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1. EL PACTE DE LES ALCALDIES
PER QUÈ 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 DE LES ALCALDIES 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.
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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 PER A L’ENERGIA I EL CLIMA (PAESC)
supramunicipals
MUNICIPIS AGRUPATS PER UNITATS DEL PAISATGE
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4. CONTEXT TERRITORIAL DEL PLA DE GIRONA

Municipis del Pla de Girona
Aiguaviva

Padró 2019
756

Fornells de la Selva

2.650

Riudellots de la Selva

2.076

Sant Julià de Ramis

3.515

Sarrià de Ter

5.170

Vilablareix

2.897

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

4 % 10 %

Edificis residencials
11 %
Transport urbà rodat: transport privat i
comercial

41 %

Ajuntament
33 %

Emissions associades al sector industrial

1%
Emissions associades al tractament de
residus sòlids urbans

El sector de la indústria (41%) és el sector que més emissions generava l’any 2005 seguit del
transport privat i comercial 33%. Tant l’energia elèctrica com el gas natural són 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)

% respecte UP

Aiguaviva

16.816,8

28,0

10,8

Fornells de la Selva

15.594,4

8,3

10,0

Riudellots de la Selva

70.248,6

39,6

45,2

Sant Julià de Ramis

13.344,6

5,3

8,6

Sarrià de Ter

21.566,7

5,3

13,9

Vilablareix

17.826,0

8,1

11,5

155.397,10

11,97

Total

Emissions per càpita
T CO2/hab any 2005

Municipis del Pla de
Girona
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5. EVOLUCIÓ D'EMISSIONS I CONSUMS
ON SOM?
Evolució de les emissions del Pla de Girona 2005-2019.
Evolució de les emissions (tn CO2)

•

Les emissions al Pla de Girona han
augmentat, de les 155.397,10 tn de CO2 del
2005 a 223.989,97 tn de CO2 del 2019.
+44,14%.

•

Pugen considerablement les emissions del
sector de la indústria i del transport, amb
tendència a l’augment en els darrers anys.

•

També s’han incrementat les emissions dels
sectors residencial i terciari, tot i que amb
estabilitat en els darrers tres anys.

•

Les emissions associades a la gestió dels
residus han disminuït lleugerament.
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Emissions edificis residencials
Emissions edificis i equipaments del
sector terciari
Emissions associades al transport
Emissions associades al sector
industrial
Emissions associades a la gestió dels
residus
Emissions totals (tnCO2)

Onades de calor
Onades de fred
Sequeres i escassetat
d’aigua
Incendi Forestal
Inundacions i avingudes
Erosió i esllavissades

Afectacions

Augment significatiu de la
temperatura (▲8 – 55% Tº
mitjana anual i màximes
estivals).
Disminució precipitació
total (▼10 – 12%).
Increment durada i
freqüència de les
sequeres (▲18 – 22%
dies consecutius sense
precipitació).
Increment de fenòmens
climàtics extrems:
tempestes, ventades, fred
extrem, calor extrema...) i
complexos (combinació
dels anteriors).

Riscos (increment de)

Projeccions climàtiques
2040-2060

6. VULNERABILITAT AL CANVI CLIMÀTIC
Salut de la població
Abastament d’aigua
Biodiversitat
Agricultura i ramaderia
Gestió forestal
Protecció civil
Edificacions i
infraestructures
......

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

6. VULNERABILITAT AL CANVI CLIMÀTIC
• Vulnerabilitat al canvi climàtic Unitat Paisatgística Pla de Girona
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

BAIXA

MITJA

BAIXA

MITJA

ALTA

ALTA

ALTA

BAIXA

MITJA

MITJA

MITJA

Sant Julià de Ramis

MITJA

BAIXA

MITJA

ALTA

ALTA

Sarrià de Ter

MITJA

BAIXA

MITJA

ALTA

ALTA

ALTA

BAIXA

MITJA

MITJA

BAIXA

Municipis de la UP

Aiguaviva
Fornells de la Selva
Riudellots de la Selva

Vilablareix

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.
Aiguaviva

Fornells de
la Selva

Riudellots
de la Selva

Sant Julià
de Ramis

Sarrià de
Ter

Vilablareix

7.567,56

7.017,48

31.611,87

6.005,07

9.705,02

8.021,7

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
1.- Millora dels horaris i connexions del transport públic i
compaginar els horaris del transport escolar.
Sector

