
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

Assumpte: Moció per al reconeixement de l'estat d'emergència climàtica i 
l’adopció de mesures per a fer-hi front des de Santa Eulàlia de Ronçana 
 
A les portes d’una nova conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, 
l’Organització Meteorològica Mundial ha anunciat que l’any 2018 es va batre un nou 
rècord pel que fa a la concentració de gasos d'efecte hivernacle a l’atmosfera.  
 
Així doncs, l’any 2018 a concentració de diòxid de carboni (CO2) va ser de 407,8 
parts per milió (ppm), per sobre de les 405,5 ppm de l’any 2017 i, sobretot, per 
sobre del llindar de les 400 ppm, la línia vermella que la comunitat científica ha 
marcat perquè l’increment de la temperatura mitjana del planeta no superi els 2ºC 
fixats per l’Acord de París. Aquest llindar va ser superat ja l’any 2015.    
 
Com apunta l’OMM a través del seu secretari general, "aquesta tendència significa 
que les generacions futures s'enfronten a greus impactes creixents del canvi 
climàtic, inclòs l'augment de temperatures, esdeveniments meteorològics extrems, 
falta d'aigua, augment del nivell del mar i disrupcions en els ecosistemes terrestres 
i marins". 
 
L’any 2018, el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (l’IPCC, 
en les seves sigles angleses), va emetre un informe on s’establia la necessitat de 
reduir les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle al voltant del 45% de cara 
a l’any 2030 (respecte dels nivells del 2010) i assolir unes emissions netes nul·les 
per a l’any 2050.  
 
D’altra banda, la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis 
Ecosistèmics (IPBES) va publicar una primera avaluació de l’estat de la biodiversitat 
a escala global aquest any 2019, on alerta de la situació de declivi sense 
precedents en què es troba la natura del planeta i l’acceleració del procés d’extinció 
d’espècies. Segons aquesta avaluació, un milió d’espècies estan amenaçades per 
l’activitat humana.  
 
A Catalunya, el Tercer Informe del Canvi Climàtic (TICCC), publicat el 2016 i on van 
intervenir prop de 200 experts/es procedents de totes les universitats públiques 
catalanes i dels principals centres de recerca del país, apunta que entre 1950 i 
2014, la temperatura anual de l’aire es va incrementar en 0,23ºC per dècada i que 
les projeccions donen com a resultat un augment de prop de 1,4ºC per mitjans de 
segle (respecte a la mitjana del període 1971-2000). El TICCC també projecta un 
clima més sec, amb fenòmens meteorològics extrems més freqüents, amb impactes 
importants tant per als ecosistemes com per a molts sectors econòmics i socials.   
 

Per tot això, el mes de maig de 2019 el Govern de Catalunya va declarar 
formalment una emergència climàtica i ambiental, amb els compromisos següents: 

̶ Incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics 
destinats a un model energètic 100% renovable, desnuclearitzat i 
descarbonitzat. 

̶ Adoptar mesures per recuperar ecosistemes i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

̶ Apostar per l’economia circular i la creació de llocs de treball verds. 



                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

̶ Assumir un model de mobilitat urbana basat en el transport públic, el vehicle 
compartit, la micromobilitat i els vehicles d'emissió zero. 

̶ Reduir la vulnerabilitat dels sectors socials més sensibles als impactes del canvi 
climàtic: gent gran, malalts, nens... 

̶ Implantar instal·lacions d’energia renovable (eòlica i fotovoltaica). 

̶ Celebrar anualment un ple parlamentari monogràfic sobre el canvi climàtic. 

̶ Detectar la legislació vigent que dificulta combatre el canvi climàtic. 

 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és conscient de l’emergència en la que 
es troba el nostre planeta i es compromet a adoptar compromisos per a fer-hi front. 
Així mateix, la ciutadania del nostre poble ha d’entendre la urgència i irreversibilitat 
d’aquesta lluita i adoptar, a títol individual i col·lectiu, actuacions que facin possible 
reduir les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle.  
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana pot tenir un paper clau 
en la formació, educació i la informació sobre el necessari fre a les emissions i 
realitzar una vital adaptació a les conseqüències de l’increment de la temperatura 
global. 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 
 
D’altra banda, l’Ajuntament té la responsabilitat d’impulsar actuacions concretes 
per a impulsar la reducció d’aquestes emissions. 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.  
 
