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CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I CANVI CLIMÀTIC 

 

El fenomen del canvi climàtic es essencialment multifactorial. Les hipòtesi Gaia així tracten 

d´explicar-ho. Alguns fenòmens interrelacionats  que afecten greument la vida humana son, entre 

molts d´altres, l´augment del forat de la capa d’Ozó, la boira fotoquímica, la pluja àcida, la pujada del 

nivell del mar, etc. 

Farem una aproximació de les afectacions des dels humans fins al planeta. 

 

Com aturarem el deteriorament de l’atmosfera de Catalunya i al món.? 

L’ecosistema atmosfèric i el seu ús serà regulat íntegrament, inclòs el règim sancionador, mitjançant 

Llei per preservar els valors naturals, la seguretat humana i ambiental i els ecosistemes i per reduir 

els impactes ecològics. 

La atmosfera ha de ser lliure de partícules contaminants i erosionadores de la transparència celeste 

i s’han de regular les emissions de radiofreqüències, les trajectòries del transport aeri, les emissió 

d’ones electromagnètiques, la contaminació lumínica, etc, fins a la recuperació de la total netedat i 

transparència,  per possibilitar la recuperació de les comunitats faunístiques naturals, des dels 

insectes fins a les aus i la renaturalització i reequilibrament ambiental de les actuacions humanes 

que impacten l’atmosfera. El sector públic portarà un control ambiental amb les millors tecnologies 

conegudes en cada moment. 

 

Mesurar, acotar i reduir les principals radiacions no naturals.  

Radioactivitat. Les centrals nuclears tenen ara uns factors de risc inasumibles el s.XXI,  a causa de 

la seva potencial perillositat, tant pel que fa al seu funcionament tecnològic com per la contaminació 

radioactiva que generen els seus residus. En el s.XX foren útils pel creixement econòmic molt ràpid 

que es va dur a terme a partir de 1950, ara que ja s’han construït i funcionen cal tancar-les el més 

aviat possible i mirar de traslladar el mínim possible els residus radioactius a les generacions futures. 

Electromagnètica. Les línies d´alta tensió s´han d´allunyar de les zones habitades, per els seus 

efectes nocius sobre la salut humana.  En els àmbits urbans s´ha de mesurar i fer bioestadística 

neutre per garantir que les radiacions produïdes per les emissions emeses per la telefonia mòbil i les 

xarxes wi-fi no afectin a la salut humana. 

Sònica. Les àrees urbanes disposaran de mapes de soroll mesurats segons els estàndards 

existents (Nivell de so màxim autoritzat per l’OMS: 75 dB) i es regularan els efectes. Els poders 

públics instal·laran els instruments de mitigació adients i la legalitat sancionadora. 

Lumínica. Cal que es compleixi la legalitat ja existent. Cal fer mapes de contaminació lumínica per el 

control territorial i els seus efectes. Cal implementar les polítiques europees de cels foscos. Els 

efectes nocius sobre la salut humana son patents i diagnosticats. La legalitat ja existeix i cal aplicar-

la. 
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GEH. 

Cal reduir imperativament les emissions de gasos, especialment els GEH, que produeixen el 

canvi climàtic. 

No per conegut cal seguir reiterant ala qüestió: Com es caracteritza i quins son els efectes del 

canvi climàtic?:  

Augment de temperatures extremes, onades de calor, nits tropicals, augment de la temperatura 

mitjana, augment de la durada de les sequeres, reducció i alteracions de la pluviometria normal, 

augment de la freqüència de les pluges intenses, augment dels desgels polars, augment dels nivells 

de l’aigua dels mars, augment de la temperatura de l’aigua de mar, desaparició progressiva del 

deltes,  a casa nostra possible augment dels temporals marins i  de l’alçada de les onades, variació 

dels corrents marins, disminució dels cabals dels rius i de l’aigua d’embassaments, i d´altres efectes 

sobre el funcionament dels sistemes naturals planetaris com el fenomen del Niño ,que fa pujar la 

temperatura del planeta, i moltes d´altres especialment la climàtica, meteorològica, energètica,... que 

la comunitat científica estudia i generen coneixement al respecte, advertin-nos al respecte. 

Les emissions de GEH a Catalunya han anat augmentant des del 1990 fins el 2005 i, amb la crisi, 

del 2005 fins el 2013 s’han anat reduint. El 2014 i 2015 s’observa un cert repunt que es creu que 

encara augmenta més en el 2016 i 2017. 

L’objectiu és que el 2030 es rebaixin les emissions de CO2 un 40% respecte del 1990, el 2040 es 

rebaixin un 65% respecte del 1990 i el 2050 es rebaixin un 100% respecte del 1990 arribant a la 

neutralitat. Objectius, avui molt i molt compromesos que implicaran: 

Electrificació total. Impulsant avenços en la tecnologia que els produeix per altra que els eviti. 

Reduir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle, ja que són els causants de la situació. Per 

aconseguir-lo cal, entre altres, substituir la tecnologia actual de combustions diverses que genera 

aquests gasos per altres que els evitin i adoptar mesures d’estalvi en la mesura que faran menys 

necessaris els productes causants del canvi climàtic. 

Eliminar la combustió. Reduint les emissions de CO2 del sistema energètic  

Pacte Nacional per la Transició Energètica. Apostar per un objectiu vinculant en matèria 

d’energies renovables, caldria que tinguessin un paper fonamental en la transició cap a un sistema 

energètic sostenible, segur i competitiu. 

Mentre i tant. Aconseguir una millora en l’eficiència energètica. Una millora de l’eficiència energètica 

contribuirà a assolir tots els objectius de la política energètica de la UE, sense la qual no és possible 

cap transició cap a un sistema energètic segur i sostenible. 

Sistemes de transport sostenibles. Promoure la combinació òptima de diferents mitjans de 

transport dins de la mateixa cadena de transport (com, per exemple, el transport de mercaderies), 

innovacions tecnològiques per a un canvi cap a l’ús d’energies més eficients (com ara el vehicle 

elèctric) i menys contaminants, sobretot en el cas de la llarga distància i el transport urbà. 

Química.  Cal que es compleixi la legalitat ja existent. Cal incrementar el control existents en les 

plantes químiques, seguint l´exemple de les plantes petroquímiques del Tarragonès. 

Industria Agro-Alimentaria. Reduint les emissions del sistema de producció d’aliments, com ara el 

metà i els òxids de nitrogen. 
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Regenerant i mantenint els boscos. 

Fiscalitats justes. Amb mesures de Fiscalitat ambiental. Taxa al C (entre d’altres). Catalunya ha de 

sortir del EU-ETS, no és efectiu. Implementar diferents impostos que omplin el fons climàtic i utilitzar 

aquest diners per subvencionar activitats sostenibles.  

Cal triar. El decreixement econòmic com a motor per mitigar el canvi climàtic. Hi ha dos teories dins 

l’ecologisme. Per mitigar el canvi climàtic hem de passar a una econòmica basada en renovables 

però seguint creixent i la segona, o decreixem o el resultat serà pitjor del que esperem.  

S’han de seguir els objectius de reducció plantejats pel 2030 en l’acord de París?. Els objectius 

de reducció plantejats pel 2030 en l’acord de París són del 40%, 60% al 2040 i 80% al 2050, 

respecte l’any 1990. Hem de seguir aquestes directrius? Són aquestes directrius viables en una 

economia basada en els combustibles fòssils i el nostre ritme de vida? 

 

Governança. 

Quines mesures adoptem per controlar, pal·liar i/o aturar el Canvi Climàtic? 

