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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/

Podeu consultar la informació del període anterior a:
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.
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2. MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ
PER SABER-NE MÉS:
ACCIONS DE MITIGACIÓ DEL CANVIC CLIMÀTIC. POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR?
Guia d’accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques gironines
ACCIONS D’ADAPTACIÓ DEL CANVIC CLIMÀTIC. POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR?
Guia d’Accions d’Adaptació al Canvi Climàtic pels Plans d’Acció Local per a l’Energia i
el Clima (PAESC) – Gener 2021

3. EL PACTE A LES COMARQUES GIRONINES
20 PLANS D’ACCIÓ SUPRAMUNICIPALS
PER A L’ENERGIA I EL CLIMA (PAESC)
MUNICIPIS AGRUPATS PER UNITATS DE PAISATGE
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4. CONTEXT TERRITORIAL UP ALT TER
Municipis de la UP
Campdevànol

Padró 2019
3.223

Gombrèn

188

Les Llosses

218

Ogassa

234

Ripoll

10.686

Sant Joan de les Abadesses

3.232

Sant Pau de Segúries

697

Vallfogona del Ripollès

206

Vidrà

167

5. EVOLUCIÓ D'EMISSIONS I CONSUMS
D’ON VENIM?
• Inventari de Referència de Emissions i Consum energia UP Alt Ter 2005.
Emissions per sectors (t CO2) 2005

El transport (23%) és el sector que més emissions generava l’any 2005 seguit del residencial
amb un 20%. El Gas Natural és una font important per tots els sectors; el gasoil està molt
present en el sector residencial.

5. EVOLUCIÓ D'EMISSIONS I CONSUMS
D’ON VENIM?
Emissions
totals (t CO2)

Emissions
unitàries (t/hab)

Emissions per càpita

% respecte UP
9

Campdevànol

15.189

4.43

16,3

Gombrèn

1.480

6,46

1,8

Les Losses

1.204

4,61

1,5

Ogassa

1.616

6,11

2,0

Ripoll

66.550

6,18

55,3

8

t CO2/hab any 2005

Municipis de la UP

7
6
5
4
3

2
1

St. Joan de les Abadesses*

12.640

3,49

15,3

Sant Pau de Segúries

5.461

8,16

4,6

Vallfogona del Ripollès

1.417

6,41

1,7

Vidrà

1.469

8,54

1,7

Total

107.026

5,64

0

Municipis de la UP

5. EVOLUCIÓ D'EMISSIONS I CONSUMS
ON SOM?
Evolució de les emissions a la Unitat Paisatgística Alt Ter 2005-2019.
•

A la UP Alt Ter, les emissions han
augmentat, de les 107.026 tn de CO2
del 2005 a 135.793 tn de CO2 del 2019.
+26%

•

Pugen les emissions del sector
transport, amb tendència a l’augment en
els darrers anys.

•

També s’han incrementat de forma
significativa les dels sector industrial, tot
i que amb estabilitat en els darrers tres
anys.

VULNERABILITAT D’UN TERRITORI = EXPOSICIÓ x SENSIBILITAT – CAPACITAT ADAPTATIVA

Disminució precipitació total
(- 8 – 10%).

Increment durada i
freqüència de les sequeres (+
5 – 10% dies consecutius
sense precipitació).

Onades de calor
Onades de fred
Sequeres i escassetat d’aigua
Incendi Forestal

Afectacions

Augment significatiu de la
temperatura (+ 20 – 25% Tº
mitjana anual i màximes
estivals).

Riscos (increment de)

Projeccions climàtiques 20402060

6. VULNERABILITAT AL CANVI CLIMÀTIC

Salut de la població
Abastament d’aigua
Biodiversitat
Agricultura i ramaderia

Inundacions i avingudes

Gestió forestal

Erosió i esllavissades

Protecció civil
Edificacions i infraestructures
......

Increment de fenòmens
climàtics extrems:
tempestes, ventades, fred
extrem, calor extrema...) i
complexos (combinació dels
anteriors).

VULNERABILITAT D’UN TERRITORI = EXPOSICIÓ * SENSIBILITAT – CAPACITAT ADAPTATIVA.

6. VULNERABILITAT AL CANVI CLIMÀTIC
• Vulnerabilitat al canvi climàtic Unitat Paisatgística Alt Ter
Municipis de la UP

Campdevànol
Gombrèn
Les Llosses
Ogassa
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses
Sant Pau de Segúries
Vallfogona del Ripollès
Vidrà

Onades de
Calor i Calor
extrema

Onades de
Fred i Fred
extrem

Sequeres i
escassetat
d’aigua

Risc
d’incendi

Precipitació
extrema i
inundacions

ALTA
MITJA
MITJA
MITJA
MITJA
MITJA
ALTA
ALTA
ALTA

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJA

ALTA
ALTA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
MITJA

ALTA
MITJA
ALTA
MITJA
ALTA
ALTA
ALTA
MITJA
MITJA

7. COMPROMISOS DEL PACTE
ON VOLEM ANAR?
OBJECTIUS 2030
• Reduir les emissions de GEH en un 55% cada municipi de la UP
• Enfortir la capacitat d’adaptació al canvi climàtic
VISIÓ 2050: territori resilient i neutre en carboni i energia sostenible, segura i
assequible per tothom.
Tones de CO2.
Campdevà
nol

Gombrèn

Les Llosses

Ogassa

Ripoll

St. Joan
Ab.

St. Pau
Seg.

Vallfogona
R.

Vidrà

8.354

814

662

889

36.619

7.294*

3.004

779

808

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
3.

