Catalunya es compromet
Catalunya, en consonància amb la Unió Europea i altres societats del món, ha
declarat l’emergència climàtica. Amb aquesta decisió, es manifesta la plena consciència del greu risc que comporta l’escalfament global, de la necessitat d’introduir significatives modificacions al nostre model socioeconòmic i de la urgència
que les decisions crítiques s’adoptin de manera eficaç dins del decenni que
encetem.
En la lluita contra el canvi climàtic, tant el Parlament com el Govern de Catalunya
tenen un rol clau i indefugible. Des les responsabilitats complementàries que
tenen, els corresponen actuacions en l’àmbit de la regulació, del foment i del
control. La societat civil serà alhora amatent i exigent amb l’exercici d’aquestes
responsabilitats públiques.
També hi ha una responsabilitat en els diferents actors que conformen la societat
civil, la qual va més enllà de l’estricte compliment de les obligacions legals. Tots
ells estan cridats a sumar-se a iniciatives que contribueixen a fer una transició més
ràpida, més justa i més eficaç cap a una economia amb neutralitat climàtica.
Per això, en la mesura de les seves capacitats, empreses, entitats socioeconòmiques i professionals, administracions públiques i altres actors adopten els compromisos que consten a continuació.
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Compromisos generals

01
S’adhereix a l’objectiu que Catalunya assoleixi la
neutralitat de carboni el 2050:
a. Fixarà una data anterior al 2050 per a assolir la neutralitat de carboni de la
seva organització.
b. Presentarà públicament, en el termini màxim d’un any a partir de la signatura
d’aquest compromís, un full de ruta per a assolir la neutralitat de carboni de
la seva organització amb objectius quantitatius i amb calendari de reducció
d’emissions.
c. S’adherirà al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions
impulsat per la Generalitat.
d. Fixarà una data a partir de la qual es compromet a compensar total o parcialment les seves emissions de manera anual.
e. Obtindrà la certificació EMAS en un termini màxim de 3 anys.

2

Compromisios generals

02
Aprofundirà en el coneixement de l’impacte
climàtic de la seva activitat:
a. Calcularà anualment les emissions de la seva organització, segregant el càlcul
per gasos amb efecte d’hivernacle i per segments d’activitat.
b. Determinarà anualment la intensitat de carboni de la seva activitat en relació
als béns produïts, els serveis prestats o els clients o usuaris de l’activitat.
c. Publicarà anualment el valor de les inversions efectuades que disminueixen la
seva petjada de carboni.
d. Presentarà periòdicament un informe sobre el comportament climàtic de l’organització al seu màxim òrgan de decisió.
e. Informarà de les emissions associades als productes, serveis o activitats que
ofereixi.
f. Designarà un coordinador d’acció climàtica a l’organització.

03
Divulgarà i fomentarà el compromís climàtic en la
seva organització:
a. Incorporarà el compromís climàtic als seus codis ètics o altres declaracions
corporatives.
b. Inclourà els aspectes climàtics en la formació del seu personal.
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Compromisios generals

04
Impulsarà la transició energètica de la seva
activitat:
a. Aplicarà un pla per a augmentar l’eficiència energètica amb objectius quantitatius.
ii. En la il·luminació.
iii. En la climatització.
iv. En l’activitat productiva.
e. Contractarà el subministrament elèctric amb certificació d’origen renovable en
un termini màxim de 5 anys.
f. Assolirà un autoconsum de fonts renovables d’almenys un 35% en un termini
màxim de 10 anys.
g. Substituirà el combustible de les seves calderes per biocombustibles, biogàs
o altres derivats de la biomassa en un termini màxim de 10 anys.
h. Explorarà les oportunitats de recuperar, emmagatzemar i aprofitar l’energia
residual de la seva activitat.
i. Obtindrà la certificació del sistema de gestió energètica ISO 50001 en un
termini màxim de 3 anys.
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Compromisios generals

05
Reduirà l’impacte climàtic de la mobilitat que
genera:
a. Renovarà la seva flota de vehicles substituint-la per vehicles d’emissió zero en
un termini màxim de 10 anys.
b. Redactarà en un termini màxim de 2 anys un pla de desplaçament del seu
personal que afavoreixi l’ús del transport públic, vehicles compartits o ginys
de micromobilitat urbana.
c. Establirà els mitjans per a reunions telemàtiques que evitin desplaçaments.
d. Elaborarà un pla de teletreball per al seu personal.
e. Contractarà serveis de missatgeria que tinguin baix o nul impacte climàtic.
f. Implantarà els mitjans necessaris per a fer tràmits electrònics (factures,
contractes, pagaments, notificacions, impostos, correspondència, convocatòries i actes de reunions...).
g. Implantarà o facilitarà la implantació de punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics.
h. Obtindrà el distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria de
flotes de vehicles en el termini de 3 anys.
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Compromisios generals

