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1) El Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’energia... Què és?

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia és una iniciativa que 
es va posar en marxa el 15 d’octubre del 2015, i neix de la fusió de dues 
iniciatives:

- El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’energia, iniciada l’any 2008, per 
promoure la participació del món local (les ciutats i pobles) en la lluita per 
mitigació del canvi climàtic. Els municipis que s’hi adherien es van 
comprometre a redactar un Pla d’acció (PAES) amb accions concretes 
per reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20 % 
l’any 2020

- Alcaldes per a l’adaptació, va ser llançat el 2014 com una iniciativa 
d'adaptació paral·lela al Pacte d'Alcaldes com a estratègia per a fer front 
a l’adaptació dels municipis enfront aquests.

Aquesta  iniciativa  atorga  als  municipis  un  paper  destacat  per  frenar  l’actual
situació  “d’emergència  climàtica”  mitjançant  el  compromís  voluntaris  que
adquireixen en l’adhesió al pacte: reduir el 40 % les emissions de gasos amb
efecte hivernacle abans del 2030. Això es reflecteix en la redacció dels Plans
d’Acció  per  l’Energia  Sostenible  i  el  Clima  (PAESC).  Un  document  que  fixa
l’estratègia  del  compliment  dels  objectius  de  sostenibilitat  dels  municipis  i
defineix accions concretes per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Com  a  entitat  coordinadora,  la  Diputació  de  Tarragona  ha  donat  suport  a
l’adhesió  de  174  municipis  de  la  demarcació  i  ha  redactat  118  PAES  i  30
PAESC, i està redactant els 26 PAESC restants.

El Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia defineix els compromisos renovats i la
visió  compartida  (més  enllà  del  2020)  per  abordar  reptes  interconnectats:  la
mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i l’energia sostenible.

La visió és triple:

- Acceleració de la descarbonització dels nostres territoris, i així contribuir a
que l’escalfament mitjà global estigui per sota dels 2°C;

- Reforç de les nostres capacitats per adaptar-nos als impactes inevitables 
del canvi climàtic, i així fer que els nostres territoris siguin més resilients;

- Augment de l’eficiència energètica i ús de fonts d’energia renovables als 
nostres territoris i així garantir un accés universal per a tothom de serveis 
energètics segurs, sostenibles i assequibles..

La  iniciativa  també  proposa  un  “capítol  global”  nou,  tot  convidant  els  seus
signataris a compartir la seva visió, resultats, experiència i coneixements amb
d’altres Autoritats Locals i regionals tant de la UE com de més enllà.
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2) Quins compromisos suposa adherir-se al Pacte d’alcaldes i alcaldesses?

Per aconseguir l’objectiu del Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia, 
els signataris assumeixen el compromís de reduir les emissions de carboni en el 
seu territori com a mínim en un 40% i a augmentar la resiliència als impactes del 
canvi climàtic al 2030.

Per poder traslladar aquests compromisos a l’acció es comprometen enviar un 
Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PAESC - SECAP en anglès) en dos 
anys des de la seva adhesió formal, inclòs si es preveu la integració de 
l’adaptació a d’altres estratègies, plans o programes.

El Pla d’acció s’ha de basar en un Inventari Base d’Emissions (IRE o BEI en 
anglès) per a la mitigació i en una Avaluació de les vulnerabilitats i els riscos al 
canvi climàtic per a l’adaptació (ASVICC). Caldrà definir accions de mitigació i 
accions d’adaptació. Els signataris han d’informar de la implementació del seu 
PAESC cada dos anys. Quan facin aquest seguiment podran reajustar les seves 
prioritats i revisar el PACES per tal de garantir la consecució dels objectius 
establerts.

3) Què és l’IRE i el PAESC?

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. La Diputació de Tarragona pren com a any de 
referència el 2005.

2. Els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC): és un 
programa d’accions molt concretes que proposa les mesures i les polítiques 
que s’executaran per assolir els compromisos adquirits per l’ajuntament. 
Descriu les actuacions necessàries, tan per a mitigar el canvi climàtic com 
per adaptar-se als seus impactes, i en defineix les emissions estalviades 
previstes i els beneficis en quan a adaptació. Les accions es centren, 
eminentment, a l’àmbit d’acció dels ens locals.

4) 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 pel Clima i l’Energia 
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 i el Clima(PAESC) dels municipis que us hi 
adheriu, en el termini d'un any des de la data d'adhesió; 
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3) presentar un informe de seguiment biennal de cada PAESC 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 PAESC.

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.

5) 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 s’ha estat desenvolupant en diferents fases, des de l’any 2014.

6) Perquè la cerimònia del dia 4 a Brusel·les?

El 2020 és un any d’inflexió pel Pacte d’Alcaldes, en el qual cal analitzar quins 
són els resultats obtinguts fins ara amb aquest programa i alhora establir nous  
objectius.

Així doncs, no només hi haurà lloc per a l’exposició de casos com el de Lisboa o 
Warsaw, sinó també es tractaran temes estratègics com la cooperació multi-
nivell entre els municipis i l’àmbit nacional, els nous models de governança, la 
planificació urbanística o com assolir la neutralitat climàtica.

En aquest últim camp, la Unió Europea ha impulsat l’Acord Verd Europeu: un full 
de ruta per aconseguir que l’economia i societat sigui neutral en emissions de 
gasos d’efecte hivernacle l’any 2050. 

Sembla, doncs, que la cimera serà el punt de partida d’un Pacte Europeu pel 
Clima que reunirà els ciutadans, la indústria, la societat civil i les autoritats i 
institucions europees, nacionals, regionals i locals per assolir aquest objectiu.
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