
DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA  
  
  

Els col·lectius, entitats i organitzacions Associació de Naturalistes de Girona,  

Greenpeace, Rebel·lió o Extinció, Fridays For Future, Coordinadora d’ONG Solidàries, 

Aigua és Vida, Girona Acull, Ecologistes en Acció, Grup de Defensa del Ter, Mou-te amb  

Bici, SOS Costa Brava, l’Observatori del Deute de la Globalització, Hèkates Col·lectiu  

Feminista, Salvem la Llera del Ter, Bitxacs, Xarxa de Sobirania Energètica, Som 

Energia, La Sorellona, Resposta al MidCat, Plataforma Salvem la Devesa, així com 

nombroses persones a títol individual s’han adreçat al Govern de la ciutat de Girona i als 

diferents grups polítics que conformen l’Ajuntament per instar-los al reconeixement de 

l’estat d’emergència climàtica en el què ens trobem mitjançant l’adopció de la seva 

declaració i de les mesures que d’ella se’n deriven. Exigeixen al Govern municipal que 

aquesta sigui declarada institucionalment i de manera immediata.   

  

El Grup Intergovernamental d’experts sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides  

(IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) va aprovar l’any 2018 un Informe 

Especial sobre l’escalfament global de 1,5 ºC de la temperatura global de la Terra, en el 

qual, s’estableix que estem davant d’una situació d’emergència climàtica. Per tal de 

limitar l’escalfament global a 1,5 ºC, cal que les emissions globals de CO2 disminueixin 

al voltant d’un 45% l’any 2030, mentre que per l’any 2050 s’hauria d'aconseguir un “zero 

net” d’emissions, respecte els nivells de la concentració de CO2 de l’any 2010. L’informe 

especial de l’IPCC ha estat realitzat per 91 autors de 40 països d’arreu del món.  

  

També, el darrer informe de la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i 

Serveis Ecosistèmics (IPBES - 2019), publicat recentment, alerta de la situació de declivi 

en què es troben els sistemes naturals del planeta i de l’acceleració de l’extinció 

d’espècies. L’informe IPBES identifica cinc causes directes de la destrucció accelerada 

del planeta, com son: canvis en els usos de la terra i el mar, explotació directa 

d’organismes, canvi climàtic, contaminació i espècies invasores. Es tracta d’un informe 

elaborat per 145 experts i 350 col·laboradors de 50 països d’arreu del món.      

  

A Catalunya, el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic (TICC - 2016) analitza l’estat del 

clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya. Aquest darrer informe posa de 

manifest les dificultats que molts sectors i ecosistemes hauran de fer front durant les 

properes dècades, amb un clima més càlid i sec, amb una major freqüència de fenòmens 



extrems, dins un entorn que ja està sotmès a una forta pressió sobre els seus recursos 

hídrics, que ha sofert canvis dràstics en l’ús del sòl, amb un litoral fortament artificialitzat, 

una agricultura excessivament centrada en l’alimentació animal i un nivell 

d’autosuficiència baix en la producció d’aliments, una pèrdua continuada de 

biodiversitat, un feble desenvolupament de les energies renovables i uns entorns urbans 

sovint amb nivells de contaminació massa elevats, per posar uns quants exemples. Tots 

ells, elements de vital importància pel benestar de la ciutadania i pel manteniment d’una 

societat competitiva, justa i cohesionada. El TICCC està impulsat pel Consell Assessor 

per al Desenvolupament Sostenible (CADS), l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el  

Servei Meteorològic de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, amb la col·laboració del 

Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC), i compta amb la participació 

de més de 140 autors i 40 revisors, tots ells científics i experts tècnics rellevants en la 

matèria procedents dels principals centres de recerca i universitats del nostre país.  

  

Recentment, un col·lectiu format per més d’11.000 científics de 153 països, han publicat 

un informe a la Revista BioScience, en el qual exposen que la humanitat s’enfronta de 

manera clara i inequívoca a una emergència climàtica. També manifesten que el clima 

està canviant més ràpidament del que esperaven la majoria de científics i reclamen un 

augment immens dels esforços per frenar-ho.  

  
És per aquests motius que l’Ajuntament de Girona accepta la situació d’Emergència 

Climàtica que exposen els experts i que plantegen les associacions i col·lectius 

ambientalistes i admet que cal actuar i prendre mesures urgents, degut a la gravetat de 

la situació. Tanmateix aquest és un repte col·lectiu i en conseqüència es vol treballar 

conjuntament amb tots els actors implicats així com amb la resta d’institucions que 

declarin formalment l’emergència climàtica.  

  

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Girona ACORDA:  

  

- Declarar la situació d’Emergència Climàtica, per contribuir a la mitigació del canvi 

climàtic i a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle anuals a la ciutat, 

de manera urgent i prioritària per limitar l'augment de la temperatura global a 1,5 ºC.   

  

- Dissenyar una estratègia de ciutat efectiva de forma participada per fer front a la 

situació d'emergència climàtica, integrant noves mesures ambientals de reducció 

d'emissions contaminants, d'impuls de les energies renovables i estalvi energètic, de 



mobilitat sostenible, de contractació responsable, d'urbanisme i edificació eficients, de 

gestió de residus, del cicle de l'aigua, i d'espais naturals i vegetació urbana, així com 

mesures socials contra la pobresa energètica i d’accés just a l’energia.  

  
- Revisar i actualitzar el Pla d’Acció per el Clima i l’Energia Sostenible (PACES), 

aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 10 d’abril del 2017, per tal de que s’ajusti a l’estratègia 

per fer front a l’emergència climàtica.  

  

- Incorporar els objectius de mitigació del canvi climàtic al nou Pla de Mobilitat 

Urbana de l’àrea de Girona del qual s’ha iniciat la seva redacció i que haurà d’entrar en 

vigor a partir de 2021.  

  

- Convocar el plenari de la Taula Municipal de Sostenibilitat de forma periòdica, 

amb un mínim d’una vegada a l’any, per tal de fer el seguiment de l’estratègia fixada i 

l’estat de les emissions de la ciutat.   

   

- Incorporar noves mesures en el funcionament de l’Ajuntament de Girona en el 

camp de l’eficiència energètica dels edificis municipals, la renovació de la flota de 

vehicles per incorporar-ne de baixes emissions, l’establiment de nous criteris de 

contractació ambientalment responsable, la continuació del desplegament de 

l’enllumenat amb tecnologia LED, i la generació d’energia renovable, entre altres.   

  

- Crear una oficina municipal d’informació, promoció i assessorament sobre els 

efectes del canvi climàtic i les mesures de mitigació, adaptació, justícia climàtica i impuls 

a l’acció ciutadana que es poden incorporar als hàbits personals, a les llars, a les 

empreses i a les organitzacions.   

  

Girona, 11 de novembre de 2019  


