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1. INTRODUCCIÓ 

Maig 2014 – COMO - “Guía para la presentación de los modelos del Plan 

de Acción para la Energía Sostenible y de Seguimiento”. 

Part II: Inventari de 

seguiment 

d’emissions (ISE) 

Part III: Grau 

d’execució de les 

accions 

Monitoring template 

Part I: Estratègia 

general 

A Comarques Gironines hi ha entre 30-40 municipis que han de presentar 

el Monitoring template dels 2 anys (sense ISE).  



2. EINES 

Directrius per a la redacció dels informes de seguiment dels PAES a les 

comarques gironines. 

 

Informe de seguiment marc en format EXCEL. 

 

Informe de seguiment marc en format WORD.  

 

 

 

http://www.ddgi.cat/pactedelsalcaldes/  apartat de Recursos tècnics  

http://www.ddgi.cat/pactedelsalcaldes/


3. DIRECTRIUS – Punts clau 

1. Encàrrec de la redacció de l’informe de seguiment del PAES (l’equip 

redactor pot o no coincidir amb l’equip redactor del PAES). 

 

2. Comunicació a la Diputació de Girona  (a través EACAT) 

 

3. Facilita a l’equip redactor: 

oPAES del municipi en format word.  

oCodis per accedir a “My Covenant”. 

oEines per la redacció de l’informe de seguiment. 

oIRE 2005 en format full de càlcul. 

oLlistat d’accions subvencionades per el Pla a l’Acció (a partir del 2006). 

oLlistat d’actuacions relacionades amb el programa Beenergi 

oISE (Inventari de seguiment d’emissions) 2006_2014 si s’escau. 

 

4. Inici dels treballs (mínims): 

        Reunió amb Ajuntament. 

        Redacció del document en català “Informe de seguiment del PAES” 

        Completar online el Monitoring template en anglès. 
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5. Entrega dels documents finals 



3. DIRECTRIUS – Preguntes freqüents 

1. Generalitats 

2. Sobre el Monitoring template 

3. Per completar els informes de seguiment (WORD i EXCEL) 

4. INFORME DE SEGUIMENT MARC 

ISE 



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 

ATENCIÓ 

cilma@cilma.cat 


