
Ni emergència climàtica 
ni tan sols prioritat

L’Ajuntament de Barcelona i l’AMB 
fan trampa amb el Pla Clima

El Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona, presentat l’abril del 
2018, «fet amb la ciutadania», fixa la reducció de les emissions 
de diòxid de carboni equivalents (CO2 eq) pel 2030 en un 45% 
respecte a les emissions de l’any 2005, mentre que la Unió Euro-
pea fixa una reducció del 40% respecte a les emissions del 1990.

El marc d’actuació de la Unió Europea en matèria de clima i 
energia estableix com a objectiu mínim arribar a una reduc-
ció del 40% de reducció de la suma de les emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle (GEH) el 2030 en relació amb els nivells 
de 1990. És una decisió clara, ratificada novament l’any 2014 i 
en declaracions anteriors i posteriors a aquesta data.

La diferència és molt rellevant perquè el 2005 va haver-hi el 
màxim pic d’emissions, de manera que una reducció del 45% 
sobre un valor màxim ens dona una reducció pràcticament 
irrisòria a la que s’hi arriba sense fer pràcticament res.

Les emissions a Barcelona el 2005 van ser de 5,1 milions 
de tones de CO2. Una reducció del 45% és situar-nos a unes 
2,805 Mt de CO2.

Les emissions a Barcelona el 1990 van ser de 3,9 Mt de CO2. 
Una reducció del 45% és situar-nos a unes 2,145 Mt de CO2, 
l’objectiu de la UE.

Les emissions a Barcelona el 2014 van ser de 3,4 Mt de CO2 
(2,08 t CO2/per càpita).
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Residu Zero = Incineració Zero = Abocament Zero = Emissions Zero



Si no es modifica el que diu el Pla Clima, el 2030 caldrà passar 
dels 3,4 Mt de CO2 actuals, dades 2014, als 2,805 Mt de CO2. 
La reducció és només un 0,595 Mt de CO2. Un 17,5% de re-
ducció efectiva en 10 anys! Amb la pròpia inèrcia d’eficiència 
i millora de la eficiència energètica, sense fer res, ja s’assoleix, 
pràcticament. Si es complís la reducció de la Unió Europea, la 
reducció haurà de ser un 36,9%, més del doble.”

Les emissions per càpita en l’àmbit de Catalunya és de 6 tones 
de CO2 per persona i any (2018) Barcelona inclosa. Si l’àmbit 
fos la del territori de l’estat espanyol, les emissions serien de 
7 tones persona i any. Si l’àmbit fos el de la Unió Europea les 
emissions per persona i any serien de 8,4 t, molt llunyanes a les 
2,08 t de CO2 per càpita de Barcelona.

El més xocant és que el 70% de les emissions tenen lloc a les 
ciutats, però les incineradores, abocadors i altres instal·lacions 
al servei de les ciutats ni tan sols estan regulades ni compta-
bilitzades en l’àmbit urbà i pels seus efectes contaminants són 
fora del terme municipal al que serveixen. Per exemple, la in-
cineradora de Barcelona és al terme municipal de Sant Adrià 
del Besós i els abocadors a Hostalets de Pierola o Santa Maria 
de Palautordera.

L’Ajuntament de Barcelona al Pla Clima parla de reduir mig 
milió (0,595 Mt de CO2 en 10 anys). Si els objectius no són 
rectificats la reducció a Barcelona l’any 2030 no arribarà a 0,6 
Mt de CO2. Si es rectifica, el Pla Clima i totes les seves mesures 
caldrà canviar-les a l’alça.

Excuses de mal pagador

Es podria dir que el Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona 
adopta com any de referència el 2005 com ho fa la Generalitat 
de Catalunya al Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 
que estableix una reducció del 25% les emissions totals a Cata-
lunya al 2020 en relació a les emissions del 2005, i que aquesta 
reducció s’assoleixi rebaixant el 15% les emissions difuses (les 
domèstiques, urbanes, no industrials) el 2020 també respecte el 
2005. Però aquest pla és d’abans del 2012, no com el Pla Clima 
de l’Ajuntament que és del 2018. Amb posterioritat es va apro-
var la llei de canvi climàtic en línia amb la Unió Europea.

■ Una altre excusa seria que el Pacte d’Alcaldes i Alcaldes-
ses pel clima i l’energia «va premiar al Pla Clima de Barcelo-
na com la més gran iniciativa de les grans ciutats europees», 
malgrat contradir el seu principi de que «les ciutats signants 
es comprometen a actuar per donar suport la implantació de 
l’objectiu europeu de reducció dels GEH en un 40% pel 2030 
en funció de les del 1990» Aquest incompliment en els pro-
pis objectius comunitaris podria fer perdre el premi obtingut 
per no donar suport a l’objectiu central de la Unió Europea del 
40% respecte al 1990.

