
 

 

 

 

MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE L’ALT 
EMPORDÀ 
 
El canvi climàtic és un dels majors reptes actuals de la humanitat. El quart informe del 
IPCC (Panell Intergovernamental d'experts sobre Canvi Climàtic) afirma que 
l'escalfament del sistema climàtic és ja una realitat, com evidencien els augments 
observats de la mitjana mundial de la temperatura de l'aire i de l'oceà, el desgel 
generalitzat de les neus i els gels, i l'augment mitjà mundial del nivell del mar.  
 
Davant d’aquest escenari generalitzat de canvi climàtic i donat que els impactes 
ambientals, socials i econòmics previsibles són ja una evidència, s’estan 
desenvolupant polítiques i iniciatives des de diferents països i organitzacions, a nivell 
internacional, nacional, regional i local orientades a lluitar contra aquest fenomen. 
L’acció contra el canvi climàtic combina dos fronts: la mitigació i l’adaptació. Com és 
lògic i necessari, la major part dels esforços s’han esmerçat, fins ara, a la lluita contra 
la mitigació del canvi. Tanmateix, conjuntament amb les polítiques de mitigació, cal 
abordar preventivament polítiques d’adaptació.  
 
El 2014 va sorgir la iniciativa d'àmbit europeu anomenada Mayors Adapt. Aquesta és 
una iniciativa de la Direcció General d'Acció pel Clima de la Comissió Europea que es va 
posar en marxa en el context de l'estratègia d'adaptació de la UE per tal de prendre 
mesures d’adaptació, amb la finalitat d’avançar cap a la resiliència del territori.  
 
Catalunya és considerada zona de vulnerabilitat mitjana als continus increments de 
temperatura, i amb vulnerabilitat alta davant dels fenòmens meteorològics extrems. 
Concretament, i segons l’Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, descriu que algun 
dels impactes serà la menor quantitat de precipitació mitjana anual, amb més 
sequeres, un increment global de les temperatures i la major recurrència de fenòmens 
extrems, com aiguats i onades de calor (amb tots els efectes indirectes associats 
com ara un increment en els episodis de focs forestals). Això afectarà tant a la 
població com a les activitats econòmiques que es porten a terme, ja sigui a la ramaderia, 
l’agricultura o el turisme, així com també en el medi natural, entre d’altres. És important 
disposar doncs d'una planificació de les accions a emprendre pot millorar la capacitat 
de reacció i preveure les conseqüències envers les noves condicions climàtiques. 
 
Per tot plegat, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha iniciat el camí de l’adaptació 
amb la redacció i aprovació del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de la comarca. Un 
document que té per objectiu identificar els principals impactes i riscos derivats 
dels efectes del canvi climàtic i establir l’estratègia i les accions per adaptar-
s’hi, minimitzant els impactes indesitjats, afrontant amb garanties els efectes estimats 
del canvi climàtic i estalviar al màxim econòmicament i socialment. I és que cal tenir en 
compte que adaptar-se surt a compte. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de medi ambient, del dia 26 d’octubre de 2018, fent 
constar que es considera oportú que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’adhereixi al 
Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’Alt Empordà aprovat el passat 23 de gener de 2018, 
pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el qual estableix un total de 8 línies 
estratègiques, i proposa un total de 29 accions d’adaptació, d'acord amb el grau de 



 

 

 

 

vulnerabilitat i resilència identificat per a cadascun dels sistemes naturals i sectors 
econòmics de la comarca. 
 
Vist que en el mateix informe s’annexen i especifiquen les línies estratègiques i les 
accions, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1. APROVAR la moció d’adhesió al Pla d'adaptació al canvi climàtic de l'Alt Empordà 

elaborat i aprovat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 
 
2. ASSUMIR el compromís d'incloure en els documents de planificació de gestió 

municipal, i més concretament al Pla d'energia sostenible (PAES), accions 
d'adaptació al canvi climàtic incloses al Pla d'adaptació comarcal quan estiguin 
relacionades amb els impactes que afectin al municipi. 

 
3. IMPLICAR-SE en les accions d'abast supramunicipal d'adaptació al canvi climàtic 

liderades pel Consell Comarcal i que afectin al municipi. 
 
4. NOTIFICAR l’aprovació dels anteriors acords al Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
No obstant, el Ple decidirà 
 
 
 
 
Alcalde 
 
Castelló d’Empúries 30 d’octubre de 2018 
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