En els darrers anys, l’Ajuntament ha adoptat algunes mesures concretes per 
impulsar la transició cap a un model energètic amb menys emissions, com ara les 
bonificacions parcials sobre l’impost de circulació dels vehicles elèctrics i híbrids i 
sobre l’impost de béns immobles per a la instal·lació de panells fotovoltaics en les 
llargs de Santa Eulàlia.  Davant d’aquesta emergència, però, l’Ajuntament es 
compromet a reforçar el procés de transformació social i assegurar la plena 
consecució dels següents objectius generals.  
 
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 disponibles dels ajuntaments per 
afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que comporta. La proposta 
de pressupost municipal per a l’any 2020 per a Santa Eulàlia ha de ser i serà 
conseqüent amb aquest compromís. 
 
 
Per tot això l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es compromet a: 
 
Primer.- Establir, en un termini màxim de 6 mesos, els compromisos polítics, 
normatives i recursos necessaris per garantir reduccions de gasos d’efecte 



                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

hivernacle a Santa Eulàlia per tal d’arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i 
si pot ser abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar 
els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els 
sistemes naturals, inclòs l’humà.  
 
Segon.- Convocar d’urgència al Consell de Medi Ambient per exposar-los aquesta 
moció i fer-lo partícip dels compromisos i actuacions que es preveuen 
desenvolupar.  
 
Tercer.- En aquest període de sis mesos, i amb la col·laboració del Consell de Medi 
Ambient, organitzar una trobada-cimera sobre canvi climàtic a Santa Eulàlia, amb 
la participació de les entitats, els sectors econòmics i la ciutadania, per difondre la 
importància de l’emergència climàtica i compartir els compromisos adoptats per 
l’Ajuntament.  
 
Quart.- Adoptar les mesures necessàries per abandonar els combustibles fòssils i 
apostar per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària en totes les 
instal·lacions municipals. 
 
En paral·lel a la presentació del conjunt de compromisos requerits en el punt 
primer: 
 
Cinquè.- En coordinació amb els municipis que integren la Mancomunitat de la Vall 
del Tenes, estudiar la recuperaciór el servei d’autobús municipal públic i regular del 
qual va gaudir la població de Santa Eulàlia en el passat i del qual disposen els 
habitants dels municipis veïns.   
 
Sisè.- Instal·lar punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a la via pública.  
 
Setè.- Tendir a poder gGarantir que les entitats bancàries amb les quals opera 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia no estan vinculades a empreses i fons que inverteixin 
en combustibles fòssils i, en cas que sigui així, procedir avançar cap al canvi 
d’entitats bancàries. 
 
Vuitè.- Incloure com a criteri de mèrit en el procés de concessió de subvencions a 
les entitats i associacions de Santa Eulàlia de Ronçana, la seva contribució a la 
reducció de crema de combustibles fòssils i, per tant, la disminucuó de generació de 
gasos amb efecte hivernacle en les seves activitats    
 
Novè.- Elaborar un pla de foment de la biodiversitat a Santa Eulàlia. 
 
Desè.- Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions de Santa Eulàlia 
de Ronçana. 
 
Onzè.- Comunicar al Consell Comarcal del Vallès Oriental el present acord per tal 
que en tingui coneixement i establir sinèrgies polítiques i de finançament 
necessàries per a fer front a l’emergència climàtica a nivell de la nostra comarca. 
 
Dotzè.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya per tal que en 
tingui coneixement i establir les sinèrgies polítiques i de finançament necessàries 
per a fer front a l’emergència climàtica com a país. 
 



                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Santa Eulàlia de Ronçana, 19 de novembre de 2019 

 


