
La política contra el canvi climàtic de la 
Diputació de Barcelona

Ramon Rabella
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic I Sostenibilitat

Diputació de Barcelona

Setembre de 2018





El nostre compromís

2008 2015

Neix el Pacte dels Alcaldes
Diputació esdevé coordinador
Objectius 20-20-20

Reformulació  del Pacte dels Alcaldes
Nous objectius:
40-30
Energia sostenible i segura per a tohom
Esdevenir resilient front els impactes 
del canvi climàtic

246 municipis adherits, dels quals 59 ja ho són del 
nou compromís!



Suport ofert per Diputació de Barcelona

Redacció de PAESC1 Acció3

Comunicació5
Formació4

Seguiment2



→ Metodologia específica per redactar PAESC, validada per l’Oficina del Pacte dels
Alcaldes

→ Eines per facilitar la redacció dels PAESC, 
 Centralització de la recollida de dades

→ Finançament de la redacció dels PAESC
(100%, 3.5M€)

Redacció de PAESC1

U:\GSMA\Tecnics\PAES\seguiment quatriennal\seguiment PAES2604\excel magatzem dades
U:\GSMA\Tecnics\NOU PACTE DELS ALCALDES\METODOLOGIA\check adapt



→ DiBa proporciona l’inventari d’emissions

→ Eina per fer una primera avaluació de la vulnerabilitat als impactes del canvi
lcimàtic (ASVICC)

- Recull informació de moltes fonts diverses

- El resultat és preliminar! El coneixement local i expert de la consultra han 
de portar a l’avaluació final.

 Eina per avaluar el cost de NO adaptar-se i fer front als impactes del canvi
climàtic. Malgrat ser un aspecte certament complex l’eina fa una valoració global i 
conservadora del cost que tindria per al municipi si no s’actua per adaptar-se i fer 
fornt als impactes del canvi climàtic.

Redacció de PAESC1



→ Suport tècnic per a la redacció de projectes en 
l’àmbit de l’energia, la mobilitat, el verd urbà els 
residus i el cicle de l’aigua. 

→ Support econòmic: subvencions , 
FEDER, catàleg de serveis i taules de concertació

FEDER: 14 calderes de biomassa!    
(2017-2020) 

Acció2



- Servei de préstec d’aparells: smartmeters, 
luxòmetres, analitzadors de xarxa, etc…

- Suport mitjançant l’execució de projectes
europeus: LIFE CLINOMICS

- Cessió de bicicletes elèctriques

Acció2



• Sessions de treball per fer el seguiment del PAESC: s’han fet més de 20 sessions i 
s’han pogut enviar a l’Oficina del Pacte dels Alcaldes més de 150 seguiments

Seguiment 3



Seguiment 3
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• Pla de formació per al personal dels ens locals

• Cursos gratuïts

• El grau de satisfacció és elevat

• Hi ha una varietat de cursos important cada any: 

• Gestió energètica

• Enllumenat públic

• Calderes de biomassa

• Instal·lacions fotovoltaiques

• Gestió de l’aigua

• Gestió d’espais verds

• Etc…

Formació4

https://www.diba.cat/es/web/mediambient/form



• Publicacions específiques

• Conferències

• Tallers

• Exposicions

• Setmana de l’energia sostenible (EUSEW)

Es fa en col·laboració de l’ICAEN i dels
altres coordinadors territorials de
Catalunya, a través e la Xarxa de ciutats I
Pobles cap a la Sostenibilitat

Banc de recursos disponibles per als
municipis durant el període que duri

Comunicació5



•Pàgina web específica sobre el Pacte dels Alcaldes amb recursos, 
informació del rpocés, notícies, etc.

https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima

Comunicació5

https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima


•Intercanvi d’experiències mitjaçant el Club 
del Pacte dels Alcaldes

• Coordinació i cooperació amb altres ens
supramunicipals: Tant amb la generalitat de 
Catalunya (OCCC) com amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona 

•Compartir metodologies i estudis permet
optimitzar recursos i complementar-nos. 

Col·laboració i coordinació amb altres ens



• Els municipis petits han de fer un esforç més important per redactar, executar I fer el 
seguiment del PAESC
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€/tCO2•L’establiment de metodologies comunes
i plantilles estandaritzades ajuda als
signants a recollir dades, a la seva anàlisis
I per tant a la presa de decisions. 

•Cal reforçar les accions del sector 
residencial i del transport  on els
municipis tenen poques competències

Algunes conclusions i reptes



• les energies renovables són clau per assolir els nous 
objectius d ereducció d’emissions que són molt 
ambiciosos. 

• els recursos econòmics són un problema important, però
no és l’única causa per la qual hi ha dificultats en executar
accions: descneixement, ncertesa, ,manca de cooridnació
entre àrees i/o departaments, …

• Adaptació: Encara no s’ha assumit el concepte I costa més
d’avaluar els beneficis econòmics que malgrat són evidents
són difícils de quantificar. 

• L’establiment d’espais per intercanviar experiències I punts 
de vista amb tots els agents implicats és clau I això és
d’especial importància en adaptació: CLINOMICS!

• Coneixement i formació!!! Com a Coordinadors del Pacte
cal que formem els ens locals a l’hora que aprenem d’ells I 
els escoltem .

Algunes conclusions i reptes
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Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Diputació de Barcelona

T. 934 022 222

Moltes gràcies
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