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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.

https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/

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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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
1 any (maig 2021- maig 2022)

Objectiu de reducció del Green Deal de la UE
55% de reducció d’emissions abans del 2030

Planificació energètica impulsada per la Diputació de Girona:
Estratègia d’emergència climàtica (procés de co-creació en curs)
Pla estratègic de desenvolupament de les energies renovables
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4. CONTEXT TERRITORIAL UP Cap de Creus
Municipis de la UP

Padró 2019

Cadaqués

2712

Colera

445

Llançà

4836

Palau-saverdera

1476

Pau

557

Portbou

1063

El Port de la Selva

970

La Selva de Mar

196

Roses

19550

Vilajuïga

1104

5. EVOLUCIÓ D'EMISSIONS I CONSUMS
D’ON VENIM?
• Inventari de Referència de Emissions i Consum energia UP Cap de Creus 2005.
Emissions per sectors (t CO2) 2005
Edificis i equipaments del sector terciari (no
municipal)

14%
2%

Edificis residencials

20%

Transport urbà rodat: transport privat i
comercial

Ajuntament
Emissions associades al tractament de residus
sòlids urbans

Electricitat
Gas natural

Emissions Industrial

23%

1%

40%

Consum d'energia UP Cap de Creus (MWh)

Gasoil C

Edificis residencials

GLP
Biomassa

Industrial

Energia solar tèrmica

Edificis i equipaments (no
municipal)

Energia geotèrmica

0

100.000

200.000

El transport (40%) és el sector que més emissions generava l’any 2005 seguit del terciari
amb un 23%. L’electricitat és una font important per tots els sectors; el gasoil, gas natural i
GLP està força present en els sectors residencial i terciari.

5. EVOLUCIÓ D'EMISSIONS I CONSUMS
D’ON VENIM?

Emissions totals (t)

Emissions unitàries
(t/hab)

% respecte UP

Cadaqués
Colera

22194
3844

8,46
6,34

8,96
1,55

La Selva de Mar
Llançà

1524
44902

7,05
10,27

0,62
18,15

Palau-saverdera
Pau

7178
3355

6,09
7,09

1,33
2,88

Port de la Selva
Portbou
Roses
Vilajuïga
Total

11624
6808
141965
5752
249.144

12,62
4,95
9,14
5,43
8,786306

4,7
2,74
56,77
2,31

Municipis de la UP

5. EVOLUCIÓ D'EMISSIONS I CONSUMS
ON SOM?

Evolució de les emissions a la Unitat Paisatgística del Cap de Creus 2005-2019.
•

A la UP Cap de Creus, les emissions
han disminuït, de les 249.144 tn de CO2
del 2005 a 234.677 tn de CO2 del 2019.
-6%

•

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

•

Reducció progressiva en les emissions
de la gestió dels residus.

•

Estabilitat relativa en els altres sectors.

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

Disminució precipitació total
(- 17 – 18%).

Increment durada i
freqüència de les sequeres (+
17 – 21% dies consecutius
sense precipitació).

Sequeres i escassetat d’aigua
Increment del nivell del mar
Inundacions i avingudes

Afectacions

Augment significatiu de la
temperatura (+ 8 - 12% 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
Gestió forestal

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
Cadaqués
Colera
Llançà
Palau-saverdera
Pau
El Port de la Selva
Portbou
Roses
La Selva de Mar
Vilajuïga

Onades de
Calor i Calor
extrema

Onades de
Fred i Fred
extrem

Sequeres i
escassetat
d’aigua

Risc
d’incendi

Precipitació
extrema i
inundacions

Increment
del nivell
del mar

MITJA
BAIXA
BAIXA
MITJA
MITJA
MITJA
BAIXA
MITJA
MITJA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJA
MITJA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MITJA
ALTA

MITJA
BAIXA
BAIXA
MITJA
MITJA
BAIXA
MITJA
MITJA
ALTA
BAIXA

MITJA
MITJA
ALTA
MITJA
MITJA
ALTA
ALTA
BAIXA
ALTA
BAIXA

ALTA
ALTA
ALTA
MITJA
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.
Cadaqués

Colera

Llançà

Palausaverdera

Pau

El Port de
la Selva

Portbou

Roses

La Selva
de Mar

Vilajuïga

12.207

2.114

24.696

3.948

1.845

6.393

3.744

78.080

838

3.163

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
2.

Sector

Aquesta acció és també
d’adaptació al canvi climàtic perquè
incrementa l’autosuficiència
energètica en cas d’afectació a
grans infraestructures per
tempestes, etc.