Edif icis
residenci
als

Sector

1)ENERGIES RENOVABLES I
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, ESTALVI
D’AIGUA I ONADES DE CALOR, i
POBRESA ENERGÈTICA

Crear una oficina supramunicipal d’habitatge
orientada a la rehabilitació energètica i la lluita
contra la pobresa energètica

Àrea
d’intervenció

Ef iciència energètica en
edif icis

Instrument
politic

Altres

Descripció

Aquesta acció és també
d’adaptació al canvi climàtic perquè
millora la confortabilitat dels
habitatges en situacions de calor
extrema o fred extrem.

La rehabilitació en ergètica dels edif icis per reduir la dema nda en climatització mantenint o f ins i tot millorant les condicions
de conf ort serà clau per a la transició energètica. Sov int no es coneixen suf icientment les accions a realtizar o les
subv encions i ajuts existents per executar-les.

L’acció consisteix en dotar la comarca d’un òrgan que presti dif erents serv eis:
-

Av aluació de necessitats de rehabilitació d’habitatges.

-

Recerca i tramitació de f onts de f inançament de les actuacions de rehabilitació.

-

Orientació i superv isió de projectes tècnics.

-

Suport i assessorament en la tramitació de subv encions.

-

Etc.

Aquests serv eis es podrien cobrir ampliant els recursos de l’Of icina local d’habitatge de Ripoll amb el suport de personal
tècnic especialista i establint une hores d’atenció presencial als dif erents municipis.

Una opció alternativ a seria una contractació externa de serv eis externa compartida entre els dif erents municipis de la unitat
de paisatge.
Pot serv ir també per organitzar compres conjuntes i serv eis conjunts: compra i instal·lació i manteniment d’energies
renov ables, per exemple. .
Cal estar pendent del desenv olupament del projecte GIDomus a la ciutat de Ripoll, en f ase d’estudi de v iabilitat i proposta
d'implementació, en la mesura que podria esdev enir una f inestreta única per a la promoció d e la re habilitació d’edif icis
residencials d’àmbit no només municipal sinó comarcal.
Estalvi d’emissions de CO2

302
tCO2/any

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
1.

Coordinació supramunicipal en el circuit de
producció i consum de biomassa d’ús tèrmic

Edificis,
equipaments/instal·l
acions municipals
Sector

Edificis del sector
terciari i residencial
Industrial

Àrea
d’intervenció

Energia renovable
per calefactar
espais i
subministrament
d’aigua calenta
sanitària

Instrument
politic

2)PLANIFICACIÓ URBANISTICA I
MODEL ENERGÈTIC TERRITORIAL,
GESTIÓ FORESTAL, MOBILITAT
SOSTENIBLE , TRACTAMENT I
RECOLLIDA DE RESIDUS
Altres

Descripció
Continuar promovent la gestió forestal orientada a la producció de biomassa on no sigui viable un altre tipus
d’aprofitament fustaner (o sigui prioritària sobre un altre tipus de gestió) i estendre-la a tots els municipis de la unitat
de paisatge amb potencial.
Es realitzarà un treball conjunt amb les empreses de treballs forestals per tal de detectar possibles mancances a
nivell logístic (anàlisi de la suficiència de magatzems existents, etc.) i en d’altres àmbits. També s’haurà de generar
una massa crítica de producció per a la creació d’empreses al territori incrementant també la demanda per al
consum tèrmic dels edificis en els àmbits industrial, de serveis i residencial. .
Segons l’estudi per a l’aprofitament de la biomassa a les comarques gironines la capacitat d’autoconsum tèrmic de
la comarca del Ripolès és del 100% en l’escenari d’aprofitament del 75% del recurs i del 40-50% en l’escenari del
30% d’aprofitament del recurs.
En aquest segon escenari el potencial de generació d’energia tèrmica a partir de la biomassa s’estima en 57.450
MWh/ any que podrien substituir al gas natural (majoritari a la comarca) i el gasoil per a usos tèrmics.
Estalvi d’emissions de CO2

12.567
tCO2/any

Aquesta acció és també d’adaptació al canvi climàtic

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
Promoció de la ramaderia extensiva
i les pràctiques agroecològiques, de
les varietats autòctones i de la
producció local i de proximitat

1.

Sector

Agric
ultura
i
sector
forest
al

Impactes climàtics
tractats

Transversal

Descripció
L’èxit de la marca “Producte del Ripollès” indica la línia a seguir per tal de garantir la viabilitat de
l’activitat agrària a la comarca, promovent els productes agroalimentaris que hi ha estat produïts,
transformats i/o elaborats, afavorint la re valorització dels espais agroramaders enfront altres usos del
sòl i garantint el manteniment de races autòctones com l’ovella ripollesa, la vaca bruna dels Pirineus i
el cavall pirinenc català.
Dins d’aquesta acció caldrà posar especial èmfasi en el manteniment o introducció de les pràctiques
agroramaderes més sostenibles, estiguin o no emparades pel segells de qualitat corresponents, com
la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).
Caldrà potenciar una major participació del sector turístic (allotjaments, restauracio...) en la promoció
del producte local i de proximitat. I també dinamitzat circuits curts de distribució, implicant-hi els
mercats locals, els menjadors escolars, introduint els productes en tots els actes organitzats pels
ajuntaments, etc.

2)PLANIFICACIÓ URBANISTICA I
MODEL ENERGÈTIC TERRITORIAL,
GESTIÓ FORESTAL, MOBILITAT
SOSTENIBLE , TRACTAMENT I
RECOLLIDA DE RESIDUS

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
ALTRES ACCIONS MUNICIPALS PROPOSADES
https://paesc-decidim.ddgi.cat/processes/altter
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