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1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS.  

1.1 ANTECEDENTS 

A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte de Batles i 
Batlesses”, una iniciativa oberta a tots els municipis amb l’objectiu d’involucrar 
a les autoritats locals i als ciutadans en el desenvolupament i l’aplicació de la 
política energètica de la Unió Europea. 

El “Pacte de Batles i Batlesses” (Covenant of Mayors) era la primera iniciativa 
ambiciosa de la Comissió Europea per fer front al canvi climàtic a nivell local. El 
pacte es basa en l’estratègia del “20/20/20” en què la Unió Europea atorga tot 
el protagonisme als municipis com a actors principals de l'acció de govern. 

Els signants del “Pacte de Batles i Batlesses” es comprometen, voluntàriament i 
unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea per reduir les 
emissions de CO2 en el seu territori mitjançant la redacció i execució de “Plans 
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)”, a favor de les fonts d’energia 
renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica. L’adhesió a 
aquesta iniciativa, suposa acollir-se a l’estratègia 20/20/20 amb l’objectiu de 
reduir les emissions de CO2 en més d’un 20%, augmentar l’eficiència 
energètica un 20% i l’ús d’energies renovables un 20% per al 2020. 

A partir de l’èxit del “Pacte de Batles i Batlesses” i davant l’evidència que el canvi 
climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar la iniciativa “Batles i 
Batlesses per l’Adaptació” (Mayors adapt) en el 2014 basat en el mateix model 
de gestió pública en l’adaptació en front el canvi climàtic. Aquesta tenia l’objectiu 
de que les ciutats agafessin compromisos polítics i prenguessin mesures per a 
anticipar-se als efectes del canvi climàtic. 

El 15 d’octubre de 2015 es va presentar el “Pacte dels Batles i Batlesses pel 
Clima i l’Energia Sostenible” en el que es en van unir els objectius de les dues 
iniciatives anterior. Aquest es basa en tres pilars: mitigació, adaptació i energia 
segura, disponible i sostenible. 

Els municipis adherits al nou “Pacte dels Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia 
Sostenible” es comprometen a executar accions per assolir la reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de com a mínim del 40%, 
augmentar l’eficiència energètica un 27% i l’ús d’energies renovables un 
27% a l’any 2030. Tot això conjuntament amb l'adopció d'una estratègia 
d’adaptació al canvi climàtic, que han de quedar recollits ens els nous Plans 
d’Acció, anomenats “Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima” 
(PAESC). 
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1.2 INTRODUCCIÓ 

La participació del conjunt de la societat és un element clau per tal d'assolir 
l'objectiu del Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia de reducció del 
40% de les emissions de GEH per a l'any 2030. En aquest procés, es considera 
de vital importància implicar tant els polítics i tècnics municipals directament 
relacionats amb l'elaboració del PAESC (participació interna) com a la resta de 
la ciutadania (participació externa). En aquest sentit, s’han portat a terme 
actuacions adreçades a tots dos nivells. 

1.3 ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL PAESC 

L’èxit del PAESC, que és la seva execució i assoliment dels objectius de reducció 
d’emissions, passa necessàriament per la comunicació i participació, ja que és 
necessària la implicació de diferents agents: polítics, socials, econòmics, etc.  
 
Les accions dutes i que es duran a terme s’han configurat a través de dues 
accions principals: 

1. La participació interna (tècnics municipals i equip de govern) 
2. La comunicació a la població a través de la pàgina web municipal i 

xarxes socials i promoure les seves aportacions. 
 

1.3.1 Participació interna 

Es consideren actuacions de comunicació i participació interna el conjunt 
d’actuacions adreçades als càrrecs electes i/o personal de l’ajuntament. 

En primer lloc, el 29 d’abril de 2019 es va fer la primera reunió amb el Ple de 
Corporació del Municipi on varen acudir onze dels tretze membres que legalment 
la composen. En aquell moment, es va aprovar la proposta per firmar el Pacte 
de Batles i Batlesses per al clima i la energia. Document adjunt als annexes. 

Més tard, dia 21 de maig, es va fer oficial la firma per part del batle. Document 
adjunt als annexes. 

