
Observacions:

Índex accions

9 Planificació estratègica per a la reducció de gasos d'efecte hivernacle

Sense valoració Alta

Descripció:

Estat d'execució/any: Prioritat:

Accions del GT2.2

Objectius relacionats: Oferir una gestió integrada cap a la sostenibilitat, 
basada en els principis preventius i d’acord amb 
l’Estratègia temàtica sobre medi ambient urbà de 
la UE.

Objectiu mesurable:

Diputació de BarcelonaOrganisme responsable:

Valoració econòmica: Baixa

Indicadors de seguiment relacionats: Indicadors GT2.2 Recursos energètics

Període d'execució: Acció continuada

Termini d'implantació: Curt (< 2 anys)

Amb aquesta acció es preveu l’elaboració d’un Programa municipal de lluita contra el canvi climàtic 
que permeti contribuir, des de l’àmbit local, a la disminució d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
responsables del canvi climàtic, mitjançant fórmules per millorar l’eficiència energètica i el foment de les 
energies renovables.  
 
El programa DESGEL es va elaborar el 2006. Amb poc més de 300 variables, genera una radiografia 
energètica del municipi i de les instal·lacions de l’Ajuntament. Aquesta mostra les entrades i sortides 
d’energia, energia associada a residus i aigua i mostra les emissions de CO2. A partir dels resultats, es 
redactarà una programació de totes aquelles actuacions que des del municipi s’hauran de dur a terme 
per contribuir a reduir els efectes del canvi climàtic en diferents camps, com ara: 
 

• Solucions tecnològiques. 
• Edificació i planificació urbana. 
• Energia i transport. 

 
Actualment són moltes les ciutats a tot el món i a l’Estat espanyol que estan iniciant accions d’aquest 
tipus i ja han sorgit associacions i xarxes de municipis adreçades a la promoció de les polítiques locals de 
lluita contra el canvi climàtic, les quals contribueixin a la reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i al compliment del Protocol de Kyoto. 
 
Per altra banda, Granollers i altres ciutats catalanes ha signat el Pacte d’alcaldes i alcaldesses. El Pacte 
consisteix en el compromís de les ciutats que s'hi adhereixin d'aconseguir els objectius comunitaris de 
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions d'eficiència energètica i 
relacionades amb les fonts d'energia renovables. Aquestes accions es recolliran en el Pla d’acció 
d’energia sostenible, seguint les directrius que estableix la Comissió de Transport i Energia de la Unió 
Europea. 
 


