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QUÈ ÉS EL PAESC
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QUÈ ÉS EL PAESC

PAESC = Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima

El Pacte dels Alcaldes és la iniciativa de la Comissió Europea adreçada a les autoritats

locals i els seus ciutadans per a prendre la iniciativa contra el escalfament global.
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ORIGEN

2008
L’any 2008 la UE adopta l’objectiu de reduir les 
emissions de CO2 un 20% l’any 2020.
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2015
Desprès de l’èxit que va tenir la iniciativa, l’any 
2015 la UE renova l’objectiu de reduir les 
emissions de CO2 en un 40% l’any 2030.



EL PACTE EN XIFRES
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ESPANYA



ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Esquema dels àmbits d’actuació que inclou el PAESC:
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PAESC

•Edificis residencials

•Sector terciari

•Transport  (públic i privat)

•Tractament de residus

•Producció local d’energia

•Cicle de l’aigua (consum 

aigua)

•Espai públic

•Gestió forestal

AJUNTAMENT

•Equipaments municipals

•Enllumenat públic

•Flota municipal i externalitzada

•Bombament d’aigua

•Verd urbà

•Indústria (s. secundari)

•Sector primari

MUNICIPI



RESULTATS EN L’ÀMBIT 
MUNICIPAL
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ANÀLISI CONSUMS:
El consum total de Tremp l’any 2005 va ser de 87.003 MWh

Si analitzem el consum d’energia per fonts, obtenim els següents resultats:
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ANÀLISI CONSUMS:

Si analitzem el consum d’energia dels sectors més importants l’any 2005, obtenim els 
següents resultats:
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ANÀLISI EMISSIONS:
• L’any 2005, Tremp va emetre 28.930 t CO2, que representen el 52% de les emissions equivalents

de la comarca.

• L’indicador per habitant és de 5,47 t CO2/càpita, xifra per sobre de les emissions per càpita de la
comarca (4,45 t CO2/càpita) i de la del conjunt de les comarques lleidatanes (4,75 t CO2/càpita).

• Objectiu PAESC: any 2030, reduir mínim un 40% les emissions: 11.572 t de CO2 equivalent
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ANÀLISI VULNERABILITAT
L’impacte previst i la seva valoració es realitza a partir de les conclusions sobre
diferents indicadors del document “Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència
dels municipis de Catalunya al canvi climàtic” (2016) elaborat per l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic.

Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit
de la gestió forestal (impacte climàtic: sequera)

Nivell de vulnerabilitat de 7 sobre 10                              
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ANÀLISI VULNERABILITAT

Canvis en el patró de demanda turística en la 
gestió de l’aigua

Nivell de vulnerabilitat de 4 sobre 10.                                      
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Canvis en el patró de demanda turística en el 
turisme

Nivell de vulnerabilitat de 4 sobre 10.                                 



ANÀLISI VULNERABILITAT

Major risc d’incendi que afecti al sector turístic

Nivell de vulnerabilitat de 2 sobre 10.                                      
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Disminució de la disponibilitat d’aigua en 
l’àmbit de la gestió forestal (impacte climàtic: 
increment de la temperatura)

Nivell de vulnerabilitat de 5 sobre 10.                                 



RESULTATS EN L’ÀMBIT 
AJUNTAMENT
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Si analitzem el consum d’energia i emissions per sectors de l’any 2005 i 2019, obtenim 
els següents resultats:
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EQUIPAMENTS, ENLLUMENAT I FLOTA 
MUNICIPAL



EQUIPAMENTS, ENLLUMENAT I FLOTA 
MUNICIPAL
Si analitzem el consum d’energia i emissions per fonts de l’any 2005 i 2019, obtenim els 
següents resultats:
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A partir d’aquestes dades s’observa que el 4% del consum de 2005 era el derivat del
transport associat a la gestió del rebuig. El 2019 la recollida de la matèria orgànica
representa el 4% de les emissions. Actualment el municipi de Tremp disposa d’un servei
de recollida en àrees d’aportació que n’ha millorat el consum gradualment.

