells Cabré, àrea tècnica
Núria Rovira Costas, àrea tècnica
Marta Ochoa Calvo, administració

Conceptes clau d’aquest document:
1) El Pacte d’alcaldes i alcaldesses... Què és?
2) Per què adherir-se al Pacte d’alcaldes i alcaldesses?
3) Quins compromisos suposa adherir-se al Pacte d’alcaldes i alcaldesses?
4) Què és un IRE i un PAES?
5) Què vol dir que la Diputació és coordinadora territorial?
6) Quina programació preveu la Diputació per fer arribar el Pacte al territori?
7) Així doncs, què us oferirem amb el programa d’assistència?
8) I què us demanarem a aquells que us hi vulgueu adherir?
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1) El Pacte d’alcaldes i alcaldesses... Què és?
El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per l’energia és una iniciativa de la
Comissió Europea (que va començar l’any 2008) per promoure la participació
del món local (les ciutats i pobles) en la lluita contra el canvi climàtic amb
l’assumpció de compromisos concrets en matèria d’estalvi energètic i foment de
les energies renovables.
És un compromís VOLUNTARI amb la signatura del qual els municipis
assumeixen l’objectiu de reduir les seves emissions més d’un 20% l’any
2020. Concretament, proposa l’estratègia del triple 20:
- 20 reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle (sobretot
CO2),
- 20 millorar un 20% l’eficiència energètica
- 20 i incrementar un altre 20% l’ús d’energies renovables.
2) Per què adherir-se al Pacte d’alcaldes i alcaldesses?
Des de la Diputació de Tarragona considerem que hi ha tres motivacions
essencials per adherir-s’hi:
1. per responsabilitat amb les generacions presents i futures, davant dels
reptes que planteja el canvi climàtic;
2. per necessitat i economia, ja que les despeses en matèria energètica són
cada vegada més creixents i suposen un gran repte per al desenvolupament
econòmic local i també perquè graven cada vegada més les hisendes locals;
3. per oportunitat, ja que el finançament europeu fins l’any 2020 té entre els
seus objectius prioritaris la millora de l’eficiència energètica. Atenent a aquest
objectiu, considerem que l’adhesió del vostre municipi al Pacte d’alcaldes i
alcaldesses és una oportunitat única per aconseguir aquest finançament, ja
que les quatre diputacions catalanes estan treballant de forma efectiva i
intensa. En aquest sentit, cal esmentar que la iniciativa del Pacte d’alcaldes i
alcaldesses suposa la primera ocasió en què els ens locals tenen fil directe
amb la Unió Europea, sense els estats o regions com a intermediaris, i és
una excel·lent oportunitat per transmetre les nostres necessitats i obtenir
finançament directe per a executar-les.
3) Quins compromisos suposa adherir-se al Pacte d’alcaldes i alcaldesses?
Per aconseguir l’objectiu del Pacte d’alcaldes i alcaldesses, els signataris
assumeixen els següents compromisos:
1. Preparar un Inventari de Referència d’Emissions (IRE) en el període d’un
any des de la seva adhesió;
2. presentar el Pla d’acció per a l’Energia Sostenible del municipi (PAES) en
el termini d’un any des de la data d’adhesió;
3. Presentar un informe de seguiment biennal del PAES a la Direcció General
d’Energia de la Comissió Europea (amb indicació del grau d’execució del seu
PAES) i publicar-lo;
4. Organitzar activitats dedicades a l’energia i al Pacte, incloent-hi l’organització
periòdica de Dies d’Energia locals.
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4) Què és un IRE i un PAES?
Són els documents tècnics que el municipi ha de redactar i lliurar a la Direcció
General d’Energia de la Comissió Europea en adherir-se al Pacte:
1. l’inventari de referència d’emissions (IRE): és un requisit previ a
l’elaboració del PAES, que proporciona informació sobre l’origen de les
emissions de diòxid de carboni (CO2) a cada municipi i ajuda a seleccionar
les accions més adequades.
2. i els plans d’acció per l’energia sostenible (PAES): és un programa
d’accions molt concretes que proposa les mesures i les polítiques que
s’executaran per assolir els objectius del 20-20-20. Proposa les actuacions
necessàries, eminentment en matèria d’energia, mobilitat, residus i aigua, per
assolir els compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle, i en el
nostre cas el compromís se cenyirà a les actuacions on podeu incidir els ens
locals directament. El PAES ha de ser aprovat pel ple de l’ajuntament del
municipi, en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte.
