CARREGA'T D'ENERGIA I DECIDEIX EL FUTUR
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Pla d'acció per l'energia sostenible i el
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1. EL PACTE DE LES ALCALDIES
PER QUE CAL ACTUAR? SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
El canvi climàtic i els impactes que en deriven són el repte de caràcter global més important que les societats humanes
han afrontat mai.
L'escalfament global no és exclusivament un problema ambiental. Incideix en molts d'àmbits i esdevé una qüestió
cabdal que afecta la biodiversitat, el model econòmic, la mobilitat, el comerç, la sobirania alimentària, l'accés a l'aigua
i als recursos naturals, les infraestructures i la salut. Per aquest motiu influirà cada vegada més en les polítiques
mundials, nacionals i locals.
L'alteració de les variables climàtiques –temperatura, precipitació, humitat, velocitat del vent i temperatura de l'aigua
de la mar, entre d'altres– i l'augment en la freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems –sequeres,
inundacions, onades de calor– ja comporten un risc per als ecosistemes, per a la preservació de la biodiversitat i per a
les persones.
HEU REFLEXIONAT SOBRE ELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC EN EL VOSTRE DIA A DIA O ENTORN PROPER?
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1. EL PACTE DE LES ALCALDIES
El Pacte de les Alcaldies és una iniciativa europea, en què les administracions locals assumeixen el compromís voluntari
de millorar l’eficiència energètica, utilitzar energies renovables i adaptar el seu territori al canvi climàtic.

1) ANTIC PACTE D’ALCALDES PER L’ENERGIA SOSTENIBLE
(PAES) (20/2020)
L’adhesió a l’antic pacte d’alcaldes comprometia als signataris a superar
l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 20% les emissions de CO2
abans del 2020.

2) NOU PACTE D’ALCALDES PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA
(PAESC) (40/2030)
A partir del 2015, l’adhesió al nou pacte compromet als signataris a
superar l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 55% les emissions
de CO2 abans del 2030 i a analitzar la vulnerabilitat i planificar accions
per l’adaptació al canvi climàtic del municipi.

1. EL PACTE DE LES ALCALDIES
PER SABER-NE MÉS:
Web Europea del Pacte de les Alcaldies per al clima i l'energia
https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/

Web Pacte de les alcaldies per al clima i l'energia comarques gironines
http://pactealcaldes.ddgi.cat/

2. MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ
ACTUAR
(CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC)

=

Actuar contra les causes

MITIGACIÓ
Reduir les emissions de gasos amb efecte
hivernacle (CO2 eq.) actuant sobre la causa del
canvi climàtic, i millorant els embornals de C.

MITIGACIÓ

+

ADAPTACIÓ

Actuar contra les conseqüències
ADAPTACIÓ
Prevenir, lluitar i preparar-se per als impactes climàtics
(sequeres, onades de calor, pluges torrencials, pujada
del nivell del mar, falta de neu ...) i les seves
conseqüències (incendis forestals, inundacions,
escassetat d'aigua, intrusió salina, al·lèrgies, epidèmies
...), actuant sobre el territori per fer-lo més resilient i
menys vulnerable.

2. MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ
EXEMPLES REEIXITS D’ACCIONS DE MITIGACIÓ DEL CANVIC CLIMÀTIC EN AQUESTA UP
ALTRES POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR?
Guia d’accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques gironines
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3. EL PACTE A LES COMARQUES GIRONINES

20

PLANS D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA I EL CLIMA
(PAESC) supramunicipals
MUNICIPIS AGRUPATS PER UNITATS DEL
PAISATGE
Objectiu de reducció del Green Deal de la UE
de reducció d’emissions abans del 2030

55%

Planificació energètica impulsada per la Diputació de
Girona:
• Estratègia d’emergència climàtica (procés de cocreació en curs)
• Pla estratègic de desenvolupament de les
energies renovables

4. CONTEXT TERRITORIAL UP Vall de Camprodon
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Municipis (comarca Ripollès) :
• Camprodon (2.281 hab., 2019)
• Llanars (505 hab., 2019) 
• Molló (337 hab., 2019) 
• Setcases (177 hab., 2019) 
• Vilallonga de Ter (398 hab., 2019) 








3.675 habitants en total
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Municipis que han reduït emissions:
• Setcases -13%
• Molló -11%
• Camprodon -2%
Municipis que han augmentat emissions:
• Llanars +10%
• Vilallonga de Ter +26%
Sector transports el més important i que
més augmenta (combustibles fòssils)
Camprodon és l’únic municipi de la UP
amb activitat industrial en polígons
(consum electricitat).
Sector residencial (consum principal
d'electricitat, gasoil i propà).
Sector terciari consumeix propà, gas
natural i electricitat.
Sector residus ha disminuït 24%

Les emissions globals a la UP s’han mantingut a nivells de 2005,
partint de les 26.1144 tCO2 a l’any 2005 i 26.073 tCO2 l’any 2019.
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2005

El transport és el sector que més emissions generava
l’any 2005 (49%) seguit del sector edificis residencials
(24%) i edificis i equipaments sector serveis (15%).