• Consum de combustible: 16.582 litres anuals menys (respecte 2005) 

• Emissions de CO2 equivalent: 43,26 tones anuals menys (respecte 2005) 
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TRANSPORT ASSOCIAT A LA GESTIÓ DE 
RESIDUS



PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ
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PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ
El Pla d’acció recull les accions que l’Ajuntament ha d'emprendre per tal d’assolir 
l’objectiu de reduir com a mínim el 40% de les emissions del seu territori.

ALGUNS EXEMPLES DE L’ÀMBIT AJUNTAMENT:

▪ Analitzar el consum dels edificis municipals amb majors consums anual

▪ Substituir les làmpades existents per altres més eficients (Per exemple, per LED).

▪ Millorar el grau d’aïllament tèrmic dels equipaments municipals (segons auditories)
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EQUIPAMENTS MUNICIPALS



PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ

ALGUNS EXEMPLES DE L’ÀMBIT AJUNTAMENT:

▪ Implementar l'encesa de l'enllumenat públic mitjançant rellotges astronòmics (previ a 2020)

▪ Instal·lar reguladors de flux en capçalera o reactàncies de doble nivel (previ a 2020)

▪ Substituir les lluminàries de Vapor de Sodi d'Alta Pressió (VSAP) per LED
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ENLLUMENAT PÚBLIC



PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ

ALGUNS EXEMPLES DE L’ÀMBIT AJUNTAMENT:

▪ Renovar els vehicles de la flota municipal per adquirir vehicles elèctrics o híbrids (segons
quilometratge i desplaçaments).

▪ Incloure criteris de sostenibilitat en els plecs de condicions per a contractes de l'Ajuntament
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FLOTA MUNICIPAL I SERVEIS EXTERNALITZATS



PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ
ALGUNS EXEMPLES DE L’ÀMBIT MUNICIPAL:

▪ Realitzar una campanya ciutadana per a l'estalvi energètic. Destinar un espai al web de
l'Ajuntament amb consells d'estalvi i eficiència energètica i un enllaç a una calculadora de CO2 i
fer-ne difusió.

▪ Fomentar la renovació d'electrodomèstics per adquirir-ne de classe A i/o bitèrmics en els edificis
residencials.

▪ Fomentar la renovació de l'enllumenat interior per enllumenat eficient i de baix consum en els
edificis residencials.
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EDIFICIS RESIDENCIALS



PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ
ALGUNS EXEMPLES DE L’ÀMBIT MUNICIPAL:

▪ Promoure la creació d'una xarxa de comerços/establiments respectuosos amb el medi ambient

▪ Fomentar la renovació de l'enllumenat interior per enllumenat eficient i de baix consum en el
sector terciari.

▪ Fomentar la renovació d'electrodomèstics per adquirir-ne de classe A i/o bitèrmics en el sector
terciari.
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EDIFICIS DEL SECTOR TERCIARI



PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ
ALGUNS EXEMPLES DE L’ÀMBIT MUNICIPAL:

▪ Vetllar pel desenvolupament de les indicacions del PMU (Pla de Mobilitat Urbana) o de l'EAMG
(Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada)

▪ Instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i seguiment de la demanda

▪ Realitzar una campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible
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TRANSPORT PRIVAT I COMERCIAL



PLA D’ACCIÓ DE MITIGACIÓ
ALGUNS EXEMPLES DE L’ÀMBIT MUNICIPAL:

▪ Estudi i implementació de sistemes de control d'aportació de residus als contenidors de recollida
municipal: servei porta a porta o en àrees (Consell Comarcal del Pallars Jussà)

▪ Ambientalització de festes: minimització de consums i residus

▪ Impulsar una campanya de prevenció de residus
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RESIDUS



PLA D’ACCIÓ D’ADAPTACIÓ
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PLA D’ACCIÓ D’ADAPTACIÓ
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SECTOR NOM DE L’ACCIÓ

Aigua
▪ Reparació i millores en els sistemes de captació, tractament i distribució d’aigües

