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Els compromisos adoptats per l’Ajuntament en relació a l’energia i 
al canvi climàtic ...

• Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible Local 
(adhesió 2008). 

• Pla per l'Energia Sostenible (PAES) de Granollers, aprovat l’any 
2009. Reducció del 20% de les emissions de CO2 pel 2020.

• Iniciativa Mayors Adapt (adhesió 2014). El compromís de Granollers
ha estat integrar l’adaptació al canvi climàtic en el planejament existent, 
com el PAES i altres. 
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• Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 : desenvolupament 
d’actuacions de transició energètica, davant el desafiament del canvi 
climàtic. Actualment es treballa per: 

- Adequar les accions i el manteniment que es fan a l es instal·lacions 
municipals i l’enllumenat públic per reduir la despesa energètica i la 
petjada ecològica. 

- Implementar l’ Estratègia d'estalvi energètic en equipaments 
municipals 2015-2020, amb programes com l’ESTALGIA, que cerquen la 
implicació d’usuaris i gestors dels equipaments municipals. Es destina 
l’estalvi a combatre la pobresa energètica. 

- Aconseguir finançament per iniciar el Projecte ECOCONGOST , que té 
per objectiu l’intercanvi de calor entre les empreses dels polígons de Jordi 
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Camp i Congost. 

-Produir energia a escala local, amb una aposta clara per les energies 
renovables i l’autoconsum. Construció de xarxes de calor (a partir de 
biomassa o biogàs procedent de la planta comarcal de compostatge) per 
abastir equipaments municipals; i recuperar el projectes d’instal·lacions 
fotovoltaiques de producció d’electricitat en equipaments municipals, 
orientats a l’autoconsum. 

- Renovar la flota de vehicles municipals amb vehicles elèctrics o 
híbrids: nous punts de recàrrega i ambientalització de la contractació.
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Gràcies al suport de l’Oficina Tècnica de Canvi climàtic i Sostenibilitat
l’octubre de 2015 s’inicien els treballs per integrar l’adaptació al 
planejament municipal existent. 

Objectiu : proposar actuacions viables. Que es corresponquin amb
actuacions de competència local i amb la disponibilitat o futura 
dotació de recursos propis per dur-les a terme. 
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1. Identificació de riscos i vulnerabilitats i recopil·lació d’informació
de referència:  

1. Identificació de riscos i vulnerabilitats i recopil·lació d’informació
de referència:  

Sensibilitat Exposició
Capacitat 
adaptació Vulnerabilitat

Inundacions i riuades +++ +++ +++ Alta
Ventades +++ +++ +++ Alta

Onades de calor +++ +++ ++ Mitja-Alta
Increment de demanda d'energia ++ ++ + Mitjà

Afectació de la calor a infraestructures ++ + +++ Alta
Afectació a la població ++ + ++ Mitja

Episodis de contaminació. Qualitat de l'aire +++ +++ ++ Alta

Sequeres i escassetat d'aigua ++ ++ ++ Mitja
Problemes d'abastament + ++ +++

Problemes en l'agricultura i ramaderia ++ ++ ++ Mitja
Problemes al verd urbà + + +++

Salut +++ ++ + Mitja
Al·lèrgies +++ +++ +++ Alta

Legionel·losi ++ ++ +++ Alta
Plagues i blooms ++ ++ +++ Mitja

Malalties no comunes/emergents ++ + ++ Mitja

Incendis forestals + + ++ Baixa
Incendis forestals + + ++

Pèrdua de biodiversitat + + + Baixa

Plagues i blooms + + + Baixa

Producció forestal minvada + + + Baixa

Pèrdua de biodiversitat + ++ + Baixa

Valors paisatgístics + + ++ Baixa
Erosió + + ++ Baixa

Pèrdua d'interès turístic entorn natural + + ++ Baixa



2. Creació d’una pàgina web amb els documents de referència: 
http://www.mcrit.com/climagranollers/
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3. Identificació d’accions : treball transversal amb els tècnics i les
àrees de l’Ajuntament implicades. 3 sessions per recollir la percepció
local i desenvolupar les accions d'adaptació:

• en temes sectorials: salut, prevenció d’incendis, cicle de l’aigua,
energia, residus…
• i transversals , que requereixen de coordinació interna:
protocols i estructures de resposta a emergències, gestió del
coneixement i sensibilització, inclusió de criteris d’adaptació en
contractes...

Com a resultat, document on s‘identifiquen:
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- Els potencials impactes locals;
- El nivell de risc;
- Què s’està fent actualment al municipi;
- Estratègies i possibles accions a dur a terme;
- Plans i programes locals on s'emmarquen;
- Àrees implicades.

