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DECLARACIÓ	D’EMERGÈNCIA	CLIMÀTICA	DE	L’HOSPITALET	DE	LLOBREGAT	

	

	

La	quantitat	de	CO2	emès	a	 l’atmosfera	des	de	 l’inici	de	 la	revolució	 industrial	
ha	 passat	 de	 270	 ppm	 a	 415	 ppm	 i	 això	 ha	 provocat	 un	 increment	 d’1,5ºC	 en	 la	
temperatura	global	del	planeta.	La	comunitat	científica	alerta	en	el	darrer	informe	del	
Panel	 Intergovernamental	 pel	 Canvi	 Climàtic	 (IPCC)	que	els	 compromisos	que	es	 van	
assolir	 a	 l’Acord	 de	 París	 del	 2015	 no	 són	 suficients	 per	 evitar	 un	 augment	 de	 la	
temperatura	 actual	 superior	 als	 2,0ºC,	 i	 encara	 menys	 de	 l’1,5ºC.	 Aquesta	 previsió	
d’increment	 de	 temperatura	 ens	 aboca	 a	 canvis	 profunds	 en	 el	 funcionament	 dels	
ecosistemes,	 la	 reducció	 dels	 casquets	 polars	 i	 el	 consegüent	 augment	 del	 nivell	 del	
mar,	més	incertesa	davant	la	variabilitat	climàtica	i	la	intensificació	de	la	virulència	i	la	
freqüència	 d’esdeveniments	 climàtics	 extrems,	 així	 com	 l’acidificació	 dels	 oceans.	
Aquesta	 situació	 s’agreuja	 especialment	 a	 la	 conca	 de	 la	 Mediterrània,	 un	 dels	
principals	 focus	 de	 l’escalfament	 a	 escala	 planetària,	 on	 	 seran	 més	 freqüents	 les	
onades	de	calor	més	llargues	i	intenses	i	els	episodis	de	sequera	extrema.		

	 Així	doncs,	ens	trobem	en	una	situació	crítica	 i	d’emergència,	en	 la	qual	 ja	no	
n’hi	 ha	 prou	 amb	 una	 transició	 tranquil·la	 cap	 a	 models	 més	 sostenibles,	 sinó	 que	
estem	obligats	 a	 reaccionar	 per	 reduir	 dràsticament	 les	 emissions	 durant	 la	 propera	
dècada.	 Mantenir	 l’escalfament	 global	 per	 sota	 d’1,5ºC	 implica	 una	 reducció	 de	
l’emissió	de	gasos	d’efecte	hivernacle	del	45%	el	2030,	respecte	dels	valors	de	2010,	i	
neutralitzar-ne	l’emissió	a	partir	de	2050.	

Les	 ciutats	 i	 governs	 supramunicipals,	 així	 com	 la	 societat	 civil,	 la	 comunitat	
acadèmica	i	els	poders	econòmics	i	financers	han	de	treballar	per	implementar	aquests	
canvis	 de	 manera	 immediata.	 Malgrat	 que	 el	 repte	 plantejat	 és	 d’una	 envergadura	
inimaginable,	 no	 fer	 immediatament	 els	 canvis	 necessaris	 implicaria	 conseqüències	
catastròfiques.	

Davant	d’això,,	 les	Nacions	Unides	proposen	 l’Agenda	2030	com	a	full	de	ruta	
per	 generar	 canvis	 reals	 que	 contribueixin,	 des	 de	 tots	 els	 espais	 possibles,	 a	
l’assoliment	 dels	 Objectius	 de	 Desenvolupament	 Sostenible	 (ODS),	 per	 a	 una	
transformació	 global	 cap	 a	 un	 món	 sostenible	 que	 exigeix	 també,	 i	 de	 manera	
indefugible,	una	societat	més	justa	i	equitativa.	 	



	

2	
	

	

Així	doncs,	i	sumant-nos	a	les	diverses	iniciatives:	

§ Reconeixem	 i	 entenem	 l’advertiment	 de	 la	 comunitat	 científica	 internacional	 que	
alerta	 de	 l’absoluta	 necessitat	 de	mantenir	 l’escalfament	 global	 per	 sota	 d’1,5ºC.	
Així	 mateix	 som	 conscients	 que	 en	 els	 propers	 10	 anys	 s’hauran	 de	 reduir	 les	
emissions	globals	de	manera	contundent,	 fet	que	requereix	accions	radicals	 	en	el	
nostre	sistema	de	consum	i	de	relació	amb	el	medi.		

§ Reconeixem	que	ens	trobem	en	una	situació	de	col·lapse	amb	efectes	ben	visibles	
que,	en	el	millor	dels	casos,	es	veuran	incrementats	els	anys	vinents,	amb	incidència	
en	 la	vida	de	milions	de	persones.	Poder	atendre	els	efectes	 ja	existents	 i	els	que	
vindran	des	d’una	perspectiva	d’acció	 climàtica	 esdevé	una	oportunitat	 perquè	el	
funcionament	 de	 la	 ciutat	 s’orienti	 en	 el	 compliment	 dels	 Objectius	 de	
Desenvolupament	Sostenible	en	els	quals	es	basa	l’Agenda	2030,	posant	l’accent	en	
la	justícia	social.	