Segons la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, els objectius generals de mitigació del canvi 

climàtic tenen el següent calendari: 

2025: 30% renovació del parc de vehicles sigui VE  

2027: Establir  un pla de transició per al tancament, no més enllà del 2027, de les nuclears  

2030: -40% GEH (1990 ) / -27% consum final energia (-2% anual) / 50% sistema elèctric d’origen ER / Nous 

vehicles no combustió interna. 

2040:  -65% GEH (1990) / Transport rodat i ports mercaderies i esportius: -50% dependència  combustibles 

fòssils 

2050: -100% GEH (1990) / neutralitat 

Altres: No exploració fracking / Mediterrània zona lliure de prospeccions-explotació    d'hidrocarburs. 

 

I els objectius planetaris d’adaptació al canvi climàtic son: 

- Reduir la vulnerabilitat de la població, i sobre els sectors socioeconòmics i ecosistemes terrestres i 

marins. 

- Crear i reforçar les capacitats nacionals de resposta. 

- Adaptar els sectors productius. 

- Incorporar l’anàlisi de la resiliència a la planificació (territori, activitats, infraestructures i edificacions). 

Això s’ha de fer en el marc estratègic de referència següent: 

- El Govern aprova. La Comissió Interdepartamental del CC proposa. Presentació prèvia a la 

Taula Social del CC. Participació dels actors implicats. Elaboració amb la resta de 

Departaments. 

- No estableix presentació al Parlament. Es podria considerar i fer-ho alhora que el marc 

estratègic de mitigació  

- Contingut: 

• Avaluació dels impactes, d’acord amb l’estat del coneixement 
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• Identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors socioeconòmics més 

vulnerables 

• Proposta de les mesures d’adaptació necessàries per reduir la vulnerabilitat. 

Respecte a les polítiques sectorials del Govern la Llei marca les següents mesures: 

- Els departaments del Govern, han d’integrar en llur planificació i programació sectorials (amb 

la participació d’ens locals i altres actors rellevants), els objectius de reducció de vulnerabilitat 

als impactes del canvi climàtic que reculli el Marc Estratègic de referència d’Adaptació (art. 

10.3). 

- Els instruments de planificació i programació sectorials i els nous projectes han de tenir en 

compte l’avaluació sistemàtica dels impactes observats i previstos, el coneixement en matèria 

de projeccions climàtiques, l’establiment de mesures de resposta viables (eco-soc-amb) i un 

sistema de seguiment dels efectes de la planificació en matèria d’adaptació (art. 11) 

- S’han d’integrar en la planificació, l’execució i el control de les polítiques sectorials del Govern 

les mesures adequades per a reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic d’acord amb el que 

estableix aquest capítol (art 13.1) 

- S’han d’integrar també en els sectors susceptibles de generar emissions de GEH, mesures 

per a reduir aquestes emissions (art. 13.3).  

- Possibilitat d'adoptar mesures addicionals en la planificació per tal de complir objectius mitigació i 

adaptació (art 13.4). 

Un cop més les lleis existeixen el que cal es fer-les efectives. 

 

Territori i espai urbà 

Incorporant els conceptes de canvi climàtic i la seva implementació al Planejament Territorial. 

Legalitat protectora. És el moment de revisar a fons la legislació que regula els espais protegits, 

especialment desfasada i establir d’una manera més adient la incorporació del Canvi climàtic i dels 

efectes que té. 

Nous instruments territorials. Cal replantejar els instruments de protecció d’espais d’interès natural 

des d’una aproximació més estratègica, més ecològica i més eficient que l’actual. 

Legalitat planificadora. Cal revisar o refer les lleis de territori i d’urbanisme amb la finalitat de poder 

incorporar les visions més actuals de què ens proveeix l’ecologia aplicada, pel que fa al territori i als 

espais urbans i que ho facin de manera essencial i no addicional o sectorial. 

Construcció Eco. Impulsant el concepte de Construcció eco. Utilitzant nous materials en la 

construcció i, també, convertint els habitatges vells en baixos en emissions. 

El concepte de smart i green cities ha de ser part del futur ambiental de Catalunya. La 

contaminació atmosfèrica, sobretot a les ciutats, és un gran problema ambiental i de salut. Abans 

que res s’han de quantificar les fonts i els diferents contaminants de forma eficient. Posteriorment 

s’han de crear polítiques eficients de reducció de la pol·lució.  

 

Ecosistemes terrestres. 

Amb una gestió adequada sobre els ecosistemes terrestres. 
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El paisatge com a valor. La gestió dels espais forestals i, en general dels naturals, ha d’incorporar 

l’escala de paisatge i la regional la combinació de mosaics d’espais de tipus divers. I ha d’incloure 

una planificació a gran escala que ho tingui en compte, així com l’ús múltiple i l’efecte de les 

pertorbacions; com ara, per exemple, els incendis forestals. 

Cal reduir les densitats de rebrots en boscos d’alta densitat, que ha estat demostrat com una 

mesura efectiva per a disminuir l’impacte de sequeres extremes. 

És imprescindible realitzar una gestió forestal flexible i adaptada a cada espècie i zona geogràfica. 

En alguns casos caldrà augmentar la freqüència de les intervencions i en d’altres, la intensitat de les 

aclarides, per a evitar el declivi dels boscos, reduir el risc d’incendi i mantenir-ne, i si és possible 

millorar-ne, l’estat de salut. 

Calen períodes de rotació més llargs per a aconseguir un temps de residència més gran de l’estoc 

de carboni en peu, als boscos on es pugui maximitzar l’estoc de carboni, perquè hi ha un risc baix 

d’impacte de pertorbacions, es recomana una gestió forestal més conservadora. 

Equilibri. S´hauria de permetre augmentar el nombre de classes diamètriques (diversitat estructural 

alta) i mantenir els arbres de més grandària. 

s’haurien d’afavorir les masses mixtes de coníferes i planifolis, a les zones on fos   possible 

També caldria evitar les rompudes, que, tot i ser necessàries per qüestions econòmiques o de 

planificació territorial per a evitar grans incendis forestals, comporten una pèrdua molt elevada del 

carboni emmagatzemat al sòl. 

Protegint els boscos com un dels majors embornals de carboni. Ens hem de plantejar com reduïm 

el risc d’incendis, si fem Reforestació si o no? 

Garantint la conservació de la biodiversitat. La biodiversitat serà claríssimament afectada pel 

canvi climàtic.  

Definint noves estratègies de gestió  dotant de més poder i atribucions allò que és local. 

Instaurant vies de participació ciutadana per a afavorir la generació de grans consensos. 

Comptant amb la població local en què el monitoratge i l’aprenentatge siguin elements centrals i 

posar en marxa processos de gestió adaptativa amb la participació de diferents escales 

administratives per a assegurar l’adaptació correcta del sistema de muntanya al canvi climàtic. 

 

Alimentació. 

Amb controls i actuacions sobre el sector agroalimentari (agricultura, ramaderia...)  

l’ús d’adobs orgànics en sòls agrícoles, o d’esmenes orgàniques en la rehabilitació d’espais 

degradats, pot contribuir a mantenir el reservori de carboni orgànic al sòl. 

Quant a l’emissió de gasos nitrogenats, ajustar les dosis de N a les necessitats dels cultius és la 

manera més eficient de reduir les emissions. Particularment, és molt important evitar les emissions 

d’amoni del purí o altres adobs amoniacals. 

cal esperar que l’aprovació de la futura llei del sòl d’ús agrari hi contribueixi [definint mesures 

per mitigar el canvi climàtic] 
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Per a evitar les emissions de N2O i de NO i les pèrdues de la qualitat del sòl, cal aplicar únicament 

residus orgànics o ramaders de qualitat, i en la dosi i de la manera adequades. Les mesures 

adreçades a l’ús eficient del N, com ara la incorporació del purí al sòl mitjançant el llaurat, passades 

del cultivador o l’aplicació localitzada, són altament recomanables. 