5) Què vol dir que la Diputació és coordinadora territorial?
Amb l’adhesió de la Diputació de Tarragona al Pacte com a entitat
coordinadora territorial ens comprometem a donar suport als ens locals de la
demarcació que s’adhereixin al Pacte. Concretament, assumim els següents
compromisos:
1) promoure l’adhesió al Pacte dels alcaldes i alcaldesses entre els municipis de
la nostra demarcació, i oferir-vos suport i coordinació en tot allò que
necessiteu;
2) elaborar un inventari d’emissions de referència (IRE) i redactar un Pla d'acció
per a l'Energia sostenible (PAES) dels municipis que us hi adheriu, en el
termini d'un any des de la data d'adhesió;
3) presentar un informe de seguiment biennal de cada PAES a la Direcció
General d'Energia de la Comissió Europea, per a l’avaluació, control i
verificació dels objectius;
4) organitzar activitats dedicades a la sensibilització i difusió de l'energia i el
Pacte, així com participar en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia
sostenible a Europa;
5) oferir suport econòmic i cercar finançament per fer possible l’execució de
cada PAES.
Així mateix, la Diputació de Tarragona té el ferm compromís de col·laborar amb
les altres diputacions catalanes i amb la Comissió Europea per promoure els
objectius del Pacte al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, així com per
sumar esforços i emprendre actuacions conjuntes d’àmbit global.
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6) Quina programació preveu la Diputació per fer arribar el Pacte al territori?
La Diputació de Tarragona vol impulsar l’adhesió al Pacte d’alcaldes al nostre
territori, entre tots aquells municipis de la demarcació que hi creieu, ho desitgeu i
hi vegeu els avantatges.
Es tracta d’un programa que requereix un important esforç econòmic, tècnic i
de gestió, i tot emmarcat per un marcat context de limitació de recursos. Per
aquest motiu el desenvoluparem en tres etapes, durant el trienni 2014, 2015 i
2016.
L'ordre de prioritats vindrà determinat per les necessitats de segmentació i
respondrà als següents criteris: economia d'escala; proximitat territorial; grau de
maduresa de projectes i actuacions en matèria d'estalvi energètic dels
ajuntaments; correspondència amb eixos establerts en fons europeus i polítiques
energètiques impulsades per a la pròpia Diputació; impuls de l'equilibri territorial i
viabilitat del projecte.
Per tot això una vegada realitzada la sol·licitud d’assistència per part de
l'ajuntament, i valorades i ponderades totes les sol·licituds rebudes en funció
dels criteris esmentats, la Diputació realitzarà l'assignació de l'anualitat en la qual
haureu d'adoptar l'acord d'adhesió, a efectes d'acompliment dels terminis
establerts per la redacció dels IRE i PAES (Nota important: el termini màxim
entre l’adopció de l’acord i l’aprovació del PAES és d’un any).
7) Així doncs, què us oferirem amb el programa d’assistència?
Amb el proper programa d’assistència tècnica que obrirem l’any 2014, i que
volem desenvolupar, us oferirem la redacció dels documents tècnics, així com
recursos comunicatius i suport tècnic i administratiu perquè us pugueu adherir al
Pacte, amb el mínim cost per a vosaltres.
8) I què us demanarem a aquells que us hi vulgueu adherir?
La sol·licitud d’assistència suposa que assumiu els següents compromisos:
1) tenir la clara voluntat d’impulsar el Pacte d’alcaldes i alcaldesses al vostre
municipi;
2) aprovar l’adhesió del municipi per Junta de Govern o Ple municipal i fer
arribar còpia escanejada de l’acord a la Diputació, des d’on ho comunicarem
a l’Oficina Europea del Pacte d’Alcaldes (Covenant of Majors Office o
COMO);
3) col·laborar en la recerca de dades necessàries per a la redacció dels
documents tècnics (IRE i PAES);
4) col·laborar anualment en la difusió d’activitats dedicades a l’energia i al
Pacte, incloent-hi l’organització periòdica de Dies d’Energia locals, mitjançant
els recursos dels quals disposi o que la Diputació de Tarragona posi a la
seva disposició.
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