Impuls a l’aprofitament tèrmic dels residus de la
producció d’oli i de vi i de les restes de poda de
vinya i oliveres
Edificis,
equipament
s/instal·laci
ons
municipals

Àrea d’intervenció

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

Instrument politic

Altres

Descripció
Dinamitzar una xarxa de producció de biomassa per a l’aprofitament tèrmic dels residus
originats per l’activitat vinícola i oleícola (restes de poda, pinyol d’oliva...) que es
consumeixi a la mateixa zona, ja sigui a les mateixes empreses de producció de vi i oli o en
equipaments municipals.

Es poden agafar com a model iniciatives com Vinyes x calor del Penedès, que permeten el
tancament del cercle “virtuós” entre producció de residus, transformació en combustible i
consum de biomassa per a ús tèrmic en els mateixos productors o d’altres consumidors de
la zona.
Per impulsar aquesta acció cal implicar també la DO Empordà i els principals cellers de la
comarca.
L’acció la pot dinamitzar el Consell comarcal conjuntament amb la DO i el paper dels
ajuntaments podria ser promoure el consum de la biomassa local al municipi començant
pels equipaments municipals..

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
3.

Sector

Aquesta acció és també
d’adaptació al canvi climàtic perquè
també pot incidir en tems com
l’estalvi d’aigua i el confort tèrmic
frotn onades de calor.

Impuls a la certificació ambiental de les
empreses i serveis turístics
Edificis del
terciari (no
municipals)

Àrea d’intervenció

Altres

Instrument politic

Altres

Descripció
Incorporar a la marca “Empordà Turisme” criteris de bones pràctiques ambientals, en
especial vinculades a l’eficiència energètica, incorporació d’energies renovables, estalvi
d’aigua, confort tèrmic amb mesures passives, etc. .
Dins d’aquesta acció s’inclou també la organització de jornades de difusió de casos d’èxit
dins la unitat de paisatge i així com d’informació sobre segells i distintius ja existents:
Biosphere, EMAS, Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, Acords Voluntaris per a la
reducció de GEH, etc.
També es pot promoure l’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) dels
ajuntaments amb territori al Parc Natural del Cap de Creus i la promoció d’aquesta adhesió
entre les diferents empreses de cada municipi.

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
Creació d’una xarxa de vies ciclables de connexió entre els
diferents municipis

5.

Sector

Transport

Àrea d’intervenció

Transferència modal cap a trajectes a peu
o bicicleta

Instrument politic

Altres

Descripció
Identificar camins i vials d’urbanitzacions per crear itineraris que evitin al màxim les carreteres principals però que
alhora siguin aptes per a la mobilitat quotidiana, és a dir, no es dissenyin tenint en compte només l’interès turístic.
Partir d'aquesta identificació, establir la xarxa per a bicicletes intermunicipal i planificar les actuacions necessàries en
aquests camins que permetin fer-los 100% ciclables, tot garantint la connexió entre els nuclis de població.

S'identifiquen els eixos següents a connectar:
- Portbou – Colera – Llançà - Port de la Selva – Selva de Mar
- Vilajuïga – Pau – Palau-saverdera – Roses – Cadaqués
Ambdós eixos poden quedar connectats amb una perspectiva intermodal tenint en compte les estacions de tren a la
unitat de paisatge: Portbou, Llançà i Vilajuïga.
L’acció ha de considerar la interconnexió o l’aprofitament de trams de les vies verdes turístiques Roses – Figueres i la
que està en projecte Portbou .- Colera que es continua cap a l’interior de l’Albera.
Caldria instal·lar també punts de recàrrega de bicicletes elèctriques al llarg de tota la xarxa.

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU

1.

Sector

Medi ambient
i biodiversitat

Actuacions
recuperació
d’ecosistemes
platja-duna
Impactes climàtics
tractats

de
conservació,
o
restauració
dunars o sistemes
Increment del nivell
del mar

Descripció

En base als estudis previs existents s’identificaran i delimitaran els
espais susceptibles de requerir actuacions de regeneració o
restauració de sistemes dunars i sistemes platja-duna.
S'establiran uns criteris comuns d’ordenació dels usos de les
platges, així com de manteniment i neteja de la platja orientats a
permetre la recuperació de la vegetació pròpia d’aquests sistemes.

S’acompanyaran d’accions de sensibilització adreçades a les
persones usuàries. Els municipis de la unitat de paisatge que no
siguin costaners participaran en aquesta part de l’acció.
Aquesta és una acció contemplada al Pla d’adaptació al canvi
climàtic de l’Alt Empordà.

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
ALTRES ACCIONS MUNICIPALS PROPOSADES
https://paesc-decidim.ddgi.cat/processes/capdecreus
PER AMPLIAR INFORMACIÓ
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 AL CANVI 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
WEB DEL PACTE DE LES ALCALDIES
https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/
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