La introducció de diversitat als prats sembrats permanents i la protecció de la biodiversitat dels 

ecosistemes pratícoles i les pastures. 

Fer un esforç per mantenir i/o augmentar els estocs i els embornals de carboni a Catalunya. 

L’agricultura de conservació, la incorporació de carboni al sòl (biocarbó o biochar, components 

orgànics, etc.) i l’agricultura de precisió, juntament amb les pràctiques agronòmiques que optimitzin 

la producció amb una reducció més petita de la biomassa, 

Respecte al biocarbó com a opció de mitigació dels efectes del canvi climàtic, caldria revisar 

els plans d’energia a Catalunya per a possibilitar la implantació de la piròlisi com una tecnologia de 

valorització de la biomassa residual que permetria aprofitaments molt interessants, com ara 

l’obtenció de determinats productes químics i biocombustibles, a més del biocarbó. 

Caldrà una combinació de mesures de conreu de conservació i d’abancalaments elaborades amb 

criteris tècnics com, per exemple, la construcció de bancals i terrasses calculats amb criteris 

hidrològics, el control de l’escolament, el maneig agronòmic adequat, la gestió forestal amb criteris 

protectors, com ara cremes controlades, les tallades selectives, el maneig del sotabosc, etc. 

La possible nova llei de protecció del sòl d’ús agrari pot ser una eina eficient. També cal limitar 

el segellat permanent de sòls de qualitat per la construcció d’habitatges i infraestructures, atès 

l’impacte en les emissions de GEH, i per fer-ho s’ha de tenir en compte la informació de sòls 

disponible.  

És important i, per tant, necessari integrar edafòlegs (especialistes en l’estudi del sòl) en els equips 

professionals d’avaluació d’impactes ambientals que desenvolupin i implementin les polítiques 

relacionades amb el sòl, el seu ús i el canvi climàtic 

La gestió dels adobs nitrogenats és un factor bàsic per a la producció agrària, però també per a la 

mitigació de les emissions de GEH. Per tant, la millora en l’eficiència d’aquest tipus d’adobs (tant 

minerals com orgànics) és fonamental per a reduir la contribució de l’agricultura al canvi climàtic. 

La gestió i l’enterrament dels rostolls dels cultius poden contribuir a reforçar el paper del sòl com a 

embornal de carboni i, alhora, millorar-ne la qualitat. 

La recerca en nutrigenòmica i la ramaderia de precisió esdevindran peces claus per a 

aconseguir un procés productiu eficient i alhora contribuir a la mitigació del canvi climàtic. La 

ramaderia ha de fer un gran esforç per a millorar la gestió animal en cada zona i en cada sistema de 

producció, fent èmfasi en l’alimentació dels animals d’acord amb les necessitats individuals, la raça, 

el sexe, el genotip i la taxa de creixement  

L’agronomia i el sentit comú tenen un gran paper per a exercir en aquesta tasca. Des d’un punt de 

vista agrícola, la millora en l’eficiència productiva de l’aigua ha de ser un objectiu primordial, sempre 

que aquesta aposta per l’eficiència no impliqui requeriments energètics o d’alta sofisticació en la 

gestió.  
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Mantenir la societat informada de les conseqüències que les actituds de consum d’aliments tenen 

en el canvi climàtic. Proporcionar-li els indicadors que permetin elegir entre productes o establir 

pautes alimentàries.  

Crear grups de treball pluridisciplinaris i estables que orientin els debats sobre els efectes del 

canvi climàtic en les realitats agrària, ramadera i pesquera catalanes, en un món globalitzat. 

Fomentar mètodes i sistemes que permetin incrementar l’eficiència productiva de l’agricultura i la 

ramaderia ecològiques, els conreus associats i l’agroforesteria, com a mecanismes de mitigació i 

d’adaptació al canvi climàtic, i fer-los atractius pel que fa a la rendibilitat. 

Desenvolupar estratègies noves, o fomentar l’aplicació de les existents, que millorin l’eficiència de 

l’ús del nitrogen (mineral i orgànic) als conreus. Incorporar en aquestes estratègies totes les fonts 

disponibles de nitrogen (com ara rostolls o orgànics) i evitar tant les pèrdues que s’incorporen als 

GEH com les que puguin contaminar el sòl o els aqüífers 

Introduir i aplicar els conceptes de ramaderia de precisió, adaptats a cada zona i a cada sistema 

de producció, com a estratègia per a la reducció dels GEH. Així com el control ambiental de les 

granges,  

Impulsar la recerca i l’aplicació de la nutrigenòmica a les espècies per a mantenir la salut animal, 

optimitzar el rendiment dels animals i millorar la qualitat i la seguretat dels productes lactis i carnis 

Desenvolupar sistemes més eficients de maneig dels residus i de reciclatge dels nutrients amb la 

finalitat de poder utilitzar tots els nutrients naturals disponibles i reduir les aportacions provinents del 

fora del sistema 

Optimitzar l’ús de l’energia en els processos de la cadena alimentària des de la producció fins al 

consumidor  

S’ha de fer una gestió integral de l’agricultura i la ramaderia: Gestió de l’aigua. Varietats pròpies o 

transgènics? Biofertilitzants. Gestió de les dejeccions ramaderes. Futur de l’agricultura i ramaderies 

extensives. Pèrdua de matèria orgànica dels sòls agrícoles. Energia renovable en els cultius. 

Economia circular en el sector. Mínim conreu, entre d’altres. Els sòls com embornals de carboni. 

 

Ecosistemes aquàtics. 

Mitigant els efectes del Canvi Climàtic sobre els ecosistemes aquàtics continentals amb l’ús 

adequat dels recursos hídrics disponibles. 

En el nostre litoral un estudi fet en les darreres dècades en les conques de la Muga, el Ter i el Segre 

podem observar que: 

Els principals canvis observats les darreres dècades al clima de les tres conques mostren 

una reducció general de la precipitació, especialment significativa a l´estiu, sequeres més 

freqüents i greus, i un augment de la demanda evaporativa de l´atmosfera. 

Els canvis observats les darreres dècades al cicle de l´aigua de les tres conques indiquen un 

descens generalitzat dels cabals. Aquests descensos varien en funció del tram del riu i de la 

conca. A les capçaleres, s´observen reduccions de cabal més grans de les atribuïbles a 

factors climàtics i, per tant, els canvis d´usos del sòl com l´aforestació poden tenir un paper 
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rellevant (a la Muga i el Ter). Als trams baixos, els cabals es veuen altament condicionats pel 

règim de gestió dels embassaments. 

L’avaluació dels impactes del canvi climàtic sobre el cicle de l’aigua a les conques mostra 

reduccions generalitzades de cabals per a la primera meitat del segle XXI. Al 2050 es preveu 

una disminució generalitzada dels cabals, del 9,5%-32,0% a les capçaleres I del 12,3-36,0% las 

trams baixos (comparat amb el període 2002-2011). La conca del Ter  mostra les reduccions 

més notables de cabal, tant a la capçalera com a la desembocadura. També es preveuen 

reduccions notables a la desembocadura de la Muga. La conca del Segre presenta un 

comportament hidrològic diferent amb reduccions més elevades a les capçaleres que  a la 

desembocadura. 

Control i, si és possible, reducció de la demanda, i millora de l’eficiència tant en la distribució 

dels recursos com en l’ús. Sempre amb la doble finalitat de garantir l’abastament i els usos i els 

serveis ecosistèmics. 

