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Exposició de motius 
El planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill. 
Prova d'això són els recents informes sobre l'estat de la biodiversitat del IPBES 
i sobre l'escalfament global de 1,5 ºC de l'IPCC, que alerten d'un rumb que 
porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió 
d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. També s'està a la vora del 
punt de no retorn front al canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i 
civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, el desplaçament de 
molts altres milions, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies 
imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes interrelacions 
ecosistèmiques. 
En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la 
situació. Admetre les evidències científiques, així com el camí de reducció de 
les emissions necessari és l'única manera de protegir l'existència d'un futur per 
a totes i tots. La ciutadania ha d'entendre la urgència i irreversibilitat d'aquesta 
lluita i les administracions han de tenir un paper clau en la sensibilització sobre 
la necessitat de posar fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les 
conseqüències de l'increment de la temperatura global.  
Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de 
compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, 
amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Un full 
de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d'efecte hivernacle 
anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una 
energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com 
més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de 
l'informe de l'IPCC per limitar l'augment de les temperatures globals a 1,5 ºC. 
Un estat d'emergència implica redirigir tots els recursos necessaris per afrontar 
la crisi climàtica, amb els problemes associats de tota mena que comporta. 
La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, 
formació i conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i 
l'enorme canvi necessari per frenar l'emergència. Davant d'aquesta emergència  
cal que, tal i com han fet altres administracions, la Diputació es comprometi a 
iniciar aquest procés de transició i assegurar la plena consecució dels següents 
objectius generals, i a fer-ho amb polítiques inclusives i de justícia social, amb 
la participació activa de tots els sectors socials i especialment dels més 
vulnerables. 
 
 
Per tot això proposem els següents ACORDS:  
PRIMER. - Declarar a la ciutadania que, d’acord a les evidències científiques 
abastament demostrades, ens trobem en una situació d’Emergència climàtica i 
ecològica global, sense precedents en la història de la humanitat. 



SEGON. -  Establir com una prioritat immediata en el període d’aquest mandat 
reduir les emissions d’efecte hivernacle a la nostra demarcació per evitar que la 
temperatura global s’elevi per damunt d’1,5 °C i adquirir el compromís de 
treballar per reduir a zero, no més tard del 2040, les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH). 
TERCER. – Impulsar de manera urgent i prioritària polítiques que possibilitin 
l’abandonament dels combustibles fòssils, apostant per una energia 100% 
renovable. Exemples d’això serà oposar-se a noves infraestructures de 
combustibles fòssils (com el MidCat), arribar a l’autoconsum elèctric 100% 
renovable, fomentar la mobilitat sostenible creant espais peatonals, fomentant 
l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, o creant espais 
educatius i d’informació a la població sobre l’emergència climàtica i els seus 
efectes a tots nivells. 
QUART.- Incorporar en els programes d’educació ambiental i per la salut la 
preocupació per la situació d’emergència climàtica i les seves conseqüències 
en tots els àmbits i la necessitat d’actuar per fer-hi front.  
CINQUÈ.-Donar suport als municipis per tal que puguin tirar endavant accions 
que ens permetin assolir aquests objectius de sostenibilitat a través de mesures 
com: 

• Realitzar una campanya Realitzar una campanya per promoure 
l’eliminació del plàstic a tots els municipis oferint alternatives pels usos 
més habituals.  

• A través del Pacte d’Alcaldes continuar treballant per tal que tots els 
municipis elaborin els seus propis Plans d’Acció per al Clima i l’Energia 
Sostenible (PACES) de manera participativa o prioritàriament plans més 
ambiciosos com el Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona, que inclou 
també la perspectiva ambiental i de gènere. 

• Ampliar el suport econòmic als municipis per a accions i mesures de 
transició energètica i mobilitat sostenible.  

• Incorporar criteris ambientals en les convocatòries de subvencions als 
municipis. 

• Emplaçar i donar suport tècnic a tots els municipis per a crear, abans de 
finalitzar l'any 2020, un espai ciutadà amb mecanismes de presa de 
decisions de caràcter vinculant i amb competències en matèria de 
vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades pels governs 
locals. On, a més, es puguin abordar les qüestions socials i els conflictes 
d'interessos d'acord a les necessitats i drets de tota la població, 
especialment dels sectors socials més vulnerables, per formar part 
activa de la solució mitjançant la democratització dels sistemes 
energètics, alimentaris, de transport, etc. En aquests processos s'haurà 
de garantir la igualtat i la perspectiva de gènere en la presa de decisions.  

• Adherir-se com a Diputació de Girona a la Vaga Pel Clima del dia 27 de 
setembre i fer una crida pública a la participació.  

 
 
Girona, 10 de setembre de 2019 


