
Estat actual del 
Pacte a Barcelona.
Vers la superació de 
l’objectiu 20/20/20.
Barcelona, 14/1/2016



El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses a Barcelona s’ha 
desenvolupat, des del seu inici el 2008, d’una manera 
vigorosa, tot assolint en aquests moments 217 adherits.



Les revisions biennals del PAES per motius diversos 
s’han anat endarrerint i no s’han pogut iniciar fins 2015.

Revisions dels PAES, teòriques i reals



Les 69 revisions de PAES efectuades fins el moment ens 
permeten dir que s’està avançant vers la consecució dels 
objectius 20/20/20 en la majoria dels municipis.
En el 91% dels municipis hi ha reducció en el consum 
d’energia (i un 25% aquesta reducció és major del 15%) i 
en el 94% reducció en les emissions (i en un 45% dels 
municipis és superior al 15%).

% de reducció en les emissions per municipi



Els municipis petits són els que tenen més dificultats en 
assolir nivells alts de reducció. De fet els costos de les 
accions són majors en aquest tipus de municipi que 
necessita una atenció preferent .
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Costos relatius d’executar un PAES en funció de la mida del municipi



Grau de reducció en les emissions de CO2 segons la 
població del municipi



Els PAES es van executant a bon ritme.
Un 70% del municipis tenen un grau d’execució per sobre del 
25%.
Un 16% dels municipis tenen un grau d’execució per sobre 
del 50%. 



S’ha classificat l’estat de les accions revisades en 4 
categories:

-Pendents, que encara no s’han iniciat.

-En curs, que s’estan desenvolupant (en alguns 
cassos es tracta d’accions contínues).

-Completades, que s’han acabat.

-Desestimades, accions que per la seves 
característiques no es duran a terme en els terminis 
del Pacte.



Estat de les accions dels PAES revisats segons l’estat 
d’execució.







De la revisió dels primers 69 PAES 
podem concloure:
1.-Els municipis revisats mostren una forta tendència a 
la reducció d’emissions i de consum d’energia.
2.-Una bona part ha assolit o és raonable suposar que 
assoliran amb escreix l’objectiu 20/20/20.
3.-Queda un important espai de reducció i d’accions 
per executar especialment les de la producció local 
d’energia.

4.-L’objectiu d’una reducció del 40% l’any 2030 no és 
un objectiu forassenyat.



MOLTES GRÀCIES