L’explotació de recursos locals, especialment subterranis, i la regeneració d’aigües residuals 

han d’arribar a ser molt més importants (gairebé habituals) en les estratègies d’abastament dels 

propers decennis, són fonts que, per bé que actualment es poden tenir en compte com a alternatives  

els aqüífers que hi ha en àrees urbanes s’han de considerar «recursos de proximitat» que, 

podrien estalviar una part important de les derivacions d’aigua dels rius, sempre amb un règim 

d’explotació i un tractament adequats, 

Aquests sistemes hidrogeològics profunds, més costosos d’explotar però capaços de 

proporcionar volums addicionals d’aigua, esdevenen una possible opció complementària a les 

fonts d’abastament actuals. No obstant això, aquestes fonts profundes presenten el risc de 

sobreexplotació i en cap cas no seria desitjable abusar-ne en detriment de les fonts superficials. 

Promoure sistemes de gestió eficient de l’aigua en l’agricultura que augmentin tant com sigui 

possible l’eficiència (kg aliments produïts/m3 d’aigua utilitzats) dins d’uns marges d’eficàcia i 

sostenibilitat de les explotacions. Això significa potenciar la recerca orientada a aportar solucions als 

actors vinculats amb l’ús de l’aigua (com ara els regants, els gestors de l’aigua o els tècnics), basada 

en un sistema de cooperació participativa entre tots (de manera que es garanteixi una transferència 

més eficaç entre els investigadors i els usuaris) 

Abordar la planificació i la gestió de l’ús de l’aigua a Catalunya d’una manera global, no 

sectorial (per a l’ús agrícola, per a l’urbà, etc.), tenint en compte especialment els efectes del canvi 

climàtic en l’aigua de la Mediterrània. 

Potenciar la R+D+I de la gestió eficient de l’aigua agrícola, una gestió que s’ha de fer des de les 

administracions públiques perquè l’aigua és un bé públic i, a més, perquè difícilment ningú no 

invertirà individualment en el desenvolupament d’un bé comú, si no és que esdevé una activitat 

rendible econòmicament 

Cal un monitoratge més precís dels ecosistemes aquàtics continentals i un seguiment de les 

espècies més amenaçades pel canvi climàtic 

Cal preservar especialment les capçaleres dels rius, disminuir tant com sigui possible els usos 

del territori que siguin lesius a les capçaleres o que les puguin afectar directament (com ara la 

simplificació de la llera, l’eliminació del bosc de ribera i l’arribada de purins o de fertilitzants). 
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En el cas de les llacunes temporànies d’interior, cal evitar, doncs, possibles modificacions 

justificades per les necessitats creixents d’aigua de la població, ja sigui utilitzant aquestes 

llacunes per a emmagatzemar aigua d’una manera permanent o bé extraient-ne la que, d’una 

manera natural, s’hi acumula. 

Cal desenvolupar estratègies per tal d’evitar la proliferació d’espècies invasores i el declivi de 

les espècies natives amenaçades, tenint cura especial de la connectivitat fluvial i de la qualitat de 

l’entorn lacustre. Evitar l’establiment de les espècies invasores comporta, forçosament, mantenir la 

qualitat de l’hàbitat i de l’aigua dels sistemes aquàtics. 

una planificació curosa del territori, que preservés els sistemes [aquàtics] sensibles com ara 

els estanys d’alta muntanya, els sistemes càrstics, les àrees costaneres o les capçaleres fluvials, per 

tal d’amorosir els impactes al territori. 

 

Litoral. 

Protegint els ecosistemes marins i costaners del canvi climàtic. 

A l'increment de la temperatura no només hi cal afegir l'increment ja observat del nivell del mar, 

l'acidificació i el canvi en el règim d'onatge i alçada d'ona, sinó també la transformació radical de la 

línia costanera. Més del 80% de la població viu en els 20 Km compresos entre la costa i l'interior. 

L’establiment de reserves o àrees de protecció marina amb regulacions específiques sobre la 

pesca i les activitats recreatives. Cal, per exemple, promoure una explotació sostenible dels 

recursos marins i establir mesures de conservació que vetllin per la preservació de la rica 

biodiversitat marina de la mar catalana.  

És necessari actuar també en la reparació dels ecosistemes que ja han patit afectacions. Per 

exemple, malgrat la dificultat, [intentar] de revertir el declivi dels alguers de Posidònia.  

revertir la tendència actual de disminució de les praderies marines calen accions que minimitzin 

el deteriorament de la costa, però també calen polítiques i mesures a escala global per a limitar 

l’augment de les temperatures i l’impacte sobre la Posidònia oceànica. 

Promoure plans de gestió dels recursos naturals i d’ús del mar, platges i zones costaneres 

adaptats a les noves condicions que es projecten per al futur. En aquest sentit, cal destacar els 

esforços recollits en l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC; Generalitat de 

Catalunya, 2012), 

Fer un esforç per a reduir altres afectacions més locals derivades de les activitats humanes 

que sovint interaccionen de manera sinèrgica amb els ecosistemes marins (per exemple, la 

sobrepesca, la destrucció d’habitats, la contaminació). Per a minimitzar els efectes de caràcter més 

global com ara l’escalfament de les aigües o l’acidificació  

Seria essencial i molt valuós disposar d’una xarxa d’observatoris marins anàloga a la que hi ha 

d’observatoris meteorològics en tot el país. 

En el cas dels ecosistemes costaners, recuperar, almenys allà on encara sigui possible, la 

capacitat d’esponjament i dotar el sistema costaner de l’amplada suficient per a adequar-se als futurs 

canvis en el nivell del mar ha de ser una prioritat. 
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Establir un pla d’observació de la costa a llarg termini per evitar o mitigar l’impacte del canvi 

climàtic sobre les platges que comprengui tant els agents impulsors o «pressions» (condicions 

meteorològiques a mar obert, onatge i nivell mitjà del mar) com la resposta de la costa i el 

comportament de les seves estructures. 

Començar les actuacions uns quants anys abans, atès que qualsevol intervenció, ja sigui amb 

estructures rígides com amb aportacions de sorra, planificació alternativa del territori o bé una 

combinació de totes tres, per a permetre una execució eficient d’aquestes actuacions. 

un canvi de paradigma en la gestió de la pesca: passar de gestionar estocs a gestionar 

ecosistemes. Aquest enfocament ecosistèmic de la gestió dels recursos pesquers (EAF) és un 

compromís de la nova política pesquera comuna (2014) i, per tant, ha de ser una prioritat en 

l’agenda de política pesquera catalana.. 

Centrar l’estratègia per a minimitzar els efectes del canvi climàtic en la pesca costanera a Catalunya 

en les mesures d’adaptació, basades en el coneixement de les relacions entre espècies i hàbitats 

Enfocar la gestió de la pesca des d’un punt de vista ecosistèmic que també contribuirà a aturar 

la pèrdua de biodiversitat, a restaurar la productivitat del medi marí i, per tant, a augmentar-ne la 

resiliència. 

Protegir la Sostenibilitat als ecosistemes marins. Mediterrani lliure d’explotació d’hidrocarburs. 

Reduir pressions antropogèniques. Sobreexplotació de la pesca. Àrees marines protegides. Pesca 

de baix impacte ambiental.  

 

Turisme. 

Millorar el nivell d’implementació de l’ecocertificació del sector turístic català 

Cal que el sector turístic català subscrigui programes i s’integri en xarxes internacionals 

sobre energia sostenible i turisme com és, per exemple, el Programa de la UNESCO RENFORUS 

(Renewable Energy Futures for UNESCO Sites), que té per objectiu impulsar una xarxa de 

destinacions turístiques lliures de carboni. O la xarxa europea Hotel Energy Solutions, creada el 

2008, en el marc de la iniciativa energètica europea 2020, per a aportar solucions en la reducció de 

les emissions i la petjada de carboni dels hotels. 

