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 Adhesió de Cubelles al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i 

el Clima: 19 de juliol de 2016 i aprovació a través del Ple Municipal 

prevista el juliol de 2018

 Compromís assumit: objectius ambiciosos en relació amb el canvi 

climàtic. 

- Mitigació: reducció de les emissions de CO2 un 40% absolut el 2030

- Adaptació: incloure accions per reduir els efectes del canvi climàtic

- Accés a l’energia segura, equitativa i sostenible

Per què el PAESC?
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Què és el PAESC? (I)

Document de planificació i estratègia energètica i climàtica, que 

s’integra en la planificació estratègica local.

Abast del PAESC
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Què és el PAESC? (II) 

El PAESC inclou les parts següents :

 Inventari d’emissions de CO2 (2005 a 2016) i Visites Avaluació 

Energètica de 8 equipaments. Quantes tones de CO2 emet Cubelles i 

quantes n’ha de reduir?

 Anàlisi de la vulnerabilitat i els riscos al canvi climàtic. Quins són els 

riscos principals als que haurà de fer front el municipi?

 Diagnosi i identificació de les àrees d’acció principals en relació a les 

emissions de CO2 i a la vulnerabilitat al canvi climàtic. Quins són els 

principals sectors en els que caldrà actuar?

 Pla d’acció. Integra accions que ja s’han executat, accions previstes i 

accions noves. Quines accions s’executaran per acomplir els 

compromisos? Inclou mitigació i adaptació. 
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Cubelles en relació amb el canvi climàtic. Volum 

d’emissions de CO2

Inventari d’emissions de l’àmbit PAESC

Objectius de reducció d’emissions ambiciosos (absoluts)

 Any 2020: 20% de reducció (9.492,7 tCO2eq)

 Any 2030: 40% de reducció (18.981,3 tCO2eq)

2005 2016

47.453 tCO2eq 48.093 tCO2eq

4,5 tCO2eq/habitant 3,3 tCO2eq/habitant

1%

26%
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Volum d’emissions de CO2

50%

27%

Transport i domèstic

amb difícil incidència 

municipal
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Cubelles en relació amb el canvi climàtic. Vulnerabilitat

 Les projeccions climàtiques indiquen un increment de la 

temperatura a curt termini (a 2021) i reducció de les 

precipitacions a mitjà termini (a 2050)

 Es preveu també una freqüència més elevada de fenòmens 

climàtics extrems (incendis forestals, onades de calor, sequera, 

inundacions i riuades, temporals marítims, etc.), perjudicials pel 

municipi.

Alguns efectes que es veuran magnificats al municipi

Inundacions i riuades Temporals marítims amb pèrdua de sorra Afectació als espais naturals
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Pla d’acció

Desenvolupament d’accions de mitigació i adaptació al canvi 

climàtic a executar en un horitzó 2030.

 Inclusió d’accions que ja s’hagin dut a terme, s’hagin planificat o 

s’estiguin executant.

 Inclusió de noves accions per actuar sobre sectors prioritaris.



10

Pla d’acció. Mitigació (I)

 Proposta de 25 accions, amb un estalvi de 21.653,92 

tCO2eq (45,6% de reducció)
Inclou l’increment de l’eficiència en la recollida de residus i 

la inclusió de criteris de sostenibilitat al POUM
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Accions desenvolupades en detall 

mitjançant fitxes, que contenen:

 Descripció de l’acció

 Quantificació de l’estalvi energètic 

i d’emissions

 Calendari d’execució

 Quantificació dels costos

 Responsables 

 Indicadors de seguiment

Pla d’acció. Mitigació (II)
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(En negreta les accions executades o en curs)

 Aplicació d’un software de comptabilitat energètica

 Establiment de la figura de Gestor/a energètic/a municipal

 Compra municipal d'energia verda 100% certificada

 Auditories energètiques en centres educatius i estratègia 50/50

 Auditoria energètica al CSIDE

 Altres mesures d’estalvi detectades en les VAE

 Posada en marxa de la caldera de biomassa del centre esportiu

 Millores en l'enllumenat públic

Pla d’acció. Mitigació (III) 
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Pla d’acció. Mitigació (IV) 

 Increment de la freqüència i optimització del servei de bus urbà

 Vehicles de baixes emissions a la flota municipal

 Bicicletes, bicicletes elèctriques a disposició dels treballadors municipals

 Redacció i execució del Pla de Mobilitat Sostenible

 Bonificacions fiscals a vehicles de baixes emissions

 Punts de recàrrega de vehicle elèctric públics

 Ampliació de la xarxa de carrils bici

 Servei de bicicletes públiques
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Pla d’acció. Mitigació (V) 

 Compra verda municipal i consum responsable

 Millora de l'eficiència de la recollida de residus municipals 

 Inclusió de criteris de sostenibilitat en la redacció del POUM

 Subvencions a la rehabilitació energètica d’habitatges 

 Bonificacions fiscals per a la inclusió de renovables (IBI i ICIO)

 Impuls per a la compra col·lectiva de plaques fotovoltaiques

 Campanyes per a l’estalvi en llars i visites d’avaluació energètica

 Campanyes per a l’estalvi energètic en el sector terciari 

 Campanyes per a la renovació de vehicles per altres més eficients
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Pla d’acció. Adaptació (I)

 Proposta de 14 accions amb incidència als sectors 

vulnerables al canvi climàtic
Inclou canvis en els patrons de demanda turística i 

l’alteració d’ecosistemes i zones humides
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Accions desenvolupades en detall 

mitjançant fitxes, que contenen:

 Descripció de l’acció

 Relació amb altres plans

 Quantificació dels costos

 Calendari d’execució

 Responsables 

Pla d’acció. Adaptació (II)
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Pla d’acció. Adaptació (III) 

 Execució del Pla director de clavegueram (prioritats a l’àmbit de l’escola Vora 

del Mar i en els abocaments al riu Foix)

 Paviments permeables allà on sigui possible

 Millora de la infraestructura d’abastament i sanejament d’aigua a través de la nova 

gestió

 Disseny i execució del Parc Central de Cubelles

 Zones verdes amb vegetació de baix manteniment i adaptades al clima

 Manteniment i millora d'espais verds i increment de les zones de refresc

 Diversificació de l'activitat econòmica local i de l'oferta turística

 Participació en la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc del Foix, 

Olèrdola i del Parc del Garraf
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Pla d’acció. Adaptació (IV) 

 Redacció del Pla de gestió del Foix

 Gestió de parcel·les forestals municipals i acords de custodia amb entitats 

ambientals

 Promoure l’execució de les franges de protecció dels propietaris forestals privats

 Restauració i millora forestal dels terrenys afectats per incendis

 Protecció i conservació dels cordons dunars de les platges

 Preservació de les praderies de Posidònia oceànica properes al litoral del 

municipi
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