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iso 50001, normas E XEstión DE EnErXÍA

A ISO50001 e outras normas de xestión enerxética poden axudar aos Concellos cos seus esforzos 

invertidos nun uso máis eficiente da enerxía en todos os sectores. Estas normas detallan como 

establecer, implantar, manter e improvisar un EnMS, permitindo a unha organización alcanzar o 

éxito continuo en todos os ámbitos de rendemento enerxético, incluíndo eficiencia, seguridade e 

consumo. O obxectivo é axudar ás organizacións a reducir o seu consumo de enerxía, custos de 

enerxía e as emisións de gases de efecto invernadoiro ao mesmo tempo que se mellora a xestión 

medioambiental. 

CALES SON OS OBXECTIVOS DO PROXECTO?

Crear un enfoque coherente - a metodoloxía 50000&1 PAES – para a 
integración do EnMS e do PAES e que se poda replicar en toda Europa

Desenvolver, implantar e supervisar PAES segundo a ISO50001 e 
establecer normas de xestión en 40 Concellos seleccionados en oito países

Institucionalizar políticas enerxéticas sostibles e garantir a aplicación efectiva 
dos PAES durante e unha vez  finalizado o  proxecto

Difundir amplamente os resultados do proxecto e aumentar o número de 
Promotores do Pacto de Alcaldes, Coordinadores e Concellos capacitados para 
a implantación do enfoque 50000&1 PAES

QUEN PODE BENEFICIARSE DO 50000&1 PAES?

As Autoridades Locais, especialmente aquelas pertencentes a países do 
Mediterráneo ou novos Estados Membros

Coordinadores e Promotores do Pacto, Axencias de Enerxía Locais e 
rexionais e outras estruturas técnicas que traballan coas Autoridades Locais 
no marco do Pacto de Alcaldes

Principais actores implicados a nivel local no desenvolvemento, execución e 
seguimento do EnMS+SEAP nas Autoridades Locais (servizos públicos, 
entidades financeiras, organizacións non gobernamentais, asociacións 
comerciais, etc.)

Actores directamente implicados no proceso de certificación dun EnMS a 
nivel local segundo a ISO50001 (certificación e acreditación)

QUE É O PROXECTO 50000&1 PaEs?

O proxecto 50000&1 PAES ofrece unha visión coherente para integrar Sistemas de 
Xestión da Enerxía (EnMS) con Plans de Acción para a Enerxía Sostible (PAES) de 
acordo coas normas de xestión da enerxía como a ISO50001 e o Premio Europeo de 
Enerxía como sistemas de certificación da calidade para os Concellos 
comprometidos coa planificación da enerxía sostible. O seu obxectivo é axudar aos 
Concellos a afrontar as barreiras que bloquean a institucionalización dos seus plans 
de acción e a de fortalecer as estruturas internas e procedementos para unha 
política enerxética e unha planificación a longo prazo de alta calidade. Isto garante 
que o enfoque sostible da política enerxética local e a planificación se extendan e se 
consoliden en toda Europa.

50000&1 PAES é un proxecto de tres anos cofinanciado pola Intelligent Energy 
Europe, que se desenvolverá ata Febreiro de 2017.