Pel que fa al turisme de sol i platja, en general, els calendaris d’aprofitament real de les 

platges del litoral català (establerts pels ajuntaments) no s’adeqüen als calendaris 

d’aprofitament potencial que determinen les característiques atmosfèriques i el 

comportament dels turistes. Els serveis i els equipaments s’activen amb un cert retard a l’inici de 

la temporada i es desactiven de manera prematura al final d’aquesta. L’adequació dels calendaris 

permetria d’incrementar els nivells de satisfacció dels turistes, ja que podrien gaudir dels serveis i 

equipaments que permeten l’experiència turística. 

Amb l’objectiu de vetllar per una gestió més integrada del litoral, és convenient incorporar 

nous paràmetres en els plans d’ordenació de les platges, tals com considerar el volum de la 

demanda potencial, conèixer la freqüentació turística real, i establir límits de capacitat de càrrega 

segons la tipologia de cada platja. 

Cal eliminar els impactes que generen tant la regeneració de les platges com el mateix 

garbellament de sorres durant la neteja. Alhora, convindria renaturalitzar les platges, mitjançant la 
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restauració de sistemes dunars en aquells casos en què l’amplitud de la platja i la disponibilitat de 

sediments ho permetin, tant per la funció ecològica com protectora davant de temporals. 

Tanmateix, per a aconseguir una gestió integrada per a tot el litoral català, convindria que un ens 

supramunicipal establís quines són les estratègies a seguir més idònies per a cada casuística 

Així, les mesures reiteradament insuficients haurien de ser substituïdes per d’altres potser 

menys usuals però més eficients com potenciar les praderies de Posidonia oceanica i/o els 

espigons trencaonades submergits, per a reduir l’energia de les onades en profunditat i fac ilitar la 

deposició de sediments a les costes  

l’aposta per mesures que permetin d’augmentar la disponibilitat d’aigua per a la població 

actual i futura del litoral català. La combinació d’actuacions com la dessalinització, la reutilització, 

la recuperació d’aqüífers, la interconnexió de xarxes i la millora de l’eficiència impulsades des de 

l’Administració 

La diversificació de l’oferta turística en el litoral ha d’anar acompanyada d’un procés paral·lel 

de diversificació de la demanda és a dir, de captació de nous segments de mercat amb 

motivacions diferents del «sol i platja» 

Es fa necessària una major implicació de l’Administració pública  

Pel que fa al turisme de neu, cal plantejar-se la possibilitat de tancar algunes estacions, 

sobretot si són a la mateixa comarca i una mesura important seria no permetre d’obrir estacions 

noves (o de reobrir-ne alguna de tancada, com La Tuca o Llessui). 

Convindria millorar el rendiment dels dominis esquiables ja existents (sobretot abans de 

plantejar ampliacions) i descartar també inversions en dominis per sota d’una determinada cota 

mínima.  

Avançar en la transformació d’estacions d’esquí en estacions de muntanya i també en 

veritables espais d’oci,  amb activitats addicionals d’una àmplia gamma per tal de captar més 

esquiadors i, sobretot, de retenir-los. 

Obrir un debat social i territorial a les comarques dels Pirineus amb la discussió de propostes 

i alternatives per a un futur no centrat exclusivament en l’esquí. 

Relacionar l’impacte del turisme amb la reducció d’emissions. Sembla que l’aeroport de 

Barcelona no pararà de créixer mai. Quines mesures es plantegen? Avions, creuers... relacionar 

amb transport.  

 

Residus. 

Amb una correcte i innovadora gestió sobre el sector de residus 

Una estratègia més bona comporta concentrar esforços en la recuperació de biogàs a les 

plantes de TMB i de digestió anaeròbica i als abocadors així com en la utilització de biogàs com 

a font d’energia amb l’eficiència més alta (per exemple, com a substitut del gas natural). 

El procés d’eliminació dels abocaments de les activitats econòmiques i socials només pot 

tenir èxit si s’interioritza una visió cíclica: cal abandonar el model lineal de producció i consum i 
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substituir-lo pel model del cicle de la natura, utilitzant el terme economia circular per a referir-s’hi i 

fixar-ho com a objectiu, 

El flux de residus que més millores pot aportar els propers anys és el dels residus d’origen 

ramader. La reducció de l’impacte d’aquests residus en les emissions de GEH dependria de 

l’estabilització prèvia a l’aplicació al sòl, ja que se n’obtindria biogàs com a font d’energia i un 

material més estabilitzat i ric en nutrients que es podria aplicar al sòl. 

En general, com més cops es reutilitzi un material abans d’esdevenir residu més impacte 

ambiental evitarem. Es recomana promoure estudis que permetin quantificar els estalvis i els 

beneficis que la prevenció, la reducció i la reutilització comporten en la reducció d’emissions de 

GEH, per exemple, però no exclusivament, en el camp dels envasos. 

Cal continuar treballant per una millora en la qualitat de la FORM recollida i, per tant, en l’ús 

d’un sistema de recollida i d’uns mitjans de transport més eficients (sense oblidar que el responsable 

principal d’aquesta separació és el mateix ciutadà), 

S’ha de fer una gestió dels residus en relació al context de reducció d’emissions, pensant en 

l’horitzó del 2050.  

 

Energia 

Canviant el mix energètic actual i afavorint la participació decidida de les energies renovables 

en la producció d’energia 

Cal donar un fort impuls a la recerca pel que fa a energies renovables i a l’emmagatzematge 

d’energia, necessaris per a les xarxes intel·ligents de les quals el país s’ha de dotar  

Cal un canvi de paradigma. El canvi de mix energètic ha de passar per donar un nou impuls a 

l’energia eòlica i a la fotovoltaica aprofitant el coneixement actual i el que es derivi de la recerca i 

innovació que cal seguir fent. 

Tot plegat, s’haurien d’impulsar solucions com ara la gasificació en una refineria de 

biomassa. Tampoc no es pot oblidar que una part important del territori és boscós, que es disposa 

de residus procedents de les depuradores d’aigua, que estacionalment hi ha residus procedents de 

l’agricultura i que els purines són un problema per resoldre.  

Una de les maneres d’estalviar energia és la de millorar l’eficiència dels processos en general. 

D’una manera particular, en l’edificació hi ha un gran potencial de millora. Catalunya s’hauria 

de proposar ser un exemple, i pionera a l’àrea mediterrània, d’una construcció eficient des del punt 

de vista energètic, aprofitant les característiques climàtiques més bé del que s’ha fet fins ara. La 

qualitat dels arquitectes ho ha de facilitar, de manera que Barcelona hauria de ser la ciutat intel·ligent 

model de la mediterrània gràcies a l’ús del vehicle elèctric, la qualitat energètica de la il·luminació 

pública, l’ús de les TIC, la disposició d’illes o d’àrees autosuficients, l’ús de la llum natural, els 

estalvis de condicionaments d’aire artificials aprofitant corrents favorables, etc 

Cal passar de la gestió actual de l’oferta a la gestió de la demanda. Això requereix la participació 

de tothom, per a la qual cosa cal formació, informació i disposar de la capacitat de mesurar els 

paràmetres que han de facilitar aquesta participació. Els aspectes tecnològics no han de representar 

cap problema. Cal, però, que les administracions duguin a terme una actuació decidida que 
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impedeixi que aspectes polítics dificultin rebre la informació, com passa actualment, alhora que 

faciliten la formació adequada dels usuaris. 

estimular la inversió privada, tant de les empreses actuals del sector com d’una nova 

indústria de l’energia tot i que sense precipitacions, ha de sorgir a conseqüència dels avenços que 

la recerca i la innovació han d’aportar. 