La Unió Europea ha confirmat que 1990 és l’any de referència 
per a l’objectiu de reducció de CO2 eq. Per a la UE el pacte 
d’alcaldes i ciutats signatàries i pobles, pot variar, però no a 
la baixa.

■ Davant de Fridays for Future representants municipals van 
adduir que «no hi havia informació disponible de les emissi-
ons del 1990» cosa que no és certa. No és el cas.



Escàndol a l’AMB

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla Clima i 
Energia que tampoc no inclou els objectius de la Unió Europea 
de reducció del 40% de les emissions en funció de les de 1990. 
La reducció estimada per l’AMB diu ser «del 43% respecte a les 
emissions de 2005» i no respecte al 1990. Els diners destinats 
als objectius del pla (2018-2021) són 11 milions d’euros, és a 
dir un total de 3,6 euros per ciutadà de l’AMB, 0,9 euros cada 
any. Un dels objectius és fer 380 instal·lacions fotovoltaiques 
en edificis públics municipals, és a dir 3 instal·lacions per cada 
25.000 habitants. No sembla que aquest pla tingui res a veure 
amb l’emergència climàtica sinó amb l’anar fent. El pla l’ha fet 
el Servei de Sostenibilitat i Educació Ambiental amb el suport 
de Lavola 1981 S.A. i ARDA Gestió i Estudis Ambientals S. L.

Proposta

El conjunt del moviment ecològic demana el canvi del Pla Cli-
ma de Barcelona per aconseguir les exigències de la UE, com a 
mínim. A Barcelona, passar de les actuals 3,4 Mt de CO2 a una 
reducció del 40%, és a dir, a 2,34 Mt (calculades sobre 1990, 
3,9 Mt). Això significaria una reducció d’1,06 Mt CO2, una 
reducció tan sols del 30% sobre situació actual.

Tres conclusions

■ Proposar reducció mínima d’emissions del 40% sobre les de 
1990, enlloc de les emissions de 2005 (Pla Clima de Barcelo-
na) implica fixar un objectiu més del doble d’ambiciós (pràc-
ticament el triple, de fet). Aquest hauria de ser l’escenari de 
mínims.

■ Incloure les emissions que tenen lloc a l’àmbit de Catalunya 
pel manteniment de la ciutat o el terme municipal: emissions 
del subministrament energètic, alimentari, la incineradora de 
Barcelona, abocadors,... Les emissions mitjanes d’una persona 
de Catalunya (el conjunt dividit pel nombre d’habitants) és de 
6 t per any (2018). En canvi la d’una persona any de Barcelona 
és 2,08 t (2014). Si la xifra de referència és l’estatal puja a 7 t 
(2018) i a 8,4 t de CO2 persona any si l’àmbit és el de la Unió 
Europea (2018).

■ El Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona té mesures en els 
àmbits com l’habitatge, la mobilitat, l’economia, l’aigua, el verd 
urbà, la salut, el consum i la gestió dels residus... No diu res 
de l’impacte climàtic de la generació domiciliaria de residus, 
les emissions de la seva recollida, les emissions dels residus 
urbans globals (sòlids, líquids i gasosos) i el seu tractament 
fora del terme municipal.

L’impacte de l’actual model de recollida i tractament dels resi-
dus domiciliaris i urbans s’ha de calcular climàticament. És a 
dir, pel que fa als residus, un ajuntament no és climàticament 
responsable si no implanta residu mínim i la recollida porta a 
porta a tots els barris de la ciutat. La reducció dels residus és 
una emergència ecològica i climàtica.
 



“La gent està patint. La gent s’està morint. 
Ecosistemes sencers s’estan col·lapsant. 
Som al començament d’una extinció massi-
va. I de l’únic que poden parlar és de diners 
i contes de fades de creixement econòmic 

etern. Com s’atreveixen?”

“Com s’atreveixen a seguir mirant cap a un 
altre costat i venir aquí dient que estan fent 
“prou”, quan la política i les solucions ne-

cessàries encara no són a la vista?”
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Barcelona ha de reduir, com a mínim, un milió de tones de 
gasos d’efecte hivernacle abans del 2030, el 40%. El Pla Cli-
ma de Barcelona ho ha d’incloure i els responsables de l’en-
ganyifa han de ser apartats. L’Emergència climàtica exigeix 
aquest canvi. Hem de tancar la incineradora de Barcelona i 
implantar la recollida porta a porta a tota la ciutat.