§ Reconeixem	que	el	món	com	el	coneixem	està	amenaçat	per	un	estat	d’emergència	
climàtica	 i	 que	 cal	 una	 resposta	 mundial	 ràpida,	 urgent	 i	 en	 tots	 els	 àmbits.	 Cal	
promoure	acords	 locals	 i	de	país	per	 tal	d’assolir	els	objectius	 imprescindibles	per	
garantir	la	continuïtat	de	la	vida	que	habita	aquest	planeta.	
	

§ Reconeixem	 la	 Taula	 d’Emergència	 Climàtica	 de	 l’Hospitalet	 de	 Llobregat	 	 com	
l’òrgan	de	governança	que	servirà	per	teixir	les	aliances	necessàries	per	impulsar	les	
determinacions	de	la	Declaració	d’emergència	climàtica	i	fer-ne	el	seguiment.	

	
En	 conseqüència,	 declarem	 la	 situació	 d’emergència	 climàtica	 a	 l’Hospitalet	 de	
Llobregat	i	acordem	impulsar	un	pla	d’acció	basat	en	les	següents	estratègies:	
	

1. Esdevenir	 una	 ciutat	més	 verda	 i	més	 permeable	 per	 tal	 de	 gaudir	 d’una	 natura	
urbana	 saludable	 que	 afavoreixi	 la	 conservació	 del	 patrimoni	 natural	 i	 la	
recuperació	dels	ecosistemes	i	de	la	biodiversitat	en	general.	
	
	

2. Canviar	el	model	de	mobilitat	cap	a	un	altre	basat	en	el	transport	públic	sostenible	i	
els	desplaçaments	a	peu	 i	en	bicicleta,	per	reduir	 les	emissions	del	transport	 i	els	
riscos	per	a	la	salut	que	hi	estan	associats.	L’objectiu	primordial	és	recuperar	l’espai	
públic	 per	 la	 ciutadania,	 reduir	 el	 transport	 motoritzat	 privat	 i	 limitar	 l’ús	 de	
combustibles	fòssils.	
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3. Promoure	 el	 consum,	 la	 producció	 i	 el	 comerç	 responsable	 per	 reduir	 la	 petjada	
ecològica	 de	 la	 ciutat.	 L’economia	 circular,	 el	 canvi	 de	 model	 de	 consum,	 la	
reducció	 de	 l’ús	 de	 recursos	 i	 materials,	 i	 la	 maximització	 de	 l’aprofitament	 i	
reciclatge	seran	aliats	en	la	consecució	d’aquest	objectiu.	

	
		

4. Adoptar	d’un	model	alimentari	saludable,	sostenible	i	de	proximitat,	potenciant	els	
productes	 de	 temporada	 i	 d’agricultura	 urbana	 i	 evitant	 el	 malbaratament	
alimentari.		

	
	

5. Fer	 de	 la	 transició	 energètica	 una	 prioritat,	 amb	 un	 augment	 de	 la	 producció	
d’energies	 renovables,	 especialment	 d’energia	 solar	 tèrmica	 i	 fotovoltaica,	
aprofitant	la	gran	superfície	de	cobertes	existents,	així	com	la	millora	de	l’eficiència	
energètica,	 el	 foment	 de	 l’autoconsum	 i	 la	 creació	 de	 noves	 comunitats	
energètiques.	

	
	
6. Planificar	i	gestionar	un	urbanisme	sostenible	amb	criteris	d’eficiència	energètica	i	

d’acció	 climàtica,	 incloent	 la	 millora	 de	 l’espai	 públic	 per	 a	 les	 persones,	 i	 la	
rehabilitació	dels	edificis,	en	el	sector	públic	i	privat.	

	
	

7. Impulsar	i	executar	els	plans	i	la	resta	de	documents	programàtics	de	què	disposa	
l’Ajuntament	per	 fer	 front	a	 l’emergència	climàtica	 (Pla	 local	d’adaptació	al	 canvi	
climàtic,	Pla	d’acció	d’energia	sostenible	i	clima,	Pla	director	del	verd	urbà,	Pla	de	
mobilitat	urbana,	Pla	de	protecció	civil)	i	impulsar-ne	de	nous,	si	és	necessari.		

	
	
8. Apostar	especialment	per	les	accions	de	comunicació,	sensibilització,	participació	i	

educació	ambiental	perquè	la	 implicació	i	conscienciació	ciutadana	és	un	element	
transversal	 imprescindible	 per	 garantir	 que	 la	 Declaració	 d’emergència	 climàtica	
tingui	un	impacte	real	en	la	reducció	d’emissions	i	l’adaptació	de	la	ciutat	al	canvi	
climàtic.	