Després, es va crear un gabinet energètic, amb una figura de gestor energètic, 
el Sr. Mikel Pascual, que s’encarregués de la gestió energètica del municipi. 
Aquesta principalment, s’encarrega de controlar els consums energètics dels 
equipaments i punts de consum municipals, així com detectar els problemes i 
proposar millores. 

A continuació, es va contractar un servei de gestió i comptabilitat de 
subministrament energètic municipal on poden tenir coneixement i seguiment 
constant de les factures elèctriques de cada comptador. 

Des de la formació del gabinet, fins el moment de l’escrit d’aquest document, 
s’han anat analitzant i proposants millores pel municipi que han quedat 
reflectides a les 28 acciones descrites al document I.  
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Durant tot el procés d’elaboració del PAESC s’han mantingut una comunicació 
constant amb els tècnics de l’Ajuntament. 

Els canals de comunicació han estat el correu electrònic i el telèfon, tant per fer 
la recollida de dades i d’informació municipal rellevant com per resoldre dubtes i 
organitzar les reunions de seguiment. 

 

1.3.2 Accions de comunicació adreçades a la ciutadania durant 
l’elaboració del PAESC. 

Durant el procés de l’elaboració del PAESC s’ha anat acompanyant d’actuacions 
adreçades a la ciutadania, amb la finalitat d’informar sobre la elaboració del Pla 
d’Acció municipals i del destí de les ajudes rebudes, a més de fer als ciutadans 
partícips de tot el procés. 

En aquest sentit, s’ha realitzat una presentació amb una infografia on 
s’explica en que consisteix el PAESC, que es va publicar a la web municipal ( 
http://arta.cat/vivintArta/noticia.php?id=2323 ), i mitjançant el qual es pot accedir 
als documents del PAESC i es poden fer suggeriments i propostes mitjançant el 
correu electrònic de l’Ajuntament. A més, s’ha vinculat el vídeo presentació oficial 
del PAESC per part del Covenant of Major ( 
https://www.youtube.com/watch?v=94QD8_Ng4MA&t=1s ) per donar més 
coneixement del Pacte a gran escala. A l’annex 3 es presenta el document 
utilitzat per fer difusió de l’infografia i presentació del PAESC. 
Per altra banda, s’ha realitzat una nota de premsa amb la finalitat de que 
l’Ajuntament pugui informar a la ciutadania de la elaboració del seu PAESC. A 
l’annex 4 d’aquest document s’acompanyen les notes de premsa facilitades per 
l’empresa redactora del PAESC a l’ajuntament per tal de fer difusió dels treballs 
realitzats. 

La redacció d’aquest document ha estat durant l’any 2020, a causa del Covid_19 
no s’han pogut fer les reunions presencials amb la ciutadania que serien 
necessàries per tal de donar a conèixer un document com aquest. Per això una 
vegada que s’ha tingut el document acabat tècnicament s’ha penjat a la web de 
l’Ajuntament per tal que la ciutadania ho pugui conèixer i fer les aportacions que 
s’estimin oportunes. Aquestes aportacions s’han fet a través del correu electrònic 
proposa@arta.cat. En aquest procés hi ha hagut dues aportacions que s’han 
incorporat al document. 

 

 

 

 

 

http://arta.cat/vivintArta/noticia.php?id=2323
https://www.youtube.com/watch?v=94QD8_Ng4MA&t=1s
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2 PROPOSTES DE LA CIUTADANIA 

Durant el període d’exposició del PAESC a la pàgina web de l’Ajuntament d’Artà, 
i gràcies a la possibilitat que es donava per part d’aquest de fer partícips a la 
ciutadania, s’han rebut dues propostes que s’hauran de tenir en compte durant 
l’aplicació de les accions. Aquestes propostes han estat les següents: 

1. Referent a la creació de punts de subministrament elèctric per a vehicles 
elèctrics. 
 

‘’Bon dia, com a propietari d'un vehicle elèctric m'agradaria que s’inverteixi més 
en la infraestructura de transports d'emissió 0. Crec que seria interessant la 
instal·lació de carregadors elèctrics en els pàrquings públics de la vila. I d'altra 
banda crec que s'hauria de revisar l'estat dels dos carregadors ja existents’’. 

