
DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

 

Hi ha consens general en la societat i en la comunitat científica que el canvi climàtic i els 

impactes que ja s’observen és la principal amenaça a la qual s’enfronta el Planeta actualment. 

A banda dels efectes evidents sobre els ecosistemes, els efectes previsibles del canvi climàtic 

poden perjudicar notòriament la nostra economia productiva, des de l’afectació negativa en el 

funcionament i el manteniment de moltes infraestructures, a importants alteracions en el 

desenvolupament del turisme, la indústria, etc. Igualment, no s’han de negligir els seus 

impactes sobre la salut. 

A principis de l’any 2008 la Unió Europea va iniciar el Pacte d’Alcaldes per l’energia sostenible 

local, una iniciativa que pretenia potenciar la lluita contra el canvi climàtic des d’un punt de 

vista més proper al ciutadà: l’àmbit municipal. Els municipis adherits es comprometien a reduir 

les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) al seu territori en més del 20% l’any 2020, 

amb accions per mitigar el canvi climàtic com ara la promoció de les energies renovables, 

l’eficiència energètica sobretot en edificis i enllumenat públics, i l’estalvi d’energia tant en el 

sector públic com de cara a la ciutadania i les empreses.  

L’any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar per un ampli consens la Llei 16/2017, de l’1 

d’agost del canvi climàtic per donar resposta a aquests reptes i abordar els impactes posats de 

manifest en el Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya (2016). 

En un informe publicat l’any passat pel Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC-

2018) es va advertir que no quedaven més de 12 anys per a evitar que la temperatura de la 

Terra superés el llindar dels 1,5 graus respecte als nivells preindustrials. Aquest fet suposaria 

una situació de declivi sense precedents en la natura del Planeta i l’acceleració del rati 

d’extinció d’espècies, les conseqüències podrien ser devastadores i irreversibles pel conjunt de 

la humanitat i el planeta. Per a evitar-ho, des del IPCC assenyalen que calen solucions urgents.   

La lluita contra el canvi climàtic és un gran repte en què la contribució dels governs nacionals i 

locals és fonamental en tant que moltes de les polítiques a desenvolupar per aquestes 

institucions incideixen en els processos que alteren la composició de l'atmosfera i la capacitat 

d'adaptació als impactes. 

Martorell, com a municipi sensible a aquesta problemàtica i conscient que les regions 

mediterrànies són de les més vulnerables al canvi climàtic, desenvolupa des de fa anys 

polítiques de sostenibilitat ambiental encaminades a la reducció del consum energètic i de 

GEH al municipi. 

L’any 2008 Martorell es va adherir al Pacte d’Alcaldes per l’energia sostenible i l’any 2010 va 

aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), amb l’objectiu de reduir un 27.6 % dels 

GEH l’any 2020 respecte el 2005. En l’últim informe de seguiment del PAES elaborat el 2018 

s’havia assolit ja el 27 %. 



El Pla de Mobilitat Urbana de Martorell i el Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire de 

Martorell, clarament interrelacionats entre ells, són altres eines de planificació que també 

persegueixen aquests objectius. 

En l’actualitat cal que els governs i les institucions polítiques actuïn de forma decidida, i el 

primer pas passa pel reconeixement i declaració, de manera immediata, que ens trobem en un 

estat d’emergència climàtica.  

Però aquesta no pot ser en cap cas una declaració simbòlica sense contingut. Cal que vagi 

acompanyada d’un compromís polític per a l’impuls d’un pla local de transició energètica i 

ecològica consensuat per tots els grups polítics, amb mesures i compromisos reals i vinculants 

a curt i llarg termini i amb la corresponent dotació de recursos per dur-los a terme. 

També caldrà de la implicació del conjunt de la ciutadania, el que requerirà d’accions 

destinades a informar i conscienciar a la població de la gravetat de la situació climàtica, amb 

l’objectiu que adoptin un rol més actiu i participatiu. 

Per tot això, l’Ajuntament de Martorell declara la situació d’emergència climàtica i posa de 

manifest la necessitat de l’aprovació d’un nou Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima 

(PAESC), per assolir la reducció de les emissions de com a mínim un 40% l’any 2030, tot 

incorporant accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic: 

- Fomentar l’ús d’energia renovable: 

o Prioritzar la compra d’ energia amb fonts renovables. 

o Fomentar la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable per 

l’autoconsum.  

- Fomentar l’eficiència energètica: 

o Reduir les emissions de serveis municipals, fomentant l’eficiència energètica 

dels equipaments municipals, enllumenat públic, semàfors, flota de vehicles 

municipals. 

o Reduir les emissions derivades de la gestió de residus, el cicle de l’aigua, 

transport públic municipal, i del manteniment de les zones verdes i via pública. 

- Fomentar una mobilitat sostenible: 

o Promoure un pla de mobilitat urbana energèticament eficient  

o Impulsar l’ús racional del vehicle privat i reduir les seves emissions. 

o Potenciar, incentivar i impulsar el transport públic urbà i interurbà i reduir les 

seves emissions.  

o Afavorir el traspàs modal cap a modes de transports no motoritzats (a peu i 

bicicleta) 

o Impulsar mesures pel desplegament del vehicle elèctric. 

- Fomentar la prevenció de residus. 

o Impulsar actuacions que afavoreixin la prevenció de residus, increment del 

reciclatge i la valorització. 

- Fomentar la participació ciutadana. 



o Promoure la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en 

l'elaboració i avaluació de les polítiques climàtiques. 

o Difondre continguts pedagògics als centres educatius sobre el canvi climàtic i 

impulsar la seva participació activa en les accions de millora ambiental. 

o Establir mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable sobre tots 

els aspectes relacionats amb el canvi climàtic. 

o Realització de campanyes periòdiques de sensibilització ambiental adreçades 

al ciutadans i associacions. 

 

- Incorporar l'anàlisi de la resiliència al canvi climàtic en la planificació del territori, les 

activitats, les infraestructures i les edificacions. 

 