2019

El transport ha augmentat i és el sector que més
emissions genera l’any 2019 (57%) seguit del sector
residencial (22%) i edificis i equipaments sector serveis
(12%). Les emissions dels residus han disminuït (de 6 a
9%).
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7. COMPROMISOS DEL PACTE
ON VOLEM ARRIBAR
OBJECTIUS 2030
• Reduir les emissions de GEH en un 55% mitjançant l’eficiència energètica i l’increment de
les energies renovables.
• Enfortir la capacitat d’adaptació al canvi climàtic
VISIÓ 2050: territori resilient i neutre en carboni i energia sostenible, segura i assequible per
tothom

7. COMPROMISOS DEL PACTE
COM HO FAREM
MITJANÇANT LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
• Disminuir el consum d’energia > 32,5%.
• Consum elèctric 50% renovable al 2030 i 100% el 2050 prioritzant la proximitat de la
producció elèctrica als centres de consum i la generació d’energia distribuïda.
• Consum final d’energia >32,5% renovable al 2030
AMB PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
ESTABLINT MECANISMES DE GOVERNANÇA
Una visió de futur pel nostre territori en corresponsabilitat amb els reptes globals

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
Finestreta única en eficiència energètica
Edificis sector
residencial.
Sector

Edificis sector
terciari.

Àrea
d’intervenció

Eficiència energètica
en edificis

Instrument
polític

Altres

Sector industrial
Descripció
Creació d’un únic punt d'assessorament energètic per a tots els municipis de la UP adreçat principalment al sector
residencial, terciari i industrial. Centralitzar la promoció d’avaluacions energètiques al sector terciari i al sector
industrial.
Promoure entre el sector privat els contractes de compra d’energia verda certificada i amb traçabilitat de les
emissions de CO2.
Assessorament en energies renovables, tipologies més adequades a cada cas, procediments i tràmits, comunitats
energètiques, compra agregada d’energia, etc.
També es tracta de promocionar l’eficiència energètica als sectors indicats i centralitzar esforços i recursos per a
la seva realització.
A més a més, es vol promoure el debat social sobre les infraestructures energètiques de la transició energètica.
Estalvi d’emissions de CO2

255
tCO2/any

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
Repte energètic: cobrir el 30% del consum elèctric
residencial amb solar fotovoltaica amb autoconsum

Sector

Producció local
d’energia

Àrea
d’intervenció

Energia fotovoltaica

Instrument
polític

Altres

Descripció
Es proposa un pacte entre els municipis per tal d’assolir cobrir el 30% com a mínim, del consum elèctric
residencial amb energia fotovoltaica, que és una font renovable i que ajuda a la reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle.
Es proposa que la mesura estigui acompanyada d’un assessorament i facilitats per tal de la implementació de la
fotovoltaica, en forma de facilitat en els procediments i gestions administratives, bonificacions, accés a ajuts i
subvencions.
La mesura també farà necessària l’aprovació d’una ordenança municipal específica per instal·lacions
d’autoconsum fotovoltaic i incentius fiscals en impostos municipals.
Es realitzarà una avaluació i seguiment dels objectius en uns terminis establerts per tal de determinar el grau
d’assoliment dels objectius i l’efectivitat de les mesures aplicades. En cas de ser necessari les revisions de les
mesures inclouran un augment dels incentius, altres sistemes de foment de l’acció i assoliment d’objectius.
La Diputació de Girona impulsa la creació de comunitats energètiques locals mitjançant un Pla de Serveis.

Estalvi d’emissions de CO2

1.718
tCO2/any

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
Impulsar la biomassa per tancar el cercle a la Vall
(extracció, producció i consum)

Sector

Producció local
d’energia

Àrea
d’intervenció

Biomassa

Instrument
polític

Altres

Descripció
Es proposa una estratègia conjunta entre els municipis per impulsar l’aprofitament energètic de la biomassa
forestal i agrícola de la UP com a oportunitat de desenvolupament local.
A la vegada es pretén que afavoreixi un model energètic més sostenible, creant i consolidant llocs de treball, el
consum de biomassa local i també l’augment de l’ús d’aquest combustible en detriment de combustibles fòssils.
La mesura aconsegueix que no es comprometin els recursos forestals futurs i que contribueixi a la lluita contra el
canvi climàtic.
La Diputació de Girona impulsa la creació de comunitats energètiques locals mitjançant un Pla de Serveis.

Estalvi d’emissions de CO2

1.053
tCO2/any

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
Aparcaments i servei de bus llançadora Vallter

Sector

Transport públic

Àrea
d’intervenció

Instrument
polític

Altres

Descripció
Estudi de viabilitat i mobilitat per tal de dimensionar projecte d'aparcaments dissuassoris per accedir a Vallter.
Impuls d’un sistema de busos llançadora per tal d’oferir com a servei de transport públic per accedir a Vallter.
Regulació i restricció dels accessos amb vehicles privats fins a Vallter.

Estalvi d’emissions de CO2

250
tCO2/any

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
ALTRES ACCIONS MUNICIPALS PROPOSADES
Enllaç a Portal decidim on estarà penjat l'esborrany
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