▪ Elaboració del Pla Director d’Aigües

Medi Ambient i 
biodiversitat

▪ Campanyes per donar a conèixer l’entorn natural, el canvi climàtic i els seus 
impactes

Salut / Protecció 
Civil i emergències

▪ Elaborar i actualitzar periòdicament el Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) i els riscos territorials associats al canvi climàtic inclosos

▪ Manteniment camins



MESURES D’ESTALVI: SECTOR 
RESIDENCIAL I TERCIARI
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CONSUM SECTOR DOMÈSTIC

Estructura de consum d’energia en el sector domèstic per usos:

30

42%

22%

17%

10%

8%

1%

Calefacció

Electrodomèstics

Aigua calenta sanitària

Cuina

Il·luminació

Refrigeració

• El 42 % del consum energètic prové de la 
calefacció.

•El 22 % de l’ús dels electrodomèstics. 

•El 17 %, de l’ús d’aigua calenta sanitària.

•El 10 %, de la cuina.

• El 8 %, de la il·luminació.

•El 1% de refrigeració.



MESURES EN CLIMATITZACIÓ
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MESURES EN CLIMATITZACIÓ
COST = 0 €
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• Realitzar la ventilació a la nit o al matí per renovar l’aire a les 
hores més fresques a l’estiu i al migdia a l’hivern.5-10%

• Parar l’aire condicionat en totes aquelles sales que no s’utilitzin10%

• Optimitzar l'ús dels termòstats ajustant-ne la regulació.10%

•Purgar un cop l’any els radiadors per evitar acumulacions d’aire al seu interior 
que dificultin la transmissió de calor. Un bon manteniment ajuda a estalviar15%

• Quan sigui possible, utilitzar un sistema de ventilació natural 
obrint les finestres de l’edifici20%

• Portes i les finestres tancades quan els aparells de climatització 
estan en funcionament per tal d’evitar fuites40%



MESURES EN CLIMATITZACIÓ
COST < 100 €
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• Col·locar molles de tancament automàtic en portes que quedin 
sovint obertes.5-10%

• Instal·lar un programador horari setmanal al sistema de 
calefacció/refrigeració en cas que no existeixi.10%

• Revisar les infiltracions a l’edifici i l’estanquitat de les fusteries 
per millorar l’aïllament tèrmic.10%

• Revisar i millorar, en cas que sigui necessari, l’aïllament en els 
tubs que connecten la caldera amb els radiadors.10%

• Fer el manteniment anual de la caldera per un especialista.15%



MESURES EN CLIMATITZACIÓ
100 € < COST < 1.000 €
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• Minimitzar l’ús d’aparells de calefacció poc eficients (estufes 
convencionals) i incentivar l’ús d’aparells eficients70%



MESURES EN CLIMATITZACIÓ
1.000 € < COST < 5.000 €
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• Instal·lació de calderes de biomassa (o de gas natural, en segona 
opció) en detriment de les altres. 

• Instal·lació de plaques solars per a la climatització de l’aigua 
sanitària

65%



MESURES EN CLIMATITZACIÓ
5.000 € < COST
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• Instal·lació d’un sistema geotèrmic65%



MESURES EN ELECT./IL·LUMINACIÓ
COST < 100 €
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• Instal·lació d’un sistema de control elèctric per conscienciar-nos 
del nostre consum instantani i actuar-hi immediatament

10%

• Instal·lació de balasts o interruptors per al control de la lluminositat interior

30-40%

• Substitució de làmpades, sobretot les de vapor de mercuri i 
incandescents. Recomanable instal·lar-ne de baix consum o Led50-75%

• Orientar correctament les il·luminacions evitant l’enfocament cap 
a parets i sostres70%



MESURES EN ELECT./IL·LUMINACIÓ
100 € < COST < 1.000 €
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• A l’hora d’adquirir electrodomèstics nous, seria convenient 
comprovar la classe energètica i escollir els més eficients

55%

• Adquirir bateries per aprofitar l'electricitat solar que capten els 
sostres i terrats dels habitatges?%



+ informació

A la web de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN):
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