Caldrà definir mesures concretes amb la participació de tots els sectors implicats, començant 

per aquelles que poden tenir un efecte exemplar més clar. Entre aquestes, les d’eficiència 

energètica a l’edificació o l’autosuficiència energètica en xarxes reduïdes com, per exemple, en un 

polígon industrial o en una illa de cases han de tenir un paper especial. Crèdits tous o certes 

mesures fiscals permetrien fer més atractives les inversions necessàries, aplicant el principi 

de finançar a compte de l’estalvi futur. 

Cal un debat serè de què cal fer quan s’acabin les autoritzacions actuals de funcionament de les 

centrals nuclears. Per a evitar decisions provisionals i precipitades de darrera hora, si tenim present 

que l’energia nuclear encara representa un percentatge important (un 25%) de la que es consumeix 

a Catalunya,  

Catalunya no hauria de renunciar a tenir un paper actiu en la cerca de noves solucions 

energètiques tant en la producció com en la distribució i l’ús. Això requereix donar un fort 

impuls a la recerca i a la innovació en fotovoltaica, en emmagatzematge d’energia, en la conversió 

del CO2 en materials i combustibles, en solucions a partir de l’hidrogen, en xarxes intel·ligents, en 

nous combustibles, en bateries, etc. 

Europa lidera el projecte ITER per a l’aprofitament de l’energia de fusió, s’hauria d’aprofitar 

per a tractar de tenir un lloc com a país [capdavanter], aprofitant el fet que l’oficina de 

contractació per a la UE del projecte ITER radica a Barcelona.  

S’ha de fer un ampli debat sobre els grans temes de l’energia. Què apaguem abans, les 

nuclears o els cicles combinats? Com promocionem les renovables? Cooperatives energètiques o 

grans empreses? Fracking ?.   

 

Transport i Mobilitat 

Millorant els impactes associats del transport sobre el canvi climàtic 

Cal potenciar l’ús de vehicles i de tecnologies més respectuoses amb el medi ambient a la 

vegada que s’apliquen mesures coercitives, tarifadores i reguladores del vehicle privat a fi de garantir 

un transvasament modal real a mitjans de transport amb més capacitat vehicular o amb menys 

generació d’emissions. 

La creació d’una oferta de serveis de TPC d’autobús integrada en l’àmbit interurbà i urbà, amb 

una planificació real de punts d’aparcament d’enllaç... amb prou capacitat per a l’arribada a les 

estacions de TPC des de punts de demanda dispersa 

El manteniment dels serveis de TPC ferroviaris, amb una millora especial de la fiabilitat del 

servei i de la puntualitat i amb un increment de les places d’aparcament d’enllaç a les estacions i 

de les tarifes integrades 
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La bonificació dels peatges per a vehicles elèctrics i d’alta ocupació a les autopistes de 

pagament de les administracions i d’empreses gestores privades. 

L’aplicació real de l’eurovinyeta per a la tarifació del trànsit de mercaderies per carretera per 

motius ambientals a curt termini (i, a mitjà termini, per a tots els vehicles pesants i lleugers que 

facin servir la xarxa d’altes prestacions seguint els principis europeus de «pagament per ús» i «qui 

contamina, paga»). 

El desenvolupament de proves pilot d’electrificació de carrils lents per a camions elèctrics als 

corredors logístics principals  

L’incentiu econòmic de la substitució de la flota vehicular per vehicles amb motor tèrmic 

d’etiqueta ambiental superior i per vehicles híbrids i elèctrics, especialment en flotes públiques o 

d’empreses. 

La restricció i la regulació de l’accés dels vehicles amb més impacte (amb prohibició i/o 

pagament de tarifa), a l’àmbit metropolità i urbà mitjançant taules de diàleg i consens amb els 

actors implicats. A París ja es parla de la prohibició de l’entrada de vehicles de motor dièsel a la 

ciutat i a Londres s’ha previst un pla de substitució de tots els taxis de la ciutat per vehicles elèctrics 

amb vista al 2017.  

El desenvolupament de mesures de gestió ambiental del trànsit a l’accés a les ciutats 

principals (com ara la velocitat variable o els carrils d’alta ocupació sense grans inversions en 

infraestructures) i d’una política tarifària d’aparcament a les ciutats. 

La creació d’una infraestructura segura per a mitjans de transport no motoritzats dins dels 

municipis i principalment entre els municipis adjacents i els llocs de treball situats a la perifèria (com 

ara als polígons industrials). 

L’adopció de mesures de prioritat de pas en el cas del transport públic de superfície per a fer-

lo més competitiu respecte del vehicle privat (com ara la coordinació semafòrica o la restricció 

d’aparcament al voltant de les parades). 

La potenciació de la motocicleta elèctrica mitjançant ajudes públiques per a la substitució de 

les motocicletes de motor tèrmic i el foment de la R+D+I per al desenvolupament d’aquest tipus 

de vehicles en empreses nacionals 

La potenciació de l’ús d’altres fonts d’energia (com ara el gas i l’electricitat) quan els vaixells 

es troben atracats al port. 

La substitució activa dels vehicles auxiliars amb motor tèrmic per vehicles elèctrics en 

aeroports i ports. 

La millora de la qualitat i del procés de refinament del combustible utilitzat pels vaixells. 

Entrar a fons a discutir el transport de mercaderies, i relacionar-ho amb autoconsum i 

consum de proximitat. un dels majors emissors de GEH del planeta, a banda de la mobilitat de 

particulars,   

Creixement i inversió d’infraestructures en un context de reducció d’emissions i de protecció 

dels embornals.  
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Industria. 

Millorant l’actuació, per a la prevenció del canvi climàtic, en el sector industrial.  

Desenvolupar un programa català per a la productivitat dels recursos a la indústria, que tingui 

present les sinergies amb el canvi climàtic i altres problemes ambientals prioritaris a Catalunya, 

seguint el model de països avançats en aquest àmbit. 

Crear un servei especialitzat per a la promoció de la productivitat dels recursos a la indústria. 

Caldria coordinar aquest nou servei amb les estructures existents en el camp del canvi climàtic, 

l’ecodisseny i l’anàlisi del cicle de vida (ACV) i l’eficiència energètica. El servei es podria inspirar, per 

exemple, en el Centre per a l’Eficiència dels Recursos (ZRE) alemany. 

Comptabilitat: Aquest és un àmbit clau. Cal mesurar amb més detall i precisió allò que es vol 

gestionar i aportar informació bàsica a la indústria, especialment a la petita i a la mitjana. 

Elaborar estadístiques i indicadors de consum, eficiència i productivitat dels recursos a la indústria 

(amb prou desagregació sectorial) i la relació que tenen amb les emissions de GEH. Establir 

objectius a mitjà i llarg termini per als indicadors seleccionats. Identificar les primeres matèries 

estratègiques per a Catalunya (inseguretat, escassetat, volatilitat de preus, etc.). Elaborar bases de 

dades sobre motxilles climàtiques dels recursos. 

Difusió: Dirigida especialment a les PIME. Serveis de prospectiva legal i tecnològica. Suport a la 

innovació oberta. Guies de bones pràctiques per a l’adopció de noves tecnologies. Guia 

metodològica per a integrar l’adaptació al canvi climàtic a la cadena de proveïdors de la indústria, 

especialment del sector agroalimentari. Formació del capital humà. 

Impulsar la producció d’energia distribuïda i de l’autoconsum elèctric., especialment amb 

processos de cogeneració a partir de biomassa i residus no reciclables. L’objectiu fonamental 

de la valorització energètica de la biomassa i dels residus és resoldre els problemes ambientals 

associats (gestió sostenible dels boscos, desviació d’abocador de recursos, etc.). El potencial de 

generació d’electricitat d’aquestes fonts és poc significatiu si el comparem amb les tecnologies 

convencionals, però amb un alt potencial d’aportació de valor socioambiental. 