06
Adoptarà progressivament els principis de
l’economia circular:
a. Fixarà en un termini màxim de 3 anys un mecanisme d’avaluació interna del
comportament de la seva activitat tenint en compte la situació de l’emergència climàtica i l’economia circular.
b. Desenvoluparà productes que siguin reparables, amb peces desmuntables
reutilitzables i/o amb materials reciclats i reciclables, en la mesura que aquestes opcions redueixin la petjada de carboni del producte.
c. Prioritzarà la compra de productes amb certificacions ambientals i,
quan no sigui possible, s’informarà prèviament de les emissions associades
als diferents productes.
d. Vetllarà perquè els seus proveïdors tinguin un compromís verificable
amb la mitigació d’emissions.
e. Dissenyarà la digitalització de la seva activitat com a mitjà útil per a reduir-ne
l’impacte climàtic.
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Compromisos sectorials

07
Com a administració local:
a. Declararà l’emergència climàtica.
b. Endegarà mesures de resiliència davant el canvi climàtic al seu àmbit territorial.
c. Incorporarà els aspectes climàtics en la planificació urbanística.
d. Revisarà les ordenances municipals adaptant-les a la situació
d’emergència climàtica.
e. Regularà la mobilitat urbana amb criteris de minimització d’emissions.
f. Adequarà els pressupostos públics a les prioritats de l’emergència
climàtica.
g. Vetllarà per les situacions de vulnerabilitat personal vinculades a la
pobresa energètica.
h. Contribuirà a l’empoderament dels ciutadans i associacions per a
fer front al canvi climàtic.
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Compromisios sectorials

08
Com a organització socioeconòmica:
a. Implementarà un programa de formació sobre economia circular i emergència
climàtica per a directius i quadres sindicals.
b. Plantejarà mecanismes de transició climàtica justa per a treballadors per
compte aliè i per a autònoms.
c. Plantejarà mecanismes de transició climàtica justa per a petites i mitjanes
empreses.
d. Assessorarà els projectes d’emprenedoria vinculats als reptes climàtics.
e. Adoptarà estàndards de qualitat climàtica als espais laborals.
f. Elaborarà i difondrà una guia de responsabilitat climàtica per a la
presa de decisions en les empreses.

09
Com a empresa del sector de l’urbanisme l’arquitectura i la construcció:
a. Informarà els clients sobre les opcions de construir edificis i instal·lacions amb
un millor comportament climàtic i ambiental.
b. Participarà en projectes de R+D+I per a reduir l’impacte climàtic dels edificis.
c. Instal·larà casetes d’obra amb autosuficiència energètica.
d. Optimitzarà el consum de materials d’obra i el seu reciclatge amb
un pla a 5 anys vista.
e. Utilitzarà metodologies de disseny i projectació que permetin comparar climàticament les diferents solucions plantejades per a una construcció.
f. S’adherirà al programa Advancing Net Zero del World Green Building Zero per a edificis d’emissió zero.
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Compromisios sectorials

10
Com a empresa del sector ambiental i energètic:
a. Oferirà als clients la compra en condicions competitives d’electricitat de fonts
renovables i de biogàs.
b. Eliminarà totes les fuites de metà de les seves instal·lacions en un termini
màxim de 10 anys.
c. Determinarà els fluxos de materials, l’impacte climàtic de la seva gestió i
adoptarà les millors solucions disponibles per a la seva incorporació a l’economia circular.
d. Adaptarà anticipadament les instal·lacions i el model de gestió als
efectes previsibles del canvi climàtic sobre la seva activitat.