A l’acció 17: Instal·lació de punts de subministrament elèctric per a 
vehicles, ja es considera aquesta mesura. No obstant, es prioritzarà l’inici 
d’aquesta acció. Es començaria per la instal·lació de punts de subministrament 
elèctric als pàrquins públics de Costa i Llobera i de Sa Clota. A més, amb la nova 
normativa d’aplicació, l’ajuntament haurà de reservar places per ús exclusiu de 
vehicles lliures d’emissions en les vies públiques i en els aparcaments públics de 
la seva titularitat. Per últim, ja que està considerat a una altra acció, concretament 
a l’acció 10, l’opció de implantar instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum als 
aparcaments públics, seria molt interessant que els punts de subministrament 
per a vehicles elèctrics estiguin alimentats per energia renovable. 
 

2. Referent a l’enllumenat públic. 
 

‘’Que es valori la possibilitat d’aprovar una Ordenança municipal reguladora de 
l’enllumenat exterior per a la protecció del cel nocturn, en desenvolupament de 
o complementària a la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn 
de les Illes Balears 

Si no és ja una de les accions previstes al Pla objecte d’aquest escrit, que 
lluminàries malbaratadores d’energia per il·luminació indirecta que avui 
segurament no s’adaptarien a la normativa, com en trobem encara als C/ Ciutat 
i Antoni Blanes d’Artà, d’un projecte d’embelliment executat devers l’any 2000, 
siguin substituïdes o bé adaptades’’. 

A l’acció 12 Substitució de les làmpades de l'enllumenat públic per altres 
més eficient, es planteja la substitució progressiva de les làmpades de vapor de 
mercuri dels nuclis i halogenurs metàl·lics per d’altres de més eficiència com són 
les làmpades de tecnologia LED. A més, es treballarà en la realització d’un 
inventari de lluminàries de tot el municipi, on quedarà especificat que tecnologia 
utilitza, l’estat d’aquestes i, amb aquesta proposta, es vigilarà que s’adaptin a la 
normativa vigent referent a la contaminació lumínica i de cel nocturn. En cas de 
que no es compleixi, es recol·locarien. 
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PRESENTACIÓ DEL PACTE 
DE LES BATLIES PER AL 

CLIMA I L’ENERGIA.
EUROPA



Pacte de Batles i Batlesses

Iniciativa oberta a tots el municipis.

Objectiu involucrar a les autoritats locals i els ciutadans.

Estrategia 20/20/20 per l’any 2020

20% Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

20% d’energies renovables en la UE

20% de millora en l’eficiencia energètica

Pacte dels Batles i 
Batlesses pel Clima i 
l’Energia Sostenible

3 pilars:

-MITIGACIÓ

-ADAPTACIÓ 

-ENERGIA SEGURA, 
DISPONIBLE I SOSTENIBLE

PAESC



QUÈ ÉS EL PAESC?

PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA



• REDUCCIÓ D’EMISSIONS D’EFECTE 
HIVERNACLE DE COM A MÍNIM UN 
40%

• AUGMENTAR L’EFIECIENCIA 
ENERGÈTICA UN 27%

• ÚS D’ENERGIES RENOVABLES UN 27%

PER A 2030:



QUINS SECTORS ES CONSIDEREN?

MITIGACIÓ

• Orientada als consums energètics dels:

• Edificis, equips i instal·lacions municipals

• Edificis residencials

• Transport

• Industria

• Producció d’electricitat

• Generació de residus

• etc

ADAPTACIÓ

• Orientada a la resiliencia i capacitat d’adaptació enfront de:

• Inundacions

• Sequeres

• Pujada de nivell del mar



https://es-es.facebook.com/AjuntamentDArta/ https://www.instagram.com/ajuntamentarta/

https://www.youtube.com/watch?v=94QD8_Ng4MA

Més informació sobre el PAESC:

https://es-es.facebook.com/AjuntamentDArta/
https://www.instagram.com/ajuntamentarta/
https://www.youtube.com/watch?v=94QD8_Ng4MA


 



 


