
ACORD DE   PLE MUNICIPAL

Expedient número: PLAN2019000003 Declaració d'Emergència Climàtica. 
Tràmit relacionat: Declaració d'Emergència Climàtica.

L'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  en  sessió  plenària  del  mes  de 
setembre  de  2019  va  aprovar,  per  unanimitat,  la  moció  de  suport  a  les 
mobilitzacions de l'emergència climàtica de Sant Vicenç dels Horts amb motiu 
de la Cimera de l'Acció Climàtica de l'ONU.

En els darrers anys, són moltes les veus que s'alcen davant el risc que suposa 
per al planeta continuar amb els sistemes de producció i consum actuals els 
quals tenen un impacte negatiu i suposen una amenaça per al nostre futur. La 
conscienciació davant d'aquesta greu situació està arrelant en la societat però 
calen accions i canvis profunds per donar resposta a la greu situació climàtica.

El planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en perill. Així 
ho  proven  els  informes  recents  de  Nacions  Unides  a  través  dels  seus 
organismes IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services) i IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
que alerten d’una gravíssima pèrdua de biodiversitat -més d’1 milió d’espècies 
amenaçades- i d’un increment constant de la temperatura del planeta que, si no 
s'actua amb urgència, seguirà creixent i el farà inhabitable.

És  per  això  que  conscients  de  la  greu  situació  en  la  que  vivim  situem 
l’emergència climàtica i les polítiques d’adaptació com un dels eixos centrals en 
les polítiques municipals.  Hem de tenir en compte també que el canvi climàtic 
és motor de transformació dels models econòmics i productius i serà capaç de 
generar  nous àmbits  d'activitat  compatibles amb la  sostenibilitat  econòmica, 
social i ambiental.

La ciutadania ha de formar part d'aquesta situació d'urgència i d'aquesta lluita i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts hem de desenvolupar un paper clau en 
la  formació,  educació i  informació sobre el  necessari  fre de les emissions i  
realitzar  una  vital  adaptació  a  les  conseqüències  de  l'increment  de  la 
temperatura global.

Atès que  el desembre del 2008, el  ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts  va  aprovar  l'adhesió  al  Pacte  d’Alcaldes  i  Alcaldesses  per  l’energia 
sostenible, a través del qual es va marcar l’objectiu de la reducció de CO2 en 
un 20% l’any 2020 i del que no se’n va una avaluació bianual.



Atès que la Unió Europea ha fixat uns nous objectius pel 2030, entre els quals 
es troben accions per  a reduir  les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle 
(GEH) com a mínim en un 40% l’any 2030, entre d’altres.

Atès que el 14 de maig de 2019 el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar un acord declarant la situació d’Emergència Climàtica i Ambiental per 
assolir  els  objectius  en  matèria  de  mitigació  establerts  a  la  Llei  del  canvi 
climàtic, aprovada l’1 d’agost de 2017.

Atès que l’Ajuntament en sessió plenària del mes d’octubre es va subscriure als 
17  Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible  (ODS)  acordats  per 
l'Organització de Nacions Unides (ONU) en el 2015:
https://www.diba.cat/es/web/ods/que-son-els-ods

Atès que només creant aliances entre tots els agents socials i econòmics i fent  
d'aquesta política un eix transversal i central podrem donar resposta a aquesta 
situació.

Atès que als acords de la moció de suport a les mobilitzacions de l'emergència 
climàtica  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  amb  motiu  de  la  Cimera  de  l'Acció 
Climàtica de l'ONU aprovada, per unanimitat, en sessió plenària del mes de 
setembre de 2019, s’incloïa l’aprovació de declaració d’emergència climàtica al 
municipi abans de finalitzar l’any.

Vist  l’informe emès pel cap de medi ambient i  salut pública que s’adjunta a 
l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Declarar oficialment l'emergència climàtica al municipi de Sant Vicenç 
dels Horts amb la finalitat  de fer front a la mitigació i  a l'adaptació al  canvi 
climàtic.

Segon. L’adhesió, al llarg del 2020, al pacte d'alcaldes i alcaldesses pel Clima i 
l'Energia de la Xarxa de municipis i pobles cap a la sostenibilitat amb la finalitat  
de renovar i reformular els compromisos del Pacte d'alcaldes i alcaldesses per 
l'energia sostenible subscrits per l'Ajuntament al 2008 pel que fa a les accions 
de mitigació i a la incorporació d'accions d'adaptació al canvi climàtic.

Tercer. Adoptar els compromisos següents:



MITIGACIÓ CLIMÀTICA:

1. Fer  una  Revisió  dels  reglaments,  ordenances,  contractes  i  convenis 
subscrits per l’Ajuntament, per tal de garantir una reducció progressiva 
dels gasos d’efecte hivernacle fins a arribar als compromisos establerts 
de  reducció  del  40% de les  emissions el  2030,  i  amb l’objectiu  final 
d’assolir com a visió global al 2050:

I. La  descarbonització  del  nostre  municipi  i  contribuir  a  mantenir 
l’escalfament global ben per sota dels 2ºC; per sobre dels nivells 
preindustrials,  i  en  la  mateixa  línia  que  a  l’acord  internacional 
sobre el clima que es va assolir a la CIOP21 a París el Desembre 
de 2015.

II. Un municipi més resilient que d’aquesta manera estigui preparat 
per els impactes adversos i inevitables del canvi climàtic.

III. Accés universal a uns serveis energètics segurs i sostenibles, i 
així impulsar la qualitat de vida i millorar la seguretat energètica.

