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I.- Què és el PAESC?

El Pacte de les Alcaldies

- Iniciativa europea (2008). Compromís 20:20:20. Només mitigació. PAES
- 2015: Compromís 30-40 . S’inclou adaptació. PAESC

40: Reduir un 40% dels GEH emesos el 2005, el 2030.
Compromís d’avançar cap a la resiliència

- 2021: 55% de reducció.

-Han signat més de 10.000 municipis a tot Europa.

- CCGG: L’any 2012 es va redactar la metodologia i l’inventari d’emissions provincial per als 
PAES. El 2022 s’han redactat PAESC per unitats de paisatge.

- Blanes signà 8/02/2013 i el 25/03/2021 l’adhesió al 30/40(55).

-Realització del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC): full de ruta per 
assolir els objectius del pacte.



I.- Què és el PAESC?

Fases de treball

Fase I: Recollida d’informació

- Diputació de Girona i CILMA
- ICAEN, ARC, IDESCAT, ACA,CPF...
- Ajuntament de Blanes

Fase II: Redacció del Pla

- Inventari d’emissions (mitigació)
- Anàlisi de vulnerabilitats (adaptació)
- Pla d’Acció
- Participació ciutadana



Mitigació vs Adaptació

Mitigació: minimitzar els efectes a través de millores en eficiència energètica 
i fomentant l’estalvi en tots els àmbits: a casa, en els nostres desplaçaments, 
en la generació de residus, consum d’aigua...

Adaptació: preveient el què vindrà preparar-nos per viure-ho amb la mínima 
afectació (reduint danys ambientals, financers i humans).

“Mala adaptació”: l’actuació per fer front al CC suposa un increment
energètic, o d’emissió de GEH o de la vulnerabilitat.

Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Garantir espais públics amb ombra i zones de refresc

Instal·lació d’aire condicionat per reduir efectes onada de calor

I.- Què és el PAESC?



PAESC

Serveis Transport

Residus

Residencial

Aigua

Producció local d’energia

Gestió forestal

Ajuntament

-Equipaments municipals

-Enllumenat públic

-Flota municipal i contractes

- Bombament d’aigua

- Verd urbà

Ajuntament

II.- Àmbits d’actuació



Blanes va emetre 217.677,64  tn CO2, el que suposà  5,9 t per capita (la Selva: 6,53 i Província: 
6,44).

Àmbit PAES
III.- Inventari d’emissions



III.- Inventari d’emissions
Àmbit Municipal: evolució d’emissions

Fins el 2019 davallada del 12% de les emissions
• Residencial: -11%
• Terciari: -19%
• Residus: -63%
• Transport: +17%
• Industrial: -62%

Compromís per càpita

2005: 5,93 tCO2/hab
2019: 4,90 tCO2/hab          Reducció: 17,32%



III.- Inventari d’emissions
Àmbit Ajuntament

Emissions generades (tn CO2)

Consum per fonts d’energia (MWh)



III.- Inventari d’emissions
Àmbit Ajuntament: Equipaments (I)

Emissions generades als edificis públics (t CO2)

Consum per font d’energia (MWh)



III.- Inventari d’emissions
Àmbit Ajuntament: Equipaments (II)



III.- Inventari d’emissions

Àmbit Ajuntament: Enllumenat públic 

Àmbit Ajuntament: Flota municipal



IV.- Objectius estratègics

1. Reducció d’un 55% de les emissions del 2005.
2. Implementar una bona gestió energètica municipal i millorar l’eficiència dels edificis

públics.
3. Foment de la producció d’energia renovable.
4. Disminució de l’ús del vehicle privat i foment dels desplaçaments a peu.
5. Millora del parc d’habitatges per fer-los més eficients.
6. Lluita contra la pobresa energètica
7. Reducció de la generació de residus i augment de la separació en origen

1. Potenciar l’estalvi i gestió eficient de l’aigua al municipi.
2. Explorar les vies de fonts d’abastament alternatives (reutilització EDAR)
3. Tenir cura del verd urbà per tal que sigui un aliat contra el canvi climàtic
4. Minimitzar els efectes de la calor sobre la salut
5. Fomentar el consum de productes de proximitat.
6. Millorar les estratègies vinculades a protecció civil i emergències.
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V.- Adaptació

L’avaluació de riscos i vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic - projecte ECTAdapt

1. Onades de calor: un increment de la temperatura estival d’un 11% respecte l’històric (1987-
2005), de gairebé un 100% de nits tropicals.

2. Onades de fred: temperatura mínima mitjana a l’hivern, segons les previsions se situa en 5,8ºC.
3. Sequeres i escassetat d'aigua: increment del nombre de dies consecutius sense precipitació
(19%) i una disminució de la precipitació total del 10%.
4. Risc d'incendi: Augment Tª, canvis en pluviometria, i llargues sequeres faran augmentar risc
incendi: freqüència i noves zones. A més, Blanes té risc alt.
5. Precipitació extrema i inundacions: augment dels episodis de precipitacions extremes
incrementant el risc d’inundacions i de riuades i disminuint el període de retorn d’aquests episodis.
6. Tempestes i ventades: No es preveu augment de ventades.

Riscos i impactes



V.- Adaptació

Exposició – Sensibilitat i Capacitat adaptativa

Vulnerabilitats



VI.- Pla d’acció

Mitigació 

Accions ja realitzades (2005-2020)

Noves accions (2020-2030)

Total: 93 accions (16 completades, 22 en curs, 55 no iniciades)

Adaptació 

Total: 30 accions (15 en curs, 15 no iniciades)



VI.- Pla d’acció - Mitigació



VI.- Pla d’acció
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VI.- Pla d’acció - Adaptació



VI.- Pla d’acció
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Moltes gràcies 
per la vostra atenció, 

ara...toca PARTICIPAR!