Debat sobre el futur de la indústria a Catalunya en un context de transició energètica. 

Obsolència programada. Ecodisseny. Packaging sostenible. Ecoetiquetatge amb petjada de CO2. 

 

Salut  

Afrontant els efectes negatius del canvi climàtic sobre la salut  

Incorporar el mesurament diari de contaminants atmosfèrics procedents d’una manera directa 

del trànsit rodat (com ara les partícules ultrafines o el carboni negre) a les xarxes de mesurament 

de contaminants atmosfèrics de les ciutats. Afegir aquests contaminants al Pla d’Actuació per a la 

Millora de la Qualitat de l’Aire. 

Reforçar el Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire amb l’objectiu de garantir el 

compliment dels límits establerts tant per la normativa de la Unió Europea com per l’OMS. 

Fomentar polítiques que impulsin l’ús del transport actiu, especialment a les grans ciutats 

(com ara Barcelona), per tal de reduir les emissions, per tal de reduir les emissions, millorar la 
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qualitat de l’aire i, al mateix temps, incrementar l’activitat física de la població i reduir l’obesitat, la 

inactivitat i els accidents de trànsit. 

Augmentar els espais de verd urbà a les ciutats, ja que a més de contribuir a la reducció de 

l’efecte illa de calor i millorar la qualitat de l’aire, milloren la salut mental i general de la població. 

Fomentar polítiques per a l’eficiència energètica dels edificis. La millora de l’aïllament dels 

edificis contribueix a una temperatura interior més bona i a una reducció de l’ús d’aparells com l’aire 

condicionat 

 

Riscos meteorològics 

Controlant l’impacte del canvi climàtic en els riscos meteorològics a Catalunya. 

L’establiment de comissions interdepartamentals per a la reducció del risc que assegurin la 

coordinació intersectorial de totes les parts interessades (un model conegut com a 

multistakeholder) 

Respecte al risc d’allaus, caldria avançar en el coneixement i l’evolució del fenomen per mitjà 

del manteniment i la potenciació del monitoratge, tant del mantell nival com de les condicions 

meteorològiques per sobre dels 2.000 m, en la predicció del fenomen. 

Cal avançar en la formació dels col·lectius exposats al risc d’allaus tant la població fixa com la 

itinerant, mitjançant la pedagogia, la percepció del risc i la generació d’informació, sigui d’accés 

generalitzat o bé adreçada a les diferents necessitats de la presa de decisions (com ara l’urbanisme, 

la seguretat laboral, l’oci i el turisme). 

Millora dels mecanismes de governança i gestió de l’aigua per a evitar conflictes causats per 

sequeres més freqüents i intenses, que es produiran en un context en el qual hi haurà menys 

recursos hídrics disponibles. 

Cal millorar el coneixement que tenim de les sequeres, tant les passades com les futures, de les 

propietats físiques i dels impactes socioeconòmics. Per a aconseguir-ho, calen una reanàlisi d’alta 

resolució del cicle de l’aigua continental i escenaris climàtics centrats en aquest cicle i la sequera. 

També cal treballar en nous estudis que tinguin la sequera com a objecte central i que integrin 

aproximacions des de dalt (top-down; com, per exemple, aproximacions a partir de la física) i des de 

baix (bottom-up; com, per exemple, a partir de consideracions socioeconòmiques), per tal d’obtenir 

una visió completa i integrada dels processos rellevants. 

Cal intensificar l’ús de les eines d’observació de la Terra, en particular la interferometria radar 

i la fotogrametria digital que permet detectar les deformacions i l’evolució amb una resolució 

elevada 

 

Govern: Administració pública 

Si el Legislatiu Catalá, Estatal i Europeu genera la Governança, el Govern ho ha de 

transformar en Decrets, Ordres que implementen programes i projectes. 

- Correspon al Govern de la Generalitat la planificació de les polítiques climàtiques: mitigació i 

adaptació. 
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-Mesures autoexigència departaments i organismes que en depenen:  

                - Auditoria energètica dels edificis públics (propietat i en regim arrendament). 

      - Establir periòdicament un objectiu relatiu al % mínim de consum d’energia d’origen ER. 

      - Establir objectiu de reducció d'emissions de GEH i un programa d’actuació. 

 - Contractació pública: especificacions tècniques i criteris d’adjudicació  específics relatius  a l’ús 

eficient   de recursos i minimització emissions de GEH. S’ha d’incloure la quantificació de l’ús de 

recursos i les emissions de GEH en el càlcul del cost d’inversió, d'explotació i de manteniment.  

 - Informe públic amb detall del grau d’assoliment dels objectius i actuacions en cas de desviació. 

  

Amb renovades eines de gestió [política] en la lluita contra el canvi climàtic 

Una llei catalana de canvi climàtic aprovada pel Parlament es un instrument molt important, ara cal 

aplicar-la i desenvolupar-la. 

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia és una bona eina 

El foment de la participació ciutadana i de la reducció, el mesurament i la compensació de les 

emissions de les empreses no industrials. El desenvolupament dels mercats de drets d’emissió de 

CO2, voluntaris, amb un gran potencial de creixement, ajudaria a concienciar la societat, ja que 

permetria actuar directament en la petjada de carboni. 

Augmentar la relació de la Generalitat amb els ajuntaments i aplicar els tractats internacionals 

de canvi climàtic. 

El Govern ha d’establir periòdicament objectius relatius al % mínim de consum d’ER a les 

instal·lacions de la seva propietat i entitats del seu sector públic, inclòs arrendament (si els 

contractes ho permeten i la gestió en sigui competència seva).  

2020: 70% energia elèctrica ha de provenir d’ER, 20% ER pròpies total energia algunes 

instal·lacions (gestió residus, sanejament aigües residuals urbanes, potabilització) 

2030: 100% flota pública ha de ser VE (art 24), 100% energia elèctrica ha de provenir d’ER a la GC.  

Aquestes mesures està previst que es controlin per tres ens: 

- Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, segueix sent vàlida l’actual amb noves 

funcions 

- La Taula Social del Canvi Climàtic, constitució 6 mesos entrada vigor Llei. Nomena DTES. 

- Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic, constitució 6 mesos entrada vigor Llei, nomena el 

Parlament. 

 

Educació sobre el canvi climàtic  

Augmentant i millorant substancialment les capacitats i els processos de comunicació en 

relació al canvi climàtic a Catalunya 

Adaptar la informació científica climàtica perquè pugui ser útil per a satisfer les necessitats 

concretes de sectors econòmics determinats a l’hora de planificar les activitats i dissenyar els 
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productes, així com perquè pugui donar suport a la gestió de les administracions públiques en l’àmbit 

local. 

Donar suport als espais oberts de diàleg i a les xarxes de comunicació permanents per tal de 

dur a terme debats imparcials amb la presència de representants de la societat civil, experts i 

responsables polítics. 

Reformular i modificar el llenguatge científic que actualment s’utilitza en la comunicació 

pública del canvi climàtic. 

Millorar i donar suport a la professionalització de les persones que intervenen en la 

comunicació del canvi climàtic. 

Mesures a prendre per part del govern de Catalunya per conscienciar a la població de la 

necessitat de canviar comportaments contaminants altament arrelats en la consciencia 

col·lectiva. 

 

Recerca en Canvi Climàtic 

Cuidant, mantenint i fent créixer la recerca sobre canvi climàtic a Catalunya. 

Participant i sobretot liderant el  màxim nombre de projectes i iniciatives europees, 

especialment intentar obtenir millors resultats en projectes de l’ERC(European Research Council). 