Transport

Àrea d’intervenció

Transferència
modal cap a
transport públic

Instrument polític

Altres

Descripció
L'estudi de l'oferta actual dels horaris i connexions del transport públic pot permetre identificar els punts forts i febles
del servei que es dòna a la població.
Un transport públic ben connectat entre línies dels municipis i amb uns horaris adequats, pot fomentar substancialment
l'ús d'aquest mitjà de transport, en detriment de l'ús dels vehicles particulars.
En aquest sentit, també es proposa l'estudi de places lliures en el transport escolar per ampliar l'oferta d'horaris i que
aquestes places puguin ser ocupades per la població.

Estalvi
d’emissions

684,64

t CO2 / any

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

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
2.- Ampliar les vies ciclables i la connexió entre municipis a
través del Consorci de les vies Verdes.
Sector

Transport

Àrea d’intervenció

Transferència
modal cap a
trajectes a peu o
bicicleta

Instrument polític

Altres

Descripció
La identificació d'aquells camins i vies ciclables que connecten diferents nuclis de població pot fomentar l'augment de la
"mobilitat dolça" i en conseqüència, disminuir les emissions associades als desplaçaments realitzats en vehicles
particulars.
A més a més, la instal·lació de punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques encara potenciaria més l'ús de la bicicleta
com a mitjà de transport.

Estalvi
d’emissions

684,64

t CO2 / any
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8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
3.- Pla d’ordenació forestal supramunicipal per a
l’aprofitament de biomassa forestal i potenciar l'acció, si
cal, amb la creació d'un Consorci Privat de Gestió Forestal.
Sector

Agricultura i
sector forestal /
Producció local
d’energia

Àrea d’intervenció

Instrument polític

Altres

Descripció
Redactar un Pla supramunicipal per l'ús de la biomassa forestal que analitzi el volum de fusta disponible al territori, la
demanda al municipi i la viabilitat tècnica i econòmica d’explotar-la per tal que la biomassa generi economia local
(negoci i llocs de treball) i permeti mantenir els boscos nets. L’objectiu és incentivar la gestió forestal sostenible, la
protecció del sòl i les conques, etc.

1)ENERGIES RENOVABLES I
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4.- Planificació dels recursos hídrics.
Sector

Aigua

Àrea d’intervenció

Instrument polític

Altres

Descripció
La planificació dels recursos hídrics disponibles al territori permet conèixer l'estat de les aigües i la disponibilitat
potencial i del present a fi de poder-los gestionar i explotar d'una forma eficient i sostenible.
Elaboració de plans de contingència per episodis de sequeres.

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
5.- Creació d’una xarxa de refugis climàtics a nivell
supramunicipal.
Sector

Protecció civil i
emergències

Àrea d’intervenció

Instrument polític

Altres

Descripció
Un dels efectes previstos del canvi climàtic és l’increment del nombre, freqüència i intensitat de les onades de calor i de
fred, el que pot afectar la salut de tota la ciutadania (epidèmies de grip, cops de calor, síncopes, etc.), i especialment
dels col·lectius més vulnerables (infants, gent gran, persones amb malalties cardiovasculars i respiratòries, persones en
situació de pobresa energètica, etc.).
En aquest sentit, dissenyar una xarxa de refugis climàtics al municipi per reduir la vulnerabilitat de la ciutadania, i
sobretot de la més vulnerable, als riscos en la salut per onades de calor. Un refugi climàtic és un edifici públic amb
climatització on la ciutadania pot accedir per ‘refugiar-se’ de la calor o de la fred. Per exemple obrir les escoles durant el
període estival com a instal·lacions d’oci refrescants per a tota la ciutadania.

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

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
MES INFORMACIÓ:
https://paesc-decidim.ddgi.cat/processes/pladegirona
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