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Municipis de la província de Barcelona lliuren al
comissari Piebalgs els 39 primers Plans d'Acció del
Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Energia
Representats de la Diputació de Barcelona han lliurat avui al comissari
europeu d'Energia, Andris Piebalgs, els 39 primers Plans d'Acció per a
l'Energia Sostenible (PAES) dels signants de la Convenció d'Alcaldes de la
província. La trobada d'avui marca el pas de la fase preparatòria a l'acció, ja
que els signants disposen d'un any entre la signatura de la Convenció i la
presentació del seu pla d'acció.
"El Pacte d'Alcaldes ha arribat a la maduresa", ha declarat Piebalgs. "Estic orgullós
de poder dir que el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Energia, amb 900 municipis
signataris i 40 estructures de suport, ha esdevingut un moviment d'autoritats locals i
regionals d'una extensió sense precedents. Els 39 primers plans d'acció per a una
energia sostenible presentats avui per la província de Barcelona demostren
clarament que les regions i les províncies juguen un paper clau en la modificació del
nostre paisatge energètic i aporten una contribució essencial a la lluita contra el
canvi climàtic. És una etapa decisiva, ja que deixem la fase preparatòria per passar
a l'acció", ha afegit.
La Diputació de Barcelona fou una de les primeres estructures de suport al Pacte
d'Alcaldes, tot oferint als signataris l'ajut tècnic i financer per a la redacció dels seus
PAES. A finals d'agost de 2009, 105 municipis de les comarques de Barcelona
s'havien adherit al moviment, el que representa el 88% dels 4.527.988 habitants de
la província. Les estructures de suport són fonamentals per ajudar les
administracions públiques més petites a acomplir amb el procés d'elaboració dels
PAES malgrat seva complexitat.
Cal avaluar les emissions, establir diagnòstics i redactar documents estratègics,
plans d'acció, plans de participació, plans de supervisió, així com el pla d'acció
definitiu que ha estat presentat a la Comissió Europea i publicat al web del Pacte. El
model PAES, des d'ara disponible en línia al web del Pacte, facilita la tasca.
A finals de setembre, prop de la meitat dels PAES iniciats a les comarques de
Barcelona estaven enllestits. Els PAES finalitzats provenen de municipis que
compten amb una població d'entre 300 i 200.000 habitants i preveuen una reducció
d'emissions equivalent a quasi un milió de tones de CO2 d'avui al 2020. Segons les
estimacions, la reducció d'emissions fins al 2020 hauria de superar els 3,6 milions
de tones per al conjunt dels 105 municipis. Actualment, les emissions d'aquests
municipis sumen 19,1 milions de tones.

Context
La Unió Europea està liderant la lluita a nivell mundial contra l'escalfament climàtic,
fins al punt que n'ha fet una de les seves prioritats més importants. Els seus
ambiciosos objectius són detallats en el paquet de mesures relatives a la lluita
contra l'escalfament climàtic i les energies sostenibles que compromet tots els
Estats a reduir llurs emissions de CO2 almenys en un 20% d'ara fins el 2020. Els

signants del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses hi contribueixen tot comprometent-se
formalment a anar més enllà d'aquest objectiu gràcies a la posta en marxa del seu
pla d'acció per l'energia sostenible. Fins avui, 907 municipis europeus s'han adherit
al Pacte.
Més informació a www.eumayors.eu
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