2. Que els nous projectes d’edificació de nova construcció de l’ajuntament, 
hauran de tenir un consum d'energia quasi zero (nZEB).

3. Aprovar definitivament i Implementar el Pla d’Acció Supramunicipal per a 
la Millora de la Qualitat de l’Aire (PASMQA).

4. Potenciar  l'optimització climàtica i  energètica  dels  edificis:  municipals, 
residencials  i  terciaris.  Promoure  actuacions  que  augmentin  
l’eficiència i l’estalvi energètic dels edificis i  instal·lacions del municipi,  
incentivant l’ús de tecnologies d’alt rendiment i posant especial cura en 
els aïllaments tèrmics de l’edificació actual i futura, així com impulsant 
accions similars en el  sector  privat  amb la  finalitat  que assoleixin  un 
consum d’energia quasi zero (nZEB).

5. Potenciar  l'optimització del  transport  municipal,  públic  i  privat,  cap un 
model de mobilitat més sostenible, segura i alternativa: desenvolupant la 
xarxa  de transport  públic,  la  intermodalitat  entre mitjans de transport, 
foment  dels  recorreguts  en  bici  i  a  peu,  l'establiment  de  zones  de 
pacificació del trànsit rodat i l'establiment de zones de baixes emissions, 
en el marc del Pla de mobilitat municipal.



6. Accelerar  l’abandonament  de  l’ús  de  combustibles  fòssils,  passant 
l’abans  possible  a  fer  servir  energies  100%  procedents  de  fonts 
renovables.

7. Creació  d’una  ordenança  per  la  transició  ecològica  on  es  regulin  i 
fomenti  totes  les  energies  renovables  existents  i  generació  local 
d'energia de fonts netes.

8. Promoure la creació d'una oficina local de l'energia, d'àmbit municipal, 
comarcal o metropolità que realitzi les funcions de gestor energètic dels 
equipaments  i  instal·lacions  municipals,  redacti  projectes,  que  
fomenti i faciliti la instal·lació de instal·lacions d’autoconsum energètic i 
la  creació  de  noves  Comunitats  Energètiques  tal  com les  defineix  la 
proposta de Directiva Europea COM (2016) 864 i aplicant els incentius 
fiscals i programes de subvenció disponibles.

9. Incentivar  que el teixit  econòmic del  municipi  s’adhereixi  al  Programa
d’Acords  Voluntaris  per  a  la  Reducció  de  les  Emissions  de  Gasos 
d’Efecte  Hivernacle  desenvolupat  per  l’Oficina  Catalana  del  Canvi 
Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

10.Fomentar  l’economia  circular  i  verda  de  l'activitat  econòmica  del 
municipi.

11.Ambientalització progressiva de la fiscalitat.

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA:

12.Foment  de  la  infraestructura  verda  com  element  fonamental  de 
proveïment de serveis ecosistèmics i la biodiversitat.

13.Foment del verd urbà per augmentar la resiliència front a les onades de 
calor.

14.Fomentar  l'eficiència  i  la  reducció  del  consum  d'aigua  potable, 
reaprofitament de d'aigües regenerades i freàtiques, fomentar substrats 
urbans permeables que afovoreixin l'infiltració, augmentar l'eficiència de 
la xarxa d'abastament, per augmentar la resiliència front a les situacions 
de sequera.

15.Fomentar una gestió forestal sostenible per augmentar la resiliència front 
als riscos d'incendis.



16.Fomentar  la  recuperació  ambiental  de  rieres  com  a  elements  de 
connectivitat  ecològica,  foment  de  la  biodiversitat  i  millora  del 
comportament hidràulic per augmentar la resiliència front a avingudes.

17.Fomentar els sistemes de gestió integral de plagues per tal reduir: els 
tractaments  i  la  seva  toxicitat  i  la  proliferació  de  patògens  i  plagues 
resistents  amb  la  finalitat  d'augmentar  la  resiliència  front  a  plagues 
urbanes, al·lèrgies i noves malalties.

18.Seguir  fomentant  i  creant  noves  accions  educatives,  d’informació  i
conscienciació sobre l’origen antropogènic del canvi climàtic i la urgència 
de mesures necessàries per tal de frenar i revertir l’escalfament global.

19. Incentivar la cooperació amb la voluntat de compartir la nostra visió, els 
resultats,  l’experiència  i  els  coneixements  tècnics  amb  les  autoritats 
gestores locals dins i fora de la Unió Europea a través de la cooperació 
directa i l’intercanvi entre iguals, en el context del Pacte dels Alcaldes 
Global.

Quart. Amb la  finalitat  d'assolir  els  compromisos,  l'Ajuntament  assumeix  el 
següent  full  de  ruta,  que  inclou  el  desenvolupament  participatiu  dels  Plans 
d’Acció per a l’Energia Sostenible i  el  Clima (PAESC) i  el  pla de resiliència 
contra  el  canvi  climàtic,  així  com  el  seguiment  del  seu  progrés  mitjançant 
l’aprovació  d’un  calendari  d’execució  a  proposta  de  la  taula  de  transició 
energètica.

Cinquè. Dotar  els  recursos  necessaris  per  tal  de  donar  compliment  als 
compromisos de la declaració així com a la implantació del PAESC.

Sisè. Per tal de fer seguiment els acords i compromisos esmentats en aquesta 
declaració  és  construirà  la  Taula  de  la  Transició  Ecològica.

Setè. Traslladar aquests acords a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la 
Generalitat  de Catalunya,  a la Direcció Serveis ambientals de l'AMB i l'Àrea 
d'Acció Climàtica de la DIBA. 

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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