11
Com a empresa del sector financer:
a. Complirà amb els principis de banca responsable de les Nacions Unides
b. Complirà amb els principis d’assegurances sostenibles de les Nacions Unides.
c. Implementarà les recomanacions de la Task force on Climate-related Financial
Disclosures.
d. Potenciaran tant els fons com les línies de crèdit vinculats a criteris
climàtics i ambientals per tal que esdevinguin els productes majoritaris en un
termini màxim de 10 anys.
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Compromisios sectorials

12
Com a empresa del sector de la mobilitat, el transport públic i la logística:
a. Oferirà als usuaris la possibilitat de compensar les emissions del seu trajecte
mentre l’empresa no assoleixi la neutralitat de carboni.
b. Optimitzarà el seu model de gestió per a minimitzar els trajectes en buit dels
seus vehicles.
c. Adaptarà les seves instal·lacions i els seus vehicles a les exigències
produïdes per les onades de calor.
d. Adaptarà les seves instal·lacions a les exigències produïdes per l’increment del nivell del mar.
e. S’adherirà al programa Lean & Green Europe per a reducció de les
emissions a la comunitat logística.
f. S’adherirà a Getting to Zero 2030 Coalition per a la reducció de les
emissions del transport marítim.
g. S’adherirà al Low Carbon Rail Transport Challenge per a la neutralitat de carboni del transport ferroviari.

10

Compromisios sectorials

13
Com a empresa del sector del comerç, el turisme
i els serveis:
a. Oferirà als clients l’oportunitat de compensar la petjada de carboni de la seva
estada.
b. Oferirà als clients l’oportunitat de compensar la petjada de carboni del lliurament domiciliari de mercaderies.
c. Adaptarà les seves instal·lacions per a poder fer front als fenòmens
meteorològics extrems.
d. Facilitarà l’accés als seus establiments amb transport públic o opcions de
micromobilitat urbana.
e. Generarà una base de dades consultable sobre la petjada de carboni dels productes i serveis que ofereix.
f. Farà campanyes de sensibilització als usuaris de les seves instal·lacions turístiques sobre el millor comportament climàtic a l’hora d’utilitzar-les.
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Compromisios sectorials

14
Com a empresa del sector industrial i digital:
a. S’adherirà als compromisos climàtics adoptats a escala europea per les organitzacions empresarials del seu àmbit sectorial.
b. Incorporarà l’anàlisi de la intensitat energètica i la intensitat de carboni a l’hora
de prendre decisions sobre millora de processos, obertura de noves línies de
producció o disseny de nous productes.
c. Redissenyarà els circuits interns de materials i persones per tal de
reduir l’impacte climàtic del model organitzatiu de la producció.
d. Elaborarà un pla de reducció de la petjada de carboni de les seves
activitats comercials i de màrqueting.
e. Evitarà continguts en les campanyes publicitàries que puguin induir
comportaments perjudicials per al clima.
f. Adoptarà els principis de la Indústria 4.0 atenent sempre a la reducció de l’impacte climàtic de la seva activitat.
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Compromisios sectorials

15
Com a empresa del sector primari:
a. Impulsarà mesures d’adaptació dels conreus a l’estrès hídric i tèrmic causat
per l’escalfament global.
b. Participarà en programes per a l’aprofitament dels materials agrícoles i ramaders residuals que evitin les seves emissions per descomposició.
c. Participarà en projectes d’augment de la concentració de matèria
orgànica retinguda als sòls com a via de captació d’emissions.
d. Utilitzarà solucions de fertilització de terrenys i d’alimentació de bestiar que tinguin baixa petjada de carboni.
e. Impulsarà mesures per a millorar l’eficiència energètica en les activitats relacionades amb la pesca i l’aqüicultura.
f. Aplicarà criteris de captació i retenció de carboni en les pràctiques de gestió
silvícola.
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Compromisios sectorials

16
Com a institució de formació superior i recerca:
a. Convertirà els seus campus en un entorn actiu en la sostenibilitat climàtica
b. Garantirà la formació de professionals preparats i sensibles en matèria climàtica.
c. Renunciarà a projectes de recerca que puguin incrementar l’impacte
humà sobre el clima.
d. Aportarà el coneixement de la seva comunitat científica per a desenvolupar les millors solucions davant l’emergència climàtica.

17
Com a institució del camp de la salut:
a. Dissenyarà i impulsarà programes preventius i pal·liatius dels efectes sobre la
salut de les onades de calor i l’eventual expansió de malalties tropicals.
b. Formarà els professionals de la salut davant els reptes sanitaris que genera el
canvi climàtic.
c. Utilitzarà els mitjans oferts per les tecnologies avançades per a minimitzar les
necessitats de desplaçament per a atendre adequadament els pacients.
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