A partir d’aquest document, s’ha definit el Programa d’Adaptació al
Canvi Climàtic de Granollers (PRACC).
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Maig de 2016: Programa d’Adaptació al Canvi Climàtic de 
Granollers

40 accions proposades amb horitzó al 2030, organitzades en 6 blocs:

1. Protocols i estructures de resposta a emergències. 
2. Gestió del coneixement i sensibilització. 
3. Inclusió de criteris d’adaptació en contractes i concessions 

públiques.
4. Inclusió de criteris d’adaptació en la renovació del planejament 

local.
5. Gestió dels recursos i serveis existents. 
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PROTOCOLS I ESTRUCTURA DE RESPOSTA A EMERGÈNCIES Accions prioritàries 20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23
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20
25

20
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20
27

20
28

20
29

20
30

Protocols i estructura de resposta a emergències Prioritari 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Comitè de Crisi Prioritari 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I SENSIBILITACIÓ Accions prioritàries 20
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20
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Sistema d'informació geogràfica del canvi climàtic 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informar la població sobre els riscos per a la salut derivats de l'increment dels nivells de pol·len per l'efecte de dispersió, sobretot
amb persones amb problemes d’al·lèrgies (rinitis i asma)

Prioritari

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Creació d'una plataforma d'intercanvi de coneixements i bones pràctiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PrioritariCanvi climàtic a l'escola Prioritari

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campanyes informatives a la població Prioritari
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INCLUSIÓ DE CRITERIS D'ADAPTACIÓ EN CONTRACTES I CONCESSION S PÚBLIQUES Accions prioritàries 20
16
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Adaptació de la contracta d'escombraries al marc canviant del clima local Prioritari 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Adaptació tecnològica del servei de recollida d'escombraries i de contenidors 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Manteniment de la infraestructura de clavegueram i serveis urbans relacionats amb l'aigua Prioritari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Neteja i manteniment d'instal·lacions i sistemes de refrigeració municipals susceptibles a problemes de legionel·losi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuls de vehicles nets i eficients energèticament 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1



Exemple de fitxa Exemple de fitxa 



Com es seguirà els resultats de l’adaptació i el desenvolupament 
del Programa ?

5 indicadors quantitatius dels resultats de l’adaptació al canvi 
climàtic de Granollers. Aquests indicadors s’hauran de mantenir 
actualitzats periòdicament i es faran públics a través del sistema de 
monitoreig. 
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Qüestionari d’autoavaluació del grau d’implementació del 
programa, per fer seguiment del grau de desenvolupament dels 6 
blocs d’Accions; de forma qualitativa i quantitativa. Aquesta avaluació 
haurà de realitzar-se com a mínim una vegada cada 2 anys. 
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El cost de NO ACTUAR

El fet de no actuar per a avançar en els processos d’adaptació de 
Granollers al canvi climàtic duu associat un cost econòmic que serà 
assumit per diferents actors (administració local, Generalitat de 
Catalunya, sector econòmic i ciutadania). 

Avui no existeixen metodologies estandarditzades de referència per 
l’estimació d’aquest cost. Tampoc existeix encara un nombre significatiu 
d’antecedents en Programes d’Adaptació que hagin quantificat el cost 
de no actuar. 
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l’objectiu de diposar d’una referència en relació a la cost-eficiència de 
les accions previstes i millorar la planificació dels processos i 
recursos públics a destinar a l’adaptació. 

S’ha estimat que els riscos meteorològics podran moure’s entre uns 
115M€ en 15 anys sota condicions climatològiques actuals, i uns 200 
M€ sota condicions d’accentuació del canvi climàtic. Això implicaria un 
impacte del canvi climàtic de +85 M€ en 15 anys. 
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Quantificació de la inacció: Quantificació de la inacció: 



I a partir d’ara què ? 

PAESC Granollers: Estratègia de mitigació i adaptació

Procés d’adaptació del PAES-2009 als objectius del Nou Pacte 
d’Alcaldes pel Clima i l’Energia en l’horitzó 2030.   

Juliol 2016: redacció del 1er esborrany del Pla d'Acció per 
l'Energia Sostenible i el Clima de Granollers (PAESC): 

• Anàlisi sobre la contribució dels diferents sectors municipals a la 
reducció en el consum i les emissions entre 2005 i 2014.

• Identificació de les actuacions on cal centrar la revisió del PAES-
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2009 per reduir el 40% de les emissions en l'horitzó 2030: sector 
habitatge (rehabilitació energètica), sector terciari (ús fonts 
energia neta, edificació sostenible i ús equips baix consum), i 
sector transport (increment parc vehicles nets i mobilitat tova). 

• MITIGACIÓ: 25 noves actuacions de mitigació com a 
complement de les accions de mitigació del PAES-2009, veureu 
que en el model de fitxa s'identifica que també són actuacions que 
contribueixen a l'adaptació.

• ADAPTACIÓ : Programa d'adaptació al canvi climàtic de 
Granollers (maig 2016).  
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Calendari de la participació

• Setembre 2016- publicació al Bloc del PAES, procés de consulta i 
enviament d'aportacions per part dels membres del CAMS i altres 
experts municipals en relació a l'esborrany del PAESC.
•Octubre 2016-reunió del CAMS, retorn de les aportacions/consultes 
als membres del CAMS i altres experts.   
• Octubre 2016-presentació del PAESC a la Junta de Govern Local 
• Novembre 2016- presentació i discussió del PAESC amb els grups 
municipals. 
• Ple municipal de novembre 2016 - aprovació del PAESC i adhesió 
al Nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l’Energia. 
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Moltes gràcies !

Medi Ambient i Espais Verds

Ajuntament de Granollers

Tel. 93 860 32 06

mediambientespaisverds@ajuntament.granollers.cat


