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EL CANVI CLIMÀTIC: EL MAJOR REPTE D’AQUEST SEGLE

L’escalfament del sistema climàtic és cert. 

La major part d’aquest escalfament en els
darrers 50 anys obeeix probablement a les
emissions antropogèniques de GEH.

El increment global en les concentracions
de GEH té el seu origen a l’ús de combustibles
fòssils.

(IPCC, Fourt Assessment Report 2007)



SIS MISSATGES CLAUS SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

(Conferència Copenhaguen, març 2009) 

Risc d'acceleració, amb canvis irreversibles

Si l’increment és superior a 2ºC, es produirà probablement 
el pitjor desastre social i ambiental.
Cal una estratègia a llarg termini, amb objectius globals i 
calendari.
A la vegada, la lluita contra el canvi climàtic pot incrementar 
el desenvolupament econòmic i l’equitat.

Es disposa d’instruments per fer front al  desafiament.

Els valors democràtics són fonamentals en aquesta lluita.



LA IMPORTÀNCIA DEL MÓN LOCAL 

Les ciutats son els llocs  a on dia a dia sorgeixen idees 
noves i projectes innovadors en relació amb la 
sostenibilitat.

Són, alhora, espais públics a on es poden trobar 
solucions intersectorials i a on es pot portar a la 
pràctica la necessària conciliació entre els interessos 
privats i els públics.

Cal desafiar la crisi ambiental i això només es pot abordar mitjançant un 
plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la 

participació i complicitat dels ciutadans.



PER TANT, ELS GOVERNS LOCALS

Tenen competències en molts àmbits fonamentals
per a una bona gestió ambiental.

Disposen d' eines i instruments legals.

Poden aconseguir la complicitat dels ciutadans
amb polítiques ambientals ben plantejades.

La  major part de les emissions de GEH es 
relacionen amb la vida cotidiana dels ciutadans
(transport, calefacció, residus, etc) i es donen en
àmbits de competència municipal.

La seva contribució a la lluita contra el canvi
climàtic és fonamental.



LA U.E. RECONEIX EL PAPER DE LES CIUTATS I POBLES

El Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses és una iniciativa de 
la Direcció General  de 
Transport i Energia de la 
Comissió Europea que té com a 
objectiu superar el compromís 
de la UE de reduir en un 20%, 
abans de l’any 2020, les 
emissions de CO2 i dels gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) que 
potencien el canvi climàtic.

Actualment hi ha adherits més 
de 800 municipis de 35 països, 
alguns d’ells de fora de la Unió 
Europea.



EL PAPER DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Com estructura de suport de la U.E. al Pacte
d’Alcaldes, promou l’adhesió dels municipis de
la província.

Ofereix suport econòmic i tècnics als municipis
per complir les obligacions derivades de 
l’adhesió al Pacte (inicialment, l'elaboració dels PAE's)

Desenvolupa instruments per ajudar a la realització de
les inversions necessàries per assolir els objectius del
Pacte.
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MUNICIPIS ADHERITS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
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Total població municipis 
adherits 4.534.173

% d'adherits respecte a 
la població total de la 
província 83,7

Total municipis adherits 106 % de la provincia 34,1



PROTOCOL DEL PACTE (MODEL DIPUTACIÓ DE BARCELONA) 



REALITZACIÓ DELS PAE’s

Amb data de setembre de 2009, 

gairebé la meitat dels Plans 

d’acció per l’energia sostenible 

posats en marxa a la província 

de Barcelona ja s’estan acabant 

o disposen de resultats 

suficients per establir una 

primera avaluació de l’estat de 

la situació. Es tracta dels PAES 

de 44 municipis, que oscil·len 

entre els 300 i els 200.000 

habitants 



PAE's: POLÍTIQUES LOCALS PER FER FRONT AL CANVI CLIMÀTIC

– El major volum d’accions proposades (44%) correspon a les 
que afecten a les dependències municipals, incloent-hi en 
aquest apartat la generació d’energia, bàsicament 
fotovoltaica.

– Tenen també un pes important les accions referides a 
l’enllumenat (9%), al sector domèstic (9%) i al transport i la 
mobilitat (9%). 

– Altres àmbits d’actuació són la gestió de residus, el cicle de 
l’aigua, el planejament urbanístic, la construcció i el 
manteniment, la compra pública de bens i serveis, la 
participació ciutadana i les activitats de comunicació i 
educació ambiental.

– En termes generals un 75% de les accions corresponen a 
temes de competència directa de l’ajuntament.



PER COMPLIR AMB ELS OBJECTIUS 20/20/20 CAL

20/20/20
Canviar comportaments.

Estalviar energia (millorar l'eficiència).

Implantar energies renovables.

FAN FALTA 
INVERSIONS!

Cal:

Investigar i aplicar noves tecnologies



Energies
Renovables

Eficiència
Energètica3.000 M €

Las inversions són rendibles
I amb períodes interessants de retorn

Un estudi conjunt del

BEI – DIPUTACIÓ DE BARCELONA

demostra que la inversió potencial a la 
província de Barcelona, 

només a l’àmbit públic és:

IDENTIFICACIÓ DE LA DEMANDA



OBJECTIUS DEL PROJECTE DIBA-BEI

- FV: 3,000 llocs en instal.lació I manteniment
- EE: 2,000 llocs

Creació de d’ocupació de qualitat
Objectius

socials

- FV: 350 M€
- EE: 150 M€

Finançament de projectes fins a 500 M€
Objectius 

econòmics

- Fotovoltaica (FV): 87.5 MW en 1,500,000 m2 de
sostre
- Eficiència Energètica (EE): 200 MW

Reduir  les emissions de GEI en 200,000 tn
CO2/any

Objectius
ambientals 

- FV: 3,000 llocs en instal.lació I manteniment
- EE: 2,000 llocs

Creació de d’ocupació de qualitat
Objectius

socials

- FV: 350 M€
- EE: 150 M€

Finançament de projectes fins a 500 M€
Objectius 

econòmics

- Fotovoltaica (FV): 87.5 MW en 1,500,000 m2 de
sostre
- Eficiència Energètica (EE): 200 MW

Reduir  les emissions de GEI en 200,000 tn
CO2/any

Objectius
ambientals 



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

Diputació de Barcelona
Àrea de Medi Ambient

c/ Comte d’Urgell, 187
Escola Industrial
08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 456
Fax: 934 022 561
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