Algunes institucions catalanes, com el CREAF, l´ICGC, i d´altres, ja han desenvolupat aquesta 

estratègia des de fa temps, amb resultats excel·lents. Seria interessant, també, estudiar com algunes 

institucions catalanes poden aproximar-se o vincular-se al Climate-KIC de la UE. 

Aplicar el màxim rigor a qualsevol procés de selecció de personal investigador, sigui del 

nivell que sigui. L’atracció i el manteniment del talent investigador van associats a una gestió eficaç 

dels recursos humans en recerca, i cal ser molt curós, a les diferents institucions, per a adequar-se 

als protocols de selecció adients. 

La reorganització de les institucions de recerca és un fenomen «natural» en sistemes madurs 

i complexos. Per tant, caldria que les diferents administracions vetllessin perquè en aquestes 

transformacions mai no es perdi el potencial científic, sinó que es potenciïn els equips i els grups de 

recerca, i restin inclosos a la institució que sigui. 

Per a fer això és imprescindible atraure l’atenció del sector privat, perquè s’impliqui en el 

cofinançament dels efectes i la mitigació del canvi climàtic. Caldria organitzar la comunitat 

científica que treballa en canvi climàtic a Catalunya perquè una part de les accions que es finançaran 

vagin adreçades a la recerca i la innovació associades al canvi climàtic, als seus efectes i a la seva 

mitigació.  

Fora bo que la divulgació científica s’estengués, especialment, als resultats de la recerca del 

sector privat en aquesta matèria, i que la ciutadania tingués més evidència del que s’està fent. 

Crear un centre de recerca especialitzat en totes les diferents implicacions del canvi climàtic, 

referent al món. Com es va fer en el seu moment amb el PRBB. 

 

Sector públic i Governança 
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El Mon Local ha de:  

• Fomentar la seva participació en la planificació de les polítiques climàtiques. 

• Promoure la creació d’oficines municipals/comarcals de transició energètica. 

• Municipis turístics: Cal una avaluació específica serveis bàsics municipals front fenòmens 

extrems. 

• Resta municipis: Cal integrar en la planificació local la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic 

• Els plans municipals de lluita contra el CC es poden finançar a través del Fons Climàtic. 

El Govern s’ha de comprometre en la Planificació: 

• Declarar com a obres d'interès públic determinades infraestructures d'energies renovables 

(Govern a proposta del Departament competent en energia). Compensacions pels territoris 

que les acullen i els que en poden resultar afectats.  

• Avaluació ambiental de plans, programes i projectes ha de valorar emissions GEH i anàlisi de 

vulnerabilitat al canvi climàtic. Reglament per establir metodologies. 

• Elaborar i aplicar estratègia de simplificació de la tramitació administrativa i d'incentius fiscals 

a les actuacions privades per a combatre el canvi climàtic 

• Impulsar/facilitar accés al finançament (via ICF) per a contribuir al desenvolupament de 

projectes que donin compliment a la Llei CC, com a complement del sector financer privat. 

Així com seguir les normes de nivell internacional: 

• Compromís amb les cimeres ONU i debats UE 

• Xarxes de col·laboració entre territoris 

• Suport al mon local 

• Contribuir als objectius de l’ONU en matèria de cooperació al desenvolupament  

• Projectes de cooperació amb RVD vetllar per no incrementar la vulnerabilitat davant el CC i 

contribuir a un desenvolupament sostenible i neutre en emissions de GEH. 

 

Fiscalitat (Llei 5/2017 “d´acompanyament del pressupost 2017”)  

- Emissions GEH turismes, vehicles comercials lleugers, motos (entrada en vigor 2018).Tindran 
un Període transitori 2018 i 2019 

- Vehicles: 
                           -     Emissions nominals [ > 95 gCO2/km – 200 gCO2/km]  

- Tipus impositiu [0,70 – 1,40 € / gCO2 /km] 
- Vehicles comercials lleugers:  

                            -     Emissions nominals [ < 140 gCO2/km ] [ > 140 gCO2/km]  

       -     Tipus impositiu [0,00 € /gCO2 /km] [0,70 € / gCO2 /km]. 

- Motos: (Aplicació 2019). 
                            -      Emissions nominals [ >75 gCO2/km - 140 gCO2/km]  
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       -      Tipus impositiu [0,70 – 1,20 € / gCO2 /km] 

   

- Exempcions:  Seguretat / Salut / Diplomàcia / Persones amb mobilitat reduïda. 
- Bonificacions: Vehicles històrics (100%). 

 

Emissions GEH activitats econòmiques (entrada en vigor 2019). 

- Instal·lacions subjectes a EU ETS  
- Activitats identificades al  Annex I.1.  Llei 20/2009 
- Tipus impositiu [10 € / tCO2 fins 30 € / tCO2 ( any 2025)] 
- Emissions NOx vaixells (entrada en vigor 2019. A desenvolupar). 

- Emissions NOx dels vaixells durant l’estada al port 

- Tipus impositiu: 1.000 € / tNOx. 
- Eliminació de bonificacions i devolucions al consum de recursos energètics d’origen fòssil i 

derivats (excepte maquinari del sector primari): 36 M€ (2015. Secretaria Tècnica del Consejo 
Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, relatives a les devolucions 
de gasoil professional). Es una contradicció total. 

 

Financiació: 

Fons Climàtic: Es subvenciona de: 

- Fiscalitat específica.  

- 50% Impost emissions GEH cotxes, vehicles comercials lleugers, motos (Recaptació total 

estimada 2020: 95 M€ -110M€). 

- 100% Impost GEH activitats econòmiques. 

- Pressupostos del Govern de la Generalitat. 

- Subhasta del EU ETS (supeditat a acord previ amb l’Estat espanyol) Estimació 10€/tCO2eq: 80 

M€ - 90 M€ 

▪ Promoció energies renovables  

▪ Descentralització xarxes  

▪ Autoconsum energètic 

▪ Habitatges energèticament eficients  

▪ Mobilitat sostenible 

▪ Estalvi d’aigua  

▪ Conservació de la biodiversitat  

▪ Reducció impactes sobre la salut 

▪ Protecció contra fenòmens climàtics extrems 

▪ Equipaments més eficients  

▪ Modificació processos productius (reducció GEH) 

▪ Gestió forestal sostenible  
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▪ Recerca climàtica i innovació  

▪ Educació i sensibilització 

▪ Reducció emissions GEH sector agrari 

▪ Adaptació sectors econòmics i sistemes naturals. 

- Gestió i direcció del Fons Climàtic: Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic. 

 

Fons Verd: Conservació natural patrimoni i biodiversitat, es subvenciona per: 

- 50% Impost emissions GEH cotxes, vehicles comercials lleugers, motos 

 

Fons Protecció ambients atmosfèric (ja existia), es subvenciona per: 

- 100% Impost emissions NOx als vaixells. 

 

Moltes altres accions de governança. 

En aquests moments es contemplen una sèrie de mesures per actuar sobre el canvi climàtic en 

diferents àmbits: 

- Garantia d'accés als recursos bàsics d‘energia i aigua. Consum mínim vital. 

- Projecte de llei de prevenció de residus i d’us eficient dels recursos. 

- Projecte de llei de foment de l’agricultura i la ramaderia sostenibles. 

- Projecte de llei de biodiversitat, patrimoni natural i connectivitat biològica. 

- Desenvolupament d’estratègies específiques en matèria d’energia. 

- Sol·licitud de permís per a instal·lar punts de recarrega per a VE i accés públic a l’ús 

d’aquests punts. 

- Edificis de consum gaire bé nul (nous i grans rehabilitacions). A partir de 1.01.2018 pels 

públics i 1.01.2020 pels privats les llicencies municipals d´obra han d’incloure un disseny 

compatible amb aquest objectiu. 
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